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Құрметті қауым!

Мұнай, сөз жоқ, егемен Қазақстан экономикасының қозғаушы күші. Ортақ
іске жұмылған кәсіпқой мұнайшылардың атқарған қажырлы да қайратты
еңбегінің арқасында ширек ғасырлық тәуелсіздік жылдарында заманауи,
қарқынды дамып келе жатқан мұнай-газ кешені қалыптасты.
Қазақстан дүниежүзілік энергетикалық нарықта геологтар, бұрғылаушылар, тасымалдаушылар, технологтар мен құрылысшылардың зор еңбектерінің және мемлекеттің қолдау көрсетуінің нәтижесінде абыройлы
позицияға ие болды.
Отандық мұнайшылардың аянбай еңбек етуінің арқасында біз көп
нәрсеге қол жеткіздік: бірегей кен орындары игерілді, құбырлы магистральдың тармақталған желілері қалыптасты, алдыңғы қатарлы өңдеуші кәсіпорындар құрылды. Еліміздің өңірлері мен әлеуметтік саласын дамытуға мұнай
саласының қосқан үлесі өлшеусіз.
Ұлттық оператор «ҚазМұнайГаз» компаниясы экономиканы капиталдандырумен және 90 мыңнан астам қазақстандық мамандарды жұмыспен
қамтамасыз ете отырып, бүгінде барлық маңызды халықаралық жобаларға
батыл қатысып жүр.
Уақыт мұнай-газ саласына инновациялық даму әрі біліктілігі жоғары
мамандарды даярлау тұрғысында жаңа міндеттер қойып отыр.
Бізде қалыптасқан зор еңбек дәстүрі мен жоғары кәсіпқойлық Қазақстанның мұнай-газ кешенін бұдан әрі тұрақты дамытудың факторы болатынына
сенімдімін.

Нұрсұлтан Назарбаев,

Қазақстан Республикасының Президенті

Алғы сөз

Қ

азақстан Республикасы тәуелсіздік мәртебесін алғалы ширек ғасыр өтті. Тарих
көкжиегінен көз жіберсек, бұл ауыз толтырып айтарлықтай көп уақыт емес.
Десек те, еліміздің экономикалық, саяси, әлеуметтік салалардағы өзгерістерінің
қарқынын сараласақ, оның ауқымы жас Қазақ елінің 1990 жылдардың басындағы
алғашқы қадамының куәсі болған жандарды таңғалдырмай қоймайды.
Экономикасы терең дағдарысқа ұшыраған, өндірісі құлдыраған, инфляция
күшейген, бюджет тапшылығы өскен және халықтың тұрмыс деңгейі нашарлаған
уақытта Қазақстан Басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа тәуелсіз мемлекеттің
геосаяси және ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, бір-біріне ұқсамайтын, жаңа
институционалдық, саяси және әлеуметтік-экономикалық моделін құру бойынша қиын
да жауапты шешімдерді қабылдауға тура келді. Тәуелсіз Қазақстан тарихында басты рөл
атқарған мұнай-газ өндірісі осы жаңа «архитектураның» іргетасы болды. Республикада
көмірсутегі ресурстарының перспективті және болжалданған қорының болуы еліміздің
болашақ дамуына сенімді негіз болып қаланды.
Бұл жөнінде кейіннен Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Қазақстан жолы»
деген кітабында былай деп жазды: «Мұнай, «қазақ жерінің қара алтыны», осы кезеңдегі
біздің экономикамыздың «қаны» болды. Мұнай мен газ біздің басты ресурсымыз және
тәуелсіздіктің алғашқы күнінен-ақ старттық капитал болды».
1990 жылдардың бас кезінде Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен елімізде
қысқа мерзім ішінде алғаш рет ұзақ мерзімді мұнай-газ өндірісін дамыту стратегиясы
жасалды және тікелей Президент пен Үкімет жетекшілік ететін саланы басқаратын
тәуелсіз жүйе құрылды. Шешуші іс-қимылдарды атқаратын салалық министрліктер
және мұнай мен газды барлау және өндіру, тасымалдау саласындағы қуатты
ұлттық компаниялар осы жүйенің жолбасшысы болды. Мемлекеттік органдар мен
инвесторлардың барлық өзара қарым-қатынастары мен процестерін әрі қарай жетілдіру
үшін негіз болған жер қойнауын пайдалану саласындағы заңнамалық база алғаш рет
әзірленіп, енгізілді.
Оған қоса, Қазақстан экономикасының тірегі ретінде мұнай-газ өндірісін
дамытудың қажеттілігін түсінген Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік таңында
халықаралық тәжірибе, инвестициялар мен заманауи технологиялар арқылы тұралап
қалған Қазақстан экономикасын жетілдіріп, перспективті кен орындарын игеруге және
елдегі мол шикізат ресурсын дүниежүзілік нарыққа шығаруға көмектесетін шетелдік
компаниялар мен кеңесшілердің көмегіне жүгіну туралы дұрыс шешімді қабылдады.
Осылайша, Президенттің кемеңгерлігі мен саяси көрегенділігінің және барлық ірі
келіссөздерге жеке өзінің қатысуының арқасында орасан зор шетелдік инвестициялар
келіп құйылған Қазақстан посткеңестік кеңістіктегі бірінші орындағы мемлекет болды,
бұл инвестициялар елдегі жалпы ішкі өнімнің өсуіне және әлеуметтік әл-ауқаттың
көтерілуіне жағдай жасады.

БҰЛ КІТАП – ӨТКЕНГЕ КӨЗ
ЖҮГІРТЕТІН, ҚАТЕЛІКТЕРДІ
САРАЛАЙТЫН, ОТАНДЫҚ
МҰНАЙ-ГАЗ ТАРИХЫН ТАБАН ЕТ,
МАҢДАЙ ТЕРІМЕН ЖАЗҒАН
ЖАНДАРДЫҢ ЕҢБЕГІН
БАҒАЛАЙТЫН ШЕЖІРЕ ІСПЕТТІ.
ОСЫНАУ ТАРИХИ
ОҚИҒАЛАРДЫҢ ӘРҚАЙСЫСЫ
КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢГЕ БӨЛІНГЕН,
ӘР КЕЗЕҢ ӨЗІНШЕ БАҒАЛЫ…

Тәуелсіздік жылдарында мұнай-газ өндірісі қайта жаңғыртылды. Республика
мұнай, газ конденсаты және табиғи газ өндіру ауқымын ұлғайта отырып, дүниежүзілік
мұнай архитектурасынан ойып тұрып орын алды. Жалпы стратегиямен қатарласа Каспий
теңізінің қазақстандық секторын игеру жөніндегі мемлекеттік бағдарлама, Газ өндірісін
дамыту бағдарламасы қабылданды, қолайлы мұнай және газ желілері құрылды, отандық
мұнай өңдеу және мұнай-химия индустриясы жаңартылды. Осылайша Қазақстан мұнай
экспорттаудың арқасында экономикалық дамудың экстенсивтік формасынан интенсивті
формасына өтудің негізін қалады, ал дүниежүзілік экономикадағы дағдарыс құбылысы
елдің осы сапалық тәсілді жылдамдатуына түрткі болды.
Бүгінде Қазақстан осыдан ширек ғасыр бұрын Президент Нұрсұлтан Назарбаев
нақты көрсеткен жолмен табысты жүріп келеді. Біздің еліміз шетелдік инвестиция
ауқымы бойынша бірінші орында, инвестиция тарту тұрақтылық, болжамдылық,
заңнамалық-құқықтық жүйенің айқындығы, инвесторлар құқығын қорғау, шетелдік және
жергілікті компаниялардың тең шарттары, келісімшарт міндеттемелерінің орындалуы,
тікелей инвестицияларды экономиканың басым секторларына тарту қағидаттарына
негізделеді. Инвестициялық қатынастар, оның ішінде жер қойнауын пайдалану
саласындағы қатынастар бірқатар маңызды заңдармен, үкіметтік Қаулылармен және
халықаралық шарттармен реттелді. Елдегі инвестициялық климаттың жағдайын тұтас
ТМД ішіндегі қолайлысы деп танитын, ал республиканың өзін әлемдік энергетикалық
картадағы күштердің арасалмағына ықпал ете алатын Азия өңіріндегі ең күшті әрі
зайырлы мемлекет деп санайтын АҚШ, Қытай, Еуропа, Ресей елдерінің белгілі мұнай
алыптары қазіргі уақытта Қазақстанда еңбек етуде. Бүгінде мұнайдан түскен табыс өзінің
болашағына сенімді ұлттың мүддесіне қызмет етеді. «Мұнай – біздің экономикалық
табыстарымыздың іргетасы болды» - деп, Нұрсұлтан Назарбаев дәл атап көрсеткен.
Елбасының кемел саясатының, сонымен қатар туған жерінің жарқын болашағына
сенімі мол, өз ісіне адал берілген абзал азаматтардың жанқиярлық еңбегінің арқасында
қазіргі жас, тәуелсіз Қазақстан табыстарға жетіп отыр. Олар – соңғы 25 жыл ішінде
біздің егемен мемлекетіміздің мұнай-газ өндірісін дамытуға зор үлес қосқан және оның
дамуының куәгері болған еңбеккерлер. Бұл кітап – өткенге көз жүгіртетін, қателіктерді
саралайтын, отандық мұнай-газ тарихын табан ет, маңдай терімен жазған жандардың
еңбегін бағалайтын шежіре іспетті. Осынау тарихи оқиғалардың әрқайсысы кезеңкезеңге бөлінген, әр кезең өзінше бағалы…
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ЕЛ СЕНІМІ –
МҰНАЙДА

1991
КСРО Мемлекеттік гербі.
Гербті әр түрлі кезеңдерде Гознак суретшілері
И.С. Крылков, С.А. Новский, П.М. Чернышев,
С.А. Поманский нақтылап, қайта салды.
1980 жылғы 31-наурызда КСРО Жоғарғы Кеңесі
Президиумының Жарлығымен КСРО Мемлекеттік
гербі туралы қағида бекітілді.

жылы КСРО тараған
кезде Қазақстан бұрынғы
одақтық мемлекеттер
сияқты қарызға белшеден батқан елдің бірі еді.
Республикада Кеңес Одағы кезінде ашылған
бай мұра – мұнай және табиғи газдың қомақты
қоры әлі де игерілмеген күйде болатын.
Көптеген өндірістік байланыстар бұзылды,
білікті кадрлар жан-жаққа кете бастады,
қаржы ресурстары, заманауи технологиялық
база, инфрақұрылымның бірде-бірі болған
жоқ, тауар өндірісі мен қызмет көрсету
ауқымы құлдырады, дағдарыс күшейіп,
өтелмеген төлемдер өсе түсті, банкротқа
ұшыраған кәсіпорындардың саны арта түсті.
Экономикалық дағдарыстың тереңдеуіне

байланысты халықтың әл-ауқаты да нашарлады.
Ұлттық армияны құру, шекараны және кедендік
аумақты орнықтыру, мемлекеттік бюджет табысының
деңгейі төмендеген жағдайда дипломаттық корпусты
қалыптастыру қажеттігіне байланысты әлеуметтік
саланы қаржыландыру біршама азайды.
КСРО-ның бұрынғы елдерінің саяси және
экономикалық дағдарысы барынша шарықтап, кеңес
мұнайының шетелге жеткізілуі қысқарып, Таяу
Шығыстағы жағдай барынша шиеленісіп тұрған
кезде отынның әлемдік бағасы күрт өсе бастады.
Жаңа жағдайға мүлдем жаңа тәсілдер қажет болды.
Мұнай мен табиғи газдың сарқылмайтын қоры бар
Қазақстан үшін қалыптасқан жағдайда ел экономикасын
дамытатын дәл осы, сол уақытта терең дағдарыста
болған мұнай-газ саласы болуы тиіс екені түсінікті
болды. Жаңа және қолда бар мұнай-газ кен орындарын
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ЕЛ СЕНІМІ – МҰНАЙДА

Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

1991–1996

Мұнай мен табиғи газдың
сарқылмайтын қоры бар
Қазақстан үшін қалыптасқан
жағдайда ел экономикасын
дамытатын дәл осы,
сол уақытта терең
дағдарыста болған мұнай-газ
саласы болуы тиіс екені
түсінікті болды.

1991
игеру арқылы және көмірсутекті шикізатты
дүниежүзілік нарыққа экспорттау арқылы ұлттық
энергетикалық тәуелсіздікті қамтамасыз ету Президент
Нұрсұлтан Назарбаев жариялаған мемлекеттік
саясаттың бірінші кезектегі міндеті болды.
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
шетелдік капиталды тарту арқылы мұнай-газ өндірісін
дамытуды көздеді. Ол жаңа тәуелсіз мемлекетті
нарықтық экономикаға көшіру үшін тұтас елдің
өмір-тіршілігін, ойлау жүйесін және іс-әрекетін
түбегейлі өзгерту қажеттігін түсінді. Мемлекет
меншігін мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру
экономиканы реформалаудың және нарықтық
механизмдерге көшудің негізін қалаушы үдеріс
болды. Ірі мұнай-газ кәсіпорындарын жекешелендіру
бюджеттің табыс бөлігін толтырудың негізгі көздерінің
бірі болған еді.
Елімізге 1993 жылы ірі американдық компания
Chevron-ның келуі және онымен Теңіз (Атырау
облысы) бірегей мұнай-газ кен орны бойынша шарт
жасасу көптеген трансұлттық корпорацияларға
үлгі болды, атап айтқанда, кейіннен өзара тиімді
келісімшарттар жасасқан компаниялар – ExxonMobil,
Shell, Eni, Total, British Petroleum және басқалары.
Осы кезеңде Қазақстанда шетелдік компаниялармен
бірлескен, көмірсутекті шикізат кен орындарын барлау
және игеру саласындағы кәсіпорындар құрылды.
Қазақстанның ірі шетелдік компаниялар үшін көп

21 желтоқсанда
Алматыда 11 мемлекет
«КСРО-ны тарату және
Тәуелсіз мемлекеттер
достастығын құру
туралы декларацияны»
қабылдады.
26-желтоқсанда
КСРО Жоғарғы Кеңесі
соңғы заңды ресми
іс-қимылдарды орындады.
Осыдан бастап Кеңес
Одағы заң жүзінде
жойылды.

жағдайда terra incognita болып табылатынын жете түсіне
отырып, ешкімге белгісіз оффшорлық фирмалармен
де шарт жасасу көзделді. Шетелдік компаниялар
өздерімен бірге инвестицияларға қоса алдыңғы қатарлы
технологияларды және озық басқару тәжірибесін де ала
келетініне мемлекет сенді.
Осы кезеңде Президент Нұрсұлтан Назарбаев
алғаш рет мемлекет пен инвесторлардың мұнай-газ
секторындағы қатынастарын реттейтін негізгі Заңдарды
қабылдады. Сол уақытта қол қойылған Өнім бөлісі
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туралы келісімдерде (ӨБК) және жер қойнауын
пайдалану келісімшарттарында тәуекелдердің басым
көпшілігі қабылдаушы мемлекетке жүктеліп, ал
инвесторларға толып жатқан жеңілдіктер берілді.
Геологиялық жағдайларға және саяси пайымдауларға
сәйкес осындай әрбір құжаттың құқықтық және
экономикалық режимі болды. Ол жылдары Қазақстан
Үкіметі инвесторлардың жұмыстарына барынша
жағдай жасау үшін барын салып еді.
Жалпы алғанда, мемлекеттік меншікті мемлекет
иелігінен алу және жекешелендіру үдерісі біршама
қиын әрі қайшылықты жүргізілгеніне қарамастан,
нәтижесінде жаңа даму ресурстарын алған бірқатар
өндірістік және өзге кәсіпорындардың жұмысын
жақсартуға мүмкіндік берді. Жаңа жұмыс орындары
ашылды, ал адамдар істеген еңбегіне уақытында
жалақы ала бастады.
Қазақстанда 1990 жылдардың ортасына
дейін толыққанды жұмыс істей бастаған мұнай-газ
кәсіпорындары елдің өндірістік секторын дамытуға
тың серпіліс берді.

1993

1993 жылы Chevron
тәуелсіз Қазақстанда жұмыс
істей бастаған алғашқы ірі
батыс компаниясы болды.
Chevron компаниясының
Бас директоры Кеннет Дерр
мен Қазақстан Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев алып кен
орны Теңізді игеру мақсатында
«Теңізшевройл» бірлескен
кәсіпорнын құру туралы
келісімге қол қойды.

Chevron Corporation – әлемдегі ең
ірі корпорацияның бірі, АҚШ-тың
Exxon Mobil-дан кейінгі екінші
интеграцияланған энергетикалық
компаниясы. Компания 2015 жылы
Fortune 500-де 3 орын алды, сондай-ақ
2014 жылдың қорытындысы бойынша
Fortune Global тізіміне енді (12 орын).
Штаб-пәтері – Сан-Рамон қаласында,
Калифорния (АҚШ).

Қазақстанның көптеген
беделді шетелдік
компаниялар үшін terra
inkognita екенін түсіне
отырып, шағын фирмаларға
да сенім артылды. Мемлекет
шетелдік компаниялардың
елге тек инвестициялар
ғана емес, алдыңғы қатарлы
технологиялар мен озық
басқару тәжірибесін де ала
келетінін білді.
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Гурьев қаласы (кеңестік кезеңде) –
Қазақстан Республикасы Атырау
облысының облыстық орталығы.
Қазақстанның еуропалық (батыс)
бөлігінде Орал өзенінің жағасында
орналасқан (іргесі қаланған
кезде – өзеннің Каспий теңізіне
құятын сағасында орналасқан
болатын, бірақ Каспий теңізінің
деңгейі төмендеуіне байланысты
қашықтап қалды). Қазақстанның
мұнайлы астанасы.
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Қазақ КСР гербі – Қазақ КСР
мемлекеттік символы.
Герб КСРО мемлекеттік
гербіне негізделіп жасалған.
1937 жылғы 26-наурызда
Төтенше Х Бүкілқазақтық
Кеңестер съезінде Қазақ
КСР Конституциясымен
қабылданған.

Спасск қақпасының
қасына қойылған Кеңес
Армиясының танктері.
1991 жылғы 19-тамыздағы
төңкерістен кейінгі
Кремльге кіретін жол және
Мәскеудің Қызыл алаңындағы
Василий Блаженный соборы.

ТӘУЕЛСІЗ

МҰНАЙ-ГАЗ
Жаңа энергетика
саласын
мемлекеттік басқару
құрылымын құру

КСРО тарайтын кезде, 1991 жылы, Қазақстанның
мұнай-газ өңдеу және көмірсутекті шикізатты
тасымалдау саласындағы жеке-жеке өндірістік мұнайгаз өндіруші бірлестіктері мен кәсіпорындарын
одақтық министрліктер басқаратын. Сол уақытта елдің
тарайтыны және жуық арада одақтық республикалардың
әрқайсысы өз болашағын өзі құруға тиіс болатыны
белгілі болған еді.
Осындай жағдайларда Кеңес Одағы тарихи
тарайтын уақытқа дейін, Қазақ КСР Президенті
Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен Москвадан
тәуелсіз энергетика саласын басқарудың мемлекеттік
жүйесін құру басталды. Бұл – саланы әрі қарай
дамытып, стратегия мен нақты қадамдар жасау үшін
маңызды еді. Осы іс-қимылдардың арқасында егемен
Қазақстан дамуының бірінші бесжылдығының соңында
алғашқы нәтижелер де шықты.

Кеңес Одағы тараған соң іле-шала 1992 жылы
ақпанда тәуелсіздік алған Қазақстанда алғаш
рет Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың
тапсырмасымен Үкімет құрылымында Энергетика
және отын ресурстары министрлігі құрылды. Оны
Премьер-министрдің орынбасары Қадыр Байкенов
басқаратын болды.
Министрдің бірінші орынбасары және мұнайгаз өндірісінің кураторы қызметіне осыған дейін бес
жыл бойы «Маңғышлақмұнай» бірлестігін басқарған
Нұрлыхан Бекбосынов тағайындалды. Министрдің
екінші Орынбасары міндетін атқару Қазақстан
және Орта Азия магистральдық мұнай құбырлары
өндірістік бірлестігінің Бас директоры Анатолий
Лобаевқа жүктелді. Сонымен қатар алғашқы болып
Ұзақбай Қарабалин, Ғалиаусат Кешубаев, Нұрберген
Балғымбаев, Жақсылық Жанғазиев, Қуаныш
Сисембаевтар тағайындалды.
Жаңа министрлікке өндірістік, сервистік,
ғылыми-зерттеу, жобалық, тәжірибелікконструкторлық және энергетика, көмір, уран,
мұнай, газ және мұнай өңдеу өндірісінің басқа
да бірлестіктері, кәсіпорындары мен ұйымдары,
сонымен қатар аталған саланың өнімдерін өткізетін
жүйелер бағынышты болды. Оның құрамына мұнай,
газ және мұнай өнімдерін барлау, өндіру, тасымалдау,

«Теңізмұнайгаз» өндірістік бірлестігін
«Қазақмұнай» республикалық концернін айналып
өтіп, құрамына келешегі жоқ, экономикалық
тиімсіз мұнай өндіруші бірлестіктер
кіретін МГӨМ-ге тікелей (өзіне) бағындыру
туралы МГӨМ ұсынысы қабылданбайды.
«Теңізмұнайгаз» өндірістік бірлестігін тікелей
өзіне бағындыру туралы МГӨМ ұсынысы
Қазақ КСР аумағында орналасқан бірегей
кен орнына жеке дара меншік иесі болғысы
келетінін білдіреді. Байырғы халыққа мұраға
қалдырылған жер қойнауы қараусыз қалған
және аудандардың әлеуметтік жағдайы өте
нашар. МГӨМ тұжырымдамасы қабылданған
жағдайда Теңіздің де сол күйге түсетіні анық».
Қоғамдық ұйымдардың Қазақ КСР
Жоғарғы Кеңесінің, Министрлер
Кеңесінің төрағаларына және
КСРО Мұнай-газ өндірісі министрлігінің
басшысына жазған хатынан үзінді.
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Қадыр Байкенов,

1992 жылы Премьер-министрдің орынбасары,
ҚР Энергетика және отын ресурстары министрі:

«Министрліктің құрамына электр энергетикасы, мұнай-газ өндіру, мұнай өңдеу, мұнай және
газ транспорттау, уран, көмір өндіру және өңдеу бойынша кәсіпорындар мен ұйымдар кірді.
Бұл салалардың барлығына айналмалы қаражат, дамытуға арналған инвестициялар және
еңбекақының уақытында төленуін қамтамасыз ету керек болды.
1993 жылы еліміздің бір танымал адамының Президентке былай деп жазған хаты менің
есімде: «Қазіргі Отын министрлігі жағаға шығып қалған сегізаяқ сияқты. Көмір, уран,
гидро және жылу энергетикасының әрқайсысына дербес, құзыретті басқарма қажет.
Бір шоғырға топтастырылып ала-құла жұмыс істейтін бұл шаруашылықтар өздерінің
қасиетін жоғалтып, перспективасынан айырылып отыр. Тіпті данышпанның данышпаны
да бұл салалардың басын қоса алмас еді». Ол сол кездегі салалық басқару құрылымын
дендеп түсіне алмаған шығар деп ойлаймын. Себебі әр сала өзінің басқару құрылымымен
басқарылатын. Электр энергетикасы саласын «Қазақстанэнерго» компаниясы, мұнай
саласын – «Қазақстанмұнайгаз» корпорациясы, газ және газ транспорттау саласын
– «Қазақгазпром» концерні, уран саласын – КАТЭП корпорациясы, көмір саласын –
«Қазақстанкөмір» корпорациясы басқаратын. Бұлардың әрқайсысы дербес басқару органдары
болды, олардың құрамына сол саланың кәсіпорындары кірді. Министрлік деңгейінде елдің
энергетика саласын кешенді дамыту, сыртқы байланыстарды қамтамасыз ету, инвестициялар
тарту мәселелері шешілетін, мұнай-газ өндіру және тарату жоспарларының орындалуын
бақылау бойынша қызметтер атқарылатын. Әр түрлі саладағы мамандар осы концерндерде,
корпорацияларда еңбек етті және біз қандай да бір шешімдерді қабылдарда солардың
тәжірибесі мен біліміне арқа сүйедік.
Жоғарыда аталған салаларға инвестиция тарту – министрлік алдында тұрған ең басты
міндеттердің бірі болды.
Инвестиция тарту және келісімшарттар жасасу бойынша белгілі бір тәжірибеміз жоқ болса
да, біз шетелдік консалтингілік компаниялардың көмегімен бұл ғылымды игере отырып, жүре
үйрендік. Тәуелсіздік алған алғашқы жылдары бізге өте қиын болды. Сол жылдары Теңіз кен
орнына инвестиция тарту бойынша жұмыстар басталды, Қарашығанақ кен орнын игеру
бойынша, Каспий теңізі қайраңының солтүстік бөлігінде геологиялық барлау жұмыстарын
жүргізу үшін Қазақстанкаспийшельф консорциумын құру бойынша, Каспий құбыр консорциумын
құру бойынша алғашқы келісімдерге қол қойылды. Сонымен қатар Қазақстанның батыс
өңіріндегі кен орындарын игеру бойынша бірқатар келісімшарттарға қол қойылды. Мұнай
өнімдерін жеткізу бойынша кепілдіктер беру арқылы Ақсайдағы «Конденсат» кәсіпорнында
МТУ 400 аз тонналы құрылғының құрылыс жобасы басталды, уран кен орындарын игеру және
уран өнімдерін сатуды ұйымдастыру үшін батыс инвесторлары тартылды. Электр энергиясын
өндіру бойынша өндіру қуаттылығын арттыру үшін Ақтөбе қ. электр станциясының құрылыс
жобасы бойынша келіссөздер басталды, ол келіссөздер
министрліктің қайта құрылымдануына байланысты аяқталмай
қалды. Яғни, министрлік инвесторлар үшін тартымды болатын
жобаларға сүйене отырып, елдің екі энергетикалық саласындағы
жобаларды дамытты.
Мен 1992 жылы басшылық еткен Энергетика және отын
ресурстары министрлігі республиканың отын-энергетика
кешеніндегі экономиканың осы саласындағы бәсекеге қабілетті
экономикалық тәуелсіздікті қамтамасыз ететін жекелеген
ірі жобаларын іске асыруға бағытталған экономикалық
бағдарламаны әзірлеуге кірісті. Уақыттың өзі дәлелдегендей,
энергетикалық тәуелсіздікті қамтамасыз ету саяси
тәуелсіздікті сақтаудың негізі болып табылады. 1920 жылы
Кеңес билігі құрылып жатқанда жас мемлекеттің электр
энергетикасын дамытпай экономиканы көтерудің, дамыған
елдерге экономикалық, сондай-ақ саяси тәуелділіктен құтылудың
мүмкін емес екенін жете түсіне отырып, ГОЭЛРО жобасын
қабылдағаны және сол себепті осы жобаны іске асыруға
там-тұмдаған бар қаражатын құйғаны тегін емес.
Басталып кеткен келіссөз процестерінде жүйелілікті сақтау үшін ел Президенті мені министр
қызметіне де тағайындады. Қызметтерді қосып атқару, әрине, оңай шаруа емес, бірақ ол кезде
өнеркәсіпті сол уақытта жұмыс істеп тұрған Өнеркәсіп министрлігі, әр түрлі концерндер мен
корпорациялар басқаратын. Менің Премьер-министрдің орынбасары қызметіндегі міндетім
Қазақстанда оны дамытуға арналған өндірістік саясатты жүргізу болды.
Мен 1992 жылы Энергетика және отын ресурстары министрлігін құру мемлекеттік саясат
шеңберінде елдің отын-энергетика кешенін дамытуға мүмкіндік берді деп санаймын».

1992

«Қазақстанмұнайгаз»
ҰК Президенті Б.Д. Елеманов
(оң жақ шетте).
Техникалық басқарма бастығы
Ғ.К. Кешубаев (қасында). 1992 ж.

өңдеу және өткізу жөніндегі мемлекеттік корпорация
«Қазақстанмұнайгаз» да кірді.
КСРО тарайтын кезде бұл мемкорпорацияны құруға
Қазақстанның мұнай-газ өндіруші бірлестіктері мен одақтық
министрліктер арасында туған шаруашылық дау түрткі болды.
Кезіндегі қуатты кеңестік мемлекеттің құлайтыны мәлім
болған күннің өзінде Москва Қазақстанның келешегі зор
мұнай-газ өнеркәсібі нысандарын, мысалы, Теңіз кен орны
сияқты нысанды республиканың меншігіне қайтаруға оң қабақ
таныта қоймады. Одақтық төрелер «жаңа аймақтарды игерудің
жоғары капитал сыйымдылығы» және «ел экономикасын
шикізатпен қамтамасыз ету тұрақсыздығы» деген долбарларды
алға тартты. Осы жағдайда қоғамдық ұйымдар мұнай-газ
өндіруші бірлестіктердің ұжым өкілдерінің талабымен
1990 жылы 26 және 30 шілдеде Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің,
Министрлер кеңесінің төрағаларына және КСРО Мұнай-газ
өндірісі министрлігінің басшысына мұнай-газ өндірісінің
нысандарын республика меншігіне өткізуді талап етіп,
хат жолдады:
«Теңізмұнайгаз» өндірістік бірлестігін «Қазақмұнай»
республикалық концернін айналып өтіп, құрамына келешегі
жоқ, экономикалық тиімсіз мұнай өндіруші бірлестіктер
кіретін МГӨМ-ге тікелей (өзіне) бағындыру туралы МГӨМ
ұсынысы қабылданбайды. «Теңізмұнайгаз» өндірістік
бірлестігін тікелей өзіне бағындыру туралы МГӨМ ұсынысы
Қазақ КСР аумағында орналасқан бірегей кен орнына жеке

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасының
орталық геральдикалық элементі – көгілдір түс аясындағы
шаңырақ (киіз үйдің жоғарғы күмбез тәрізді бөлігі) бейнесі.
Шаңырақты айнала күн сәулесі секілді тараған уықтар
шаншылған. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағына аңыздардағы
қанатты пырақтар бейнесі орналастырылған. Жоғарғы
бөлігінде – көлемді бес бұрышты жұлдыз, ал төменгі бөлігінде
«Қазақстан» деген жазу бар. Жұлдыздың, шаңырақтың,
уықтардың, аңыздардағы қанатты пырақтардың бейнесі,
сондай-ақ «Қазақстан» деген жазу – алтын түстес.
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дара меншік иесі болғысы келетінін білдіреді.
Байырғы халыққа мұраға қалдырылған жер
қойнауы қараусыз қалған және аудандардың
әлеуметтік жағдайы өте нашар. МГӨМ
тұжырымдамасы қабылданған жағдайда Теңіздің
де сол күйге түсетіні анық».
Гурьев мұнайшылары «Қазақ КСР-дегі
меншік туралы» республикалық заңды тездетіп
қабылдауды және құрамына басқаларына
қоса «Теңізмұнайгаз» бірлестігі кіретін
«Қазақстанмұнай» біртұтас республикалық
концернін құру үшін барлық мүмкіндікті
қарастыруды ұсынды.
1990 жылғы 16-тамызда ҚазКСР Мемжоспар
Төрағасының бірінші орынбасары В. Ладыгин
мәжіліс өткізді, онда Қазақ мұнай-газ концернін
құру туралы алғашқы қадам жасалды.
1991 жылғы 12-шілдеде Гурьев қаласы
«Қазақстанмұнайгаз» мұнай, газ және мұнай
өнімдерін барлау, өндіру, тасымалдау, қайта өңдеу
және өткізу жөніндегі мемлекеттік корпорациясын
құру бойынша құрылтай жиналысы болды. Оған

Равиль Чердабаев,

1994 жылы ҚР Мұнай және газ өндірісінің министрі:

«Мұнай және газ өндірісі министрлігінің
алдында тұрған негізгі міндеттер
мемлекетіміздің стратегиялық даму
бағдарламасынан туындайды.
«Мұнай туралы», «Акционерлік қоғамдар
туралы», «Шетелдік инвестициялар тарту
туралы» және басқа да заңдарды қабылдау
кезек күттірмейтін міндеттер болды.
Бізге осы заңдардың негізінде мұнай-газ
саласында жеделдетіп реформа жүргізу,
шетелдік инвестицияларды тарту процесін
жандандыру, бірлескен мұнай компанияларын
құру және т.б. қажет болды.
Осыларға сүйене отырып министрлік пен
сала құрылымын бекіту, қажетті кадр
құрамын іріктеп алу керек болды.
Осыларға қоса, мұнай мен газ өндірудің
тұрақты өсуіне қол жеткізу, елді мұнай
өнімдерінің қажетті мөлшерімен
қамтамасыз ету де біздің міндетімізге кірді.
Біз атқарған істер осылар еді. Мемлекет
деңгейінде қабылданған шаралар мен біздің
атқарған істеріміздің дұрыстығына өткен
уақыттың өзі куә болып отыр».

салалық кәсіпорындардың өкілдері және Ақтөбе, Гурьев,
Қызылорда, Маңғыстау, Орал облыстық кеңестерінің
басшылары, сонымен қатар республикалық және одақтық
ведомстволардың басшылары қатысты. Мәжілістің
қорытындысында «Қазақстанмұнайгаз» мемлекеттік
корпорациясын құру туралы шешім қабылданды. Жаңа
ұйымның басқармасы Гурьев қаласына орналасатын болды.
Сол кезде Ембі партия аудандық комитетін басқарған
инженер-мұнайшы Болат Елеманов корпорацияға басшы
болып тағайындалды.
«Қазақстанмұнайгаз» мемлекеттік корпорациясын
құрған соң, Қазақстанға алғаш рет өзінің мұнай-газ
ресурстарын өз бетінше басқаруға және иелік етуге
мүмкіндік берілді.
Көп ұзамай «Қазақстанмұнайгаз»
мемкорпорациясының атауы «Қазақстанмұнайгаз»
Ұлттық мұнай компаниясы деп өзгертілді, ал 1993 жылы
қыркүйекте ол «Мұнайгаз» Мемлекеттік холдингілік
компания (МХК) болып қайта құрылды. Оның
құрамына «Маңғыстаумұнайгаз», «Теңізмұнайгаз»,
«Ембімұнай», «Ақтөбемұнай», «Оңтүстікмұнайгаз»
бірлестіктері, «Қаражамбастерммұнай» МГӨБ,
«Қазмұнайбитум» ҒӨБ, Атырау және Шымкент МӨЗ,
«Оңтүстікмұнайқұбыры» ӨБ, Қазақстан және Орта Азия
магистральдық мұнай құбырларының ӨБ, Ақтөбе МГБ,
«Маңғышлақмұнайгеофизика» ӨБ, «Қазақстанмұнайгаз»
ВЭФ, Петровский ат. зауыт және басқа да кәсіпорындар
кірді.

Болат Елеманов,

1991 жылы «Қазақстанмұнайгаз» мемлекеттік
корпорациясының Президенті:

«Қазақстанмұнайгаз» корпорациясы 1991 жылы
құрылды. Қазақстанның барлық мұнай
кәсіпорындарының басшылары Қазақстан
Премьер-министрінің орынбасары Байкеновтің
басшылығымен Атырауға жиналып, мәжіліс
өткізді, онда дауыс беру арқылы мен мемлекеттік
корпорацияның президенті қызметіне сайландым.
Мен қуана-қуана келістім. Үкімет өз шешімімен
осындай таңдау жасады.
Елді мұнай және мұнай өнімдерімен, жаңа
қорлардың өсімімен қамтамасыз ету, өндіру
ауқымын ұлғайту басты мәселе болды, ол
уақытта әлеуметтік саланы қолдау мәселесі –
өзекті мәселелердің бірі еді».
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1991

Н. Назарбаевтың Қарашығанаққа
бірінші рет келуі. 1991 жыл

«Мұнайгаз» МХК Президенті қызметіне компанияны
1993 жылдан қыркүйектен 1994 жылғы сәуірге дейін басқарған
Болат Елеманов тағайындалды.
«Мұнайгаз» МХК үш жыл жұмыс істеді. Мемлекеттік
холдингтің басшысы қызметін атқарғандар: Махамбет Батырбаев,
Виктор Бегин, Нұрлыхан Бекбосынов, Юсуп Бискалиев,
Мақсұт Борамбаев, Аманжол Қабдолов, Ақылбай Қуанбаев,
Анатолий Лобаев.
Жергілікті газ шаруашылығы және газ таратушы ұйымдар
ортақ газ жүйесінен ажыратып тасталған еді, мұның өзі олардың
қаржылық жағдайын нашарлатып, көп жағдайда, тіпті, банкротқа
ұшыратты, оның үстіне газ өндіру ауқымы төмендеді, осындай
газ саласында қалыптасқан жағдайды жақсарту үшін 1991 жылы
ресейлік «Газпромға» ұқсас «Қазақгазөндірісі» концерні құрылған
еді. Оның құрамына Қарашығанақ алып мұнай-газ конденсатты
кен орны, барлық қолда бар газ құбырлары және газдың жерасты
қоймалары кірді. Бірнеше рет атауы өзгертілген соң концернге
«ҚазақГаз» ұлттық компаниясы деген жаңа атау берілді, ал екі
жылдан кейін, осы саладағы заңнама реттелген соң «ҚазақГаз»
Мемлекеттік холдингілік компаниясы деп аталды.
Осы істермен қатарлас Геология және жер қойнауын қорғау
министрлігінде мұнай-газ блогын қалыптастыру жүргізілді.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік гербінің алғашқы нұсқасы
1991 жылы 2-қазанда Қазақстан өз тәуелсіздігін әлі алмай тұрып ғарышкер
Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты. Бұл тарихи уақиға әлі де ел есінде.
Ол ғарышқа кеудесіне жоғарыда бейнеленген төсбелгіні тағып сапар шекті.
Төсбелгінің авторы – сәулетші, белгілі ғалым, қоғам қайраткері Шот-Аман
Уәлиханов. Төсбелгі герб формасында еді. Онда жарты ай, шаңырақ және көк
аспандағы жұлдыз бейнеленген.
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Асқар Балжанов,
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1991-1994 жылдары «Қазақстанмұнайгаз»
ҰМК вице-президенті:

«КСРО тараған кезде Қазақстанда алты мұнай
өндіруші бірлестік, үш мұнай өңдейтін зауыт,
газ тасымалдау және мұнай тасымалдау
жөніндегі басқармалар (одақтық бөлімшелер)
болды. Вице-премьер қызметін атқарып
жүрген Қадыр Байкенов Атырауға келіп,
барлық басшыларды жинап алып, ұлттық
мұнай компаниясын құру қажеттігі туралы
мәлімдеді. Осылайша «Қазақстанмұнайгаз»
мемлекеттік корпорациясы құрылды. Оның
бірінші президенті болып Болат Елеманов
тағайындалды.
Алғашқы компания Атырауда тіркелді.Оған
бұрын обком және облатком отырған ғимарат
берілді. Ұлттық компания президентінің
тек кабинеті мен қабылдау бөлмесі ғана
болды. Басқа ештеңесі болған жоқ. Біртіндеп
компанияға жұмыс істеуге кадрлар
шақырыла бастады. Маған ағылшын тілін
білуіме байланысты Сыртқы экономикалық
байланыстар жөніндегі вице-президент
қызметі ұсынылды. Мен ол кезде 33 жаста
едім және кеңестік партия органдарында біраз
жыл қызмет еткен тәжірибем де бар болатын.
3-4 ай өткен соң компания Алматы қаласына
көшірілді, мұнда да біз екі-ақ кабинетте жұмыс
істедік. Компанияның президенті, бес Вицепрезидент, бас бухгалтер – бәріміз кезекпен
отыратын үш орындық қана болды. Ол 19911992 жылдар еді. Бастапқы кезде алғашқы
4-5 жыл өте қиын болды, кейіннен бәрі орынорнына келді ғой.
1992 жылы қызмет бабымен қазақстандық
мұнай экспортын қамтамасыз ету мәселесімен
айналысуыма тура келді. Біздің мұнайдың
белгілі бір ауқымын шетелге валютаға сату
туралы РФ «Траснефть» компаниясымен келісім
жасау керек болды, валюта еліміз бен мұнай
саласына аса қажет болып тұрған кез еді. Біз
командамызбен жұмыла жұмыс істедік және
бұл жұмысты абыроймен атқардық».

Алғашқы компания
Атырауда тіркелді.
Оған бұрын обком
және облатком отырған
ғимарат берілді.
Ұлттық компания
Президентінің тек
кабинеті мен қабылдау
бөлмесі ғана болды.

Министр лауазымына 1992 жылы Лев Трубников, 1993
жылдан бастап Серікбек Дәукеев, министрдің орынбасары
қызметіне Балтабек Қуандықов, мұнай және газ басқармасының бастығы болып Орал Ақшолақов және Бақтықожа
Ізмұхамбетов тағайындалды.
1994 жылы Қазақстанда мемлекеттік басқару
органдарына қайта құру жүргізілді. 1994 жылы
13-маусымда Қазақстан Республикасының Президентінің
Жарлығымен ҚР Отын және энергетика министрлігі
Энергетика және көмір өндірісі министрлігі және Мұнай
және газ өндірісі министрлігі болып екіге бөлінді. Мұнай
және газ министрі лауазымына ол уақытта «Теңізшевройл»
бірлескен кәсіпорнын басқарған Равиль Чердабаев
тағайындалды. Оның орынбасары қызметін Нұрлыхан
Бекбосынов, Болат Елеманов, Ұзақбай Қарабалин, Виктор
Новиков және Анатолий Лобаев атқаратын болды.
1994 жылы қазанда Равиль Чердабаевтың орнына
КСРО Мұнай және газ өнеркәсібі министрлігінің бұрынғы
жауапты қызметкері, кейіннен Сhevron компаниясының
кеңесшісі болған Нұрлан Балғымбаев келді.

Төлеген Хасанов,

1994 жылы ҚР Мұнай және газ өнеркәсібі
министрінің орынбасары:

«Мұнай-газ саласын тиімді дамыту үшін
еліміздің мұнай саласы тікелей тәуелді болған
ресейлік мұнай саласының басшыларымен
жақсы таныс болу керек еді. Оның үстіне
біздің республикаға шетелдік инвестиция
тарту, инвесторлармен келіссөздер жүргізу
қажет болды. Осындай істерді атқара
алатын адам да табылды, ол – шетелдік
компанияда, біздің республикада жұмыс
тәжірибесі мол мықты мұнайшы Балғымбаев
Нұрлан Өтепұлы еді.
Бірінші кезекте біздің республикаға
қосалқы бөлшектер мен жабдықтарды
жеткізетін мұнай зауыттарымен (Ресей,
Әзірбайжан, Украина) байланыстар мен
қатынастарды жолға қою қажет еді.
Сондықтан ол өз командасымен әр түрлі
елдерге барып, келіссөздер жүргізді және
байланыстар орнатты. Екіншіден, Нұрлан
Өтепұлына Қазақстанда өндірілген мұнайды
Ресей зауыттарына және экспортқа
тасымалдау мәселесін шешу қажет
болды. Қазақстанда өндірілген мұнай
шығынын қалпына келтіруді ол жергілікті
тәжірибелі мамандарға тапсырды. Сол
кездегі мұнайшылардың жанкешті еңбегі
мен күш-жігерінің арқасында, жергілікті
жерлердегі жұмыстарды дұрыс ұйымдастыру
нәтижесінде және жергілікті органдардың
көмегімен біз 1995 жылы бұрынғы мұнай
өндіру деңгейіне – жылына 25 миллион тонна
мұнай өндіруге қол жеткізе алдық».

Оның орынбасары болып Ұзақбай Қарабалин, кейінірек
1995 жылдан 1997 жылға дейін Төлеген Хасанов
тағайындалды.
1994 жылы Қазақстанның мұнай-газ өндірісінде
КСРО тарағаннан кейінгі экономика дағдарысының әсері
қатты сезілді. Жеткізілген мұнайға төленетін төлемдер
тоқтап қалды. Мұнай мен газ конденсатын өндіру ауқымы
1991 жылғы 26,6 млн тоннадан 1994 жылы 20,3 млн тоннаға
дейін түсіп кетті.
Осындай жағдайларда, 1994 жылы қарашаның
басында ҚР Мұнай және газ өнеркәсібі министрі Нұрлан
Балғымбаев ҚР Президентінің тапсырмасын орындау
мақсатында министрлік мамандарына Мұнай-газ кешенін
дамыту бағдарламасын әзірлеуді міндеттеді. Осы
бағдарлама 1994 жылы 17-қарашада Үкіметтің қарауына
ұсынылып, мақұлданды. Қазақстанның Мұнай-газ кешенін
дамыту бағдарламасының басым міндеттері:
1) өндіруші қуаттылықты дамыту; 2) мұнай өнімдеріне
деген ішкі қажеттілікті толық қамтамасыз ету және
3) мұнай экспортын өсіру. Бұл құжат саланың стратегиялық

өзегі болды. Осы арқылы жеріміздің қойнауындағы
көмірсутегі ресурстарының әлеуетіне және
мұнайшылардың алға қойылған өршіл мақсаттарды
орындайтынына сенім артылды.
«Тәуелсіз Қазақстанның тарихында алғаш рет
1996 жылдың басында жалпы ішкі өнім болмашы
болса да, 0,5%-ға өсті. Алдағы 30-40 жыл ішінде
өндірілетін мұнай қорларының ауқымы, сонымен қатар
Каспий теңізінің қазақстандық бассейніне шетелдік
инвесторлардың көптеп тартылуы мұнайдан түсетін
табыстың жыл сайын арта түсетінін білдірді. Біз
үшін «жүгірістер» кезеңі аяқталды, ендігі жерде
тоқтап, алды-артымызды және Қазақстанның
жиырма-отыз жылдан кейінгі келешегінің қандай
болатынын бажайлай алдық», – деп атап көрсетті
Нұрсұлтан Назарбаев бірнеше жыл өткен соң.
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1991–1996
Жұмыстың алғашқы апталары
мен айларында біз Қазақстан
Үкіметі деңгейінде әр түрлі
шешімдерді ілгері бастырумен
айналыстық. Мәскеудегі
орталық органдардың
іс-қимылсыз қалуы және мұнай
саласындағы кәсіпорындардың
жұмыстарын регламенттейтін
республикалық деңгейдегі
құжаттардың жоқтығы
осындай құжаттама жасау
қажеттілігін туғызды.
Ол уақыттарда аппарат шағын
әрі оперативтік болатын.

Ғалиаусат Кешубаев,

1995

Солдан оңға қарай: Б.Н. Москаленко,
Ғ.К. Кешубаев, О.А. Ақшолақов, Б.К. Хасанов

1991 жылы «Қазақстанмұнайгаз» ҰМК техбасқармасының бас маманы, бастығы,
1993 жылы ҚР ЭОМ сыртқы экономикалық байланыстар және коммерциялық
қызмет басқармасының бастығы:

«Жұмыстың алғашқы апталары мен айларында біз Қазақстан Үкіметі деңгейінде әр түрлі
шешімдерді ілгері бастырумен айналыстық. Мәскеудегі орталық органдардың іс-қимылсыз қалуы
және мұнай саласындағы кәсіпорындардың жұмыстарын регламенттейтін республикалық деңгейдегі
құжаттардың жоқтығы осындай құжаттама жасау қажеттілігін туғызды.
Ол уақыттарда аппарат шағын әрі оперативті болатын. Мұнай мәселелеріне төменнен жоғарыға қарай
мынадай тізбекпен жетекшілік жүргізілетін: кеңесші – Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы; өнеркәсіп
бөлімі меңгерушісінің орынбасары Сарбуфин Қайырхан Есенғалиұлы; Премьер-министрдің орынбасары
Байкенов Қадыр Қарқабатұлы. Олар өте білікті, кәсіпқой азаматтар еді, сол себепті құжаттарымыз
жатып қалмайтын. Олар түзету енгізген соң құжаттарға Экономика министрлігімен, Қаржы
министрлігімен, Ұлттық банкпен келісім жасайтынмын. Бұл үш ұйыммен келісім жасау міндетті
болатын. Оларға қосымша әр түрлі жағдайларда Мемтехбақылау, Геология министрлігі,
кейде тіпті «Тұран» банкі (бұрынғы Құрылысбанкі) және басқалары қосылып кететін.
«Қазақстанмұнайгаз» мемкорпорациясының «Қазақстанмұнайгаз» ұлттық компаниясына қайта
құрылуы өзіміздегі мұнай өңдейтін зауыттарды өзіміздің мұнаймен жабдықтау үшін саланы сенімді,
тұрақты басқаратын құрылым құру, жаңа шаруашылық байланыстарын қалыптастыру мақсатын алға
тартты. Тұрақты қаржыландыру көздері қажет болды, ерікті қауымдастық жағдайында бұл мүмкін
емес еді. Ол кездегі басқару қағидаттары әкімшілік әдістерге негізделгендіктен, Ұлттық компания да
соған негізделіп құрылды. Жаңа ұйым шаруашылық субъектісі болды, оның бірінші міндеті – өндірілетін
мұнайдың таратылуын бақылау, екінші міндеті – мұнай жеткізілімінен ақша түсуін қамтамасыз
ету. Компанияны құра отырып мемлекет саланы басқару тетіктеріне, салаға түсетін түсімдерді
объективті болжамдау мүмкіндіктеріне ие болды. Осыған сай кәсіпорынның белгілі бір дербестігі
де сақталды. Компания құрылысымен сол кездегі Премьер-министр Терещенко Сергей Александрович
тоқсан сайын мұнайшылармен кәсіпорындарға барып мәжіліс өткізу тәжірибесін енгізді, онда
мұнайшылардың мәселелері ғана емес, экономиканы мемлекеттік басқару мәселелері, әсіресе, ауыл
шаруашылығы бойынша, азық-түлік өнеркәсібінің кәсіпорындары, теміржол, қорғаныс бойынша
және т.б. да мәселелер қаралып отырды. Мұндай мәселелерді қарап, шешім қабылдайтын орталық
ешбір салада болған жоқ. Осылайша, ұлттық мұнай компаниясы ел экономикасына әсер ететін нақты
құрал болды. Ұлттық компанияны «Мұнайгаз» холдингі етіп екінші рет қайта құру оны көптеген
шаруашылық атқарымдарынан айырды.
Уақыт біздің шешімдердің дұрыстығын көрсетті, 1997 жылы ақпанда «Қазақойл» ұлттық мұнай-газ
компаниясының құрылуы оған куә».

1994 жылы
Қазақстанның
мұнай-газ
өндірісінде КСРО
тарағаннан
кейінгі экономика
дағдарысының
әсері қатты
сезілді.
Жеткізілген
мұнайға төленетін
төлемдер тоқтап
қалды.
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Тəуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

1991–1996

1879 жыл.
Лос-Анджелесте,
Пико-Каньон қаласында
Paciﬁc Coast Oil Company
компаниясы тіркелді,
ол алып компания
Chеvron Texaco-ның
негізін қалады

АЛҒАШҚЫ
инвесторлар
БІРЛЕСКЕН
КӘСІПОРЫНДАРДЫ ҚҰРУ

«Бізде шет елдермен келіссөздер жүргізу
тәжірибесі болмады.Турасын айтқанда,
мұның бәрін келіссөздер уақытында
үйрендік. Мен әрдайым өзіме-өзім «Бұл
келісім халықаралық стандарттарға сай
келе ме? Келешекте ол «Қазақстанның
мүддесіне кесірін тигізбей ме?» деген
сұрақтар қоюмен болдым. Біздің біліміміз
бен беделіміз жеткілікті емес еді.
Жаңашыл, тың идеялар мен қиын-қыстау
кезеңдерде жұмыс істеу тәжірибесі бар
адамдар қажет болды. Өте қиын болды».
Нұрсұлтан Назарбаев,
ҚР Президенті

Chеvron компаниясы әлемнің әр түрлі
аймақтарында мұнай және газ
өндірумен айналысады. Оның АҚШ-та
бес, шетелде – үш МӨЗ-і (Таиланд,
ОАР, Канада) бар, оған қоса бес
шетелдік МӨЗ-де (Оңтүстік Корея,
Сингапур, Австралия, Пәкістан және
Жаңа Зеландия) non-operating үлесі бар.
Сонымен қатар компания Нигериядағы
синтетикалық сұйық отын (ССО)
өндіретін Escravos GTL зауытының
операторы болып табылады.
Chеvron сондай-ақ американдық
жетекші мұнай компанияларының бірі
Chеvron Phillips Chemical Company-дың
тең иеленушісі.
Бұл топ Chеvron, Texaco және Caltex
маркаларымен дүниежүзі бойынша
ауқымды ЖМҚС желісіне иелік етеді.
Chеvron-ның дәлелденген мұнай қоры –
13 млрд баррель.

Қ

азақстан тәуелсіздік алған соң, 1990 жылдардың
басында, алғаш рет өз бетімен мұнай-газ саласының
әр түрлі жобаларына шетелдік капитал тарту
бойынша келіссөздер процесін жүргізуге кірісті.
Біраз жылдар өткен соң, Қазақстан Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев сол қиын кезеңді есіне ала отырып
өзінің «Қазақстан жолы» атты кітабында былай деп жазды:
«Мен мұнай ресурстарымызды тиімді де сапалы
игеру үшін кен барлау жұмыстарында, көмірсутегі
шикізатын өндіру мен өңдеу, оны тасымалдау салаларында
аса бай тәжірибесі бар дүние жүзінің ірі мұнай
компанияларымен кең ынтымақтастықтың қажеттігін
түсіндім. Әлі Қазақстан өз тәуелсіздігін алып болмаған
кездің өзінде әлемдік мұнай өнеркәсібі алыптарымен
келіссөздер жүргізе бастадым. Иә, алғашқы кезде
қиын болды. Бізде шет елдермен келіссөздер жүргізу
тәжірибесі болмады. Турасын айтқанда, мұның бәрін
келіссөздер уақытында үйрендік. Мен әрдайым өзіме-өзім:
«Бұл келісім халықаралық стандарттарға сай келе ме?
Келешекте ол «Қазақстанның мүддесіне кесірін тигізбей
ме?» деген сұрақтар қоюмен болдым. Біздің біліміміз бен
беделіміз жеткілікті емес еді. Жаңашыл, тың идеялар
мен қиын-қыстау кезеңдерде жұмыс істеу тәжірибесі
бар адамдар қажет болды. Өте қиын болды. Шетелдік
инвесторларды тартуға байланысты еліміздің ішінде,
сондай-ақ таяу шет елдерде қарсыластарымыз көбейді.
Бізді отанына сатқындық жасады, сонымен қатар өз

«1990 жылдардың
басында Қазақстан
үшін Chevron сияқты
ірі компанияның келуі,
табысқа жетуі және
басқа ірі инвесторларға
жол көрсетуі аса
маңызды болды.
Әлемдік атағы бар
ірі компаниялардың
елге келуі АҚШ-пен
жалпы достық,
серіктестік қатынастар
құруға мүмкіндік
береді және олардың
инвестициялары екі
ел арасындағы тығыз
ынтымақтастықтың
кепілі болмақ».
Нұрсұлтан Назарбаев,
ҚР Президенті
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ТШО-ның әр
жылдардағы
басшылары:
Қазақстан тарабы:

Равиль Чердабаев
1993-1994 жж.

Меңдіғали Саппаев
1994-2000 жж.

Борис Чердабаев
2000-2003 жж.

Ақсанғали Байымбетов
2003-2004 жж.

Әсет Мағауов
2004-2006 жж.

Максет Таубаев
2006-2009 жж.

Әнуарбек Жакиев
2009 ж. бастап

Америка тарабы:

Морли Дюпре
1993-1995 жж.

Ник Зана
1995-1997 жж.

Кен Годард
1997-2000 жж.

Том Уинтертон Александр Корнелиус
Тодд Леви
2000-2003 жж.
2003-2006 жж.
2006-2010 жж.

ресурстарын тиімді пайдалана алмай, шетелдік
мұнай компанияларына тәуелді болған Нигерияның
қайыршылық жағдайына душар етеді деп айыптады.
Әсіресе бұрын-соңды кездеспеген қиындықтар
көп болды, алайда басты стратегиялық мақсатқа –
мұнай өндірудің деңгейін арттыруға қалай болғанда
да жеттік. Егер де Кеңес Одағы тарағаннан кейінгі
жылдық мұнай өндірудің деңгейі 1991 жылғы
25 миллионнан 1994 жылы 20 миллионға дейін
төмендесе, ал одан соңғы жылдары оның жедел өсуі
байқалды».
Ол уақытта кеңес үкіметі американдық мұнай
алыбы Chevron-мен әлемдегі ірі кен орындарының
бірі Теңіз кен орнын (Атырау облысы) бірлесіп игеру
туралы ұзақ мерзімді келіссөздерді бастаған еді.
Алайда іс талқылаудан әріге асқан жоқ.
Сонау 1979 жылдардың өзінде Теңіз мұнай-газ
кен орнының ашылуы Қазақстанның көмірсутекті
шикізат бойынша алынатын қорын екі есеге көбейтті.
КСРО Мемлекеттік комиссиясы 1986 жылғы қорлар
бойынша Теңіз мұнайының баланстық қорын 2 млрд
648 млн тонна, ал алынатын қоры – 943 млн тонна деп
анықтады. Кен орнының мұндай масштабы мүлдем
жаңа тәсілді қажет ететін еді. Бірақ сол уақытта
әлемдегі ірі мұнай өндіруші және экспорттаушы ел
болған Кеңес Одағының теңіз ресурстарын игеруге
қажетті ақшалай қаражаты және технологиясы болған
жоқ. Кеңес үкіметі қазақстандық кен орынды бірлесіп

Тим Миллер
2010-2015 жж.

Тэд Этчисон
2015 ж. бастап

игеруге қатысты американдық мұнай алыбы Chevron-мен
ұзаққа созылған келіссөздерді бастады. Алайда іс талқылаудан әріге аспады.
КСРО тарайтынның аз алдында қазақстандық
Басшы Нұрсұлтан Назарбаев АҚШ-қа барды және
Chevron басшылығымен болған кездесу барысында, егер
компанияның Қазақстанмен жұмыс істегісі келсе және
әрекеттестік мәселелерін жылдам әрі тиімді шешкісі келсе
Мәскеумен емес, тікелей Алматымен байланыс жасауы тиіс
екенін қадап айтты. Алайда Мәскеуге істің мұндай беталысы
ұнаған жоқ.
Өзінің «Қазақстан жолы» атты кітабында Нұрсұлтан
Назарбаев былай деп еске алады:
«Ресейдің мұнайшыл жақтастары Ельцинді Теңіз
кен орнын Ресей меншігіне алуға итермелеп, қатты
қысым көрсетті. Міне, осыған байланысты Ельцинмен
арада көптеген қолайсыз әңгімелер болды. Бірде Мәскеуде
Ельцинмен болған кездесуде ол маған: «Теңізді Ресейге
беріңдер» деді. Мен бетіне қарадым, байқаймын, қалжыңдап
тұрған жоқ. «Жә, егер де Ресей бізге Орынбор облысын
берсе, өйткені Орынбор Қазақстанның астанасы болды
ғой» деп жауап қаттым. Ол: «Сіздің Ресейге жер жайында
айтатын дауыңыз бар ма еді?» деді. «Ә, жоқ» дедім. Ол
күліп жіберді, мен де күлдім. Ресейде мұндай күрделі кен
орнын игеру үшін қаржы мен технология жоқ болатын. Егер
де сол кезде Теңіз ресейліктердің иелігінде қалса, олар бұл
кен орнын жауып қойып, Қазақстан экономикалық жағынан
кіріптар болып қалатын еді».

Теңіз туралы анықтама:
Теңіз мұнай-газ кен орны Атырау қаласынан оңтүстік
шығысқа қарай 350 км-де, Каспий маңындағы мұнайлыгазды провинцияда орналасқан.
Бұл әлемдегі ең терең супергигант-мұнай кен орны, оның
жоғарғы коллекторы шамамен 4000 м немесе 13000 фут
тереңде жатыр. Теңіз коллекторының ұзындығы 21 км
немесе 13 миль және көлденең ені 20 км немесе 12 миль,
мұнай қабатының биіктігі 1,5 км немесе 1 миль. Коллектор
алып жатқан алаптың үлкендігі сондай, оны айналып шығу
үшін екі марафондық қашықтық қажет болар еді.
Лицензиялық участок, сонымен қатар, қоры мол Корольдік
кен орнын, сондай-ақ барлау жүргізілетін бірнеше
перспективті участоктарды қамтиды.
Теңіз және Корольдік кен орнының алынатын қорлары
750 млн-нан 1,1 млрд тоннаға дейінгі мұнаймен бағаланып
отыр. Теңіз кен орны коллекторының бұрғыланған және
бұрғыланбаған учаскелерінде жалпы барланған қорлар
3,1 млрд тонна немесе 26 млрд баррель көлемінде
жобаланып отыр. Корольдік кен орны қорларының ауқымы
188 млн тонна немесе 1,5 млрд баррель деп бағалануда,
мұның өзі Теңіз қорларының алтыдан бір бөлігін құрайды.
Мұнайлылығы орта-төменгі тас көмірлі және девон
кезіндегі шөгінділерге байланысты. Мұнай қанықтығы
коэффициенті 0,82. Бастапқы газ факторы 487 м³/т,
мұнайдың бастапқы дебиті 10 мм штуцер кезінде
500 м³/тәулік. Бастапқы қабаттық қысымы 84,24 МПа,
температурасы 105°С. Мұнай тығыздығы 789 кг/м3.
Күкіртті мұнай 0,7%, парафинді мұнай 3,69%, смоласы аз
мұнай 1,14%, құрамындағы асфальтен 0,13%.
Бүгінгі күні Теңіз жалпы республикалық мұнай өндіру
деңгейінің 30%-ын қамтамасыз етеді.

Өзінің «Қазақстан жолы» атты
кітабында Нұрсұлтан Назарбаев былай
деп еске алады: «Ресейдің мұнайшыл
жақтастары Ельцинді Теңіз кен орнын
Ресей меншігіне алуға итермелеп,
қатты қысым көрсетті. Міне, осыған
байланысты Ельцинмен арада көптеген
қолайсыз әңгімелер болды. Бірде Мәскеуде
Ельцинмен болған кездесуде ол маған:
«Теңізді Ресейге беріңдер» деді.
Мен бетіне қарадым, байқаймын,
қалжыңдап тұрған жоқ.
«Жә, егер де Ресей бізге Орынбор облысын
берсе, өйткені Орынбор Қазақстанның
астанасы болды ғой» деп жауап қаттым.
Ол: «Сіздің Ресейге жер жайында
айтатын дауыңыз бар ма еді?» деді.
«Ә, жоқ» дедім.
Ол күліп жіберді, мен де күлдім».

Қазақстан үшін КСРО тараған соң және республика
тәуелсіз мемлекет мәртебесін алған соң мұнай және газ
саласындағы серіктестік туралы әңгімені жалғастыру
мүмкіндігі пайда болды.
Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізген соң,1992 жылғы
мамырда АҚШ-қа ресми сапары алдында Нұрсұлтан
Назарбаев Chevron-мен Теңіз кен орнын игеру үшін бірлескен
мекеме құру қағидаттары туралы 40 жылға есептелген
келісімге қол қойды. «Теңізшевройл» (ТШО) деп аталған
осы бірлескен кәсіпорын Америка тарабынан Chevron
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Кеннет Дерр
Halliburton Company Директорлар
кеңесінің мүшесі. Ол – Chevron Corporation
компаниясының (халықаралық мұнай
компаниясы) отставкадағы басқарма
төрағасы.
Ол 1989 жылдың 1-қаңтарынан бастап
1999 жылдың 31-желтоқсанына дейін
Chevron-ның төрағасы және Бас директоры
болып қызмет етті, одан кейін Дэвид
Дж.О,Райли келді. Дерр сонымен қатар
Calpine Corporation басқармасының бұрынғы
төрағасы, Citigroup Inc. директоры және
Potlatch Corporation бұрынғы директоры.
Ол – Халықаралық қатынастар жөніндегі
кеңестің мүшесі.

Overseas Petroleum Company компаниясын, ал Қазақстан тарабынан
– «Теңізмұнайгаз» өндірістік бірлестігін қамтыды. Вашингтондағы
сапары барысында Қазақстан Басшысы және Chevron төрағасы және
Бас директоры Кеннет Дерр осы мәселе бойынша ресми мәлімдеме
жасады. Теңіз жөніндегі келісімдер бойынша бұл орасан зор жетістік
болғанымен серіктестер арасында пайданы бөлу, салық тәртібі және
басқалары сияқты шешімін таппаған маңызды мәселелер әлі де
көп еді. Осы мәселелер бойынша тараптар арасындағы келіссөздер
ұзаққа созылды. Осынау қиын-қыстау кезеңде Теңіз жобасының
тағдырын шешу күрделі келіссөздер үдерісіне бастан-аяқ қатысып
жүрген Қазақстан Президентінің мойнына жүктелді.
1993 жылғы сәуірде Нұрсұлтан Назарбаев Chevron
басшылығына бөлінетін табыстың 19%-ын ұсынатыны жөнінде
жеделхат жолдады, американдық тарап 29%-ды талап еткен болатын.
Салықтарды қоса алғанда қалған 81%-ды Қазақстан алуы тиіс
болды. Қазақстан Басшысы үзілді-кесілді шешім ұсынды: егер өзінің
ұсынысы бір апта ішінде қабылданбаса, онда барлық келіссөздер
жоққа шығарылатынын мәлімдеді. Бірнеше күннен кейін Chevron
Overseas Президенті Ричард Мацке Алматыға келіп, өзі басқаратын
компанияның Қазақстан қойған талаптарды қабылдайтынын
мәлімдеді.
1993 жылғы 6-сәуірде Қазақстан Республикасының Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев және Chevron компаниясы басқармасының
төрағасы Кеннет Дерр «Теңізшевройл» бірлескен кәсіпорнын құру

Мацке Ричард Херман
1989-1999 жж. – Chevron Overseas Petroleum
президенті, Chevron Corporation
Директорлар кеңесінің мүшесі.
2000-2002 жж. – Chevron, Chevron Texaco
Corporation вице-төрағасы.
2006 ж. – «Ресей мұнай-газ кешенін
дамытқаны үшін» қоғамдық үкіметтік
емес медалімен наградталды;
Тәуелсіз директорлар кеңесі (ТДК) және
PricewaterhouceCoopers компаниясы
ұйымдастырған «Жыл директоры – 2006»
(Ресей) Ұлттық сыйлығының
«Жылдың Тәуелсіз директоры»
номинациясының гран-при иегері.

туралы 40 жылдық Келісімге қол қойды. Осы «Ғасыр
келісімшарты» деп аталатын және жалпы көлемі $20 млрд
инвестицияны қажет ететін шын мәніндегі тарихи құжат
бұрынғы кеңестік кеңістікте аналогы жоқ Теңіз мұнайгаз кен орнын масштабты игеру жобасын іске асыруға
жол ашты. Қазақстан ғана емес, Chevron үшін де бұл
тоқсаныншы жылдардың басындағы ірі халықаралық
мәміле болды.
Қазақстан-американдық келісімшартқа қол қойыла
сала, Нұрсұлтан Назарбаев былай деп мәлімдеді: «Бүгін
Қазақстан экономикасы үшін, сол сияқты Chevron үшін де
тарихи күн. Республика іс жүзінде ірі капитал салымдарын
тартуда және осы арқылы әлемдік бизнеске өзара тиімді
негізде бірлесіп жұмыс істеу туралы маңызды ниетін
мәлімдеп отыр».

Осы «Теңізшевройл» БК құру туралы келісімге
қол қою бүкіл дүниежүзі үшін экономикалық оқиға ғана
емес, саяси оқиға да болды. Ірі американдық корпорация
жас тәуелсіз елдің мұнай нарығына қадам басты! Бұл
келісімшарт халықаралық қауымдастықтың Қазақстанға
деген сенімін арттырды және елдің абырой-беделін
көтеруде айрықша рөл атқарды.
Осы келіссөздер үдерісіне Мемлекет басшысының
тікелей қатысуының нәтижесінде бірінші үлкен
жоба басталды, ТШО кейіннен Қазақстанның мұнай
өндірушілерінің көшбасшысына және жоғары класты
көмірсутектің экспорттаушысына айналды. Кәсіпорынның
тұтас өндірістік қызметтерін нарықтық экономикаға көшіру
үшін реформалау бойынша ауқымы жағынан теңдесі жоқ
жұмыстар басталды.
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1991–1996
Қадыр Байкенов,

1993 жылы Премьер-министрдің орынбасары,
ҚР Энергетика және отын ресурстары министрі:

«Теңіз кен орны бойынша келіссөздер
процесі аса қиын болды. Тараптар жұмыс
барысында тіпті келіссөздер процесін
тоқтатып, келіссөздерді аяқтауға
дайын болғанға дейін барды. Бірақ, біздің
Президентіміздің Chevron корпорациясының
төрағасымен кездесуі келісімшарттың
ғаламдық мәселелері бойынша
бәтуаластыққа әкелді және біз келіссөздер
процесін жалғастырдық. Нәтижесінде біз
Қазақстан үшін экономикалық тиімділігі
бөлігінде қате жіберген жоқпыз деп
санаймын».
Ұ.Қарабалин
нің кітапқа
түсіндірмел
ерінен

Алғаш жұмыс істеген жылдан бастап Chevron
өкілдері Қазақстанды «зор әлеуеті, тамаша адамдары
бар және бизнеске қатысты мәселеге байыппен
қарайтын ел» ретінде таныды. «Біз республиканың
экономикалық табыстарға ұмтылуына қуаныштымыз
және бірлесіп жақсы нәтижелерге қол жеткізгіміз
келеді. Адамдар құндылықтарды құру жолында бір
мақсатта жұмыла еңбек етсе, ондай істің нәтижесі
де зор болмақ. Табысты жобалар шын мәнінде
өзара сенім мен түсіністікке және ынтымақтастыққа
негізделеді» деп мәлімдеді американдық корпорация
басшылары.
1993 жылы Атырау облысындағы әлеуметтік
бағдарламаларды шешуге бағытталған масштабты әрі
ұзақ мерзімді «Бонус Қор Атырау» бағдарламасын
іске асыруды бастады. Оны іске асыруға $50 млн салу
көзделді. Құлсары ауылында су тасқынынан зардап
шеккен жергілікті тұрғындарға арналған 20 коттеджүйлер, сонымен қатар жедел медициналық көмек
көрсететін аурухана, Атырауда автоматтандырылған
қазандық пен магистралдық газ құбыры салына
бастады.
Осы жұмыстарға қатарлас Қазақстан Үкіметі
мұнай-газ кен орындарын, оның ішінде Ақтөбе және
Маңғыстау облыстарындағы кен орындарын игеру
үшін шетелдік серіктесті тарту бойынша белсенді
жұмыс жүргізе бастады.

1993 жылғы сәуірде Нұрсұлтан
Назарбаев Chevron басшылығына
бөлінетін табыстың 19%-ын
ұсынатыны жөнінде жеделхат
жолдады, американдық тарап
29%-ды талап еткен болатын.
Салықтарды қоса алғанда қалған
81%-ды Қазақстан алуы тиіс
болды. Қазақстан Басшысы үзілдікесілді шешім ұсынды: егер
өзінің ұсынысы бір апта ішінде
қабылданбаса, онда барлық
келіссөздер жоққа шығарылатынын
мәлімдеді. Бірнеше күннен кейін
Chevron Overseas Президенті
Ричард Мацке Алматыға келіп,
өзі басқаратын компанияның
Қазақстан қойған талаптарды
қабылдайтынын мәлімдеді.

I бөлім
40

ЕЛ СЕНІМІ – МҰНАЙДА

Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

1991–1996
Равиль Чердабаев,

1993 жылы «Теңізшевройл» БК Бас директоры:

«Қазақстандық тараптың табандылығымен
КСРО билігі және Chevron корпорациясы
арасында қол жеткізілген бастапқы келісім
шарттары өзгертілді. «Теңізшевройл» бірлескен
кәсіпорнына игеру үшін табысталатын Теңіз
мұнай кен орнының аумағы бастапқыда
талқыланған 23000 шаршы километрдің орнына
4000 шаршы километрді құрады, жерді жалға
беру мерзімі – 50 жылдың орнына 40 жылды, ал
пайда көлемі – 80,6% Қазақстанға және 19,4%
Chevron корпорациясына беріледі (басында
Республикаға 67% туралы сөз болған) деп шешілді.
Бұл параметрлер халықаралық стандарттарға
сай болды және қабылданған келісімдерге
негіз болды.
Мені «Теңізшевройл» БК директоры қызметіне
тағайындау барысында ҚР Президенті
Н.Ә. Назарбаев серіктестермен байыпты қарымқатынас жасау және бірлескен ұжымда достық
атмосферасын құру қажеттілігін ерекше атап
көрсетті. Қажетті көлемде мұнай өндірілуін,
жаңа технологиялардың, өндірісті басқарудың
заманауи әдістерін көптеп енгізілуін және
біздің мамандардың ағылшын тілін жеделдетіп
үйренуін қамтамасыз ету туралы міндеттер
жүктелді. Сөзін қорыта келе Нұрсұлтан
Әбішұлы былай деп атап көрсетті: «Теңіз кен
орнын игеру жобасы «ХХ ғасыр мәмілесі» деп
аталды және «Теңізшевройл» БК қызметтерінің
процестеріне бүкіл әлем көз тігетіні анық, сіздер
бұл міндетті атқара алады деп сенемін».
Біздің серіктестеріміз капиалистік жүйеден,
қуатты мемлекеттен алдыңғы қатарлы
технологиямен келді. Олар бізге сақтықпен
қарады. Біз болсақ жоспарлы экономикасы,
коммунистік идеологиясы, сонымен қатар
кеңестік технологиясы және тиісті
басқару әдістері бар социалистік жүйенің
тәрбиеленушілері едік. Бізге басты мақсаттан
ауытқымай ортақ қолайлы ұжымдық еңбек
жүйесін жасау керек болды. Бір-екі лездеме
өткізген соң мен әріптесім – «ТШО» БК
американдық тарабының директоры Морли
Дюпре мырзамен бірлесіп, лездемеге дейін негізгі
мәселелерді және оларды іске асыру жолдарын
алдын ала талқылап алу туралы келістік.
Біз жылдам тіл табысып кеттік және
бір-бірімізді түсіне білдік».

1993 жылғы 9-қаңтарда ҚР Геология және
жер қойнауын қорғау министрлігі және Түрік
Ұлттық Мұнай Компаниясы (ТПАО) арасында
«Қазақтүрікмұнай» бірлескен кәсіпорнын құру
туралы құрылтай шартына қол қойылды.
1993 жылғы 4-ақпанда «Қазақтүрікмұнай»
ЖШС ТПАО 49% және ҚР 51% қатысу үлестерімен
тәуелсіз Қазақстанның мұнай саласында құрылған
ең бірінші бірлескен кәсіпорыны ретінде тіркелді.
Осы БК-ні ұйымдастыру Түркияның жаңа ғана
тәуелсіздігін алған елмен мұнай-газ саласында
жұмыс істеуге әзірлігін білдірді, сонымен қатар

халықаралық қауымдастық тарабынан жас мұнайлы
елге деген сенім деңгейін арттырды.
Шетелдік серіктестермен мұнай-газ
саласындағы өзара қарым-қатынастың табысты
құрылуына қанаттанған Қазақстан 1990 жылдардың
бас кезінде Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты
кен орнын (Батыс Қазақстан облысы) игеруге
шетелдік капитал тарту бойынша келіссөздер
үдерісіне кірісті. 1979 жылы ашылған және
1980 жылдардың орта шенінен бастап КСРО Газ
өнеркәсібі министрлігінің «Оренбурггазпром»
бірлестігі игере бастаған бұл кен орны – еліміздің

Бақтықожа Ізмұхамбетов,

1993 жылы «Қазақтүрікмұнай Ltd» БК
Бас директоры:

«1991 жылдан бастап біз көптеген
шетелдік компаниялармен келіссөздер
жүргізе бастадық. Түрік ұлттық мұнай
компаниясы ТПАО бірлесіп бірінші
кәсіпорын құрылған алғашқы шетелдік
компания болды.
Бұл кәсіпорын Қазақстанның төрт
облысында: Атырау, Маңғыстау, Батыс
Қазақстан, Ақтөбе облыстарының 26 мың
шаршы километрден астам аумағында
мұнай барлау жұмыстарын жүргізді.
Мен осы кәсіпорынның бас директоры
болып тағайындалдым. БК барлық
түрік мамандары мен басшыларына
қазақстандықтармен бірдей көлемде
жалақы белгіленді. Өндірістік
шығындардың 25%-ы өңірдің әлеуметтік
мәселелерін шешуге жұмсалды. Барлық
шешімдер қазақстандық тараптың
келісімін ескере отырып және олардың
келісімімен ғана қабылданды. Түрік
компаниясы қандай жаңалықтар алып
келді? Озық әлемдік техника және АҚШ,
батыс елдерінің және Жапонияның
технологиялары. Екі арада толық
түсіністік пен өзара сыйластық орнады.
Біз түрік менеджментінің жақсы
жақтарын үйренуге тырыстық».
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Ұзақбай Қарабалин,

1995 жылы ҚР Мұнай және газ өнеркәсібі
министрінің орынбасары:

«Бастапқыда 1995 жылы шетелдік компаниялар альянсы
құрылған кезде, ресейліктер оған кірген жоқ. Сонымен
қатар жоба негізінен, осы кезеңде, British Gas бен Agip
қана болғанда дамыды. Екі жыл ішінде олар жобаға
шамамен 300 миллион доллар салды. Қазақстанға
берілгенде кен орнының шешуді талап ететін күрделі
экологиялық қиындықтары болды, оны шешетін ол кезде
бізде қаражат болған жоқ.
Кейінірек жобаға 15 пайыздық үлеспен қатысуға
«Газпром» шақырылды, алайда «Газпром»
басқармасының төрағасы біраз ойлана келе
консорциумға қатысудан бас тартатыны және
«Газпром» орнына ресейлік «ЛУКОЙЛ» компаниясын
қосуды ұсынатыны туралы ресми хат жіберді. Бұл
ұсыныс қабылданды».

Құндыз Нупов,

1990 жылдары Бөрілі аудандық атқару
комитетінің төрағасы:

«1991 жылы 20-қаңтарда жергілікті деңгейде «Кен
орнын дамыту мәселелерін талқылаудың кейбір
қорытындысы және өңірдегі экологияны сақтау
туралы» маңызды құжат қабылданды. Бұл шешім халық
депутаттары аудандық кеңесінің сессиясына ұсынылды,
онда қызу талқылаулар нәтижесінде жылына 13 млн
тоннаға дейін конденсат өндіру арқылы кен орнын әрі
қарай дамыту, өндіруші кешен салу және инвесторларды
тарту шешімі қабылданды. Бұл құжатта әлі күнге
дейін маңыздылығын жоймаған мәселелер бар деп
ойлаймын. Қазақстанның және Москваның орталық
органдарының қолдауымен әлеуетті инвесторлармен
келіссөздер басталды және 1990 жылы 13-қарашада
аудандық атқару комитетінің ғимаратында British Gas
компаниясының алғашқы презентациясы өтті, ал келесі
күні Орал аудандық атқару комитетінде мақсаттар
туралы хаттамаға қол қойылды.
Одан кейінгі Қарашығанақ бойынша Кеңес Одағындағы
бірінші тендер өтуін және British Gas және Agip
альянсымен келісімге қол қою уақыт талабына сай және
баламасы жоқ шешім болды деп танимын, мұның өзі
Қарашығанақ кен орнын тиісті деңгейге дейін дамытуға
мүмкіндік берді».

мұнай-газ саласының баға жетпес інжу-маржаны
еді. КСРО тарап кеткен соң кен орны қиын
жағдайда қалды.
Ресей Федерациясының жерімен өтетін
«Газпром» газ құбыры жүйесі арқылы ғана әлемдік
нарыққа шығуға мүмкіндігі бар Қарашығанақ
кен орнын игерудің әрі қарайғы шарттары туралы
«Газпром» мемлекеттік монополиясы болып қайта
құрылған Газ министрлігі Қазақстан билігімен
келісімге келе алмады.
Осы кен орнын игеру бойынша шетелдік
инвесторларды таңдау бойынша алғаш рет
тендер жарияланды. Оған екі альянс – Норвегия
мемлекеттік компаниясы Statoil-мен бірге
британдық British Petroleum және британдық
British Gas-бен бірге итальяндық Agip қатысты.
Анағұрлым тиімді экономикалық ұсыныстар
ұсынған British Gas бен Agip альянсы жеңімпаз
деп танылды. Алайда осы жобадағы іскерлік
қатысу шарттары туралы келіссөздер процесі көпке
созылды. Тек 1995 жылы 2-наурызда итальяндық
Agip, британдық British Gas, ресейлік «Газпром»
АҚ және Қазақстан Республикасы арасында
Қарашығанақ бойынша өнім бөлісі қағидаттары
туралы келісімге (ӨБК) қол қойылды. Ол Өнім
бөлісі туралы қорытынды келісімге (ӨБҚК) дейінгі
аралық құжат болды.
1993 жылы Қазақстан Үкіметінің қатысуымен
Құмкөл (Оңтүстік Торғай бассейні) кен
орнының иесі және операторы болып табылатын
«Оңтүстікмұнайгаз» акционерлік бірлестігі және
Feba Oil AG және Erbdol Erdgras Gommern GmbH
неміс компаниялары арасында «Қазгермұнай»
БК» ЖШС құруға жол ашқан құрылтай келісіміне
қол қойылды. Бұл ұйымға Қызылорда облысының
Оңтүстік Торғай ойпатындағы Ақшабұлақ, Нұралы
және Ақсай перспективті құрылымдары барлауға
берілді, ондағы геологиялық барлау жұмыстарының
нәтижесінде бес өндірістік мұнай және газ кен
орны ашылды, олар: Орталық Ақшабұлақ,
Оңтүстік Ақшабұлақ, Шығыс Ақшабұлақ, Нұралы
және Ақсай.
Техникасының тозығы жеткен және
«ауыспалы кезеңнің» қиындықтары
салдарынан терең дағдарысқа ұшыраған
«Оңтүстікмұнайгаздың» өзі өндірісті тиімді
ұйымдастыра алған жоқ және инвестицияға аса
зәру болды.

Серікбек Дәукеев,
1993 жылы ҚР Геология және жер қойнауын қорғау министрі:

«Түркия – біздің Тәуелсіздігімізді мойындаған
бірінші ел. Ол бір қиын кез еді: Одақ ыдырап
кетті, Қазақстанды ешкім танымайтын, біз
әлемді танымайтынбыз. Ақша жоқ, заңдар жоқ,
халықаралық құқық саласында мамандар жоқ және
көп нәрсе жоқ... Осы жағдайда Түркия елі атынан
Президент Демирель біздің Президентіміз Нұрсұлтан
Назарбаевқа бірлескен кәсіпорын құру жобасын,
инвестициялар, жұмыс тәжірибесін, менеджментті
бірінші болып ұсынды және ең бастысы, ағайын
ел ретінде бізге сенім білдірді. Әрине, бұл ұсыныс
Қазақстан үшін тиімді әрі қызықты ұсыныс еді.
Екі елдің сарапшылары жұмыс тобын құрды,
ол топ барлау алаңдарын таңдады. Осылайша
«Қазақтүрікмұнай» БК құрылды.
Қазір біздің Елбасымыздың Түркиямен аса сенімгерлік
қатынастар құрып отырғаны, Тәуелсіздіктің
алғашқы күндерінде Түркияның бізге жасаған
қадамына қандай да бір деңгейдегі жауап қатуы
деп ойлаймын».

С. Дәукеев пен Түркияның Энергетика министрі

«Қазақтүрікмұнай» ЖШС – тәуелсіз Қазақстанда мұнай бизнесі бойынша құрылған алғашқы
бірлескен кәсіпорын.
Қазақстан Республикасының Геология және жер қойнауын қорғау министрлігі мен Түрік Ұлттық Мұнай
Компаниясы (ТҰМК) 1993 жылы 9-қаңтарда Бірлескен кәсіпорын құру туралы құрылтай шартына қол қойды.
1993 жылғы 4-ақпанда «Қазақтүрікмұнай» ЖШС тәуелсіз Қазақстанда мұнай бизнесі бойынша құрылған
алғашқы бірлескен кәсіпорын ретінде тіркелді, оның ТҰМК-дегі қатысу үлесі 49% және «ҚазМұнайГаз»
ҰК АҚ-дағы қатысу үлесі 51% құрайды.
1997 жылдан бастап «Қазақойл» Ұлттық Мұнай Компаниясы, қазіргі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ қазақстандық
тараптың құрылтайшысы болды.
Қазіргі уақытта «Қазақтүрікмұнай» ЖШС 3 лицензиялық блокта өндірістік қызметтер атқарады.
Ақтөбе облысында ІІА блогында (Лақтыбай кен орнында) және Оңтүстік Қаратөбе кен орнында
(лицензиясы – МГ-307) өнеркәсіптік өндіру жүргізілуде. Маңғыстау облысында ІV блокта 4 кен орнында
(Батыс Елемес, Шығыс Сазтөбе, Оңтүстік-Шығыс Сазтөбе, Солтүстік Шығыс Сазтөбе) өндірістік
игеру жүргізілуде.

I бөлім

ЕЛ СЕНІМІ – МҰНАЙДА

Тəуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

1991–1996
Кеңес Махамбетов,

1995-1999 жылдары Қызылорда облысы әкімі
аппаратының басшысы:

«Оңтүстікмұнайгаз» АҚ жекешелендіру туралы
сөз басталғаннан бастап Б. Сапарбаев бұл
саланы біршама жоғары деңгейге көтеру үшін
өңірге шетелдік инвестицияның, заманауи
технологияның және батыстық басқару
стилінің келуін қолдайтынын айтты. Ұйымның
бұрынғы басшылары және өңірдің құрметті
ақсақалдары тарабынан «Оңтүстікмұнайгаз»
АҚ акциялары шетелдіктерге сатылған
жағдайда мемлекет стратегиялық кәсіпорынға
бақылау жасай алмай қалуы мүмкін деген қарсы
пікірлер де айтылғанын жасырмаймыз. Бірақ
Бердібек Мәшбекұлы табандылық танытып,
өзінің перспективті ойлайтынын көрсете білді.
Канадалықтар өз құқықтарын иелікке алған
кезде «Оңтүстікмұнайгаз» АҚ-ның тек жалақы
бойынша қарызы 712 млн. теңге болған еді, адамдар
жарты жылдап жалақысын алмаған. Тоғыз-он ай
ішінде «Харрикейн» бартерлік мәмілелер үлесін
49 пайыздан 4 пайызға дейін қысқартты,
өткен айлардағы қарыздарды қоса алғанда
2 млрд 466 млн теңге көлемінде жалақы
қарыздарын өтеді. Оған қоса, «Оңтүстікмұнайгаз»
АҚ-ның бюджетке берешек болған салықтарын
қоса алғанда 2 млрд 292 млн 794 мың теңге
салық төледі.
Оған қосымша зейнетақы қорына компания
610 млн теңгеге жуық төлем жасады.
Нәтижесінде облыс жалақы бойынша –
1996 жылғы қаңтардан бастап, зейнетақы
төлемдері бойынша – қарашадан бастап,
Зейнетақы қорының берешектерін өтеу бойынша –
1997 жылғы мамырдан бастап бюджетке қарыз
болған жоқ. Барлық осы көрсеткіштер бойынша
бұл өңір елде алдыңғы қатарға шықты».
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Үш жылдан кейін 1996 жылдың басында
германдық инвесторлардың соңынан Канаданың
белгісіз компаниясы Hurricane Hydrocarbons Ltd
кеңес кезінде біртұтас технологиялық кешен ретінде
құрылған, ірі Құмкөл кен орнына қоса іргелес жатқан
мұнай-газ қабаттарын қамтитын «Оңтүстікмұнайгаз»
өндірістік инфрақұрылымын сатып алды. Солтүстік
Құмкөл, Ақшабұлақ, Нұралы және Ақсай кен
орындарын канадалықтар ресейлік және германдық
«Торғай Петролеум» және «Қазгермұнай» мұнай-газ
кәсіпорындарымен бірлесіп пайдалана бастады.
Қазақстан Республикасы мен Hurricane
Hydrocarbons арасындағы сатып алу-сату шартына
қол қойылған соң жаңа инвестор жалақы бойынша
қарыздарды төлеуге кірісті.
«Казвит холдинг ЛТД» фирмасымен бірге бірнеше
жылдан кейін Hurricane Hydrocarbons иелігіне берілген
Шымкент мұнай өңдеу зауыты жекешелендірілді.

Қызылорда облысы – Қазақстан
Республикасының оңтүстігіндегі әкімшіліктерриториялық аймақ.
1938 жылы 15-қаңтарда құрылды.
Республиканың оңтүстік бөлігінде орналасқан.
Әкімшілік орталығы – Қызылорда қаласы.
Ауданы – 226 млн км2.
Іргесі қаланған уақыт: 1938 ж. 15 қаңтар.
Халқы: 727 990 адам (2013 ж. 1 ақпан)

БАСШЫЛАР ҚҰРАМЫ:

Қарашығанақгазпром:

Сухан Камалов
1991-1992 жж.

Мақсұт Қилыбаев
1992-1997 жж.

Анатолы Тегісбаев
1997-1998 жж.

Karachaganak Petroleum Operating B.V.
(1997 ж. құрылған):

Ди Лоренцо
1998-1999 жж.

Роджер Фокс
2006-2009 жж.

Джон Морроу
1999-2003 жж.

Джузеппе Пази
2009-2012 жж.

Паоло Кампелли
2003-2006 жж.

Дамиано Ратти
2012-2015 жж.

Ренато Мароли
2015 жылдан бастап
қазірге дейін

Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орны
(Батыс Қазақстан облысы) 1979 жылы ашылды. Бүгінде ол
бастапқы баланстық қоры 1,35 трлн текше метр газы және
1,2 млрд тонна мұнай және газ конденсаты бар әлемдегі ең ірі
кен орындардың бірі. Каспий маңындағы ойпаттың солтүстік
аймағында орналасқан.
Көлемді, мұнай-газ конденсатты кені бар. Газ конденсатты
бөлігінің биіктігі 1420 м жетеді, мұнай қабатының қалыңдығы
200 м. Жоғарғы девоннан төменгі пермьге дейінгі шөгінділер
өнімді болып табылады.
Конденсат тығыздығы 778-ден 814 кг/м³ дейін өзгереді. Мұнай
тығыздығы 810-нан 888 кг/м³ дейін өзгереді. Мұнай құрамында:
күкірт - 2%-ға дейін, парафин - 6%-ға дейін. Қабаттық газдың
құрамы: метан - 70%, этан - 6%, пропан - 3% және басқа
газдар - 21%. Газ құрамындағы күкіртті сутегі 4%-ға дейін.
Қабаттағы газ қысымы шамамен 600 атмосфералық қысымға
дейін барады.

Болат Назаров,

1995 жылы «Қарашығанақгазөндіріс» АҚ газ және
конденсат өткізу жөніндегі Вице-президенті:

«Кеңес Одағының күйреуі Қарашығанақ
кен орнына көп ауырталық түсірді,
өйткені ол Оренбург газ өңдеу зауытымен,
«Салаватнефтеоргсинтезом» және Уфа
өңдеу зауыттарымен тығыз жұмыс
істейтін. Мамандардың көбі Оренбурке
және Башқұртстанға кетіп жатты.
Сол уақытта ел бюджетінде ақша болған
жоқ. Сол арада құрамында күкіртті сутегі,
меркаптан көп және қабаттық қысымы
жоғары Қарашығанақ кен орнын қауіпсіз
пайдалану үшін мол қаражат қажет
болды. Егер апат бола қалса, зардабы
Чернобыльмен бірдей болар еді.
Қарашығанақ газ конденсаты мен газын
өткізуден түскен қаражат болмашы ғана
еді. Ол Оренбург газ өңдеу зауыты мен
Уфа өңдеу зауыты өңдеу тарифтерін
көтеруіне байланысты еді, себебі олардың
да ол кезде жағдайы ауыр болды және әркім
қолынан келгенше пайда табуға тырысты.
Өңдеу тарифтері әлемдік тарифтермен
салыстырғанда өте жоғары болды,
15-20 пайыз шығын келтірді.
Ол кезеңде мен «Қарашығанақгазөндірісте»
маркетинг жөніндегі вице-президент
қызметін атқарып жүрдім және
келісімшарт бойынша Оренбургке сатылған
газ құны 1000 текше метрге небары
$1,5 құрағаны есімде. Салыстырыңыз,
Еуропада қазір осындай газ көлемі
$350-400 тұрады. Яғни, Қарашығанақ газы
тегін берілген деуге болады. Конденсат
құны ол кезде бір тоннаға $3, $5, $7
құрады. Газ бен конденсатты сатудан
түскен ақша кен орнына қызмет жасау
және қауіпсіз пайдалануға ғана емес,
тіпті қызметкерлерге жалақы төлеуге де
жетпейтін. Жағдай өте қиын болды.
1992 жылы Қазақстан Үкіметі шұғыл
тәртіппен Қарашығанақты игеруге
инвесторлар тарту мәселесін қарастыра
бастады. Бірінші келіссөздер British Gas
және Agip компанияларымен жүргізілді.
1995 жылы Өнім бөлісі қағидаттары
туралы келісімге қол қойылды. Біз
инвесторлардан сол кездің өзінде кен орны
өндірісінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге
қаражат сала бастауды өтіндік».

Кеңес Одағы құлағаннан кейін
Қазақстан орасан мол мұнай қоры,
әлемдік мұхитқа шығар жолы жоқ
мемлекет ретінде құрлықтың ішінде
«қамауда» қалды. Алдын ала жасалған
экономикалық есептеулер нәтижесінде,
өнімді аз шығын жұмсап, ең қысқа
жолмен өткізуді қамтамасыз ететін
ресейлік бағыт таңдап алынды.
Ресеймен жоғары деңгейдегі
келіссөздер 1994 жылдан бастап
жүргізілді. Ресей жағынан мұнай
құбырын салғысы келмеген
қарсылықтарды жеңе отырып,
ортақ келісімге келуге тура алты
жыл кетті.
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КҚК мекемесі
Каспий құбыр консорциумын
құру туралы келісім

Көмірсутекті Қазақстаннан әлемдік
нарыққа тасымалдау үшін Каспий Құбыр
Консорциумын (КҚК) құру туралы Қазақстан
Республикасы мен Оман Сұлтандығы Үкіметі
арасындағы 1992 жылғы 17-маусымдағы
үкіметаралық келісімге қол қойылуы
экспорттық мүмкіндіктерді ұлғайту бойынша
табанды жұмыстардың нәтижесі болды.
Осы Келісімге 1992 жылғы 23-шілдеде Ресей
Федерациясы қосылды.

1992
Ресей КҚК-ге қосылды.
Солдан оңға қарай: Оман Сұлтандығының Мұнай министрі
С Аль-Шанфари, Ресей Федерациясы Үкіметі төрағасының
орынбасары В.С. Черномырдин, Премьер-министрдің орынбасарыЭнергетика және отын ресурстарының министрі Қ. Байкенов.
1992 жыл

1992

жылы Қазақстан мұнай өндірісін
дамыту жоспарын ескере отырып
қазақстандық көмірсутекті әлемдік
нарыққа шығаратын жаңа экспорттық құбыр салу
бойынша алғаш рет келіссөздер жүргізе бастайды.
Осындай мұнай транспорттау жобаларын дамыту
қажеттілігі әлемдік нарыққа немесе тәуелсіз экспорттау
маршруттарына тікелей шығатын жолы жоқ Қазақстанның
географиялық орналасуына байланысты туындады. Басқа
елдің аумағы арқылы өтетін мұндай мұнай құбырын салу
ісінің геосаяси салмағы өз алдына үлкен мәселе.

Нұрсұлтан Назарбаев және оны толық қолдайтын
Министрлер кабинеті бүгінгі таңда Қазақстанның
барлық экспорттық маршрутымен өзіміздің мұнай
тасымалданатынына сенімді болды.
Қазақстан әзірше өз мұнайын Ақтау теңіз сауда
порты арқылы ресейлік «Транснефть» жүйесіне шығатын
Атырау – Самара құбыр жүйесімен, сонымен қатар
теміржолмен транспорттайды. Қазақстандық мұнайдың
экспорттау ауқымы «Транснефть» жыл сайын бөлетін
3-4 млн тоннаны құрайтын квотасына байланысты.

Көмірсутекті Қазақстаннан әлемдік нарыққа
тасымалдау үшін Каспий Құбыр Консорциумын
(КҚК) құру туралы Қазақстан Республикасы мен
Оман Сұлтандығы Үкіметі арасындағы 1992 жылғы
17-маусымдағы үкіметаралық келісімге қол қойылуы
экспорттық мүмкіндіктерді ұлғайту бойынша табанды
жұмыстардың нәтижесі болды. Осы Келісімге 1992 жылғы
23-шілдеде Ресей Федерациясы қосылды.
Алайда жоба тек төрт жылдан кейін ғана іске
асырыла бастады. Бастапқыда жобаны РФ Мемлекеттік
Думасында бекіту жобаланды, бірақ ол бекітілген жоқ,
себебі Ресей арқылы мұнай тасымалдайтын қолданыстағы
желілерді пайдалануды жақтағандар болды. Оған қоса,
ол уақытта баламалы маршруттар жөнінде бастамалар
көтерілді. Мысалы, Түркия Баку-Джейхан экспорттық
бағытын ұсынды, Қазақстан – Түрікменстан – Иран
артериясы да қарастырылды. Бірақ, кейіннен Президент
Нұрсұлтан Назарбаев еске алғанындай, КҚК таңдап
алынды, себебі бұл ең қысқа жол болатын, онда транзиттік
тәуекелдер аз болды және Кеңес Одағы құрамындағы
Ресеймен ежелгі достық қарым-қатынасымыз ескерілетін.
«Кеңес Одағы құлағаннан кейін Қазақстан
орасан мол мұнай қоры, әлемдік мұхитқа шығар жолы
жоқ мемлекет ретінде құрлықтың ішінде «қамауда»
қалды. Алдын ала жасалған экономикалық есептеулер
нәтижесінде, өнімді аз шығын жұмсап, ең қысқа
жолмен өткізуді қамтамасыз ететін ресейлік бағыт
таңдап алынды. Ресеймен жоғары деңгейдегі келіссөздер

1994 жылдан бастап жүргізілді. Ресей жағынан мұнай
құбырын салғысы келмеген қарсылықтарды жеңе отырып,
ортақ келісімге келуге тура алты жыл кетті.
Қысқасы, Ресей Үкіметінің төрағасы Виктор
Черномырдинмен, Ресей Федерациясының Мұнай және газ
министрлігінің басшыларымен, ақыр соңы Б. Ельцинмен
арадағы өте көптеген келіссөздер туралы тұтастай бір
кітап жазуға болады. Бірде маған біздің Премьер-Министр
Н. Балғымбаев келіп: «Бітті! Жағалай бас тарту, ылғи
іріткі салу, байқаймын, мәселе шешілмейтін түрі бар» деді. Мен оған тайға таңба басқандай етіп қысқаша хат
дайындап, Ресей мұнай құбырын тартуға қатысудан бас
тартқан жағдайда, өз жері арқылы мұнай тасымалдаудан
түсетін қаншама ақшадан айырылатынын қадап
көрсетуді тапсырдым.
Б. Ельцин Кремль ауруханасында емделіп жатқан еді.
Мен сол ауруханаға бардым. Екі сағатқа созылған әңгімеден
соң мәселе шешілді».
Нұрсұлтан Назарбаев,
ҚР Президенті, «Қазақстан жолы» кітабынан
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Балғымбаев Нұрлан Өтепұлы
1994 жылғы қазаннан бастап
1997 жылғы наурызға дейін – Қазақстан
Республикасының Мұнай және газ
өнеркәсібі министрі

1996

Сәуір, 1996 ж. Алматы.
КҚК қайта құру туралы құжаттарға қол қою.
Солдан оңға қарай: Ғ. Кешубаев, Н. Балғымбаев,
Оман Сұлтандығының Мұнай министрі
Макбул Али ибн Сул

Орикс Каспиан Пайплайн Лтд
1,75 %

Ресей Федерациясы
24 %

Казахстан Пайплайн Венчурс ЖШК
1,75 %
Эни Интернешнл
Н.А.Н.В.Н.С.А.Р.Л.
2%
БГ Оверсиз Холдингс Лтд
2%

КТК Компани
7%

Роснефть-Шелл Каспиэн
Венчурс Лимитед
7,5 %

«ҚазМұнайГаз»
Ұлттық Компаниясы» АҚ
19 %

Мобил Каспий
Құбыр Компаниясы
7,5 %

Шеврон Каспиэн
Пайплайн Консорциум
Компани
15 %

Лукарко Б.В.
12,5 %

КҚК акционерлік құрылымының кестесі

1996 жылғы 27-сәуірде Алматы қаласында Каспий
құбыр консорциумын (КҚК) қайта құру туралы хаттамаға
қол қойылды. Ал 1996 жылғы 6-желтоқсанда КҚК қайта
құру туралы шартқа және КҚК акционерлерінің шартына
қол қойылды.
Ресейдің үлесі – 24%, Қазақстанның үлесі – 19%,
Оманның үлесі 7%-ды құрады, қалған бөлігі Chevron,
British Gas, Agip, Mobil, «Лукойл», «Роснефть»/Shell,
«Қазақойл»/Amoco, Oryx» сияқты 8 мұнай компаниясы
арасында бөлінді.

Осыған сәйкес Қазақстан, Ресей, Оман және
халықаралық мұнай компанияларының консорциумы
Теңіз – Тихорецк – Новороссийск (КҚК құбыры) маршруты
бойынша өткізу қабілеті 67 млн тонна мұнай құбырының
құрылысы туралы келісім жасады.
Қайта құрылған КҚК Бірінші бас директоры болып
Эдвард Смит тағайындалды.

Қадыр Байкенов,

1992 жылы Премьер-министрдің орынбасары,
ҚР Энергетика және отын ресурстары министрі:

«КҚК жобасын игеру бастала салысымен Қазақстан және Оман Сұлтандығы осы құбыр жүйесін құру
жөніндегі келіссөздер процесіне Әзірбайжан мен Ресейді шақырған болатын. Әзірбайжан біршама уақыт
өткен соң КҚК жобасына қатысудан бас тартты, себебі ол уақытта Баку-Джейхан мұнай құбырының
жобасы басталған еді. Ресеймен біз белсенді келіссөздер жүргіздік, нәтижесінде үш ай өткен соң,
Қазақстан мен Оман Сұлтандығы арасында КҚК туралы келісімге қол қойылған соң Ресей КҚК жобасына
кірді. Келіссөздерді жүргізу өте қиын болды, себебі келіссөздер процесінде Ресейдің мүддесін білдіретін
«Транснефть» АК ол уақытта бәсекелес тәуелсіз мұнай тасымалдайтын компания болғанын қаламады.
Келіссөздердің ұзаққа созылу себебі: экологиялық мәселелер, қаржылай өтеуді және басқаларын қоса
алғанда, әр түрлі қиындықтары бар көптеген аймақтарды мұнай құбыры трассасының басып өтуін келісу
қаралды. Ресей бұл жобаға сол кездегі Ресей Федерациясы Үкіметі төрағасының орынбасары болған Виктор
Черномырдиннің қолдауымен кірді.
«Теңізшевройл» БК құрылған соң ресейлік «Транснефть» Теңіз мұнайын өз құбырымызға демеркаптандау
процесінен өткізілген соң ғана қабылдаймыз деген шарт қойды. Бұл шарт Теңіз кен орнында өндіру ауқымын
1 млн тоннаға дейін төмендетті және демеркаптандау бойынша құрылғы құрылысын салу қажет болды.
Ресей КҚК-мен әрқилы қарым-қатынас жасады, бірақ ақырында ол оны дамытуға мүдделі болды, себебі
КҚК мұнай құбырының көп бөлігі Ресей арқылы өтетін еді және ол мұнай транзиттеу есебінен біраз
табыс түсіретін болды. Десек те, Ресей атынан оның өкілдері өздерінің КҚК жобасындағы мүдделерін
қорғай отырып, олардың көзқарасынша әділ мәселелерді көтерді.
Біздің Президентіміздің жан-жақты қолдауының арқасында ғана КҚК құрылды, себебі бұл жоба
техникалық жоба ғана емес, саяси жоба да болды. Біздің Президентіміз көрсеткен саяси қолдаусыз жобаны
алға бастыру мүмкін емес еді, себебі жобаның негізгі қатысушылары Қазақстанға қоса, Ресей Үкіметі
және КҚК жобасында ғана емес, «Теңізшевройл» БК құру жобасында да АҚШ Мемдепартаменті қолдау
көрсетіп отырған американдық Chevron компаниясы еді. Н.Ә. Назарбаев осы жобалар бойынша келіссөздер
жүргізілген жылдары АҚШ-тың бұрынғы вице-президенті А. Гормен бірнеше рет кездесу өткізіп, күрделі
мәселелерді шешкенін білемін».

КҚК мұнай құбыры диаметрі 700, 1000, 1200, 1400 мм магистралдық мұнай құбырларын қамтиды.
Теңіз-Новороссийск маршрутының жалпы ұзындығы – 1500 км, оның ішінде 750 км – қолданыстағы
Теңіз-Комсомольская мұнай құбыры.
ППС кезеңіндегі инвестициялар – $2,6 млрд. Бастапқы өткізу қабілеті – 28 млн тонна.
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Ләззат Қиынов,

1999 жылы «КҚК» ЖАҚ
Бас директорының орынбасары:

«КҚК консорциумын құру процесінде мен
Қазақстанның өкілі болып тағайындалдым
және КҚК Бас директорының
қазақстандық тараптан орынбасары
болып қызмет еттім. Консорциум
жұмысына қатысты өте ұзақ келісім
жасау процесі басталды. Келіссөз
жүргізушілер бүге-шігесіне дейін дауласып
қалып жатты. Батыстық компаниялар
оны шешудің өз тәсілдерін ұсынады, ал
посткеңестік мамандар дәл сол мәселеге
басқаша баға береді. Біз өз тарабымыздан
Қазақстан аумағындағы барлық
жұмыстарды жүргізу үшін жергілікті
компаниялардың тартылуын талап еттік.
Кейде ортақ келісімге келе амағандықтан,
КҚК кейбір акционерлері орындарынын
тұрып, мәжілістен шығып кететін. Біз
ұзақ талқылауларда жалпы қалауымыз бір
екенін, бірақ бағыт пен тәжірибе екі түрлі
екенін түсіндік».

Каспий мұнайын әлемдік
нарыққа жеткізу схемасы

Қайыргелді Қабылдин,

1996 жылы ҚР Мұнай және газ өнеркәсібі министрлігінің
құбыр транспортын және өндірістік инфрақұрылымды
дамыту бөлімінің бастығы:

«Жобаға ең жоғарғы мемлекеттік деңгейде
үздіксіз қолдау көрсетілуі, КҚК тағдырына
Президенттер Нұрсұлтан Назарбаев пен
Борис Ельциннің қатысуы бұл жобаның
іске асырылуына жол ашты.
Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынуымен
10 серіктестік қағидаты пысықталды,
оған мұнай жеткізу және қаржыландыру
бойынша кепілдіктер қамтылды және КҚК
қызметтерінің негізі болды. Негізгі қағида –
тең бөлу. Халықаралық мұнай компаниялары
жобаны 100% қаржыландыру кепілдігімен
жобаға 50% қатысу үлестерін иеленді.
Қалған 50% үлес – қатысушы елдер – РФ,
ҚР және Оман Сұлтандығына берілді.
1996 жылы сәуірде Алматыда КҚК қайта
құру туралы хаттамаға қол қойылды. Ол кезде Нұрлан Балғымбаев министр болған,
ол шетелдіктердің психологиясын және мұнай компанияларының мақсаттарын жақсы
білетін. Құжатта жобаға шетелдік компаниялардың кіруі және олардың тиісті
қатысу үлестерін сатып алуы қарастырылды.
1996 жылғы мамырдан бастап желтоқсанға дейін – жарты жыл бойы күндізтүні «Метрополь» отелінде «КҚК» Акционерлері Шартының жобасы бойынша
келіссөздер жүргізілді.
Мұндай ірі масштабтағы жобаға біз алғаш рет қатыстық. Халықаралық
компаниялармен келіссөздер жүргізу Қазақстан үшін мүлдем жаңа тәжірибе болды.
Біз мәселелерді таңғы тоғыздан бастап қас қарайғанша талқыладық. Келіссөздерге
қазақстандық тараптан мен, ҚР Мұнай және газ вице-министрі Ғ.К. Кешубаев,
«Оңтүстікмұнайқұбыры» ӨБ Бас директоры Т.М. Қасымов, «Оңтүстікмұнайқұбыры»
ӨБ БД орынбасары И.Д. Каспер қатыстық. Біздің қазақстандық тарапта
халықаралық құқықты білетін адам болған жоқ. Сол үшін министрлік заң кеңесшісі
дәрежесінде Sherman&Sterling компаниясын жалдады. Мұның көп пайдасы тиді, біз
халықаралық мұнай компанияларының осындай мәмілелерге қатысты қатынастарын
түсіне бастадық.
1996 жылы 6-желтоқсанда жоба тарихындағы айтулы күн болды. Бұл күні Москва
қаласында КҚК Акционерлер шартына қол қойылды. РФ тарабынан құжатқа РФ
Үкіметі төрағасының орынбасары В.М. Серов, ал біздің
жақтан министр Н.Ө. Балғымбаев қол қойды.
РФ және ҚР жобаға салым дәрежесінде Теңіз-Грозный
1996 жылғы мамырдан бастап
мұнай құбырының тиісті активтерін табыстады.
желтоқсанға дейін – жарты жыл
Теңіз-Грозный мұнай құбырының активтерінің
бойы күндіз-түні «Метрополь»
бағалаушысы Ernst&Yaung компаниясы болды.
отелінде «КҚК» Акционерлері
Біз құбыршылар дәрежесінде ҚР тарабынан КҚК-ге
Шартының жобасы бойынша
салым ретінде табысталатын құбырлардың бағасының
келіссөздер жүргізілді
төмендемеуіне мүдделі болдық.
Бірақ, бұл мәселені реттей алдық. Оман, Қазақстан
және Ресей актив құнын ескере отырып үлес бөлісті.
Осылайша, қазақстандық бөлік $300 млн жуық сомада,
ресейлік бөлік – $450 млн жуық сомада бағаланды.
Осыған сүйене отырып Қазақстан 19%, Ресей – 24%,
Оман – 7% үлес алды. Акциялардың 50%-ы жеке мұнай
өндіруші компанияларға бірінші кезектегі құрылысты
толық қаржыландыру және пайдалануға беру
міндеттемесінің орнына табысталды».
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Каспий

ВЕКТОРЫ

КАСПИЙ БОЙЫНША АЛҒАШҚЫ КЕЛІССӨЗДЕР.
«ҚАЗАҚСТАНКАСПИЙШЕЛЬФТІ» ҚҰРУ
«Каспий теңізінің көмірсутегі ресурстары
Солтүстік теңіз, Мексика бұғазы және басқалар
секілді ірі мұнайлы аймақтармен бәсекелесе
алатыны түсінікті болды...»
Нұрсұлтан Назарбаев

К

еңес Одағы ыдыраған соң Каспий су айдыны бес бірдей
мемлекеттің геосаяси және экономикалық мүдделері
қиылысқан өңір болды. Мұның бәрі Каспий маңындағы
елдердің арасында талас-тартыс туғызды. Оған қоса, Каспийдегі
тараптардың өзара қарым-қатынастарын реттейтін құжатты қабылдау
қажеттігі туды.
1994 жылғы шілдеде Қазақстан әлемдік қоғамдастыққа Каспий
теңізінің құқықтық мәртебесі туралы Конвенция жобасын ұсынды,
онда теңіздегі табиғи ресурстарды игеру және пайдалану мәселелері
бойынша өзінің принципшіл көзқарасын қалыптастырды.
Екі жылдан кейін Қазақстан Республикасының Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев және Ресей Федерациясының Президенті
Борис Ельцин ресейлік басшының Алматыға сапары барысында
Каспий теңізін пайдалану жөніндегі ынтымақтастық туралы
бірлескен мәлімдеме жасады. Сол уақытта Нұрсұлтан Назарбаевтың
Әзірбайжан басшысы Гейдар Алиевпен Бакудағы ресми кездесуі
барысында екі ел арасындағы қатынастар негізі туралы шартқа қол
қойылды және Каспий теңізі мәселелері жөнінде мәлімдеме жасалды.

1993 жылы 13-ақпанда Үкімет
«Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде
көмірсутегін өндіруді жолға қою және
дамыту туралы» қаулы шығарды.
Бұл шешім «Қазақстанкаспийшельф» АҚ
компаниясын құруға база болды.
Оған Каспийдің қазақстандық секторында
мұнай мен газды геологиялық-геофизикалық
зерттеу, барлау, өндіру бойынша міндеттер
жүктелді. «Қазақстанкаспийшельф» АҚ-да
500-ге жуық адам жұмыс істейді, оның
ішінде 50 адам – әкімшілік-басқарушы
қызметкер. Қалған қызметкерлер
азаматтық құқықтық сипаттағы шарт
негізінде вахталық әдіспен еңбек етеді.

Равиль Чердабаев,

1994 жылы ҚР Мұнай және газ
өнеркәсібі министрі:

Алайда ол кезде тиісті құжаттар декларативтік
сипатта болды және одан әріге бармады. Әрбір тарап
ыңғайлы сәтті күтті.
Кейінірек ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
былай деп есіне алады: «Келешекте «Каспий теңізінің
көмірсутегі ресурстары Солтүстік теңіз, Мексика
бұғазы және басқалар секілді ірі мұнайлы аймақтармен
бәсекелесе алатыны түсінікті болды. Міне, осыған

«Бастапқы кезеңде бұл мәселенің ушығуы
бірқатар факторларға байланысты
болды. Біріншіден, ресейлік дипломатия
ұзақ уақыт бойы бұл процестерге тиісті
мән бермеді және Иранмен бұрынғыша
саясатын жалғастыра берді. Екіншіден,
кеңестік дәуірден жаңа ажыраған, әр елде
қабылданған стратегиялық мақсаттарға,
сонымен қатар әлемде қалыптасқан
жағдайға сәйкес іс жүзінде жаңадан
тәуелсіздік алған Әзірбайжан, Қазақстан
және Түрікменстанға мемлекеттілік
құру қажет болды. Үшіншіден, ел
экономикасын көтеру үшін және барлық
әлеуметтік мәселелерді шешу үшін
орасан зор инвестициялар қажет болды,
инвесторларға Каспий теңізіндегі мұнай
мен газ аса тартымды болды».
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Ұзақбай Қарабалин,

байланысты Каспий теңізінің проблемасы әу
бастан-ақ аймақтық көлемнен асып, әлемдік
маңызға ие бола бастады.
Маған өздерінің күштілігін сезінген
және үлкенірек үлестерден дәмесі бар ұлы
мемлекеттердің басшыларымен қиын келіссөздер
жүргізуге тура келді. Мен жеке өзіме қатысты
жайларда басқаларға есе беруім мүмкін екенін
әрдайым ашық айтамын. Ал егер мәселе халық
пен елге қатысты болса, онда мен екі жақты
бірдей қанағаттандыратын балама шешімдерді
іздеп табуды ұсынатынмын. Каспий мәртебесі
жөніндегі келіссөздерде де дәл солай болды».

1994-1995 жылдары ҚР Энергетика және отын
ресурстары министрінің орынбасары, ҚР Мұнай және
газ өнеркәсібі министрінің орынбасары:

«Жаңа, ірі кен орындары ашылғалы тұрғанда
бізге шекара мәселесін шешіп алу, осы арқылы
инвесторлар және ел үшін заң тәуекелдерін
болдырмау керек болды. Екі параллель бағыт
бойынша жұмыс істеу ұсынылды. Біріншісі –
мемлекеттік шекараларды белгілеу бойынша
келіссөздер жүргізу. Екіншісі – белгілі бір
ендіктегі жағалау жолағының шегінен тыс су
ресурстарын бірлесіп пайдалануды қалдыра
отырып, теңіз түбінің аражігін елдердің
экономикалық мүдделі аймақтарына көршілес
елдің қарама-қарсы жағалауынан бірдей
қашықтықта өтетін орталық линия бойынша
ажыратып бөлу».

Ұ. Қарабалиннің кітапқа
түсіндірмелерінен

Agip, Mobil, Shell, Total компанияларымен халықаралық
консорциум құру туралы келісімге қол қою

Каспийдегі құқықтық мәртебе бойынша
келіссөздердің қиындығына қарамастан Қазақстан
теңізде жұмыс істеу мүмкіндігіне зер сала бастады.
Сол уақытта Әзірбайжан елі Каспий теңізінің
қазақстандық секторындағы көмірсутекті шикізаттың
мол ресурсы туралы кеңес дәуірінен қалған
геофизикалық деректерді ақысыз негізде табыс
еткен еді. Алайда Қазақстанда бәрі тапшы болды:
шельфте жұмыс істейтін мамандар, геофизикалық
теңіз жабдықтары, жағалау құрылғылары, қоймалар,
қосымша флот, кеме жөндейтін шеберханалар,
меншікті флот.
1993 жылы 13-ақпанда Нұрсұлтан Назарбаевтың
тапсырмасы бойынша «Каспий теңізінің
қазақстандық бөлігіндегі көмірсутегі шикізатын
өндіруді қалыптастыру және дамыту туралы» ҚР
Үкіметінің қаулысына қол қойылды. Тармақтардың
бірінде зерттеу және теңізде және басқа аймақтық
суларда мұнай және газ өндіру жұмыстарын жүзеге
асыру үшін «Қазақстанкаспийшельф» (ККШ)
мамандандырылған мемкомпаниясын құру көзделді.
Дәл сол 1993 жылы Қазақстан мен ККШ
консорциумының бірінші шетелдік қатысушысы
болған американдық Mobil компаниясы арасында
Мұнай өндіру саласындағы ынтымақтастық
туралы шартқа қол қойылды. Бұл жағдай Каспий
қайраңындағы қазақстандық сектордың әлеуетіне
халықаралық қауымдастықтың назарын аударды.
1993 жылы 9-маусымда ҚР Үкіметі Каспий
теңізінің қазақстандық секторын игерудің
бірінші кезеңінің мемлекеттік бағдарламасы
тұжырымдамасын бекітті.
1993 жылы 3-желтоқсанда ККШ және жеті
ірі мұнай компаниясы: Mobil (АҚШ), Shell, British
Petroleum, British Gas (Ұлыбритания), Agip (Италия),
Total (Франция), Statoil (Норвегия) кіретін құраммен

1993

Хьюстонда Каспий теңізін игеру бағдарламасын
бірінші рет таныстыру. 1993 жылғы, сәуір

«Қазақстанкаспийшельф» консорциумын құру туралы
шартқа қол қою сәті. Алматы, 1993 жыл, 3 желтоқсан

«Қазақстанкаспийшельф» консорциумын құру туралы шартқа
қол қойғаннан кейінгі сәт. Алматы, 1993 жыл, 3 желтоқсан
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Каспийдің қазақстандық қайраңында геологиялық барлау
жұмыстарын жүргізу үшін халықаралық консорциум құру
туралы келісімге қол қойылды.
1994 және 1997 жылдар аралығында Каспий теңізінің
қазақстандық секторында консорциум орындаған геофизикалық
зерттеулер бағдарламасы 2D сейсмобарлау ауқымы бойынша
әлемдегі ең ірі жұмыс болды: оның ұзындығы 26180 километрді,
ауданы 100 мың шаршы километрді құрады. Десек те,
жұмыстар барынша қысқа мерзім ішінде орындалды. Өңірдің
әлеуеті 26 млрд баррельден 60 млрд баррельге дейінгі мұнай
шегінде бағаланды. Жобаны іске асыруға салынған жиынтық
инвестициялар $200 млн асты, олардың ішінде $ 20 млн –
әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға, $6 млн кадрларды
даярлауға жұмсалды.

ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ САЛАСЫ
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1993

1993 жыл, шілде. Қазақстандық бір топ
мамандар Chevron компаниясының Мексика
шығанағындағы өндіру платформасында

Жақып Марабаев,

1993 жылы ҚР Энергетика және отын ресурстары
министрлігі теңіз жұмыстары басқармасының бастығы,
«Қазақстанкаспийшельф» АҚ вице-президенті:

«Қазақстанкаспийшельф» құрылған кезде Каспий
түбі бөлінбеген болатын. Бізге теңіз зерттеулері
саласында басқа Каспий маңындағы елдерге қатысты
мүдделер балансын сақтай отырып, мәселені
ушықтырмай, асқан ұқыптылықпен жұмыс істеу керек
болды. Бізге Нью-Йорк қаласына ұшу керек болды,
онда АҚШ-тағы ҚР Елшілігі осы мәселе бойынша
сарапшылармен консультациялар ұйымдастырған
еді. Біз сол кезде бірінші рет теңіз құқығы туралы
естідік, континентальдық қайраңды бөлу, жер
қойнауын пайдалану саласындағы құқықтық реттеу
қағидаларымен таныстық. Теңіз заңнамасындағы белгілі
бір анықтамалар бізге осы мәселені шешуге көмектесті.
Әр түрлі теңізді бөлу қағидаттарының ішінде
орталық линия варианты ерекше назар аудартты.
Бізге, жұмыс тобына есептеу нүктесі қай жерде болу
керектігін түсіну қажет болды. Біз өз Елшілігіміздің
Американың белгілі бір қызметтерімен кәсіби қарымқатынас жасауын пайдаландық, олар бізге ғарыштық
түсірілімдерді ұсынды, осының нәтижесінде біз осы
нүктені анықтай алдық. Біз бұл материалдарды Тоқаев
мырзаға көрсеттік. Ол орталық линия бойынша теңізді
бөлу әдісін қолдану мақсатқа лайық болады деп шешім
қабылдады. Кейіннен бұл әдіс Каспий бойынша әрі қарай
келіссөздер жүргізгенде негізге алынды.
ҚКШ шеңберінде алғашқы келіссөздерді,
презентацияларды және консультацияларды біз – осы
компанияның бірінші басшысы Балтабек Мұханұлы
екеуіміз бастадық. Бірте-бірте процеске компанияның
жұмысына қабылданған әріптестер қосыла бастады.
Жобаның табысты болуын қамтамасыз еткен басты
жақтаушысы ел Президенті болды. Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың Премьер-министрдің орынбасары Қадыр
Байкеновпен дәл сол кездесуінен кейін Каспий теңізінде
жұмыс істеу туралы шешім қабылданды».
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1991–1996
Балтабек Қуандықов,

1993 жылы ҚР Энергетика
және отын ресурстары
министрінің орынбасары,
«Қазақстанкаспийшельф» АҚ
Президенті:

«Бірнеше айдың ішінде
теңізде мұнай өндіру
саласындағы әлемдік
тәжірибені зерттеу
бойынша күрделі
жұмыстар атқарылды.
Осыдан кейін кеңесшілердің
көмегімен консорциум құру
әдістемесі және тендерлік құжаттама негіздері әзірленді.
Осы екі арада мұнайдың тың қорлары сақталған әлемдегі
жалғыз жер туралы дүниежүзіне мәлім болды және Каспийге
қызығушылық танытқан ірі мұнай компанияларының саны арта
түсті. Жан-жақтан келген ұсыныстардың бәрінен Қазақстан
бас тартты және 1992 жылғы 3-желтоқсанда «Қазақстан
Каспийде жұмыс бастайын деп жатыр» деген хабар естіген елді
дүр сілкіндірді және бар-жоғы екі айдың ішінде бізге ондаған
ұсыныстар келіп түсті. Бұл бізге тамаша мүмкіндік берді: біз
жұмыс тәжірибесіне, технологиялар деңгейіне және компания
масштабына қарай серіктестерді іріктеу негіздерін әзірледік…
Келісімге кейінірек қол қоюға да болар еді, бірақ өткен уақыт
шығынға жазылады – біз қол қою датасын талап еттік, себебі
15-желтоқсаннан бастап 10-қаңтарға дейін Батыс елдері
жұмыс істемейді, бәрі тығыл-таяң болды. 30-қарашада,
Келісімге қол қоюға үш күн қалғанда бұл құжаттың қорытынды
контуры әлі белгісіз болатын. Тіпті Лондон мен Алматы
арасындағы уақыт өзгешелігі де есепке алынды. Делегация
құрамындағы визасы жоқ 75 шетелдік азамат ауа-райының
метереологиялық қиын жағдайында Алматы әуежайына табан
тірегенде, өздерінің келісімге қол қоюға қаншалықты әзір екенін
білген де жоқ. Қол қою салтанатының өзі қыл үстінде тұрды,
себебі біз қорытынды мәтінге барлық түзетулерді енгізіп
үлгермеген едік».

«Енді блоктарды
лицензиялауға батыл кірісе
беруге болады, оның үстіне
алынған нәтижелер де көп
үміт күттіріп отыр: ондаған
перспективті мұнай және
газ блоктары анықталды,
олардың көбісінің
масштабы зор. Каспий
мұнайын теңізде игеруге
салынатын болжамды
инвестициялар $150 млрд
құрайды, оның $10 млрд
жұмыстың басынан бастап
инвестицияланды».
Нұрсұлтан Назарбаев
ҚР Президенті

Кенжебек Ибрашев,

1993 жылы «Қазақстанкаспийшельф» ААҚ
Атырау филиалының вице-президенті:

«1993 жылы шілдеде Қуандықов мырза және Атырау облысы
әкімшілігінің басшысы Түгелбаев мырза мені «Қазақстанкаспийшельф»
мемлекеттік ұйымының Атырау аймақтық дирекциясының бас
директоры етіп тағайындау туралы шешім қабылдады.
Мен бұл ұжымға бесінші, не алтыншы болып келдім. Біз бәрін басынан
бастадық. Жұмыс істеуге деген құлшыныс аса жоғары болды,
тек мамандар, тәжірибе жетіспейтін. Бәрін жүре үйренуге тура
келді: адамдарды іріктеп жұмысқа алу, оларды оқыту, халықаралық
ұжымдарда қарым-қатынас жасау мәдениетін үйрену, шетелдіктердің
көзқарастарын түсіне білуге тырысу, ымыраластық таба білу және
т.б. Біз олармен өз тәжірибемізді де бөлістік. Мұның бәрі жобаның
басынан бастап бірге жұмыс істеген біздер үшін жаңа, тың және
өте қызықты болды».

Қадыр Байкенов,

1993 жылы Премьер-министрдің орынбасары,
ҚР Энергетика және отын ресурстары министрі:

«Президент мені өз кабинетіне шақырып алып,
Каспий теңізінің солтүстік бөлігінде геологиялық
барлау жұмыстарын жүргізу туралы тапсырма
берді, ол кезде бұл тапсырма фантастикалық болып
көрінді. Сол кездегі елдің экономикасы құлдыраған,
бюджетте ешқандай қаражат жоқ кезде бұл
ресурстарды игеру бойынша жұмыстарды жүзеге
асыру мүмкіндігі туралы ой ешкімнің басына кірген
жоқ. Біздің Президенттің көрегендігі де сонда,
Каспийді игеру бойынша жұмыстарды жүргізе
бастау туралы тапсырма бере отырып, ол сол кездің
өзінде Қазақстан үшін «Теңіз» мұнайы әкелетін
экономикалық үлесті болжай білген.
Каспий қойнауын игеру туралы оның шешімін іске
асыру үшін сейсмикалық барлау жүргізетін қазіргі
заманғы жабдықтар сатып алу керек еді, оған
ақша қажет, Қазақстанда қаражат жоқ, оған
қоса, теңізде жұмыс тәжірибесі бар мамандар
қажет болды, бізде олар да жоқ еді. Бұл мәселелерді
шешу біздің Министрлікке жүктелді және біз осы
міндеттерді орындау үшін қалай шешу жолдарын
іздестіре бастадық.
Премьер-министр С.А. Терещенко бұл құжатқа
басқа мемлекеттік органдармен келісім жасалуын
болдырмай және осы қаулыға қол қойып,
«Қазақстанкаспийшельфті» құру туралы идеяға
қолдау жасады. Олай болмағанда «Каспий теңізінің
қазақстандық бөлігіндегі көмірсутегі шикізатын
өндіруді қалыптастыру және дамыту туралы»
ҚР Үкіметінің Қаулысының шығарылуы ұзақ
мерзімге созылып кететін еді, себебі қайраңды
игеруге қарсы шыққандар болды, сондай-ақ осы
жұмыстармен Энергетика және отын ресурстары
министрлігінің айналысуына қарсы тұлғалар болды.
1992 жылы қарашада біз Хьюстонда Каспий
теңізінің қайраңында бірлесіп жұмыс істеу
туралы ниетімізді мәлімдедік, мұның өзі
компания тарабынан қызығушылық туғызды.
1992 жылы желтоқсанда Лондонда біз Каспийде
жұмыстар жүргізу үшін инвесторлар тарту
бойынша келіссөздер басталатыны туралы ресми
жарияладық. 1993 жылы сәуірде біз Хьюстонда
Каспийдегі теңіз жұмыстарын жүргізу жоспары
бойынша бірінші презентация өткіздік, ал
Лондонда сол жылдың мамыр айында біз әлеуетті
серіктестермен келіссөздер жүргіздік, олардың саны
жиырмадан астам болды.
«Қазақстанкаспийшельф» компаниясын құрғалы
небары 5-ақ ай уақыт өтті және біз осы аз уақыт
ішінде халықаралық консорциум құра алдық.
Халықаралық консорциум туралы қорытынды
келісімге 1993 жылы 3-желтоқсанда қол қойылды».
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Ерекше КАРТА
ҚР Блоктары және көмірсутегі кен
орындарының картасын бекіту

1995

жылғы 16-қарашада
ҚР Үкіметі «Геологиялық
зерделеу мен игеруге
әзiрленген Блоктар мен к өмiрсутектерi
кен орындарының картасын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінiң
№1552 Қаулысын шығарды.
Бекітілген карталарда ҚР-дағы
көмірсутегі нысандары бойынша жер
қойнауын пайдалану жағдайы бейнеленді.
Олар әр тоқсан сайын жаңарып отырды.
Карталарда кен орындары мен лицензиякелісімшарт берілген келісімшарттық
алаңдардың контуры, мемқордың кен
орындары, кен орындарының нөмірлері
көрсетілді. Алаңдардың контурында жер
қойнауын пайдаланушы компаниялардың
атауы белгіленді. Картаның түсіндірме
кестелерінде, облыстар бойынша кен
орындарының нөмірлерінде олардың
атаулары, кен орнының типі және жер
қойнауын пайдаланушы компанияның
атауы көрсетілді.

КАРТАНЫҢ АТАУЫ:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Лицензияланған кен орындары
мен көмірсутегі блоктарының картасы

Болат Өжкенов,

1995 жылы ҚР Геология және жер қойнауын қорғау министрлігі жанындағы
«Қазмемжерқойнауы» минералдық ресурстар бас басқармасының бастығы:

«Қазақстандағы геологиялық зерттеу жүргізу үшін әзірленген кен орындары мен
көмірсутегі блоктарының картасы – барлық жер қойнауын пайдаланушыларға
және жер қойнауын пайдалануға әлеуетті үміткерлерге арналған ерекше
геологиялық ақпарат. Өз кезінде Геология және жер қойнауын қорғау министрлігі
Блоктар картасына сәйкес көмірсутегі шикізаты бойынша жер қойнауын
геологиялық зерттеу және игеруге өтініштер қабылдады. Бұл Картада барлық
16 мұнай-газды бассейн, барлық көмірсутегі шикізаты кен орындары, сонымен
қатар Республика аумағындағы инфрақұрылымдар бейнеленген. Қазақстан аумағы
да құрылықтағы және Каспий теңізі қайраңындағы 10 географиялық кордината
торының блоктары көлемімен ендік және бойлық бойынша бөлінген.
1° «суперблок» ұғымы және «жартылай блок» ұғымы енгізілді».

1996 жылы 27-қаңтарда
Президент Нұрсұлтан Назарбаев
«Жер қойнауы және жер қойнауын
пайдалану туралы» №2828
ҚР Заңын қабылдады. Заң Қазақстан
Республикасының мүддесін және
оның табиғи ресурстарын қорғау,
жер қойнауын тиімді пайдалану
және қорғау, шаруашылықтың барлық
формаларын тең дәрежеде дамыту
үшін жағдай жасау, жер қойнауын
пайдалану бойынша қатынастар
саласындағы заңды нығайту
мақсатында жер қойнауын пайдалану
саласындағы операциялардың
жүргізілуін реттейді.
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ЗАҢДАР
«...МҰНАЙ
ОПЕРАЦИЯЛАРЫН
РЕТТЕЙТІН
ЗАҢНЫҢ ЖОҚТЫҒЫ
РЕСПУБЛИКАҒА
ИНВЕСТИЦИЯЛАР
ТАРТУҒА КЕДЕРГІ
КЕЛТІРЕТІН
ЖАҒЫМСЫЗ
ФАКТОР БОЛДЫ».
Н. Назарбаев

Ахметжан Есімов,

1994 жылы ҚР Мемлекеттік инвестициялар
комитетінің төрағасы:

1994

Қ

азақстан билігі бар үмітті мұнайға арта отырып
мұнай-газ саласын дамыту үшін қажетті шетелдік
инвестицияны тарту бағытында жоспарлы
іс-қимылдар жасауға көшті. Алайда тәуелсіз мемлекетті
дамытуда ең басынан бастап-ақ экономиканың басты
саласы – жер қойнауын пайдалану саласында қажетті
заңнамалық базаның жоқтығы үлкен мәселе болды.
Кейінірек Нұрсұлтан Назарбаев жазғандай, «Мұнай
операцияларын реттейтін Заңның жоқтығы республикаға
инвестициялар тартуға кедергі келтіретін жағымсыз
фактор болды».
Қазақстан Республикасының Үкіметі инвесторлардың жұмысына қолайлы жағдай жасау үшін барын салды.
1994 жылғы 27-желтоқсанда ҚР Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының
№266-XIII «Шетелдік инвестициялар туралы» Заңына
қол қойды. Бұл Заң Қазақстанға шетелдік инвесторларды
тарту үшін жағымды инвестициялық климат құру, оларды
заңды және экономикалық негіздермен қамтамасыз ету
мақсатында қабылданды.
Аталмыш Заң шетелдік инвесторларды заңнама
өзгерістері нәтижесінде олардың жағдайларын
нашарлататын тәуекелдерден, мемлекеттік органдар
мен лауазымды тұлғалардың экспроприациялауынан
және заңсыз іс-әрекеттерінен қорғайтын, әскери қақтығыс
салдарынан зиян шексе өтемақы алу, инвестициялық
табысты еркін пайдалану, шетелдік валютамен еркін
есеп айырысу, Қазақстан соттарында немесе
халықаралық арбитраждық соттарда дауларды шешу
құқықтарын беретін.

«Мемкоминвестке» екі міндет қойылды:
жас мемлекеттің экономикасына шетелдік
инвестициялар тарту және инвесторларға
арналған заңнамалық базаны әзірлеу. Бірінші
бағыт туралы айтар болсақ, Президенттің
тапсыруымен біз 20 жыл бұрын «бір терезе»
қағидаты бойынша жұмыс істейтін жүйе
құрдық. Заңнамалық база да құрылды. «Тікелей
инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы»
Заңы оған негіз болды. Әрине, кейінірек оған
өзгертулер енгізілді, бірақ жалпы бұл құжат
Қазақстанға Орталық Азия елдері арасында
көбірек инвестиция тартуға платформа болды.
«Мемкоминвест» штаты шағын болды –
бар-жоғы төрт департамент. Біріншісі
инвесторлардың өтініштерін қабылдайды
және кеңес берумен айналысады, екіншісі
аналитикалық міндеттерді атқарады, үшіншісі
келісімшарттарды жасайды, ал төртіншісі
ақпараттық жұмыстарды орындайды. Ұжым
жас болатын, барлық жұмыстарды алда тұрған
міндеттердің масштабын түсіне отырып,
құлшыныспен орындайтын. Қызметкерлердің
әрқайсысы менің есімде. Әрбір келісімшарт
тұтас ұжымның оперативтік әрі шығармашылық
жұмысының нәтижесі болатын».

Бақтықожа Ізмұхамбетов,

1993-2000 жылдары «Қазақтүрікмұнай» БК
Бас директоры, «ҚазМұнайГаз» ҰК ЖАҚ БК үлестерін
басқару жөніндегі атқарушы директоры, «ҚазМұнайТеңіз»
ТМК Бас директоры, «ҚазМұнайГаз» ҰК ЖАҚ БК үлестерін
басқару жөніндегі басқарушы директоры:

«Инвестицияларға мін тағып, сын айтып
жүрген жандар болды, әлі де бар. Олар
шетелдіктер біздің мұнайды ағызып алып,
пайда табады және тағы-тағылар деп ойлайды.
Мен олармен мүлдем келіспеймін, себебі
Қарашығанақ, Теңіз немесе Қашаған болсын,
барлық ірі кен орындарының геологиялық
қиындықтары көп, олар – күкірт, жоғары
қысым және қалың тұз қабаты. Барлау,
ұңғыманы бұрғылау, мұнай өндіру, тазалау
және өңдеу жұмыстарын толыққанды
орындайтын жабдықтар бізде жоқ.
Бірақ біз мұндай жобаларды шетелдіктер
ұсынатын ақша, тәжірибе және технологиялар
арқылы жүзеге асыра аламыз. Сол себепті
шетелдіктерді Қазақстанға кіргізудің қажеті
жоқ деген пікір қате».
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1995 жылғы 28-маусымда ҚР Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев Заң күші бар №2350 «Мұнай туралы»
ҚР Жарлығын қабылдады. Республиканың мұнай-газ
ресурстарын игеру үшін шетелдік инвестицияларды
тартуға көмектесу – Жарлықтың негізгі мақсаттарының
бірі болды. Осы Заң 1995 жылғы 1-шілдеде күшіне енді.
1996 жылы 27-қаңтарда Президент Нұрсұлтан
Назарбаев «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану
туралы» № 2828 ҚР Заңын қабылдады. Заң Қазақстан
Республикасының мүддесін және оның табиғи
ресурстарын қорғау, жер қойнауын тиімді пайдалану
және қорғау, шаруашылықтың барлық формаларын тең
дәрежеде дамыту үшін жағдай жасау, жер қойнауын
пайдалану бойынша қатынастар саласындағы заңды
нығайту мақсатында жер қойнауын пайдалану
саласындағы операциялардың жүргізілуін реттейді.
Жер қойнауын пайдалану құқығы мынадай
операцияларды жүргізуге ұсынылады:
1) жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерделеу;
2) барлау;
3) өндіру; 3-1) бірлескен барлау және өндіру;
4) барлау және (немесе) өндіруге байланысты
емес жерасты құрылғылардың құрылысы және (немесе)
пайдаланылуы.
Жер қойнауын пайдалану құқығы мынадай болуы
мүмкін: тұрақты немесе уақытша; иеліктен шығарылған
немесе иеліктен шығарылмаған; ақылы немесе ақысыз.
Барлау, өндіру, бірлесіп барлау және өндіруге
берілетін жер қойнауын пайдалану құқығы келісімшарт
жасасу арқылы ұсынылады.
Жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды
жүргізу үшін мынадай келісімшарт түрлері қолданылады:
өнім бөлісі туралы; концессия туралы; мердігерлік және
ақылы қызмет көрсету туралы (сервистік келісімшарт).
Жер қойнауын пайдалану бойынша нақты операциялардың
шарттарына және басқа да жағдайларға байланысты
құрамдастырылған және өзге де келісімшарт түрлері
рұқсат етілді.
Барлау келісімшарты алты жылдық мерзімге
жасалады. Барлау келісімшарты жиырма бес жылға дейінгі
мерзімге, ал ірі және ерекше пайдалы қазба қорлары бар
кен орындары бойынша қырық бес жылға дейін жасалады.
Осы орайда, келісімшартта, жұмыс бағдарламасында
және жылдық жұмыс бағдарламаларында белгіленген
міндеттемелер орындалған жағдайда, мердігердің
келісімшарт мерзімін ұзартуға құқығы бар. Бірлескен
барлау және өндіру келісімшарты болуы мүмкін ұзарту
мерзімдерін ескере отырып барлау және өндіру мерзімін
қамтитын мерзімге жасалады.
Келісімшарт талаптары тараптардың өзара келісімі
бойынша белгіленді және Қазақстан Республикасының
заңдарына сәйкес болуы міндетті болды.
1995 жылғы 28-маусымдағы «Мұнай туралы»
және 1996 жылғы 27-қаңтардағы «Жер қойнауы және
жер қойнауын пайдалану туралы» Заңдар бір уақытта
қолданыста болды және 2010 жылғы 24-маусымда «Жер
қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» жаңа Заң
енгізілуіне байланысты күші жойылды.

Қазақстанда тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында
қабылданған заңдар мұнай-газ саласын әрі қарай дамытуға
базис болды және серпіліс берді.
Қазақстанда сол жылдары жұмыс істеген мұнайгаз кәсіпорындары елдің өндірістік секторын дамытуға
зор үлес қосты. Шетелдік компаниялар республикаға
келісімен бар-жоғы бірнеше жыл ішінде мұнай өңдейтін
және өндіретін ескі кеңестік технологияларға ревизия
жасады. Инвестициялардың қомақты үлесі техниканы,
мұнай жинайтын құбырлы жүйені, жоғары парафинді
мұнайды қыздыру жүйесін, ұңғымалардағы насос
жабдықтарын жаңартуға, ауыстыруға, жұмсалды.
Кен орындарында қаншама уақыттан бері техникалық
себептермен тұрып қалған ұңғымалар күрделі жөндеуден
өткізіліп, іске қосылды.

МҰНАЙ САЛАСЫ –
ТЕХНИКАЛЫҚ,
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ЖАҒЫНАН ҒАНА ЕМЕС,
СОЛ СИЯҚТЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ
ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ
ТҰРҒЫДАН ДА АСА КҮРДЕЛІ
САЛА. БІРАҚ ОЛ УАҚЫТТА
ЕЛДЕ ЖЕР ҚОЙНАУЫН
ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ,
СЕРВИСТІК
КОМПАНИЯЛАРДЫҢ,
ТАСЫМАЛДАУШЫЛАРДЫҢ
ЖӘНЕ БАСҚАЛАРДЫҢ
МҰНАЙ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН
ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН
ЕШҚАНДАЙ КЕЛІСІМ
ТҮРЛЕРІ БЕКІТІЛМЕГЕН ЕДІ.
МҰНЫҢ ӨЗІ КЕЗ КЕЛГЕН
ИНВЕСТОРҒА ҚИЫНДЫҚТАР
ТУҒЫЗДЫ.

Ұзақбай Қарабалин,

1995 жылы ҚР Мұнай және газ өнеркәсібі министрінің орынбасары:

«Заңды өте қысқа мерзім ішінде әзірлеу және қабылдау керек болды.
Сол кезде министр біздің топты жұмыстан ешкім алаңдатпауы үшін Алматыдағы үшінші
резиденцияға орналастыруға шешім қабылдады.
Біз көптеген елдердің заңдарына жан-жақты зерттеу жасадық.
Мұнай саласы – техникалық және технологиялық жағынан болсын, заңдық және коммерциялық
жағынан болсын, аса қиын сала. Бірақ сол уақытта елде еш жерде мұнай операцияларын жүзеге
асыру кезіндегі жер қойнауын пайдаланушылар, сервистік компаниялар, транспортшылар және
басқалардың келісім түрлері бекітілмеген еді. Бұл кез келген инвесторға қауіп-қатер төндіретін,
себебі мемлекеттік органның немесе инвестордың немесе сервистік компанияның көзқарасы
тұрғысында бір ұғымды әр түрлі түсіндіруге болатын еді. Осы тұрғыда «Мұнай туралы» Заң
көптеген мәселені шешуге көмектесті».

Серікбек Дәукеев,
1996 жылы Геология және жер қойнауын қорғау министрі:

«Мен 1993 жылы ҚР Геология министрі болып тағайындалған кезде, бірінші кезекте
минералдық-шикізат кешенінің жай-күйіне толық талдау жасадық. Қазақстанның ең
озық мамандары жұмылдырылды. Геология және жер қойнауын қорғау министрлігінің
қызметкерлері мұнай өндіруші елдерге жер қойнауын пайдалану саласындағы
заңнамалық базаны зерттеуге жіберілді. Бұл өте ауқымды жұмыс болды, бірақ біз
оны барынша қысқа мерзімде атқарып шықтық. Осылармен қатарлас жер қойнауын
пайдалану саласындағы Үкімет қаулыларын әзірледік және қабылдадық, осыдан кейін
«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Заңды әзірледік және қажетті
заңға қосымша актілерді қабылдадық. Бұл құжат жер қойнауын пайдалану ісінің
негізі болды. Бұл баршаға түсінікті, қарапайым әрі пайдалануға қолайлы Заң еді.
Онда кейіннен алып тасталған кен орнын алғаш ашушыларды марапаттау туралы
норма, сонымен қатар жер қойнауын пайдаланушының қазақстандық кадрларды
оқытуға инвестицияланатын қаражаттың бір пайызын жіберуге тиістігі туралы
норма да болды. Ол заңда келісімшарт жасаудың қарапайым сызбасы және оны
қараудың қатаң мерзімі болды».

Орал Ақшолақов,

1994-1998 жылдары «Қазмемжерқойнауы» бас минералдық ресурстар
басқармасы бастығының орынбасары:

«Сол кезде Үкімет пен Президент елдің мұнай-газ тәуелсіздігін қамтамасыз ету қажеттілігі туралы
мәселе көтерді. Жұмыс топтары құрылды. Экономистер, геологтар, геофизиктер, заңгерлер шетелге
барыпкеле бастады. Нарықтық жағдайда бұрыннан бері жұмыс істеп келе жатқан шетелдік мұнай
державаларының заңнамалық актілерін және заңға қосымша нормативтерін зерттей бастады.
Америка, Канада, Голландия, Жапония, Германия, Франция, Түркияның тәжірибесі зерттелді. Бірақ оны
Қазақстанда автоматты түрде енгізуге болмайтын еді, оны біздің еліміздің жағдайына ыңғайлау керек
болды. Осы істермен қатарлас біз үкіметтік топ құрамында ірі мұнай компанияларымен келіссөздер
жүргіздік. Менің жеке өзім 450 ірі мұнай компаниясы бойынша мәліметтер жинап, компьютеріме
сақтап қойдым. Қазақстанда жұмыс істегісі келетін кез келген тұлға бірінші кезекте бас мұнай-газ
басқармасының бастығына – маған келетін. Келісімшарттар, лицензиялар әзірлеу біздің қолымызда
болды. Біздің ешуақытта нарықтық жағдайда жұмыс істеп көрмегенімізді, келіссөздер жүргізуге
тәжірибеміздің жоқ екенін шетелдіктер білетін. Компания өкілдері Қазақстанда жұмыс істеуге
рұқсат алу үшін таудай уәделерді үйіп-төгіп беретін. Бірде кездесу барысында мен хатшыма кездесіп
отырған компания туралы анықтама алып келуді тапсырып, оларға былай деп сұрақ қойдым: «Сіздердің
активтеріңіз соңғы бес жыл ішінде неге үздіксіз төмендеп бара жатыр? Сіздерде неге геологиялық
барлау жұмыстарын қаржыландыру қысқарып кеткен? Мұнай өндіру неге азайған?» Менің өздері
туралы мәліметтерді жақсы білуім шетелдіктерді таңғалдырды, олардың аптығын басты. Осыдан соң
келіссөздер басталып, біз өз мемлекетіміздің мүддесін қорғадық, олар өз талап-тілектерін жақтады.
Әрине, мұнай-газ саласына инвестиция тарту және жаңа технологиялар енгізу басты мәселе болғаны
даусыз. Бірақ, кен орындарын және мұнай өнеркәсіптеріндегі өндірістік нысандарды дамыту туралы
ғана ойлап қоймай, халықтың мүддесін де ескеру керек болды. Қағида бойынша, қандай да бір жоба
бойынша келіссөздерге қатысатын жұмыс тобының құрамына өз өңірінің мүддесін қорғайтын Әкімдік
өкілдері кіретін. Бұл, бірінші кезекте, кадрларды даярлауға қаражат тарту және облыстардағы
әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту мәселелері».
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ЕЛ СЕНІМІ – МҰНАЙДА

Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

1991–1996

Ғалиаусат Кешубаев,

1995 жылы ҚР Мұнай және газ
өнеркәсібі министрінің орынбасары:

«Ол уақытта Алматыда шетелден келетін бір ғана рейс болатын – әр сейсенбіде таңертең ертемен
Lufthansa ұшағы келетін. Визалар әуежайда сатылатын және таңғы сағат 10-11-лерде біздің министрлікке
әр түрлі компаниялардың алғашқы өкілдері және жай қызық іздеп жүрген жолаушылар легі келе
бастайтын. Олардың бәрін біздің басқармаға жібереді және екі-үш күн ішінде кешкі сағат 6-7-лерге дейін
мен барлық келушілерді қабылдадым. Олардың әрқайсысына «Шетелдік инвестициялар туралы» Заңның
мазмұнын және әңгімелесуші қажетті тұлға болса, оның әлеуетін түсіндіруге тура келді.
Мұндай жағдайда «Мұнай туралы» Заң басым заң ретінде талап етілгені заңдылық.
Бастапқыда заң жобасын әзірлейтін топ 5-6 адамнан тұрды, оны Энергетика және отын ресурстары
министрлігіндегі Үкімет аппаратынан келген Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы басқарды. Бұл топқа
сонымен бірге Марабаев Жақып Нәсіпқалиұлы – сол уақыттағы Сыртқы экономикалық байланыстар
министрлігінің бас маманы, Балжанов Асқар Құмарұлы – «Қазақстанмұнайгаз» ҰМК вице-президенті және
басқалары кірді. Мен бұл топтың бірінші жиналыстарына қатыстым, бірақ одан әрі негізгі қызметімдегі
жұмыстардың көптігінен өз басшылығым шақыртып алды. Жұмыстың бар ауыртпалығы Ұ.С. Қарабалинге
түсті, ол кейіннен Парламентке жобаның алғашқы нұсқасы туралы баяндады, себебі ол сол кезде
Министрдің орынбасары қызметіне тағайындалған еді».
Жақып Марабаев,

1991-1993 жылдары ҚР Сыртқы экономикалық байланыстар министрлігі
көмірсутегі шикізаты бөлімінің бастығы:

«Бірде батыс заңгерлерінің былай деп ұсыныс жасағаны есімде: «Бізге 10 млн доллар
беріңіздер, біз сіздерді толық қанағаттандыратын Заңды өзіміз жазып береміз». Бірақ
ол кезде бізде ондай ақша болған жоқ. Сондықтан біз жұмысқа өзіміз кірістік. Мынадай
тәжірибе болды: жұмыс тобының қатысушылары демалыс үйлеріне орналастырылды және
апталап Заң ережелерін әзірледі. Шын мәнісінде бәрін «қолмен» жазды, қайшымен кесті,
жапсырды. Қазақстанның «Мұнай туралы» бірінші заңы осылай әзірленді».

Майдан Сүлейменов,
1995 жылға дейін ҚР ҰҒА Мемлекет және құқық институтының директоры:

«Мұнай туралы» Заң үш жылдан астам уақыт бойы әзірленді. Бұл жобаға жүзден астам түсініктемелер
мен ұсыныстар берілді. Жобаны түсіндіруге консалтингілік және заң фирмалары, Қазақстанға
қызығушылық танытқан көптеген ірі мұнай компаниялары қатысты. Олар: British Gas, British Petroleum,
Oryx, Agip, Mobil, Total, Amoco, Chevron (және «Теңізшевройл» бірлескен кәсіпорны), Exxon, «Пан Канадиен»
және басқалары. Шетелдік фирмалар мен ұйымдар берген 100-ден астам түсініктемелердің ішінде жұмыс
тобы қарап, ескерген Дүниежүзілік банктің ескертпелері де болды.
Жобаны әзірлеу барысында жер қойнауын пайдалануға беру жүйесін таңдау негізгі қиындық болды.
Бастапқыда «Мұнай туралы» Заң жобасына келісімшарттық жүйе негіз етіп алынды. Алайда, жоба
аяқталып қалған кезде мені British Gas компаниясының өкілдері шақырып алып, біздің жобаның өздеріне
қатты ұнайтынын және ол Республиканың және шетелдік инвесторлардың мүддесін барынша толық
ескеретінін айтты. Олар, демек, жоба бойынша ескертпе берілмейді деді. Мен жұмыс тобының
мәжілісіне қайтып келіп, былай дедім: «Біз дұрыс жазбаған сияқтымыз. Егер шетелдік компаниялар
ешқандай ескерту бермесе, онда Қазақстанның мүддесі заң жобасында дұрыс ескерілмеген». Ұзақ
талқылаулардан кейін келісімшарт жүйесінен, ең болмаса бастапқы кезеңде бас тарту туралы шешім
қабылданды. Нәтижесінде Қазақстанда аралас: лицензиялық-келісімшарттық жүйе таңдап алынды.
Бұл мәжбүрлі қадам болды, себебі мұндай келісімшарт жасасу тәжірибесі әлі жоқ кезде және
мемлекеттік төрелер тарабынан теріс пайдалану қаупі бар жағдайда барлығын келісімшарттың
қарауына қалдыруға бомайтын еді. Лицензиялық жүйенің өзін ғана енгізуге болмайтын еді, себебі оны енгізу
үшін қуатты, жақсы әзірленген салық жүйесі болуы тиіс еді, ол уақытта ондай жүйе бізде болған жоқ.
Мұндай жүйенің қабылдануы белгілі бір деңгейде Экология және жер қойнауын қорғау министрлігі және
Мұнай-газ өнеркәсібі министрлігі сияқты ведомстволар арасындағы ымыраластық болды.
Біршама ойлана келе ел Үкіметі келісімшарт жүйесіне келісті. 1999 жылдан бастап Қазақстанда
лицензиялар алып тасталды».

Құрметті оқырман!

О

сыдан ширек ғасыр бұрын тәуелсіз Қазақстан өзінің жаңа дәуіріне қадам
басты. Тәуелсіздік алысымен елде жаңа экономикалық саясат құру,
нарықтық механизмдерді қалыптастыру, шетелдік инвестицияларды
тарту жолындағы күрделі процестер басталып кетті.
Реформалар бірінші кезекте аз уақыт ішінде нарыққа көшірілген және болып
жатқан қайта құруларға сенімді тірек бола алған мұнай-газ саласында жүргізілді.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың стратегиясын іске асыруды
басты назарға алған энергетика саласы 25 жыл бойы көмірсутегі шикізатын өндіру,
өңдеу және тасымалдау сияқты барлық сегменттерде тұрақты әрі сенімді дамып
келеді. Осы уақыт ішінде ірі мұнай-газ кен орындары – Теңіз, Қарашығанақ,
Қашаған пайдалануға берілді, жаңа кәсіпорындар ашылды, бұрын-соңды болмаған
инвестициялар тартылды, инновациялар енгізілді, жұмыс орындары ашылды, бірбірімен байланысты салалар дамыды.
Бұл жетістіктер біздің геолог, бұрғышы, тасымалдаушы, өңдеушілердің
қажымай, талмай еткен еңбектерінің жемісі еді. Әлемнің энергетикалық картасында
жаңа мұнайлы-газды ел – Қазақстан өзінің лайықты орнын алуы үшін бәріміз
жұмыла еңбек еттік.
Ғаламдық энергетикалық нарықтағы ауысуларға байланысты қазақстандық
мұнай-газ саласы жаңа сын-қатерлерге ұшырасты: энергия ресурстарын өндіру
процестері мен нарықта қалыптасқан өзара әрекеттесу алгоритмдері өзгерді,
жаңа күшті ойыншылар пайда болды. Біз де өзгеріп жатырмыз. Жиырма бес жыл
бойы теңдессіз мол тәжірибе жинаған қазақстандық кадрлар бүгінде шетелдік
мамандармен толыққанды бәсекелесе алады.
Бизнес пен билік органдары, отандық компаниялар мен әлем нарығы
арасындағы байланыстырушы звено рөлін атқарып отырған KAZENERGY
қауымдастығы отандық экономиканың сенімді тірегі қазақстандық мұнай-газ
кешенін әрі қарай дамытуды көздейді.
Бұл кітап – мұнай-газ саласының ширек ғасыр бойы дамып-өсуі, оның біздің
еліміз – Қазақстан Республикасының өткенімен, бүгіні және келешегімен тығыз
өрілген тағдыры туралы сыр шертетін туынды.
Талай-талай биік белестерді еңсерген Қазақстанның өз болашағына сенімді
ел ретінде бұдан әрі де тұрақты, қарқынды дами беретініне, өсіп-өркендеген елге
айналатынына сенімдіміз!

Тимур Құлыбаев,
KAZENERGY қауымдастығының Төрағасы

Әлем күн санап өзгеруде.
Біз де өзгеріп жатырмыз.
Әлемде ешбір ел өз алдына
осындай қысқа мерзім ішінде
мұндай батыл әрі өршіл мақсат
қойған жоқ және оны іске асыра
алған жоқ. Бүгін біз 25 жылдық
бай тәжірибемізбен жаңа дәуірге
батыл қадам жасап отырмыз.
Тәуелсіз Қазақстан дамуының
осы кезеңінде жаңа жетістіктерге
қол жеткізетінімізге сенімдімін!
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НЕФТЬ И ГАЗ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ
АЗ САЛАСЫ

ҚАЗАҚСТАН 2016

Е

л билігі екінші «бесжылдықтың» бас кезінде келешектің басым
бағыттарын айқындады. 1997 жылдың аяғында «Қазақстан – 2030»
стратегиясы жарияланды, осы құжаттың негізгі ережелерін іске
асыратын базаның негізі қаланған 1998-2000 жылдар даярлық кезеңі
болды. Мұнайдан басқа сектордағы салаларды реанимациялау, мемлекеттік
бюджет табысын арттыру, халыққа зейнетақы берешектерін өтеу,
бюджеттік ұйымдардың қызметкерлеріне жәрдемақылар мен еңбекақы
төлеу мақсатында мұнай және газ кен орындарын жоғары қарқынмен
игеруге негізделген экономиканың дағдарыстан кейінгі даму үлгісін құру
бұл кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық саясаттың басты бағыты болды.
Қазақстанның экономикалық дағдарыстан жоғары қарқынды экономикалық
өсу траекториясына шығуы және халықтың әл-ауқатының көтерілуі
стратегияны іске асыру нәтижесі болды. 1998 жылы дүниежүзілік қаржыэкономикалық дағдарыс салдарынан әлі де 1,9% экономикалық құлдырау
тіркелсе де, 1999 жылдың өзінде экономика өсуі 2,7%, ал 2000 жылы 9,8%
құрады. 2001 жылдан бастап экономиканың өсу көрсеткіші жылына орта
есеппен 10,2% құрады және жоғары қарқынмен дами түсті, мұның өзі
бірінші кезекте мұнай-газ секторының дамуына байланысты болды, өнімге
деген сұраныс әлемдік нарықта тұрақты түрде жоғары болды.
Осы кезеңде мұнай-газ өндірісін бақылау мұнай және газ өндіру және
тасымалдау саласындағы жаңа мемлекеттік құрылымдарға және ұлттық
компанияларға жүктелді.
Инвестициялық белсенділік аса жоғары болды. Аталған кезеңде
инвестицияның қомақты бөлігі өндірісті жаңартуға жұмсалды. Мұнай
сақтау жүйелері, құбырлы мұнай жинау жүйелері, жоғары парафинді
мұнайды қыздыру жүйесі, ұңғымалардағы мұнай айдау құрылғылары
түбегейлі жаңартылды. Жалпы алғанда тұтас өндіріске: мұнай және газ
өндіруге, мұнай айдауға, бұрғылауға терең қарқындату жүргізілді. Кен
орындарындағы техникалық себептермен көп тұрып қалған ұңғымалар
күрделі жөндеуден өткізілді және пайдалануға берілді.
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«Мұндағы мұнай қоры 1,1 млрд тонна
деп бағаланып отыр. Жоба бойынша
капитал салымы $10 млрд, кен орнын
игеруден түсетін жоспарланған түсім
$90 млрд құрайды, оның ішінде
80% Қазақстанға тиесілі болады».
Нұрсұлтан Назарбаев,

ҚР Президенті.
Қарашығанақ бойынша ӨБҚК қол қойғаннан кейін

Жалпы республикалық мұнай және газ конденсатын
өндіру ауқымы 1991 жылы 26,6 млн тоннадан 2001 жылы
35,7 млн тоннаға жетті. Мұнай-газ саласы көмірсутегін
өндіру ауқымының өсуі есебінен мемлекеттік бюджетті
қамтамасыз ете отырып, заң жүзінде экономиканың
өндірістік секторында жетекші позицияға ие болды. Сол
уақытта 110 мұнай, мұнай-газ және мұнай-газ конденсатты
кен орнын пайдаланатын Қазақстан Республикасы ТМД
аумағындағы мұнай өндіруші елдер арасында Ресей
Федерациясынан кейін екінші орында болды.
Қашағанда көмірсутегі шикізатының мол қоры
табылған соң Қазақстан болашақта жыл сайынғы мұнай
өндіру ауқымын 100 млн тоннаға дейін ұлғайтуды
жоспарлап отырғанын мәлімдеді.
Қазақстандық мұнайдың әлем тұтынушыларына
сенімді тасымалдануын қамтамасыз ету мақсатында
Қазақстан мен Ресей қуаттылығы жылына 28 млн тонна
Теңіз – Новороссийск бірінші жекеменшік құбырын салуға
кірісті, бұл құбырдың іске қосылуын сол уақытта бүкіл
әлем күтті.
Республика тәуелсіздік алған жылдары Нұрсұлтан
Назарбаевтың айтқан болжамы бірте-бірте орындала
бастады: әлем Қазақстанда өндірілетін мұнай мен газ үшін
күресуге даяр болды. Бұл елдің жаһандық халықаралық
серіктес дәрежесінде қалыптасқанының және Еуропаны
ғана емес, бүкіл дүние жүзін энергиямен қамтамасыз ету
рөлінің күннен-күнге артып келе жатқанының дәлелі еді.
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ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ
ЖАҢА ДЕҢГЕЙІ

1997

Н. Назарбаев пен А. Гор Каспий теңізі
бойынша өнім бөлісімі туралы келісімге қол
қою сәтінде. Вашингтон, 1997 ж.

«Мұндағы мұнай қоры 1,1 млрд тонна деп
бағаланып отыр. Жоба бойынша капитал
салымы $10 млрд, кен орнын игеруден түсетін
жоспарланған түсім $90 млрд құрайды, оның
ішінде 80% Қазақстанға тиесілі болады».
Нұрсұлтан Назарбаев,

ҚР Президенті.
Қарашығанақ бойынша ӨБҚК қол қойғаннан кейін

1990

жылдардың аяғында тәуелсіздік
таңында Президент Нұрсұлтан
Назарбаев жариялаған және Үкімет
қолдау көрсеткен мұнай-газ саласын дамыту жөніндегі
стратегияның табысты іске асырылуының нәтижесінде
Қазақстан шетелдік серіктестермен ынтымақтастықтың жаңа
деңгейіне көтерілді.
«Бізге өз мақсаттарымызды, біздің даму
траекториямыз, магистраль қандай болуы тиіс екенін
айқын білу керек. Өзіміздің басым бағыттарымызды дұрыс

Қарашығанақ,
Солтүстік Каспий
бойынша
келісімдер

анықтай отырып және күшті ерік-жігер таныта
отырып, біз өзімізді қажетсіз бұлтарыстардан
қорғаймыз, энергия, ресурс және уақытты босқа
шығындамаймыз. Стратегиямызды күшейту және
нақты мақсат қоя білу арқылы біз алда тұрған кез
келген кедергілерді жеңе аламыз», – деп мәлімдеді
Нұрсұлтан Назарбаев.
1997 жылғы 18-қарашада ҚР Президенті 
Н. Назарбаев іссапармен Вашингтон қ. (АҚШ)
барды, осы сапар барысында жаһандық мұнай
келісімшарттарына қол қойылды. Бұл оқиға
қазақстандық Басшының тікелей бақылауымен
жүргізілген ауқымды даярлық жұмыстарының
бастауы болды.
Атап айтқанда, Нұрсұлтан Назарбаевтың және
АҚШ вице-президенті Альбеpт Гоpдың қатысуымен
Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орнының
Өнім Бөлісі туралы Қорытынды Келісіміне (ӨБҚК)
қол қойылды. Бұл құжатқа АҚШ Мемдепартаментінде
американдық Texaco, итальяндық Agip, британдық
British Gas және ресейлік «Лукойл» компанияларының
басшылары қол қойды. Қазақстандық тараптан оған
бірінші вице-премьер, ҚР Инвестициялар жөніндегі
мемкомитетінің төрағасы Ахметжан Есімов виза қойды.
Арнайы құрылған Karachaganak Petroleum Operating
(KIO, «Қарашығанақ біріктірілген ұйымы») құрамына
итальяндық Agip (32,5%), британдық British Gas (32,5%),
американдық Texaco (20%) және ресейлік «ЛУКойл»
(15%) кірді. Келісім талаптары бойынша Agip пен British
Gas жобаның бірыңғай операторы болды.
Келісім 40 жылдық мерзімге жасалды және
1998 жылғы 27-қаңтардан бастап күшіне енді.
Ол мұнай және газ конденсатын және газ өндірудің
максималды деңгейін – жылына 12 млн тонна мұнай
және газ конденсатын және 25 млрд текше метр газ
өндіруді көздеді.
ӨБҚК БАСТЫ ЭЛЕМЕНТТЕРІ:
• 40 жылдық келісімшарт (1998-2037 жж.);
• Кезең-кезеңмен қаржыландыру;
• Әлеуметтік жобаларға $10 млн жыл сайынғы инвестиция;
• Экология бойынша қызметтерді ұйымдастыру жоспары;
• Ақсай қаласына 20 МВт энергия жеткізу;
• Жобаның құрылысын жүргізу кезеңінде 20000-ға дейін
жұмыс орнын ашу, оның ішінде 80% – қазақстандық
мамандар;
• Жұмыспен қамту және кадрларды оқыту бойынша міндеттемелер.

1997

Арнайы құрылған Karachaganak Petroleum Operating (KIO, «Қарашығанақ біріктірілген ұйымы»)
құрамына итальяндық Agip (32,5%), британдық British Gas (32,5%), американдық Texaco (20%)
және ресейлік «ЛУКойл» (15%) кірді.

Қазақстан бонус ретінде $330 млн алды, ал 40 жылдық кезең
ішінде ең кемі $48 млрд алуды көздеп отыр.
Сол күні, 1997 жылғы 18-қарашада Вашингтон қ. (АҚШ)
ҚР Президенті Н. Назарбаевтың қатысуымен тағы бір маңызды
құжат – Солтүстік Каспий бойынша Өнім бөлісі туралы келісімге
(ӨБК) қол қойылды. Бұл құжатқа Agip, British Gas, British
Petroleum, Statoil, Mobil, Shell, Total және «Қазақстанкаспийшельф»
компаниялары, сонымен қатар бірінші вице-премьер, ҚР
Инвестициялар жөніндегі мемкомитетінің төрағасы Ахметжан
Есімов қол қойды. ӨБК 1998 жылғы 28-сәуірде күшіне енді.
Ауданы 5600 шаршы километр СКӨБК учаскесінде
көмірсутегін барлау 1998 жылы басталды. Геологиялық ерекшелігіне
байланысты жасанды аралдардың көмегімен зерттеу жүргізу туралы
шешім қабылданды.
Мұндағы қайраңның тереңдігі 3 километрден 7 км дейін.

Федерико Пенья,
ӨБК НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕРІ:
• Барлау кезеңі – 2 жылға ұзарту құқығымен ӨБК күшіне енгеннен
бастап 6 жыл;
• Игеру және барлау кезеңі – он-он жылдан екі рет ұзарту
құқығымен мердігерлік участокта коммерциялық ашылған
күнінен бастап 20 жыл;
• Кен орнын игеруге салынған жалпы капитал көлемі – $28 млрд;
• Жоспарланған жалпы табыс – $800 млрд, оның ішінде бөлінетін
табыс – $690 млрд.

АҚШ Энергетика министрі.
Вашингтон, 1997 жыл, қараша:

«Қазақстан қажетті бағытта
дамиды, ол тұтас өңірдің, кейінірек
мүмкін тұтас әлемнің компасы болуы
мүмкін».
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Балтабек Қуандықов,
1997-1998 жылдары «Қазақойл» ҰМК Президенті:

«Егер естеріңізде болса, ҰМК-нің қатысуын қоса алғанда, бастапқыда жобаны іске асыру
жұмыстарын танымал және қазақстандық нарықта өздерін жақсы көрсете алған British Gas және
Agip фирмалары қолға алған болатын. Алайда дайындық кезеңнің өзінде қатысушылар арасында
қиындықтар мен қарама-қайшылықтар туындады. Дәл сол кезде қазіргі жоба бойынша акциялардың
жалпы санының 20% иемденген Texaco ұсыныс жасады. Ең үлкен ауқым бұрынғысынша аталмыш
альянста болды – 32,5%, «Газпром» өз акцияларын табыстаған ресейлік «Лукойлдың» үлесі ертеректе
келіскен көлемнен көп емес – 15% болды. Республикаға бонус, салық және басқа да төлемдер түрінде
Қарашығанақ жобасындағы жалпы табыстың 80% беріледі».
Қадыр Байкенов,

1997 жылы «Инвестконсалтинг» компаниясының
Бас директоры:

«Кен орнын игерудің асқан қиындықтарына қарамастан мен бұл жобаның іске асырылатынына сенімді
болдым. Консорциум құрамында Agip, Mobil, British Petroleum, Statoil, Shell, Total, British Gas сияқты
кәсіпқойлығы жоғары компаниялардың жұмыс істеуі осындай сенім ұялатты».
Болат Назаров,

1995-1997 жылдары «Қарашығанақгазөндірісі» АҚ газ
және конденсат өткізу жөніндегі вице-президенті:

«Қарашығанақ бойынша Өнім бөлісі туралы қорытынды келісімге қол қою үшін 1995 жылдан бастап
1997 жылға дейін көп жұмыс атқарылды. Келіссөздер Қазақстанда да, Мәскеуде де өткізілді. Мен
барлық келіссөздер процесіне белсенді қатыстым. Біздің жұмыс кестеміз өте ауыр болды, келіссөздер
мен іссапарлардың ұшы-қиыры жоқтай болып көрінген еді. Мұның бәрі 1997 жылы ӨБҚК-ге қол
қоюмен аяқталды. Біз қол қойған Келісімнің шарттары сол уақытта аса қолайлы болды
деп ойлаймын.
Сұйық көмірсутегін максималды өндіріп алу және кен орнын игеруден пайда түсіру мақсатында
қысымды ұстап тұру үшін өндірілген тұтас газды қабатқа кері айдау ұсынылды. Біз тіпті
қабатқа газдың 120%, яғни тек Қарашығанақ газын ғана емес, онымен бірге Оренбургтен сатып алу
жоспарланған газды да айдау мүмкіндігін қарастырдық. Бірақ шетелдік инвесторлар бұл ұсыныстың
мақсатқа лайықтығына күмәнданды. Олар газды 100% айдаудан бас тартты. Бұл жөніндегі
келіссөздер бір жылдан астам уақыт бойы жүргізілді. 20%, 30%, 60%, 80% деген цифрлар сөз болды.
Нәтижесінде инвесторлар қабатқа ең кемі 40% газды айдау міндеттемесін алды.
Газды экспорттау бойынша да талаптар қойылды. Шетелдік инвесторлар өздері салған салымды
валюта түрінде қайтарып алулары қажет екенін айтты, ол үшін газ бен конденсаттың еуропалық
нарыққа сатылуын қамтамасыз ету қажет еді. Ол уақытта Қарашығанақ шикізаты Оренбургке,
Уфаға, яғни ресейлік нарыққа шығарылатын. Бізде Самараға және ол жерден ресейлік «Транснефть»
жүйесіне шығатын Атырау – Самара мұнай құбыры болды. Инвесторлар Еуропаға сатуды міндетті
шарт ретінде ұсынды. Сол кезде Босфор бұғазы арқылы кейіннен күрделі келіссөздер жүргізілген
Еуропа нарығына, Қара теңіз портына Қарашығанақ шикізатын жеткізу үшін Каспий құбыр
консорциумына жалғанатын Қарашығанақ – Үлкен Шаған – Атырау конденсатты құбырын салу
туралы шешім қабылданды».
Ву Яаовен,

CNPC вице-президенті:

«Мұнай құбырының құрылысы 6-8 жылға созылуы мүмкін. Алдымен 3 жыл ішінде Ш
 ымкент – СУАР
участогы салынады. Келесі 3 жылда Шымкент – Ақтөбе участогы салынуы тиіс» Мұнай құбырының
Теңізге және Өзенге баратын тағы да бір тармағы жөніндегі мәселе әлі шешімін тапқан жоқ, оның
себебі қазақстандық тараптың дербес қалауына байланысты.
Жаңа мұнай құбыры идеясы КҚК идеясына, сол сияқты Ауғанстан және Пәкістан арқылы өтетін
бағыттардың және Қазақстан үшін тиімді транспорттық жолдардың саны максималды болуы
туралы идеяларға да қайшы келмейді».

1997

ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
ҚХР Мемлекеттік кеңесінің Премьері Ли Пэнмен кездесуі

ҚХР МҰНАЙ
ҚҰБЫРЫ

ҚХР

Мемкеңесінің Премьері Ли
Пэннің бастауымен Қытай үкіметі
делегациясының 1997 жылғы
24-қыркүйекте Қазақстанға келуі
мұнай-газ саласындағы екіжақты қарым-қатынастың
бастамасы болды. Оның сол күнгі ҚР Президенті
Н. Назарбевпен кездесуі барысында екі елдің мұнайгаз саласындағы ынтымақтастығы туралы маңызды
тарихи келісімге қол қойылды. Қытай делегациясы
сапарының маңыздылығы туралы айта келе Қазақстан
Президенті оның құрамында Қытай Компартиясы Саяси
бюросының тұрақты комитетінің екі мүшесі және
ОК сегіз мүшесі бар екенін, мұның өзі бұл құрамның
жоғары дәрежелілігін білдіретінін атап көрсетті.

Осы кездесу барысында ҚР Энергетика және табиғи
ресурстар министрі Дүйсенбай Дүйсенов және CNPC Бас
директоры Чжоу Юнкан ұзындығы 3200 километр және
құны $3,5 млрд Батыс Қазақстан – Батыс Қытай мұнай
құбырының құрылысын қорытынды деңгейде айқындайтын
Келісімге қол қойды.
Бұл келісімге қол қоюдың екі мемлекет үшін де
маңызды тарихи мәні бар: қазақстандық шикі мұнайдың
перспективті әрі өсіп келе жатқан Қытай нарығына
экспорттау жобасының іс жүзінде іске асырылуын
қамтамасыз етеді. Оған қоса, мәмілені масштабы жағынан
ғана емес, экономикалық мәні жағынан да КҚК жобасымен
бір қатарға қойды.
«Инвестициялар және мұнай құбырының құрылысы
Қазақстанда мыңдаған қосымша жұмыс орындарын
ашады. Мұнай құбырының бойына автожол салынады
және тиісті инфрақұрылым жасалады», – деп мәлімдеді
Нұрсұлтан Назарбаев келісімге қол қойылған соң.
Мәміленің басты тұстары:
• Ұзындығы 3,2 мың км, инвестиция көлемі $3,5 млрд
Ақтөбе – СУАР мұнай құбырының құрылысы бойынша
CNPC міндеттемесі;
• Қазақстан құбыр жобасын іске асыруға белгілі бір әсер
ету тетіктерін сақтап қалды, себебі келісімде ол ықпалшараларсыз 5 жыл + 2,5 жыл ішінде салынуы тиіс деп
жазылған. Бұл мерзім өткен соң, егер мұнай құбыры
салынбаса, барлық меншік салынған инвестицияларына
қоса Қазақстанға қайтарылады.
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Жақып Марабаев,

1997 жылы «Қазақстанкаспийшельф» консорциумының
Бас директоры:

«Қазіргі консорциумның шетелдік
қатысушыларының қайраңда бұрғылау
жұмыстарын жүргізуі үшін халықаралық
бірлестік құру туралы шешім қабылдауына
байланысты Қазақстан оларға консорциумға
қабылдау туралы былай деп ұсыныс жасады:
«Біздің шетелдік серіктестерімізбен бірдей
тәуекелдер қабылдағымыз және бізге тиесілі
блокты біріктіргіміз келеді». Қазақстан
талаптары бойынша келіссөздерді «Қазақойл»
Президенті Нұрлан Балғымбаев жүргізді».

Ахметжан Есімов,

1997 жылы ҚР Премьер-министрінің орынбасары,
ҚР Мемлекеттік хатшысы, ҚР Мемлекеттік
инвестициялар комитетінің төрағасы:

«Қол қою рәсімінің өзі бүгінде өткен екі он
жылдық белесінен қарағанда қарапайым
болып көрінеді. Бұл рәсім Вашингтонда біздің
Президентіміз бен АҚШ Вице-Президенті
Альберт Гордың қатысуымен аса салтанатты
түрде өткен еді, осы рәсімнің қарсаңында
жобаны қолыма алып, Елбасыға барған күнім
менің ерекше есімде қалыпты. Бізге құжатты
ол Құрама Штаттарға барғанға дейін аяқтау
қажет болған. 100-ден астам бетбелгі қойылған
үп-үлкен том. Ол әрқайсысын ерекше назар
аударып қарап шықты, құжатты бірнеше
сағат бойы қарады. Жұмыстар бірнеше бағыт
бойынша жүргізілген еді. Үкіметте аса беделді
жұмыс тобы құрылып, әр бағытты не салалық
министр, не оның орынбасары басқарды.
Шетелдік мамандар да тартылды. Бұл істің
елімізде мұндай масштабтағы міндетті
орындаудың алғашқы тәжірибесі болғанын
әділдік үшін айта кеткен жөн. Біз түзетулердің
көп бөлігін жұмыс тобы деңгейінде бітіре алдық
деп ойлаймын».

Осы арада, қазақстандық мұнай өндірушілерге
қытай нарығына жол ашу үшін жаңа Батыс Қазақстан –
Қытай мұнай құбыры салынғанша, 680 км Павлодар –
Шымкент мұнай құбырына мұнай айдайтын, Қарағанды
облысында Атасу мұнай айдайтын станциясындағы
(МАС) жаңа мұнай құятын эстакаданы салу туралы
шешім қабылданды.
Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында
«ҚазТрансОйл» ұлттық компаниясының магистралды
мұнай құбыры жүйесі қарқындап дамыды және
елеулі ұйымдық қайта құрулар, қолданыстағы мұнай
құбырларының жұмысын жақсарту және транспорттық
инфрақұрылымды одан әрі ұлғайтуды талап етті. Осыған
байланысты жұмыстардың барлығы бәсекелестікті
арттыруға және мұнай тасымалдау және ауыстырып
тиеу бойынша қолданылып жүрген және жаңа
қуаттылықтардың сенімді құрылыстарын жүргізуге
бағытталды. Осы жоба «ҚазТрансОйл» компаниясының
инвестициялық портфелінің іске асырылған ең маңызды
әрі ірі жобаларының бірі болды.
2000 жылғы 24-шілдеде 680 км пайдалануға
берілген және Павлодар МӨЗ және Қытайға мұнайды
ауыстырып тиеу және жеткізуге арналған Атасу мұнай
айдайтын станциясындағы (МАС) мұнай құятын
теміржол эстакадасы Құмкөл кен орнында жұмыс
істейтін қазақстандық мұнай өндірушілерге мұнай өткізу
нарығын кеңейтуге мүмкіндік берді. Осында Батыс Сібір
мұнай құбырымен тасымалданатын ресейлік мұнайды
құйып алу да жобаланды.
«ҚазТрансОйл» компаниясы мұнай өндіретін
компаниялармен АТАСУ МАС-қа дейін тасымалдау
үшін және теміржол цистернасына құю үшін мұнайдың
кепілдікті көлемін жеткізу туралы келісім жасасу
жөнінде келіссөздер жүргізді.

Қытайлық серіктестермен
келіссөздер жүргізу әрдайым
қиын болды. Қытайлықтар
өте бірбеткей, өз мүдделерін
қатаң қорғайды және жұмысты
әдісқойлықпен жүргізеді.
Келіссөздерге олар әрқашан
жан-жақты дайындалып келеді
және мәселені жақсы біледі.

ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КӨРСЕТКІШТЕР:
•
•

•

•

Мұнай құю бойынша жобалық қуаттылық –
жылына 3 млн тоннаға дейін, оның ішінде
құмкөлдік мұнай – жылына 1 млн тонна.
Екіжақты мұнай құю эстакадасы бір
уақытта 40 вагон-цистернаға мұнай
құюға есептелген (әрбір жағынан 20
цистернадан). Бірінші іске қосылатын
эстакада шегінде эстакада 18 мұнай құятын
құрылғымен жабдықталды, мұның өзі екі
жақты стандартты мұнай құю маршрутын
қамтамасыз етеді.
Капитал салымдарының көлемі –
$7317 мың, оның ішінде іске қосу
кешенінде – $ 5546 мың. Мұнай құятын
эстакаданың құрылысы бойынша жобаны
толықтай «ҚазТрансОйл» компаниясы
қаржыландырды.
Мұнай құятын эстакада құрылысының
мерзімі – 2000 жылғы мамыр.

Ұзақбай Қарабалин,

1997 жылы «Қазақойл» ҰМК
вице-президенті:

«Қытайлық серіктестермен келіссөздер
жүргізу әрдайым қиын болды. Қытайлықтар
өте бірбеткей, өз мүдделерін қатаң қорғайды
және жұмысты әдісқойлықпен жүргізеді.
Келіссөздерге олар әрқашан жан-жақты
дайындалып келеді және мәселені жақсы
біледі. Біз жұмыс істеген барлық мемлекеттік
компаниялардың біртұтас саясат
ұстанатыны, біртұтас жүйе, біртұтас
машина түрінде жұмыс істейтіні маңызды
болып табылады.
Қытай инвесторларының қатысуымен іске
асырылған жаңа ірі инфрақұрылымдық
жобалардың дамуымен қатар олар игерген
мұнай-газ кен орындары да қарқынды
дамып кетті. «CNPC–Ақтөбемұнайгаз»
компаниясының Жаңажол кен орнын дамытуы
сөзіме дәлел бола алады. Жаңажолдағы газ
өңдеуші қуаттылықтың құрылысы CNPC–
дегі қытайлық әріптестеріміздің мұндай
жобаларды қаншалықты табысты жүзеге
асыра алатынының көрсеткіші болып
табылады деп ойлаймын. Қытай тарабының
қатысуымен жүзеге асырылған мұндай
жобалар Қазақстанның мұнай-газ саласына
және басқа компаниялар үшін сара жол ашты».
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Каспийдегі

ЖЕҢІС
ҚР ЖӘНЕ РФ АРАСЫНДАҒЫ
КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ
СОЛТҮСТІК БӨЛІГІ ТҮБІНІҢ
ЖІГІН АЖЫРАТУ ТУРАЛЫ
КЕЛІСІМ

С

онымен Қазақстанның тәуелсіздік жағдайында
дамуының бірінші он жылдығының аяғында
болашақта елге мол пайда әкелген ең ірі кен
орындарын игеру бойынша тарихи келісімшарттарға
қол қойылды. Бірақ мұндай келісімшарттардың
бірі теңіз мұнай операцияларын жүргізуге қатысты
болғандықтан, Каспийдің құқықтық мәртебесі туралы
мәселені жылдамдатып шешу қажет болды. Сол уақытта
қалыптасқан белгісіз геосаяси және экономикалық
жағдай Президент Нұрсұлтан Назарбаевты
қанағаттандырмады.
1990 жылдардың бірінші жартысында Қазақстан
теңіздің табиғи ресурстарын игеру және пайдалану
мәселелеріне өзінің принциптік көзқарасын танытатын
Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенция
жобасын дүниежүзілік қоғамдастыққа ұсынғалы бері
бірнеше жыл өтті. Каспийді бөлуге қатысты Каспий
маңындағы әр мемлекеттің өз позициясы бар еді.
Алайда іс сөзден әріге аспады.
1998 жылғы 9-10 ақпанда Астрахань қаласы
Каспий бойынша көпке созылған даулардың шешілуіне
түпқазық болған ресейлік-қазақстандық кеңес өтті.

Астрахань – Ресейдегі қала, Астрахань облысының
әкімшілік орталығы. Төменгі Поволжье мен Каспий
маңының байырғы экономикалық және мәдени
орталығы. Бұл қаланы көбінесе Ресейдің оңтүстік
форпосты, Оңтүстік Венеция не Каспий астанасы
деп те атайды.

Дәл осы жерде Қазақстан мен Ресей Каспий теңізінің
түбін Каспий маңындағы барлық бес мемлекеттің ортақ
басқаруымен су қалыңдығын және теңіз айдынын сақтай
отырып бөлу туралы ортақ ұйғарым жасады. Тараптар
Теңіз түбін бөлу қарсы жағалаудағы нүктелерден
бірдей қашықтықта болуы қағидаты бойынша, ал даулы
жерлердегі болашақ мұнай операциялары келісім қағидаты
бойынша жүзеге асырылуы тиістігі туралы келісті.
Каспий көмірсутегі шикізатын игеру кезіндегі және оны
тасымалдау кезіндегі ынтымақтастық қарастырылды.
Ресейлік өзенмен тасымалдау жолдарын, бірінші кезекте
Волга – Дон каналын пайдалану мүмкіндігі ашылды.
Каспий теңізі барлық Каспий маңындағы мемлекеттердің
кеме қатынасы үшін ашық болуы тиіс. Балық
шаруашылығы кәсіпшілікті квоталау және лицензиялау
негізінде жүзеге асырылуы тиіс. Каспий маңындағы
барлық мемлекеттер Каспийдің әлсіз экожүйесін сақтау
жолында бір-бірімен әрекеттестік етуі тиіс.
Әзірбайжан, Түрікменстан және Иран осы күрделі
келіссөздер процесінде бақылаушы дәрежесінде ғана
болды.
Нұрсұлтан Назарбаев 6-шілдеде, өзінің туған күнінде,
Мәскеуге іссапармен барды, бұл сапар барысында екіжақты
мемлекетаралық Каспий теңізінің солтүстік бөлігі түбінің
жігін ажырату туралы келісімге қол қойылды. Осы құжат
Каспийдің құқықтық мәртебесін айқындау процесіне жаңа
серпін берді.
Осыдан бастап Каспий теңізінің түбі ортадағы
сызық бойынша Каспий маңындағы әрбір мемлекетке

1997

Қазақстандық және ресейлік
активтерді Каспий Құбыр
Консорциумына табыстау туралы
құжаттарға қол қою.

тиесілі сегменттерге бөлінді. Акватория мен
биоресурстар ортақ игілік деп жарияланды.
Мұндай талаптар барлық мемлекеттерді
қанағаттандырды.
Келісімге қол қою салтанатында Қазақстан
Президенті мәселеге былай деп дәл сипаттама
берді: «Каспийдің саяси тұрақтылығы мәселесін
шешпей тұрып, мұнай туралы сөз қылудың
қажеті жоқ. Әдетте мұнай – не байлық, не
жаулық әкеледі. Мол мұнай өндіру үшін тек
құбыр ғана емес, саяси шешім де керек».
Осылайша Нұрсұлтан Назарбаевтың
бастамашылдығы, табандылығы және саяси
ерік-жігерінің арқасында Қазақстан-ресейлік
уағдаластық Каспийдің құқықтық мәртебесін
айқындау жөніндегі барлық келіссөздер процесін
мәресіне жеткізді және осы мәселе төңірегінде
қордаланып қалған сұрақтардың шешімін
тапқызды.

«Каспийдің саяси тұрақтылығы
мәселесін шешпей тұрып, мұнай
туралы сөз қылудың қажеті
жоқ. Әдетте мұнай – не байлық,
не жаулық әкеледі. Мол мұнай
өндіру үшін тек құбыр ғана
емес, саяси шешім де керек.
Каспий теңізінің солтүстік бөлігі
түбінің жігін ажырату туралы
келісім жекелеген басшылардың
немесе әлдебіреулердің
мүддесін қанағаттандыру
үшін емес, келешек ұрпаққа
қызмет ететін болады. Бұл
шешім Каспийде қақтығыстар
туындау қаупін болдырмау үшін
қолданылады. Өңірдің байлығын
Каспий маңында орналасқан
мемлекеттердің халқының
игілігіне қолдануға мүмкіндік
жасайды».
Нұрсұлтан Назарбаев,
ҚР Президенті

II бөлім
90

ЖАҺАНДЫҚ СЕРІКТЕС

Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

1997–2001

Қасым-Жомарт Тоқаев,

2002 жылы ҚР Сыртқы істер министрі:

«Каспий өңірінің мемлекеттері тәуелсіздік алысымен нақты
тәуелсіздік көбінесе энергия ресурстарына заң құзыреті туралы
мәселені шешумен анықталатыны өзінен-өзі түсінікті болды.
Алдын ала болжам бойынша Каспий теңізі қайраңындағы
көмірсутегі шикізатының барланған қорлары 12-14 млрд тонна
шартты отынды құрайды. Алайда Каспий акваториясының
қойнауындағы мұнай-газ ресурстары әркелкі бөлінгендіктен,
оны жағалауда шектесіп жатқан мемлекеттер арасында бөлу
аса қиын шаруа болды.
Теңіз түбін ұлттық секторларға бөлген жағдайда
Қазақстанға – 4,5 млрд тонна, Әзірбайжанға – 4 млрд тонна,
Ресейге – 2 млрд тонна, Түрікменстанға – 2 млрд тонна шартты отын тиесілі болар еді. Жаңа зерттеулер
қазақстандық және әзірбайжандық үлесті тағы 3,5 млрд және 3 млрд тоннаға ұлғайтуға мүмкіндік береді.
Алайда бұл ойша бөліс сияқты және Каспийдің заңды құқығын белгілемей жүзеге асырудың мәні жоқ
болып көрінеді.
Мұнай бумы және іргелес мемлекеттердің Каспий көмірстутегі қорын жылдамдатып игеруге деген
қызығушылығы өзара ортақ шешім іздестіруге итермеледі. 1990-шы жылдардың басында Әзірбайжан,
Қазақстан және Түрікменстанда Каспий ресурстарын пайдалану бойынша ұлттық бағдарламалар пайда
болды, мұның өзі қайраңдағы және теңіз кен орындарын игеруге айрықша құқықтардың заңды ресімделуін
талап етті.
1990-шы жылдардың орта шенінде Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі мәселесі ауқымды халықаралық
мәнге ие болды. Осы мәселе бойынша жүргізілген келіссөздерге жетекші батыс мемлекеттері ерекше ден
қойып бақылады. Бұл уақытта теңіз түбінен мұнай және газ өндіру бойынша стратегиялық жобалар
жүзеге асырыла бастады. 1995 жылы көктемде Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде жұмыс істеп
жатқан шетелдік мұнай компаниялары кейіннен игеру үшін теңіз акваториясын участоктарға бөлуді
бастауы керек болған.
Бұл жағдайда Қазақстан Каспийдің құқықтық мәртебесі мәселесін жылдамдатып шешу мақсатында
халықаралық арбитражға жүгінуге даяр екенін білдірді. Мұндай сот талқылаулары Қазақстанға да,
Ресейге де тиімді болмайтыны түсінікті еді, себебі процесс даулы аудандардағы экономикалық қызметтерге
кедергі келтіріп, ұзақ жылдарға созылып кетуі мүмкін болды. Сол кезде Әзірбайжан, Қазақстан және
Түрікменстан мұнай-газ жобаларына, әсіресе Каспий қайраңындағы қазақстандық бөлікке қызығушылық
танытқан ірі ресейлік компаниялармен тиімді іскерлік шарттар жасай алды.
1996 жылы наурызда Мәскеуде «Каспий мұнайы және халықаралық қауіпсіздік» халықаралық конференциясы
шеңберінде қазақстандық тарап: «Қазақстан Каспий түбі мен қойнауы теңіздің өздеріне қатысты бөлігінде
жер қойнауын игеру ісіне айрықша құқық иеленетін жағалау маңындағы мемлекеттер арасында межеленуі
тиіс деп санайды. Осы орайда біз тек халықаралық нормалар мен шекаралық сулардың түбінде орналасқан
минералдық ресурстарды пайдалану тәжірибесін ғана ескермей, Каспийдегі өзара келісімсіз және өз бетінше
мұнай өндірген КСРО мен Иранның көп жылдар бойы қалыптасқан тәжірибесін де ескердік» деп, өз
ұстанымы туралы мәлімдеген келіссөздер өтті.
Көптараптық келіссөздер бір жерде тұрып қалғандықтан, екіжақты уағдаластық алға шықты. Алматыда
1996 жылы 27-сәуірде Қазақстан мен Ресей Президенттерінің Каспий бойынша өтінішке қол қоюы Каспий
теңізінің құқықтық мәртебесін белгілеу процесін әрі қарай дамытуда ерекше маңызды болды. Ресей тарабы
Каспий мұнай-газ ресурстарын барлау және игеру бойынша жұмыстарды жүргізу жөніндегі Қазақстанның
құқығын жоғары деңгейде мойындады және осы салада әрекеттестік етуге ниет білдірді. Бұл Қазақстанның
және «Қазақстанкаспийшельф» халықаралық консорциумының іс-қимылдары ресейлік көзқарас тұрғысында
заңды екенін білдіреді. Кейінірек осыған ұқсас құжаттарға Қазақстан Президенті Әзірбайжан және Иран
басшыларымен бірге қол қойды.
Қазақстанның Каспий түбін секторалдық қағидат бойынша бөлу туралы өз идеясын алға бастыруда
табандылық танытуы, оған қоса Әзірбайжанның одан да қатаң ұстанымы ресейлік биліктің алдына
дилемма қойды: не ТМД-дағы және одан тыс жерлердегі көптеген даулы мәселелер бойынша аса ықпалды
одақтас ретінде танылған Н. Назарбаевтың ұсынысымен келісу керек, не Каспий маңындағы елдермен қатаң
тайталасу керек. Нәтижесінде Мәскеу оң шешімге қарай бет бұрды».

АСТАНА
МОСКВА

АШХАБАД

БАКУ

Қазақстан Каспий түбі мен қойнауы теңіздің
өздеріне қатысты бөлігінде жер қойнауын
игеру ісіне айрықша құқық иеленетін
жағалау маңындағы мемлекеттер арасында
межеленуі тиіс деп санайды. Осы орайда біз
тек халықаралық нормалар мен шекаралық
сулардың түбінде орналасқан минералдық
ресурстарды пайдалану тәжірибесін ғана
ескермей, Каспийдегі өзара келісімсіз және
өз бетінше мұнай өндірген КСРО мен Иранның
көп жылдар бойы қалыптасқан тәжірибесін
де ескердік.

ТЕГЕРАН
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КАСПИЙ
ҚҰБЫР
КОНСОРЦИУМЫ

RUSSIA

AZOV
SEA

Новороссийск

BLACK
SEA

КҚК АКЦИОНЕРЛЕРІ:
Ресей Федерациясы («Транснефть» – 24 % және «КТК-Компани» – 7%) – 31%,
Қазақстан («ҚазМұнайГаз» – 19% және Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%) – 20,75%,
Chevron Caspian Pipeline Company –15%
LUKARCO B.V. – 12,5%,
Mobile Caspian Pipeline Company – 7,5%,
Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%,
BG Overseas Holding Limited – 2%
Eni international HA S.ar.l – 2%
Oryx Caspian PipelineLLC – 1,75%.

Тенгиз

KAZAKHSTAN
СASPIAN
SEA
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Ахметжан Есімов,

1998 жылы ҚР Премьер-министрінің орынбасары,
ҚР Мемлекеттік хатшысы,
ҚР Мемлекеттік инвестициялар комитетінің төрағасы:

«Бастапқыда ең қарапайым нұсқасы – құрлықтағы шекарамен
«нүктеден нүктеге дейін» линиялар бойынша теңізді бөлу мәселесі
қаралды. Алайда бұл жағдайда кейбір ірі кен орындары дау
туғызды, бар мәселе сонда – линия солардың үстімен өтетін болды.
Әр мемлекет өз вариантын ұсынды. Бірақ қорытындысында саяси
талантты Елбасымыз бәрін өзі шешті. Ол Ельцинмен кездесті
және процестің екі негізгі қатысушысы – Ресей мен Қазақстан –
осы процесті аяқтауға көмектесті»

Балтабек Қуандықов,

1997-1998 жылы «Қазақойл» ҰМК Президенті:

«Бүгін тәуелсіз Қазақстан дамуының жаңа кезеңі басталғалы
отыр, келешектегі екі он жылдық елдің мұнай-газ әлеуетімен
айқындалатын болады. Қазақстандағы орасан зор көмірсутегі
ресурсы бізге болашаққа сеніммен қарауға мүмкіндік береді.
«Қазақстанкаспийшельф» АҚ қайраңдағы мол инвестицияны талап
ететін кен орындарын игеру жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны
әзірлеп, Үкіметтің қарауына тапсырды. Қазақстандық және
шетелдік мамандардың бағалауы бойынша жиынтық капитал
шығыны шамамен $160 млрд құрайды, оның $10 млрд бастапқы
кезеңнің өзінде кен орындарын барлау және бағалауға салынуы
тиіс. Салыстыратын болсақ, бүгінгі күні мұнай-газ саласында
жүзеге асырылатын қол қойылған жобалар мен келісімдердің
жалпы құны шамамен $40 млрд құрайды.
Қазірдің өзінде «Қазақстанкаспийшельф» АҚ теңіз мұнай
операцияларын жүзеге асыратын инфрақұрылымды құру бойынша
даярлық жұмыстарды жүргізіп жатыр».

Болат Өжкенов,

1998 жылы ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Геология
және жер қойнауын қорғау комитетінің төрағасы:

«Бұл Шарт дүниежүзілік тәжірибеде ерекше оқиға болып
табылады. Мұндай тәсіл – Каспий маңындағы өңір үшін ғана
емес, басқа елдер үшін де зор үлгі. Бұл шешім біздің елдегі
инвестициялық климатқа, әсіресе Қашаған участогына жағымды
әсер етті. Әрекеттестіктің аражігін нақты ажырату біздің
басқа көршілеріміз – Әзірбайжан, Иран, Түрікменстанды
бірлескен жұмыстарға кейіннен тарту арқылы Каспий өңірінің
перспективасын зерттеу үшін толық әрі негізді одақтастық ету
үшін үлкен перспективалар берді».

«Инвестициялар
мен мұнай құбыры
құрылысының
арқасында
Қазақстанда қосымша
мыңдаған жұмыс
орындары ашылады.
Мұнай құбырының
бойымен автожол
салынады және
тиісті инфрақұрылым
салынады».
Нұрсұлтан Назарбаев,
ҚР Президенті

Каспий теңізі – Еуропа мен Азия аралығында
орналасқан жер шарындағы ең үлкен тұйық
көл. Оның солтүстіктен оңтүстікке қарай
ұзындығы – 1,2 мың км, шығыстан батысқа
қарай ені – 200 км-ден 435 км дейін, ауданы
390 мың шаршы километрге жуық,
су айдынының алабы – 78 мың текше метр,
мұның өзі жер шарындағы көл суларының
жалпы қорының шамамен 44% құрайды.
Теңіздің ең терең жері – 1025 метр.
Каспий теңізінің деңгейі Дүниежүзілік мұхит
деңгейінен 27 метр төмен орналасқан.
Каспий теңізіне 130-дан астам өзен құяды,
олардың ішіндегі ең ірісі – Дүниежүзілік
мұхитқа жалғасқан Волга өзені.
Каспий өңірінде мұнай мен газ қоры мол.
Каспийдің бойында бес мемлекеттің жағалау
сызығы белгіленген: батыс және солтүстік
батыста – Ресей (Дағыстан, Қалмақия
және Астрахань облысы), оңтүстік және
оңтүстік батыста – Иран, батыста –
Әзірбайжан, оңтүстік шығыста –
Турікменстан, солтүстікте, солтүстік
шығыс және шығыста – Қазақстан.

II бөлім

ЖАҺАНДЫҚ СЕРІКТЕС

Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

1997–2001

1998

96

Нұрлан Балғымбаев,

2001 жылғы түсіндірмелерінен, «Қазақойл» ҰМК
Президенті болған уақытта:

КАСПИЙДЕГІ АЛҒАШҚЫ ЖЕҢІС

ҚАШАҒАН

кен орнының
ашылуы

П

резидент Нұрсұлтан Назарбаевтың табандылық
танытуының арқасында Каспий теңізінің құқықтық
мәртебесін белгілеу бойынша ортақ ұстаным жасалып,
келісілген соң, Қазақстан теңіз мұнай операцияларына кірісе
бастады. Мемлекет Басшысы Каспийдегі барлық жұмыстарға
жеке өзі бақылау жасады.
1998 жылғы қыркүйекте ауданы 5600 шаршы
километр СКӨБК участогында көмірсутегін барлау
және өндіру жұмыстарын жүргізу үшін Қазақстанның
теңіздегі кен орындарын игеру жөніндегі халықаралық
консорциум – «Қазақстандық халықаралық шельфтік
операциялар компаниясы» – Offshore Kazakhstan International
Operating Company (OKIOC) құрылды. Оның құрамына
1993 жылы құрылған Каспий шельфін барлау жөніндегі
«Қазақстанкаспийшельф» халықаралық консорциумының
барлық қатысушылары: BP/Statoil, BG, Shell, Agip, Mobil,
Total кірді.

«1997 жылғы қарашада қайраңдағы
барлап бұрғылау жұмыстарын әрі қарай
жалғастыратын компания-оператор –
OKIOC құрылды. Ал 1998 жылы (мен ол
уақытта Премьер болдым) Үкімет 19921994 жылдары алған мемлекеттік қарыз
төлемдері шарықтау шегіне жеткен еді.
Өзіңізге белгілі, 1998 жылы Оңтүстік
Шығыс Азияда дағдарыс өршеленіп
тұрған, Ресейде рубль құлдырады және
біздің де қаржы жағдайымыз нашар
еді. Сыртқы міндеттемелерді орындау
керек болды және Үкімет өз атындағы
«Қазақстанкаспийшельф» иелігіндегі
үлесінің 1/7 бөлігін сату туралы шешім
қабылдады. Тендер жарияланды және
біз өзіміздің 7%-ды Жапон ұлттық мұнай
компаниясына және Philips Petroleum
компаниясына жақсы бағаға, $550 млн
саттық. Осы ретте British Gas, бүгінде
Қашаған мұнайы ашылғанда өзінің
5% үлесін анағұрлым арзан бағаға сатты.
Сонымен, мен бұл дұрыс шешім деп
ойлаймын».

Ұзақбай Қарабалин,

1998 жылы «Қазақойл» ҰМК бірінші вице-президенті:

«Алдымен консорциум OKIOC біріккен операциялық
компаниясын құру туралы шешім қабылдады, оған
Shell мамандары мен басшылары жалпы жетекшілік
етті, бірақ оған негізінен барлық басқа серіктес
компаниялардың қызметкерлері тартылды.
Кейінірек, жобада жұмыс істеу барысында мұндай
масштабты жобада біріккен командамен жұмыс
істеу қиын екеніне көз жетті және сондықтан
жобаны басқару ісін бір оператор компанияға беру
қажет болды. Ондай операторды консорциум өзінің
мүше компаниялары арасынан өз бетінше сайлады.
Қазақстан Үкіметі бұл процеске араласқан жоқ.
«ҚазМұнайГаз» ол уақытта консорциумның мүшесі
болған жоқ. Сондықтан операторды таңдау
процесі қазақстандық тараптың қандай да бір
кірісуінсіз шешілді. Жалғыз-ақ біздің мемлекеттің
басшысы мұндай операторға бес әділ талап қойды:
1) Қашағанда өндіру жұмыстарын 2005 жылы
бастау; 2) сатуға мұнайдың ғана емес, газдың да
тасымалдануын қамтамасыз ету; 3) қазақстандық
кәсіпорындарды мердігерлікпен қамтамасыз
ету; 4) «Қазақойл» компаниясына (кейіннен –
«ҚазМұнайГаз») тең оператор мәртебесін беру;
5) Каспий экологиясын қорғау.
Нәтижесінде ұзақ мерзімді талқылаулардан кейін
консорциум өз ішінде Agip компаниясын оператор
етіп тағайындау туралы өз шешімін жариялады.
Көріп отырғаныңыздай, Agip компаниясы оператор
дәрежесінде шетелдік инвесторлардың өз ішінде
қалыптасты және осы компанияны оператор
етіп таңдауға мүмкіндік берген «бәсекелестік
басымдықтарын» дәл осы шетелдіктер атап
көрсетті».

Дэвид Варни,

British Gas атқарушы директоры:

«Біз барлаудың тәуекелдік іс екенін есте
сақтауымыз керек және үлкен кен орнының
жоқ болу ықтималдығы, оның бар болу
ықтималдығына қарағанда жоғары».

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ
«ҚАШАҒАН»
СӨЗІ «ҚОЛҒА
ҰСТАТПАЙТЫН,
АРЫНДЫ»
ДЕГЕН
МАҒЫНАНЫ
БІЛДІРЕДІ
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1999 жылғы маусымда «Сұңқар»
баржасы суға түсірілді, ал 10 шілдеде
жасанды аралдағы бұрғылау
нүктесіне орнатылды.
12-тамызда Қазақстан Республикасы
Солтүстік Каспий жобасы бойынша
өзінің серіктестерімен бірге қол
қойған ӨБК-ге сәйкес, OKIOC
консорциумы Каспий теңізінің
қазақстандық қайраңындағы
«Шығыс Қашаған-1» бірінші іздеу
ұңғымасын бұрғылауға кірісті.

Осыдан кейін көп ұзамай, қазан айында, OKIOC
консорциумында қазақстандық тараптың мүддесін
білдіретін «Қазақойл» екі жаңа қатысушыға – жапондық
Inpex North Ltd және американдық Phillips Petroleum
компанияларына өзінің 14,3% құрайтын үлесін сатты.
«Қазақстанкаспийшельф» АҚ «Қазақойл»
құрылымында геологиялық-геофизикалық зерттеулермен
айналысатын ашық акционерлік қоғам болып қайта
құрылды.
Осы уақыттан бастап қайраңда барлап бұрғылау
жүргізуге белсенді даярлық жұмыстары басталып кетті,
оның барысында OKIOC консорциумына күрделі жұмыстар
жүргізуге тура келді.
OKIOC мамандары бұрғылау басталғанға дейін
қазақстандық сарапшылармен әрекеттесе отырып
қоршаған ортаға бағалау жүргізді, жұмыс жүргізу үшін
барлық қажетті рұқсаттамалар мен лицензиялар алынды.
Консорциумда кәсіби экологиялық топ құрылды және
есептілік пен мониторингтің нақты жүйесі белгіленді.
Ұңғымаларды бұрғылау, қалдықтарды және
жабдықтарды кәдеге жарату технологиясы мен әдістерін
таңдау барысында Солтүстік Шығыс Каспийдің
экожүйесінің бірқатар ерекшеліктері: судың таяздығы, су
айдынын қыста мұз жабуы, құрылыстар айналасындағы
мұздың жылжуы және мұз үйінділері, қабаттық қысым
және көмірсутегі коллекторларындағы күкіртті сутегінің
жоғары концентрациясы ескерілді.
Каспий теңізінің қазақстандық қайраңындағы бірінші
барлау ұңғымасын бұрғылау үшін «Сұңқар» қалқымалы
бұрғылау баржасын іске қосу туралы шешім қабылданды.
Баржаны модификациялау американдық Луизиана
штатының верфінде басталды да, Ресейде, Астрахань теңіз
кеме құрылысы зауытында аяқталды және 12 айға созылды.

Иманғали Тасмағамбетов,
1999-2000 жылдары Атырау облысының әкімі:

«Бұл қазақстандық қайраңдағы ең алғашқы
жұмыс және OKIOC компаниясына үлкен
жауапкершілік жүктеліп отыр. Олар мұны
түсініп отыр және менің ойымша, бұрғылау
қауіпсіз болуы үшін барын салуда».

Батпалы баржа таяз суда бұрғылау үшін ең қолайлы
нұсқа деп шешілді. Шығыс Қашаған ауданындағы
судың тереңдігі 3,5-4 метрге жетеді. Оған қоса,
мұндай баржалар Мексика шығанағы мен Нигерияның
экологиялық сезімтал аудандарында осындай тереңдікте
табысты пайдаланылды.
Модификациялау барысында «Сұңқар» баржасы
бұрғылау жабдығын, мачта және тұрғын үйлерді қоса
алғанда 75%-ға жаңартылды. Модификациялау бойынша
шығындардың жалпы құны $100 млн асты.
Бұл ерекше инженерлік құрылыс Каспийдің
қатал табиғатын ескере отырып, арнайы жобаланды.

Ұзақбай Қарабалин,
1999 жылы «Қазақойл» ҰМК Бірінші Вице-президенті :

Фариза Оңғарсынова
(25.12.1939, Манаш ауылы, Гурьев облысы – 23.01.2014, Астана).
Ақын, Қазақстан Республикасының халық жазушысы (1991),
Қаз КСР Абай атындағы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты
(1979), көптеген өлең топтамаларының авторы.

Дәстүрге сай кемеге «кіндік
шеше» таңдау керек болды.
«Сұңқардың» кіндік шешесі
әйгілі қазақстандық ақын
Фариза Оңғарсынова
болды, ол дәстүр бойынша
салтанатты рәсімде үрмелі
аспаптар оркестрінің
музыкасымен шампан
бөтелкесін сындырып, ақ
жол тіледі. Ақынның ақ тілегі
орындалды: «Сұңқар» әлі
күнге дейін қалыпты жұмыс
істеп келе жатыр, баржаға
қойылған міндеттердің
барлығын толық орындауда.

«Лотос» кеме жасайтын
зауыты» АҚ Астрахань
облысы мен Оңтүстік
федералды округтің ірі
кәсіпорындарының бірі
болып табылады, онда
сертификатталған кадрлар
еңбек етеді және зауыттың
техникалық мүмкіндіктері
зор, оған Ресей теңіз кеме
қатынасы тіркелімі, GL Ресей
өзен тіркелімі, Ростехнадзор
сертификаты берілген.

«Қалқымалы баржаны суға түсіру ғана емес, қалқымалы
баржаны салу процесі де оңай шаруа болған жоқ. Ол
Астраханьда құрастырылды. Бұған дейін Америкада
қалқымалы баржа үш бөлікке бөлінген болатын. Оны
Жерорта теңізі, Қара теңіз және Азов теңізі, Волга-Дон
каналы арқылы Астраханьға әкелу үшін солай жасалған
еді. Астрахань теңіз кеме құрылысы зауытында бұл үш
бөлік біріктіріліп, біртұтас бір баржа құрастырылды.
Каспий қайраңындағы қажетті тереңдікте бұрғылау үшін
қуаттылығы үлкен бұрғылау құрылғысы монтаждалды.
Мұндай жұмыс көп еңбекті қажет ететін.
Бұл техникалық жеңіспен пара-пар іс еді, біз оны орындай
алдық. Бұрғылау баржасының құрылысына жер таңдау
да оңай болмады. Астраханьда кеме құрылысы бойынша
үлкен қуаттылықтар бар болғанымен, 1990 жылдарда
олар қаңырап бос қалған еді, осының салдарынан біз қай
кеме жасайтын орынды таңдау керек екенін дұрыс біле
алмадық. Ақырында бұл мәселе де шешілді, «Сұңқар»
бұрғылау баржасы Астрахань теңізіндегі кеме жасау
зауытында монтаждалды. Осыдан кейін дайын баржаны
Волга арқылы Каспий теңізінің акваториясына әкелу
керек болды. Мұнда да қиындықтар болды, себебі баржа
қайраңдап қалмай Каспий теңізіне кедергісіз жүзіп
өтуі үшін Волганың суы молаятын кезді күту керек
еді. Дәстүрге сай кемеге «кіндік шеше» таңдау керек
болды. «Сұңқардың» кіндік шешесі әйгілі қазақстандық
ақын Фариза Оңғарсынова болды, ол дәстүр бойынша
салтанатты рәсімде үрмелі аспаптар оркестрінің
музыкасымен шампан бөтелкесін сындырып, ақ жол тіледі.
Ақынның ақ тілегі орындалды: «Сұңқар» әлі күнге дейін
қалыпты жұмыс істеп келе жатыр, баржаға қойылған
міндеттердің барлығын толық орындауда.
Қазақстандық тараптан бұрғылау баржасының
құрылысына Үкімет атынан уәкілетті орган «Қазақойл»
ұлттық компаниясы бақылау жасады. Біз кеме жасайтын
орынға жиі-жиі барып, құрылыс барысын, кестенің
орындалуын қадағалап отырдық және қажеттілігіне қарай
көмек көрсетіп отырдық».
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1997–2001
Атырау облысына жұмыс
сапарымен барған мемлекет
басшысы Шығыс Қашаған кен
орнында да болды, Атырау
облысы. 2000 жыл, 7 сәуір

2000

Нұрлан Балғымбаев,

2000 жылы «Қазақойл» ҰМК Президенті,
Атырау әуежайындағы брифингте,
«Сұңқар» баржасынан қайтқанда:

«Қашаған – Каспийдің қазақстандық
секторындағы тек алғашқы қарлығашы.
Таяудағы он жылдықта бірқатар теңіз кен
орындары ашылады».

Атап айтқанда, бұрғылау баржасы ауқымды ұлғайту,
шөгіндіні және мұз жүктемесіне кедергіні азайту үшін
арнайы спонсондармен жабдықталды. Спонсондардың
конструкциясында биіктігі 4 метр мұз шағылдырғыштар
қарастырылды. Жұмысшылардың тұрғынжайлары
жаңартылды және уақытша баспана ретінде даярланды.
Жылыту, желдету, өрттен қорғайтын және газ
мониторингілеу жүйесі арктикалық жағдайға және
күкіртті сутегінің әлеуетті шығарындыларына арнап
қайта жасалды. Баржаға, сонымен қатар, шаруашылықтұрмыстық ағын суларды тазартуға арналған жоғары
технологиялық жабдық орнатылды. 1999 жылғы
маусымда «Сұңқар» баржасы суға орналастырылды,
ал 10 шілдеде жасанды аралдағы бұрғылау нүктесіне
орнатылды.

Президент Н. Назарбаев Қашағанда бірінші рет
мұнай өндіргеннен кейін. 2000 жыл

12-тамызда Қазақстан Республикасы Солтүстік Каспий
жобасы бойынша өзінің серіктестерімен бірге қол қойған
ӨБК-ге сәйкес, OKIOC консорциумы Каспий теңізінің
қазақстандық қайраңындағы «Шығыс Қашаған-1» бірінші
іздеу ұңғымасын бұрғылауға кірісті.
2000 жылы қазақстандық мұнайшылар мұнай-газ
кешенінің даму тарихынан ойып тұрып орын алған бірінші
жеңістерін тойлады.
2000 жылғы 30-маусымда «Шығыс Қашаған-1»
бірінші барлау ұңғымасын сынақтан өткізу кезінде
Каспий теңізінің қазақстандық қайраңында көмірсутегі
шикізатының ағыны табылды. Бұрғыланған ұңғыманың
тәуліктік дебиті 600 текше метр мұнай мен 200 мың текше
метр газды құрады.

Ұзақбай Қарабалин,
2000 жылы «ҚазТрансГаз» ЖАҚ Президенті:

Ал 2000 жылғы 4-шілдеде Қазақстан Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев және OKIOC консорциумының
басшылары орасан зор кен орнының ашылуы туралы ресми
түрде жариялады.
Қазақтың XIX ғасырдағы әйгілі ақын-жырауы Қашаған
Күржіманұлының туғанына 150 жыл толуын мерекелеу
қарсаңында табылғандықтан, кен орны жыраудың есімімен
аталды. Қазақ тілінде «Қашаған» сөзі «қолға ұстатпайтын,
арынды» деген мағынаны білдіреді.
Бірінші ұңғыма Қашаған коллекторында көп мұнай
болуы мүмкін екенін көрсетті. Ендігі жерде белгілі бір
мөлшердегі ұңғымаларды бұрғылау және осы құрылымды
бағалау үшін қосымша сейсмикалық зерттеулер жүргізу
қажет болды. Кен орнын коммерциялық негізде игеру
мүмкіндігін анықтау қажеттілігі Қашағанды бағалау
бағдарламасының мақсаты еді. «Сұңқар» бұрғылау
баржасымен бұрғылау үшін табан ретінде қосымша кемер
салу туралы шешім қабылданды. Сейсмикалық деректерді
түсіру мерзімі шамамен 2001 жылғы 1-сәуірден 1-қарашаға
дейінгі аралықта болуы мүмкін деп көзделді.
2001 жылғы мамырда Қашағанда тәуліктік дебиті
540 текше метр мұнай және 215 мың текше метр газ болған
екінші барлау ұңғымасы бұрғыланды. Мұндай орасан
зор бұрғылау нәтижесі Солтүстік Каспий халықаралық
консорциумы бойынша серіктестерге 1960 жылдары
Алясканың Солтүстік Бөктерінде табылған Прудхо Бэй кен
орнынан кейінгі әлемде соңғы 30 жыл ішінде ашылған ірі
кен орындарының тағы біреуі ашылғаны туралы мәлімдеуге
мүмкіндік берді.
Қазақстан тарабы Қашағанда зор табысқа еш
жететініне күмәнданбаған сыңайлы. Ол мақсатты түрде,
әр қадам сайын энергетика нарығындағы тәуелсіз саясатын
қалыптастырып отырды.
І кезеңді іске асыру жобасына сай, бұрғылау
аралдарының құбырлары арқылы өндірілген көмірсутегін
шикі мұнайдан сұйық фазаны (мұнай мен суды) айыратын
технологиялық құрылғылар және газ айдайтын құрылғылар
орналасқан Д өндірістік аралына айдау қажет деп шешілді.
Осы кезеңде барлық өндірілген газ ауқымының
шамамен жартысы қайтадан жер қабатына айдалуы тиіс
еді. Бұрғылап алынған флюидтер мен шикі газ теңіз
құбыры арқылы мұнайды тауарлық сапаға дейін даярлау
жоспарланған Қаратабан ГПА-ға жеткізілуі тиіс болды.

«Қашаған кен орны ашылғанын естігендегі
менің сезімімді айтып жеткізу қиын.
Бұл керемет жаңалық еді! Оның үстіне,
бізде көптен бері мұндай жаңалық болмаған.
1980 жылдары үлкен геологиялық барлау
жұмыстарының қорытындысы бойынша
мұнайшылар жыл сайын екі-үш кен орнын
ашып отырды. Мұндай көлемдегі кен орны
ашылмағалы 30 жылға жуық уақыт өткен
еді, кенет күтпеген жерден Қазақстан
Қашағанды ашты. Бұл нағыз мұнай
жаңалығы болды!»

КЕН ОРНЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ:
Каспий теңізінің қазақстандық секторында орналасқан және жер
бетіндегі ауқымы шамамен 75х45 километр ауданды алып жатқан
Қашаған кен орны – соңғы 40 жылда ашылған Аляскадағы ПрудхоБэй кен орнынан кейінгі ірі мұнай-газ жаңалығы.
Өндірілетін мұнай қоры – 7-9 млрд баррель, жалпы геологиялық
мұнай қоры – 38 млрд баррель. Қашаған мұнайының сапасы
жоғары – 46 API, бірақ газ факторы жоғары және құрамында
күкіртті сутегі және меркаптан бар. Табиғи газ қоры – 1 трлн
текше метрден астам.
Кен орнының мұнай-газдылығы перм дәуірінің, тас көмір және
девон шөгінділеріне байланысты.
Кен орны рифтік сипатта, ал ондағы көмірсутегі тұз күмбездің
астында жатыр (тұз күмбездің биіктігі 1,5-2 км).
Қашағанды игеру жобасы әлемде іске асырылып жатқан өндірістік
жобалардың ішіндегі ең ірісі әрі аса күрделісі.
•

•
•

•
•

•

Кен орнының коллекторы 4200 метрге тарта
тереңдікте орналасқан және қысымы жоғары
(770 бар – теңіз деңгейіндегі атмосфералық қысымнан
шамамен 800 есе жоғары).
Коллектордағы шикі мұнайдың құрамы біршама
көлемдегі жоғары күкіртті газдан тұрады (19% дейін
күкіртті сутегі, H2S).
Күрделі жұмыс жағдайы экстремалды температураға
байланысты (+40 градустан -40 градусқа дейін), ал
Волга мен Орал өзендерінен келіп құйылатын тұщы
су ағынына байланысты минералдық деңгейінің
төмендігіне, судың таяздығы және қысқы төмен
температураға байланысты. Солтүстік Каспийдің бетіне
жылына бес ай бойы мұз қатады.
Мұз сеңдері және теңіз түбінде мұз сеңдерінің
жылжуынан сілемдер пайда болуы құрылыс
жұмыстарына көп кедергі келтіреді.
Теңіздің жабық акваторияда орналасуы материалдықтехникалық жабдықтау, өндіріс қауіпсіздік,
инженерлік-техникалық және логистикалық
мәселелерді шешуде қиындықтар туғызады.
Солтүстік Каспий аса сезімтал экологиялық аймақ
болып табылады және кейбір сирек кездесетін
түрлерді қоса алғанда, әр түрлі өсімдіктер өседі және
әр түрлі жан-жануарлар тіршілік етеді.
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«Бүгінгі күн Қазақстан халқы үшін сәтті күн. Қашағанда
мұнайдың ашылуы – біздің тәуелсіздігімізге, болашақта өсіпөркендеуімізге, біздің адамдарымыздың тұрмысын жақсартуға
зор көмек береді. Қазақстандықтардың үлкен үміті ақталды.
Мен бүгін мұнайдың бар екенін және ол Теңіздегі мұнайдан
бірнеше есе көп, сапалы екенін баршаңызға мәлімдеймін
және бұл мұнай Қазақстанның және біз жеткізгелі отырған
дүниежүзілік қауымдастықтың игілігіне қызмет ететін болады.
Мен бірінші ұңғыманы ашқаныма және сіздерге қазақстандық
мұнайды бірінші болып ұсынғаныма қуаныштымын.
Былтыр қазақстандық мұнайдың жүз жылдығын атап
өткеніміз өздеріңізге мәлім. Ендігі жүз жылдық тарихта бүгінгі
оқиғаның алатын орны ерекше болмақ.
OKIOC компаниясы қайраңда мұнайдың үлкен қорын аша
отырып бізді осы оқиғаға куәгер етті. Осынау халық байлығы
тұтас Қазақстан халқына, мемлекеттің тәуелсіздігіне қызмет
етсін және біздің елдің бақытты болашағына үлес қоссын».
Нұрсұлтан Назарбаев,

ҚР Президенті.
Атырау әуежайындағы брифингте.
«Сұңқар» баржасынан қайтқанда.
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Ләззат Қиынов,
2002 жылы Маңғыстау облысының әкімі:

Көбі Қашаған жобасын
онда жұмыс істеуге келген
батыстық компаниялар ашты
деп ойлайды. Шынында,
бұл супер-гигантты
1990 жылдардың
басында қазақстандық
мұнайшылар ашты.

«Көбі Қашаған жобасын онда жұмыс істеуге келген
батыстық компаниялар ашты деп ойлайды. Шынында,
бұл супер-гигантты 1990 жылдардың басында
қазақстандық мұнайшылар ашты. Бұл кен орнына
«Қашаған» деген атауды тамаша жан, өз ісінің шебері
Леонид Петрович Дмитриевпен бірге мен қойдым.
Осыдан аз бұрын Маңғыстау облысында (бұрынғы
Маңғышлақ) осы кен орнына аты берілген біздің
жерлесіміз, ақын-импровизатор Қашағанның
150 жылдығы тойланған болатын. Біз кеніште мұнай
бар екенін, оның Теңіздегі мұнайдан 2-2,5 есе көп екенін
анықтадық, себебі құрылымының өзі Теңізден 2-2,5 есе
үлкен болатын. Бірақ, кен орнының ресми ашылуы ұзаққа
созылды, себебі Каспийдің солтүстік бөлігі қорықтық
аймақ болатын – мұнда кеме жүрмейтін, қандай да
жұмыстар жүргізуге де тыйым салынған еді.
Біз сол уақытта Энергетика және отын ресурстары
министрі және ҚР Премьер-министрінің орынбасары
қызметтерін атқарған Қадыр Байкенов екеуіміз
Қашағанда дәл қазір жұмыс жүргізуге бола ма әлде
оны кейінге қалдыру керек пе деген мәселені бірнеше
рет талқыладық. Нәтижесінде ел билігі Қазақстан
экономикасын жылдамдатып дамыту үшін Қашағанды
қазір игеру керек деп шешті. Осыдан кейін біз Қашаған
бойынша қолда бар материалдарды батыстық
компанияларға табыстадық. Ол жерде қанша қор
бар екенін түсінгенде олар, әрине, сөзсіз бұл жобамен
жұмыс істеуге келісті.
Батыстық компаниялар қандай бай немесе ірі болса
да табысқа жететініне көзі жетпесе барлау
жұмыстарын жүргізбейтінін және үлкен тәуекелдерге
бармайтынын жеке тәжірибемнен білемін. Сондықтан
Қазақстанда батыстық компаниялар ашқан қандай
да бір кен орны жоқ. Қазір біз игеріп жатқан немесе
пайдалануға жаңа беріп жатқан кен орындарының бәрі
кеңестік кезеңде ашылған».
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ЦИФРЛЫҚ БАССЕЙНДІК МОДЕЛЬДЕУ

- жарылған жері
- ағу жүйесі
- колбеу сызық
- алаң контуры

Шешілетін міндеттердің бассейндік модельдеуде пайдаланылған таяудағы және ұзақ
мерзімді перспективасы:
• Кен орны құрылысының көрсеткіштерін нақты уақытпен нақтылау
• Алаңдар, кен орындары және мұнай-газ шоғырларған аймақтардың модельдерін түзету
• Қолданыстағы цифрлық модельдерді жаңарту
• КСШ-ға ГБЖ жоспарлау барысында бірінші кезектегі алаңдар мен нысандарды саралау
және іріктеу
• Геологиялық барлау жобаларының геологиялық мониторингі

Сейсмобарлау –
серпімді
толқындарды
қолдан жасайтын
және одан пайдалы
геологиялықгеофизикалық
ақпарат алатын
тіркеуге негізделген
қолданбалы
геофизика тарауы

2000

Президент Каспийде сейсмикалық
жұмыстар жүргізілетін ауданға барды.
1996 жыл, 11маусым

Владимир Школьник,

2000 жылы ҚР Энергетика және минералдық
ресурстар министрі:

ПРЕЗИДЕНТ
ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ
БӘРІНЕ БЕС ШАҚЫРЫМ
ТЕРЕҢДІКТЕН АЛЫНҒАН
ҚАШАҒАН МҰНАЙЫ БАР
ЫДЫСТЫ КӨРСЕТІП,
ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫНЫҢ
АШЫЛҒАНЫ ТУРАЛЫ
РЕСМИ ЖАРИЯЛАДЫ

Қашағанның типтік
геологиялық разрезі

«Қашағанда мұнай бар ма, жоқ па, біз
білмедік. Иә, 3D-сейсмика және басқа да
әдістер көмірсутегі бар екенін көрсетті.
30-мамырда кен орнында көмірсутегі бар екені
туралы ақпарат алғанда біз, әрине, қатты
таңғалдық. Біз таң-тамаша болдық! Осы
орайда біздің еліміздің дамуына көмектесетін
ресурс пайда болғаны, жаңа ашылулар қажет
болатыны да түсінікті болды. 4-маусымда
Президент қатысушылардың бәріне бес
шақырым тереңдіктен алынған Қашаған
мұнайы бар ыдысты көрсетіп, Қашаған кен
орнының ашылғаны туралы ресми жариялады.
Қуанышымызда шек болған жоқ».

II бөлім
108

ЖАҺАНДЫҚ СЕРІКТЕС

Тəуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

1997–2001
Кенжебек Ибрашев,

1998 жылы «Қазақстанкаспийшельф» ААҚ Президенті,
1998-2001 жылдары ОКІОС әкімшілік менеджері, бизнесті
қолдау жөніндегі менеджері:

«Біз Алматыда болдық және бұрғылау бағдарламасын,
өндірістік инфрақұрылым, теңіз операцияларын қолдау
базасын және т.б. қамтитын Қашағанды барлау
бағдарламасын әзірледік. Одан кейін жаңа «Сұңқар» бұрғылау
баржасының құрылысы басталды. Жергілікті билікпен
әрекеттестікте көптеген қиындықтар болды: кедендік,
салықтық және басқа да мәселелерді шешу керек болды.
Астрахань. «Саз көпір»
Суретші Юрий Анискин, 2008 ж.
ОКІОС компаниясының басшылығы маған осы жұмыс
участогын тапсырды. Біз Астрахань губерниясының
басшылығымен – Қазақстан Президентінің досы марқұм
НЕФТЬ И ГАЗ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА
Анатолий Петрович Гужвинмен тығыз жұмыс істедік,
оның бізге көп көмегі тиді. Әрине, Астрахань да мұндай
ірі консорциуммен алғаш рет жұмыс істеп отыр еді,
Астрахань губерниясының кеме жасау өнеркәсібіне
алғашқы инвестициялар тартылды. Оның үстіне маған
бұрын «Қазақстанкаспийшельф» АҚ-ға тиесілі болған,
теңіз операцияларын қолдайтын Баутын базасын
дамыту жұмыстары жүктелді.
СЫ
ҚАЗАҚСТАН 2016 ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ САЛАСЫ
Біз Атырау және Маңғыстау облыстарының әлеуметтік
инфрақұрылымын дамыту бағдарламасы бойынша өз
міндеттемелеріміз шеңберінде көптеген нысандар салдық,
жергілікті қауымдастыққа Қашаған жобасы туралы, өз
міндеттеріміз туралы толық түсіндіре отырып, олармен
тығыз жұмыс істедік. Каспий экологиясына халықтың
алаңдауына байланысты мәселелер өткір болды. Бұл
Анатолий Петрович Гужвин
мәселелерді шешу үшін Қазақстандағы барлық танымал
25.03.1946-17.08.2004
ғалымдар бас қосты. Қашаған кен орнындағы бірінші барлау
1991-2004 жылдары Астрахань
облысының губернаторы
ұңғымасынан көмірсутегі шикізатының табылуы сол кездегі
ең басты жаңалық болды. Бұл бәріне тиімді жаңалық болды,
себебі консорциум қатысушылары акцияларының белгіленген
бағасын күрт өсірді. Кен орнына дереу Президент Назарбаев
Астрахань губерниясының картасы
ұшып келді. Қашағанда мұнайдың ашылуы Қазақстан
тәуелсіздігінің және елдің болашақ дамуының зор демеушісі
болады деді ол сонда.
Ол уақытта біз бірінші барлау ұңғымасын бұрғылауды
аяқтап, сынақ жұмыстарына кірісіп кеткен едік.
Жер бетіне шыққан Қашаған мұнайын алғаш көрсеткен
сәтіміз – қуанышты сәт еді. Бірінші барлау ұңғымасын
сынақтан өткізу салтанаты ұйымдастырылды.
Біз бірінші горизонтты даярладық, сұйықтық ағынын
тартып шығардық, мұнай және қабаттық флюидтердің
сынамасын алу, оның құрамын анықтау, коллектордың
барлық физика-сыйымдылық параметрлерін анықтау,
тиісті қабаттық қысымды өлшеу және т.б. үшін
гидродинамикалық тексерулер жүргіздік.
Президент өзінің сол сапары барысында тікелей
платформада ашық түсті және жеңіл Қашаған
мұнайының ерекше сапасын атап көрсетті.
Ол мұнайды бірінші өзінің бетіне, сосын сол кездегі
«Қазақойлдың» басшысы Нұрлан Балғымбаевтың
бетіне, одан кейін Атырау облысының әкімі Иманғали
Тасмағамбетовтың бетіне жақты».

1997
Консорциум қатысушыларын
салтанатты түрде марапаттау.
1997 жыл, 23 мамыр

Пол Джеффри,
OKIOC операциялық менеджері:

«Ең алдымен, біз жұмыстарымызды табиғи
қорық аумағында, бекіре тұқымдас балықтар мен
итбалықтар тіршілік ететін экосезімтал өңірде
жүргізіп жатқанымызды атап көрсету қажет.
Екінші қиын мәселе – жылдық температура
ауытқуы, қыста -45 градустан жазда +45 градусқа
дейін баратын экстремалды табиғат және
климат жағдайы. Сонымен қатар, мұз жағдайы
да қиын: мұз қозғалмайтын болса жақсы болар
еді, қиыр Солтүстікте, сол сияқты солтүстік
Каспийде мұз желдің әсерінен жылжып отырады,
осының нәтижесінде қалқымалы мұз аралдары
пайда болады. Тағы бір қиындық – Баутинодан
солтүстікке қарай бағыттағы участокта
су тереңдігі он метрден аспайды. Бұрғылау
жоспарланған ұңғымалар өте қатты қысым
астында болуы мүмкін деп отырмыз, бұрғылау
қышқыл қабаттар арасымен жүргізіледі, бұрғылау
барысында көмірсутегі және газ шоғырларының
таяз жерде орналасқандығы анықталуы мүмкін.
Осы шарттардың барлығы жобаны іске
асыруға қиындық келтіреді. Тізбелеп көрсетілген
қиындықтар дүниежүзілік жобаларда жеке-жеке
жиі ұшырасып отырғанын, бірақ бәрі бірге еш
жерде кездеспегенін, бұл бір ерекше жағдай екенін
атап көрсеткім келеді».
Пьетро Каванна,

Agip KCO Басқару комитеті төрағасының орынбасары:

«Бүгінгі Қашағанда мұнай қорының
коммерциялық ашылуы туралы құжатқа қол
қойылуы Солтүстік Каспий жобасының «маңызды
кезеңі» болып табылады. Agip KCO кен орнында
мұнай өндірудің 2005 жылы басталуы үшін бар
күш-қуатын салады».

Жақып Марабаев,
2000 жылы «Қазақойл» ҰМК Вице-президенті:

«Қазір белсенді жұмыс істеп жатқан
қазақстандықтар ғана емес, келешек ұрпақ та
Қашағанды дамытудан пайда көреді, себебі
оны пайдалану он жылдықтарға созылады.
Ол уақыт ішінде Қазақстан миллиардтаған
доллар табыс табады, мұнай-газ саласына
арналған жеткізушілер желісін құрады, мұнай
инфрақұрылымының нысандарын салады және
мыңдаған жоғары білікті жас мамандарды
даярлайды. Қашаған жобасы мұнайшылардың
келешек ұрпақтары үшін жаңа жетістік көзі
бола отырып, біздің еліміздің экономикалық
және әлеуметтік өмірінен лайықты орын
алатынына мен шын жүректен сенемін.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев атап
көрсеткендей Қазақстан қазірдің өзінде
жаһандық энергетикалық қауіпсіздіктің
басты элементі және сенімді стратегиялық
серіктесі болып отыр, ол энергетикалық саладағы
өзара тиімді халықаралық әрекеттестікте
алған бағытын жалғастыра бермек. Біздің
еліміз халықаралық нарыққа көмірсутегінің
сенімді жеткізілуін қамтамасыз етуге зор үлес
қосатынына сенімдімін.
Бізді қайраңда жаңа, бұрынғыдан кем түспейтін
ашылулар күтіп тұрғаны сөзсіз. Теңіз мұнай
әзірлемелерін дамыту бойынша Мемлекет
Басшысы белгілеген міндеттер ауқымды,
бірақ іске асырылуы тиіс. Оның бізді қуантарлық
нәтижесіне таяуда куә боламыз».
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КАСПИЙ Мұнай төгілуін
және
ЭКОЛОГИЯСЫ болдырмау
оған теңізде

және ішкі суларда
қарсы әрекет ету
жөніндегі ұлттық
жоспар

2000

жылғы 6-мамырда ҚР Үкіметінің
№676 қаулысымен Қазақстан
Республикасының Мұнай төгілуін
болдырмау және оған теңізде ішкі суларда қарсы әрекет ету
жөніндегі ұлттық жоспары бекітілді. Бұл құжат Үкіметтің
1999 жылғы 29-маусымдағы №876 қаулысына сәйкес
Каспий теңізіндегі мұнай операцияларын жандандыруды
ескере отырып, мұнай төгілуінің, әсіресе табиғи ортаның
сезімтал аймақтарында, балық қоры қорғалатын және су
тұщыландыратын құрылғыларға су алынатын аймақтарда
қоршаған ортаға әсерін барынша азайту мақсатында
әзірленді.
Ұлттық жоспар теңізде экологиялық апат болған
жағдайда іске қосылған барлық тараптардың (яғни, мұнай
компаниялары және мемлекеттік органдар) әрекеттерін
регламенттейді. Осылайша, оны іске асыруға теңізде
және суға тікелей жақын жерлерде жұмыс істейтін
жер қойнауын пайдаланушылар, мұнай өңдеумен және
мұнайды транспортпен тасымалдау ісімен айналысатын
компаниялар, ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі,
ҚР Энергетика, индустрия және сауда министрлігі,
ҚР Көлік және коммуникациялар министрлігі, ҚР Табиғи

ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлігі,
облыстардың әкімдері тартылды. Жоспардың орындалуы
осы құрылымдардың мұнайдың төгілуіне даяр болуын,
уақытылы әрекет етуін және оның зардаптарын жоюын
қамтамасыз етуі тиіс еді.
Бұл құжат мұнай төгілуінің қоршаған ортаға,
адамдардың денсаулығына, өсімдіктер мен жан-жануарлар
әлеміне әсерін барынша азайту үшін әзірленді. Атап
айтқанда, оның міндеті қажетті ұйымдық құрылым құру
және мұнай төгілуіне даяр болу және оған қарсы әрекет ету
бойынша шаралардың орындалу тәртібін белгілеу; төтенше
жағдай туындағанда міндеттерді келісіп алу; сонымен
қатар мұнай төгілулеріне қарсы әрекет ететін жабдықтар
жүйесін қалыптастыру болды.
Ұлттық жоспардың аясына мұнай төгілуіне кінәлілер
анықталмаған не өз күшімен оның зардаптарын жоя
алмаған жағдайлардағы қазіргі немесе бұрынғы өндірістік
қызметтер нәтижесінде туындаған мұнай төгілулері де
қамтылды.

Серікбек Дәукеев,

2000 жылы ҚР Экология
және табиғи ресурстар министрі:

«Сол кезеңде Каспий ерекше теңіз және табиғаты
қорғалатын ерекше аймақ болғандықтан белсенді
экологтар және Қазақстанның көптеген
азаматтары Каспий қайраңында қандай да бір
жұмыстар жүргізілуіне қарсы болды.
Сондықтан қазақстандық мұнайшылар мен
экологтар Мексика шығанағына да, Франция
жағалауына да барып көрді, онда ұлу өсірілетін
және мұнай операциялары да жүргізілетін.
Бұл жерде кез келген теріс салдарлардан екі есе,
үш есе, мың есе қорғау қажет болатыны түсінікті
болды. Сол себепті осы Жоспар әзірленді».

Владимир Школьник,

2000 жылы ҚР Энергетика
және минералдық ресурстар министрі:

«Мұнай төгілуін болдырмау жөніндегі ұлттық
жоспарды қабылдау өте-мөте уақытында
орындалған шара боды. Себебі Каспий – аса айрықша
су айдыны! Біз теңізді болашақ ұрпаққа сақтап
қалуымыз керек! Ол уақыттарда Каспий қайраңында
барлау жұмыстары басталып кеткен. Бізге апат
жағдайында, мысалы, мұнай төгілгенде шұғыл
іс-қимыл жасайтын жүйе құру және қоршаған
ортаға әсерін болдырмау, барынша азайту керек
болды. Осылайша Үкімет қаулысымен Ұлттық
жоспар қабылданды».
НЕФТЬ И ГАЗ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

СЫ
ҚАЗАҚСТАН 2016 ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ САЛАСЫ

«...Біздің жеріміздің асты-үсті қазынаға толы
құтты мекен. Ақындар бағзы заманнан-ақ
бұл жерді «майлы қиян», «ғажайып маймен
майланған жер» деп жырлаған».
Н. Назарбаев,
ҚР Президенті
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1999

ҒАСЫР
МЕРЕЙТОЙЫ

жылғы 3-қыркүйекте Атырау қаласында
Қазақстанның мұнай-газ өнеркәсібінің
даму тарихындағы аса маңызды оқиға –
өндірістік мұнай өндірілуінің 100 жылдығы мерекеленді.
Қазақстанның мұнай державасы мәртебесін алғанға дейінгі
ғасырлық жолы 1899 жылы әйгілі өнертапқыш және
өнеркәсіпші Альфред Нобельдің шалғайдағы Қарашұңғыл
мекенінде ұңғымадан бұрғылаған мұнайынан бастау алады.
Атырау қаласындағы аса үлкен мерекелік шараға
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев, сонымен қатар
Қазақстаннан, таяу және қиыр шетелден 500-ге тарта қонақ
қатысты. Олардың арасында Chevron, КТК, OKIOC және
басқа да компаниялардың басшылары болды. Қазақстандық
мұнайдың 100 жылдығына арналған салтанатты шараға
осыншама көрнекті делегацияның қатысуы дүниежүзілік
қауымдастыққа Елбасының көмірсутегі секторын дамытуға
қандай маңызды рөл беретінін және шетелдік серіктестер үшін
Қазақстанмен әрекеттестік ету қаншалықты маңызды екенін
танытты.
Салтанатты шараның барысында Нұрсұлтан Назарбаев
алдағы келешекте инвестициялардың салалық құрылымында
дәл осы мұнай-газ саласына, атап айтқанда, теңіз қайраңындағы жобаларға басымдық берілетіні жөнінде уәде берді.
«Біздің жеріміздің асты-үсті қазынаға толы құтты
мекен. Ақындар бағзы заманнан-ақ бұл жерді «майлы қиян»,
«ғажайып маймен майланған жер» деп жырлаған», – деп
мәлімдеді Н. Назарбаев.
Сол күні Атырау облыстық драма театрында Президент
көптеген танымал мұнайшыларды орденмен наградтады,

Президент Н. Назарбаев
Қазақстанның мұнай саласына
100 жыл толуына арналған
салтанатты жиналыста сөз сөйледі

1999

олардың ішінде өз наградасын республиканың барлық
мұнайшы қызметкерлеріне арнаған Үкімет басшысы
Нұрлан Балғымбаев та болды. Ресей мен Қазақстанның
энергетика саласындағы ынтымақтастығын дамытқаны
үшін РФ бұрынғы Премьер-министрі, «Газпром»
Директорлар кеңесінің төрағасы Виктор Черномырдин
наградталды. Қазақстанның негізгі мұнай өндіруші
облыстарының әкімдері: Атырау облысынан Иманғали
Тасмағамбетов, Маңғыстау облысынан Ләззат Қиынов
марапатталды.
«Егер сіздер мұнай саласындағы өз қызметтеріңізбен Қазақстанның басқа да кәсіпорындарын
жүктейтін болсаңыздар, бізде мұнай өңдеу саласын
дамытуға ғана емес, сонымен бірге өз кезегінде жеңіл
өнеркәсіп өнімін тұтынатын мұнай химиясы, машина
жасау, мұнай өңдеу зауыты, газ өндірісі салаларын
дамытуға да мүмкіндіктер ашылады».
Нұрсұлтан Назарбаев,
1999 жылғы 3-қыркүйекте Атырауда
шетелдік мұнай компанияларының өкілдерімен
болған кездесуде
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Нұрлан Балғымбаев,
1999 жылы ҚР Премьер-министрі:

«Жалпы Каспийдің қазақстандық секторында 100-ден астам блок
орналасқан. Таяудағы 10 жыл ішінде Қазақстан жылдық мұнай
өндіру ауқымын 200-220 млн тоннаға дейін жеткізе алады. Теңізде
36 млн тонна, мүмкін 50 млн тонна мұнай өндірілетін болады және
Каспий қайраңында да мұнай жеткілікті. Осылайша, КҚК және
Атырау – Самарадан өзге басқа бағыттар бойынша бізге 100-110 млн
тоннаға тарта мұнай тасымалдау қажет болады».

Ләззат Қиынов,

1999-2000 жылдары Маңғыстау
облысының әкімі:

«Қазақстанда алғаш мұнай
өндірілуінің 100 жылдығын
мерекелеу қарсаңында
әлеуметтік мәндегі біраз
жобалар іске асырылды.
Мысалы, Атырау қаласында
жолдар жөнделді, мешіт
салынды, Махамбет атындағы
театр қайта жөнделді,
көптеген басқа нысандар
салынды. Ақтау қаласында
стадион салынды.
Бұл Қазақстан өндірісінің
мұнай-газ тарихындағы
айрықша оқиға 1999 жылы
әлемдік нарықтағы мұнай
бағасының өсуіне тұспатұс келді, мұның өзі барлық
деңгейдегі бюджетке сөзсіз
әсер етті. Адамдар өз
өмірлерінде жаңа кезеңнің
басталғанын түсінді».

Иманғали Тасмағамбетов,
1999 жылы Атырау облысының әкімі:

«Таяудағы он жыл ішінде Қазақстан жылдық
мұнай өндіру ауқымын жылына 100 млн
тоннаға дейін жеткізе алады, осы орайда
біздің өз қажеттіліктеріміз 10-нан 20 млн
тоннаға дейінгі ауқымды құрайды, сондықтан
мұнай тасымалдау мәселесі – өзекті мәселе».

Владимир Школьник,
1999 жылы ҚР Энергетика, индустрия және сауда министрі:

«1999 жылы біз Қазақстанда алғаш мұнай
өндірілуінің 100 жылдығын тойладық. Біздің ел
үшін айтулы оқиға! Оның үстіне біз Қазақстанның
үлкен мұнай державасы болатынын түсіндік және
сезіндік! Расында солай болды да. Осы арада мұнай
саласы қарқындап дамығаны сонша, өз саласына ең
мықты күштерді тартты».
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Ембі өнеркәсібіндегі ағылшын инженерлері

Бағалы қағаздар

Ембі – елдің еуропалық және азиялық бөліктерін
екіге бөлетін Қазақстанның Ақтөбе және Атырау
облыстарындағы өзені. Ұзындығы – 712 км (жайылмада), су
жиналатын алабы – 40400 км2
Аңғары жоғарғы және орта ағысында жақсы байқалады.
Төменгі ағысында тармақтар арқылы жалғасқан шағын
шөл және сор тізбектерге айналған. Жағалауы құм және
саз жыныстарынан түзілген. Арнасы ирелең келеді, көбіне
қарасуларға бөлініп қалады.
Басты салалары: Темір, Атжақсы. Негізінен қар суымен
толығады. Жылдық орташа ағысы (Дүйсеке ағысы тұсында)
488 млн. м3, орташа жылдық су ағымы Жанбике ағысы
тұсында 11,3 м3/с. Қарашада суы қатып, сәуірде ериді.
Өзенде алабұға, сазан, қамыс-қорысты жерде ондатр
кездеседі. Жағасында Құлсары , Ақкиізтоғай елді мекендері
орналасқан. Минералдылығы көктемде 400 мг/л, ең төменгі
деңгейі кезінде 1500 мг/л. Жем ауыз су ретінде шабындық
суғаруға, жайылым суландыруға пайдаланылады.
Бастауынан сағаға дейінгі жалпы құламасы 390 м.
Су ағынының 96%-ы, өзен сағасында 100%-ға дейінгі
мөлшері су тасуы кезінде қалыптасады.
Ембінің орта және төменгі ағысында мұнай мен газ
өндіріледі (Солтүстік Ембі мұнай-газды облыс, Оңтүстік
Ембі мұнай-газды облыс, Шығыс Ембі мұнай-газды облыс).
Нұсқалардың бірі бойынша өзен бойымен Еуропа мен Азияны
бөліп тұратын шартты белдеу өтеді.

Доссор – Қазақстанның
Атырау облысы Мақат
ауданында орналасқан
қалалық типтегі кент.
Атыраудан солтүстікшығысқа қарай 95 шақырым
жерде орналасқан.
Атырау-Қандыағаш
желісінде теміржол
станциясы бар.
Ембі мұнай ауданындағы
мұнай өндірілетін алғашқы
орталықтардың бірі.

Мақат – Қазақстанның
Атырау облысы Мақат
ауданында орналасқан
қалалық типтегі кент, Мақат
ауданының және Мақат
кенттік әкімдігінің орталығы.
Атырау қаласынан солтүстікшығысқа қарай 126 км жерде
орналасқан (теміржол
бойынша қашықтығы).
Атырау, Қандыағаш және
Бейнеуге баратын теміржол
тораптары бар.
Кенттің маңайында мұнай
өндіріледі (Солтүстік Ембі
мұнай-газды облыс).

Төңкеріске дейінгі
есеп конторы
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«Қазақстанның мұнай
саласы – Қазақстан
экономикасының негізгі
салаларының бірі.
Мұнай мен конденсат
өндіруді 2030 жылға
қарай жылына 112 млн
тоннаға жеткіземіз деп
жобалап отырмыз».
Ұзақбай Қарабалин
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АШЫҚ ШЕТЕЛДІК
ДИАЛОГ ИНВЕСТОРЛАР
КЕҢЕСІН
құру

1998

жылғы 30-маусымда
Президент Н. Назарбаевтың
бастамасымен Қазақстанда
Шетелдік инвесторлар кеңесі (ШИК) құрылды.
Оған елде жұмыс істейтін барлық ірі мұнай
компанияларының басшылары кірді.
Ол ҚР Үкіметі мен Қазақстанда жұмыс
істеп жатқан инвесторлар арасындағы тікелей
диалогты қамтамасыз ету, сонымен қатар
инвестициялық қызметтерге байланысты
мәселелерді жедел шешу және республикадағы
инвестициялық климатты жақсарту мақсатында
кеңесші-консультативтік орган дәрежесінде
құрылды.
Басынан бастап Президенттің қатысуымен
өткен Кеңестің тұрақты мәжілістерінде
инвестициялық климатты жақсарту және
Қазақстанның халықаралық беделін көтеру
жөніндегі өзекті мәселелер талқыланды.
«Үкіметтің басты міндеттерінің бірі
экономиканың нақты секторларын сауықтыру
және жетілдіру, тиімді әрі заңмен қатаң
орындалатын ашық либералдық инвестициялық
саясат жүргізу болып табылады. Батыстық
басылымдарда жағымсыз бейнеде сипатталған,
шетелдік инвесторлармен келісімшарттар
бұзылған оқиғаларды айтпай өтуге болмайды.
Қателеспейтін жан жоқ – бұл аксиома
Қазақстан Үкіметін де айналып өткен
жоқ. Бұдан былай, егер олар біздің еліміздің
тиісті келісімшарттары мен заңдарының
ережелерін бұзбаса, бірде бір инвесторға, мейлі
ол отандық не шетелдік инвестор болсын,
ықпалшара салынбауы үшін бар күшімізді
салатынымызды атап көрсеткім келеді. Мен
барлық инвесторларға ашық жариялаймын –
Қазақстанда жұмыс істеуден қорықпаңыздар,
біз сіздерге өз заңдарымызбен бар жағдайды
жасаймыз, сіздер өз жұмыстарыңызды адал
жүргізсеңіздер – заңның қамқорлығында
боласыздар».
Нұрсұлтан Назарбаев,
ҚР Президенті

Кеңестің дербес құрамы ҚР Президентінің
1998 жылғы 16-қыркүйектегі №4071
Өкімімен бекітілді.
Кеңес құрылған кезде оның құрамына
11 шетелдік компания мен халықаралық
ұйымдардың басшылары кірді:
Чарльз Франк, Еуропалық қайта құру және даму
банкінің бірінші вице-президенті;
Ян Купман, Еуропа елдері бойынша аға атқарушы
вице-президент, «АБН АМРО Банк»;
Джон Клотч, «Бейкер энд Макензи» атқару
комитетінің төрағасы;
Фрэнк Чапмэн, «Бритиш Газ Интернэшнл»
компаниясының атқарушы директоры;
Ричард Мацке, «Шеврон Оверсиз Петролеум
Инк» компаниясының Президенті, «Шеврон»
корпорациясының директоры;
Тессен фон Хайдебрек, «Дойче Банк АГ»
Директорлар кеңесінің мүшесі;
Лакшми Миттал, «LHM Груп» төрағасы
(Испат Кармет);
Роджер Мэннингс, КПМГ халықаралық кеңесінің
мүшесі, ТМД бойынша басқарушы серіктес;
Хироши Немичи, «Мицубиси Корпорейшн»
Президенті және Басқарушы директоры;
Ву Тэк Чанг, Орталық Азиядағы «Самсунг»
корпорациясының Президенті;
Дэниэл Деру, «Трактебель Интернэшнл»
атқарушы директоры.
Қазақстандық тараптан Кеңестің бірінші
құрамына кірген лауазымды тұлғалар:
Нұрлан Балғымбаев, Қазақстан
Республикасының Премьер-министрі;
Ораз Жандосов, Қазақстан Республикасы
Премьер-министрінің Бірінші орынбасары,
Халықаралық инвестициялар жөніндегі комитеттің
төрағасы;
Алихан Байменов, Қазақстан Республикасы
Президент Әкімшілігінің басшысы;
Қадыржан Дамитов, Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы.

Шетелдік инвесторлар кеңесі

1998

Қасым-Жомарт Тоқаев,
1998 жылы ҚР Сыртқы істер министрі:

«Мен барлық
инвесторларға
ашық жариялаймын –
Қазақстанда
жұмыс істеуден
қорықпаңыздар,
біз сіздерге өз
заңдарымызбен
бар жағдайды
жасаймыз, сіздер өз
жұмыстарыңызды
адал жүргізсеңіздер –
заңның қамқорлығында
боласыздар».
Нұрсұлтан Назарбаев

«Елбасының тікелей басшылығымен Қазақстанда
қысқа мерзім ішінде елге шетелдік инвестициялар
тартуға қолайлы жағдай жасайтын барлық
қажетті құқықтық және институционалдық
шарттар қалыптастырылды. Атап айтқанда,
ҚР Инвестициялар жөніндегі агенттік құрылды,
инвесторлармен жұмыс істеуге банктер тартылды,
Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы
ақпарат дипломаттық өкілдік желісі арқылы СІМ
линиясы бойынша таратылды. Оған қоса, Қазақстан
Республикасы Президенті жанынан Шетелдік
инвесторлар кеңесі құрылды. Осы консультативтіккеңесші орган жұмысының нәтижесінде шетелдік
инвесторлардың жұмыстарын реттеудің көптеген
мәселелері шешілді, инвестициялық бағдарламалар
нақтыланды, ұлттық заңнаманы жетілдіру бойынша
инвестсеріктестердің практикалық ұсыныстары
жүзеге асырылды. Мұның бәрі Қазақстанның
тартымды инвестициялық абырой-беделін
қалыптастыруға және ел экономикасына қаржы
салымдары ағынын ұлғайтуға мүмкіндік берді.
Тәуелсіздігіміздің бірінші онжылдығының соңына
қарай біздің инвестициялық заңнаманы әлемдік
сарапшылар барлық посткеңестік кеңістіктегі ең
озығы деп таныды».
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БОЛАШАҚҚА
КӨЗ ТІГУ

Р

еспубликада экономиканы, оның ішінде мұнай-газ
секторын қолдау және дамыту бойынша барлық
қабылданған шараларға қарамастан, әлемдік мұнай
бағасының бір баррельге $10 төмен бағаға құлдырауы
нәтижесінде экспорттық түсімді қысқартуға және
ҚР Үкіметінің шара қолдануына тура келді: әлеуметтік
шығындар азайтылды, ал 1999 жылғы көктемде ұлттық
валюта – теңге құнсызданды, мұның өзі инфляция
болуына және елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайдың
төмендеуіне әкелді.
Сол кезде Қазақстан Республикасында бюджетке
табиғи ресурстардан түсетін қомақты табыс көзінің
болуына байланысты Үкіметте бірқатар мәселелер,
атап айтқанда, шикізат секторының төлемдері
шоғырландырылатын Мұнай қорын құру мәселесі
туындады. ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Жарлығымен
2000 жылғы тамызда шет мемлекеттерде табысты жұмыс
істеп отырған тұрақтандырма қорлардың тәжірибесі
мен жұмыс істеу қағидаттарын негізге ала отырып Ұлттық
қор құрылды.
Оны құрудағы мақсат – Қазақстанның тұрақты
әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету,
болашақ ұрпақ үшін қаржы құралдарын жинақтау және
экономиканың жағымсыз сыртқы факторлардың әсеріне
тәуелділігін азайту. Осылайша, жеке мұнай өндіруші және
тау-кен-металлургия кәсіпорындарынан келіп түсетін салық
түсімдерін шоғырландыра отырып, қор ең әуелден-ақ екі

БОЛАШАҚ ҰРПАҚҚА
АРНАЛҒАН ҰЛТТЫҚ
ҚОРДЫ ҚҰРУ

негізгі атқарымды орындауға міндетті болды: біріншісі –
тұрақтандыру міндеті, екіншісі – жинақтау міндеті.
Ұлттық қорға республикалық және жергілікті бюджеттен
түсетін ресми трансфертті аудару және керісінше қордан
ҚР Президенті белгілеген мақсаттарда пайдалану үшін
мақсатты трансферттерді бюджетке аудару көзделді.
Ұлттық қордың нақты ережелерін әзірлеуге
Халықаралық валюта қоры (ХВҚ) көмек көрсетті.
ХВҚ Екінші еуропалық басқармасы Шығыс бөлімінің
бастығы Эммануэль ван дер Менсбрюгге өз хатында
«қор жұмысының ашықтығын және қарапайымдылығын,
сонымен қатар қорға түсетін ресурстарға мемлекеттік
бақылау жасалуын» қамтамасыз ету туралы шарттарды
ұсынды.
Қазақстанның Ұлттық қоры посткеңестік кеңістіктегі
осындай бірінші жоба болды.
Мұнай мен газдан түсетін үстеме табысқа негізделген
осыған ұқсас тұрақтандырма қорлар Иран, Кувейт,
Венесуэла, Сауд Араб Әмірлігі, Ливия, Нигерия, Оман,
Норвегия, американдық штат Аляскада және канадалық
Альберт провинциясында бұрыннан бар.
Қазақстанның Ұлттық қоры әлемдегі ең тиімді
үлгілердің бірі – табиғи байлықтан түсетін табысты қоғам
игілігіне пайдаланып, басқаратын Норвегия моделін негізге
алып құрылды.
Ұлттық қорды басқару ісі құрамына Президент,
Парламент Палатасының Төрағасы, Есеп комитетінің

«Мұнай қорын құру міндетті
мәселе. Мұндай қорды құра
отырып Қазақстан жаңа
ештеңе ойлап таппайды.
Шикізат ресурстарымен жұмыс
істейтін көптеген мемлекеттер
осындай қорлар құрды.
Әлемде баға өзгеріп отыруы
мүмкін, қазір біз мұнай сатудан
үстеме табыс алып жатсақ,
біз бұл қаражатты мұндай
жағдаят болмайтын уақытқа
сақтауымыз керек».
Нұрсұлтан Назарбаев

төрағасы, сонымен қатар Премьер-министр және
бірқатар министрлер кіретін Кеңеске жүктелді.
Қордың активтерін басынан бастап Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі басқарады.
«Теңізшевройл» БК-дегі 5% қазақстандық үлес
үшін американдық Chevron компаниясы Қазақстан
Республикасына аударған $660 млн Ұлттық қордың
алғашқы жарнасы болды. Қордың басқа қалған
барлық түсімдері бюджеттен «үстеме табысты»
аудару нәтижесінде түсті.
«Мұнай қорын құру – міндетті мәселе. Мұндай
қорды құра отырып Қазақстан жаңа ештеңе
ойлап таппайды. Шикізат ресурстарымен жұмыс
істейтін көптеген мемлекеттер осындай қорлар
құрды. Әлемде баға өзгеріп отыруы мүмкін, қазір
біз мұнай сатудан үстеме табыс алып жатсақ,
біз бұл қаражатты мұндай жағдаят болмайтын
уақытқа сақтауымыз керек. Мемлекет келешекке
сенімді қадам басуы тиіс, ол үшін бізде резерв болуы
қажет».
Нұрсұлтан Назарбаев,
ҚР Президенті

Тимур Құлыбаев,
2000 жылы «ҚазТрансОйл» ЖАҚ Президенті:

«Дағдарыс кезінде осы мұнай-газ
секторының арқасында оның салдарлары
жеңілдетілді. Осында негізгі рөлді
Мемлекет басшысының тапсырмасымен
құрылған Ұлттық қор атқарды. Ұлттық
қордағы қаражат есебінен банк секторы
тұрақтандырылды, жылжымайтын мүлік
нарығындағы мәселелері шешілді және
шешіліп жатыр, шағын және орта бизнеске
қолдау көрсетілуде».
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Жақсыбек Құлекеев,
2000 жылы ҚР Экономика және сауда министрі:

Алдында біз қорды
Мұнай қоры деп
атамақ болдық,
кейіннен Ұлттық қор
деп атадық, біз дұрыс
атау таңдай алдық
деп ойлаймын.

«1990 жылдардың ортасында Қазақстан жылына 30 млн
тоннадан астам мұнай өндіре бастады. Әрине, қосымша ауқым
Теңіз кен орнынан өндірілді. Сәйкесінше, валюта түсімдері түсе
бастады. Бірақ қазақстандық экономика сол уақытта осынша
мұнай ауқымын, осынша валюта ауқымын сіңіре алмайтын еді.
Ол кездерде жаңадан келіп түсіп жатқан валютаның үлкен
көлемін зарарсынздандыру бойынша әлемде тәжірибе
жеткілікті болатын, ондай тәжірибелерді Қазақстан өзінің
жеке қорын құру үшін 1990-шы жылдардың ортасынан бастап
зер салып зерттей бастады. Бірінші кезекте, бізді Норвегия,
Араб елдері, Кувейт, Сауд Арабиясы, Ливия, Оманның тиісті
тәжірибесі қызықтырды.
Алдында біз қорды Мұнай қоры деп атамақ болдық, кейіннен
Ұлттық қор деп атадық, біз дұрыс атау таңдай алдық
деп ойлаймын.
Алғашқы жылдары бұл қордың төлеушісі небары алты компания
болды, кейіннен мұнай саласында жұмыс істейтін төлеуші
компаниялар саны өсті. Оларға мемлекеттік бюджетпен қарымқатынастарын дұрыстау керек болды.
Ұлттық қор екі міндетті шешу үшін құрылды. Біріншіден, біз
болашақ ұрпаққа арнап қаражат жинағымыз келді – бұл қордың
жинақтаушы немесе сақтаушы бөлігі. Екіншіден, біздің негізгі
экспорттық тауарларымызға байланысты сыртқы жағдаят
өзгерген жағдайда елдің саяси, әлеуметтік және экономикалық
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қажет болды».

Мұнай секторын ұйымдастыру
келісімшарттары бойынша
сауда бөлісі бойынша ҚР
үлесі; 10,20

Мұнай секторындағы
Мұнай секторын
кәсіпорындарға салынатын
ұйымдастыру залалын өтеу
әкімшілік айыппұлдар,
туралы талаптар бойынша
өсімпұлдар, ықпалшаралар
табиғатты пайдаланудан
және т.б.; 0,36
түскен қаражат; 0,66

Мұнай секторындағы
кәсіпорындардан келіп
түсетін шикі мұнай, газ
конденсаты экспортының
ренталық салығы; 20,96

Ауыл шаруашылығына
арналған жер телімдерін
сатудан түскен түсімдер; 0,04

Мұнай секторындағы
ұйым-заңды тұлғаға
салынатын КТС; 31,35

Мұнай секторындағы
ұйымдардан келіп түсетін
пайдалы қазба өндіруге
салынатын салықтар; 27,28

Мұнай секторындағы орган
төлейтін резидент-заңды
тұлғаға салынатын КТС; 0,86

Мұнай секторындағы
ұйымдардан келіп түсетін
бонустар; 0,86

Мұнай секторындағы
ұйымдардан келіп түсетін
үстеме пайдаға салынатын
салықтар; 2,32

Мұнай секторындағы орган
төлейтін бейрезидентзаңды тұлғаға салынатын
КТС; 5,10
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Саланы ЖАҢА САЛАЛЫҚ
қайта құру МИНИСТРЛІКТІ
«Жаңа, икемді және
нарықтық жағдайда жұмыс
істей алатын құрылым
қажет болды. Яғни,
ішкі және халықаралық
жағдаяттарға әрекет ете
алатын, халықаралық
стандарттар деңгейінде
менеджмент жүргізе алатын,
жаңа технологиялар енгізе
алатын, әлемдік нарықта
мүдделерді жақтай алатын,
мұнайды басқаратын
құрылым емес, мұнаймен
табыс табатын құрылым».
Нұрлан Балғымбаев

Ж

оғарыда сипатталған мұнай-газ өндірісі үшін
маңызды барлық оқиғалар саланы жүйежүйемен қайта құру істерімен қатарлас іске
асырылып отырды. Бұл процестерді кейінірек маңызды
рөл атқарған жаңа салалық министрліктер, ұлттық
компаниялар, операторлар жүргізді.
Осылайша, атқару органдарының әкімшіліккомандалық құрылымынан жаңа, нарықтық
экономикаға сай құрылымға өту үшін, 1997 жылы
4-наурызда ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдар
жүйесін реформалау бойынша кезекті шаралар
туралы» Жарлыққа қол қойды. Оған сәйкес
Қазақстанда өзге министрліктер, мемлекеттік
комитеттер және комиссияларға қоса Мұнай және
газ өндірісі министрлігі таратылып, Энергетика
және табиғи ресурстар министрлігі құрылды.
Жаңа министрлікке саланы стратегиялық басқару
ісі жүктелді. Оның басшысы болып бірінші
Виктор Храпунов, кейіннен Дүйсембай Дүйсенов
тағайындалды
Қазақстан экономикасындағы және мұнай-газ
өндірісіндегі құрылымдық өзгерістер, атап айтқанда,
саланы жекешелендіру процестері 1997 жылғы қайта
құрулардың негізгі себебі болды. Жағдай өзгерген соң
мемлекеттің нарық операторларының шаруашылық
қызметтеріне белсенді араласуы қажетсіз болып қалды.

ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ
КОМПАНИЯНЫ ҚҰРУ
Сыртқы және ішкі нарық жағдаятының өзгерістеріне
жылдам әрекет ететін және халықаралық мұнай
операцияларында ұлттық мүддені жақтай алатын жаңа
құрылымды құру қажеттілігі туындады.
Жалпы алғанда Мемлекет басшысының осы Жарлықты
қабылдауы басқару тиімділігін жетілдіруге және арттыруға,
мемлекеттік басқару органдарының тиімді құрылымдарын
құруға мүмкіндік берді.
Жаңа қайта құрулармен бірге мұнай-газ секторын
басқару 1997 жылы 4-наурызда ҚР Президенті Нұрсұлтан
Назарбаевтың Жарлығымен құрылған «Қазақойл» Ұлттық
мұнай-газ компаниясына (ҰМК) жүктелді. Мемлекет
басшысының шешіміне сәйкес жаңа ұлттық компанияға
бірлескен компанияларды қоса алғанда, мұнай-газ саласы
кәсіпорындарының мемлекеттік акциялар пакеті, сонымен
қатар Қазақстанның ірі мұнай-газ жобаларына және сала
кәсіпорындарына барлық қатысу құқықтары табысталды.
Ұлттық компанияны құру іс жүзінде жеке-жеке мұнай-газ
активтерін шоғырландыруға және олардың қызметтерін
біртұтас стратегия шеңберінде бағыттауға мүмкіндік берді.
Бұл отандық мұнай бизнесін дамытуда маңызды кезең болды.
Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке өзінің қатысуының
және бақылауының нәтижесінде, сонымен қатар Үкімет пен
«Қазақойл» топ-менеджментінің күш салуының арқасында
ұлттық компания тез арада ірі халықаралық корпорациялармен
тең дәрежеде әрекеттестік ете бастады.
Оның қызметтерінің негізгі түрлері – мұнайды барлау
және бұрғылау, өндіру, өңдеу және қайта өңдеу, тасымалдау
және сақтау, маркетинг және өткізу, бөліп тарату, Қазақстан
Республикасы аумағында, сол сияқты шетелдерге импорттау
және экспорттауды қоса алғанда, мұнай операциялары.
Негізгі өнімі: мұнай, газ, мұнай өнімдері.
Негізгі активтері – 46 мұнай және газ кен орындарын
игеретін, оның ішінде 39-ы Атырау облысында, ал 7-і
Маңғыстау облысында орналасқан «Қазақойл-Ембі» ААҚ
және «Өзенмұнайгаз» ААҚ кәсіпорындары. Осы орайда
қорларының өндірілу деңгейі әр түрлі және әр түрлі игерілу
сатысындағы 39 кен орнында мұнай және газ өндіру
жұмыстары жүргізілді.
Бастапқы геологиялық қорлары 1 млрд тоннадан асатын
Өзен кен орнын қоспағанда, қорларының ауқымы бойынша
кен орындары орташа және ұсақ деп бөлінеді. Ескірген кен
орындары – Доссор (1911 ж.) және Мақат (1915 ж.).
«Қазақойл» ҰМК ЖАҚ іс жүзінде Қазақстанның
мұнай-газ өндіру саласының барлық ірі кәсіпорындардың
капиталына қатысады: оның құрамына 40-қа жуық заңды
тұлға кіреді, компания олардың 35-інің 5% және одан көп
акцияларын иеленеді.

Тимур Құлыбаев,

1997-1999 жылдары «Қазақойл» ҰМК ЖАҚ Экономика
және қаржы жөніндегі вице-президенті:

«1997 жылы мен Министрдің бірінші орынбасары дәрежесінде, Қазақстан
Республикасы Мемкомитетінің жобаларды бағалау және келіссөздер жүргізу
дирекциясының басшысы болып тағайындалдым. Ол уақытта бұл инвесторлармен
жұмыс істейтін ең басты ведомство болатын – оны Қазақстанның Вице-премьері
Ахметжан Есімов басқарды. Инвесторларға ыңғайлы болу үшін жұмысты
«бір терезе» қағидасы бойынша ұйымдастыру жобаланды. Менің ойымша бұл
дұрыс идея болды.
Бірақ 1997 жылдың басында Мұнай және газ өндірісінің министрі Нұрлан Балғымбаев
ұлттық мұнай-газ компаниясын құруды ұсынды. Біз менің әріптесім Қанатбек
Сафиновпен бірлесіп «Қазақойл» жарғысын әзірледік. Наурызда ұлттық компания
тіркелді – оны қайсар әрі жігерлі Нұрлан Өтепұлының өзі басқаратын болды,
ал мамырда мен жаңа жұмысқа кірісіп кеттім.
Балғымбаевтың ұлттық компанияны құру туралы идеясы мұнай-газ саласының
әр түрлі себептермен жекешелендірілмеген жеке-жеке кәсіпорындарын біртұтас
басқаратын құрылымға шоғырландыруға бағытталды. Өздеріңіз білетіндей,
1990 жылдардың аяқ кезінде жекешелендіру қарқынды жүргізілді. Инвестицияларды
тарту үшін Үкімет барлық салалардағы, оның ішінде мұнай-газ саласындағы
активтерді сатты. Сол кездің өзінде-ақ елге келген инвесторларға Павлодар және
Шымкент мұнай өңдеу зауыттары, «Маңғыстаумұнайгаз», саланың басқа да
кәсіпорындары табысталған болатын. Алайда, шетелдік инвесторлар қызығушылық
танытпаған, сатылмаған активтердің бір бөлігін жаңа ұлттық компанияға табыстау
жобаланды. Осы активтермен «Қазақойл» өз жұмысын бастады.
«Қазақойлға» біріктірілген мұнай өндіруші кәсіпорындардың жағдайы ол кезде өте
ауыр болды. Мысалы, мен бірінші рет Өзен кен орнына келгенде қызметкерлердің
жалақысы бойынша көп қарыздар, жеткізілген мұнайға бартерлік схема бойынша
төлем жасау шеңберінде кәсіпорынға келіп түскен қойма толған материалдықтехникалық құндылықтар бар болып шықты.
«Қазақойлда» басынан-ақ өте қызықты команда жиналғанын атап көрсеткен жөн:
Нұрлан Өтепұлының әріптестері – Ғалиаусат Кешубаев, Мұрат Саламатов, Несіпқали
Марабаев, сонымен қатар компанияға менімен бірге келген жас қаржыгерлер,
экономистер, заңгерлер болды. Бұл тәжірибелі мұнайшылармен бірлесіп табысты
жұмыс істеуге әзір жастардың жиналған ортасы еді. Біз барлығын жүре үйрендік.
1997 жылдан бастап біз әлемдік нарықтағы бір баррель мұнай бағасы небары
$9 болған 1990 жылдардағы дағдарыстан бастап мұнай құны өскенге дейін
және сәйкесінше ел экономикасының көшбасшысы деген атты иеленген
мұнай-газ саласынан түсетін мемлекеттік бюджеттің табысы артқанға дейін
мұнай саласының барлық даму кезеңдерін бірге бастан өткердік.
Біз елдің мұнай-газ саласының локомотиві болған жобаларды басынан
бастап дамыттық».
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«Қазақойл» ҰК АҚ басшылары

«ҚАЗАҚОЙЛ» ҰК АҚ БІРІНШІ БАСШЫЛАРЫ:
НҰРЛАН БАЛҒЫМБАЕВ – Президент
МҰРАТ САЛАМАТОВ – бірінші вице-президент
ТИМУР ҚҰЛЫБАЕВ және ҒАЛИАУСАТ КЕШУБАЕВ –
вице-президенттер
БІРІНШІ КЕЗЕҢДЕГІ ДЕПАРТАМЕНТ
БАСШЫЛАРЫ:
НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВА
МАХАМБЕТ ДОСМҰХАМБЕТОВ
САТЫБАЙ ДҮЗБАЕВ
ҚАНАТБЕК ЖҰМИН
МҰСАБЕК ИСАЕВ
ЕРЖАН ОРЫНБАСАРОВ
АЗАТ РАХЫМБЕКОВ
ӘСИЯ СЫРҒАБЕКОВА
БАҚЫТЖАН ХАСАНОВ

«Халықаралық қаржы институттарымен жұмыс
істеу үшін, жаңа жобаларды қаржыландыруды
ұйымдастыру үшін адамдар қажет болды. Сөйтіп мен
Құлыбаевты шақыру қажет деп шештім. Ол уақытта
Алматыда ешкім мұнайшы болуға ұмтылмайтын. Қазір
бұл қызық болып көрінгенімен, мен сонда Тимур Асқарұлын
ерінбей-жалықпай көндірдім. Ол «Қазақойлға» келісімен
жаңа жұмыс бағыттары, жаңа міндеттер қолға
алынды. Капиталды қарызға алу қазір қалыпты жағдай
сияқты көрінеді. Ал ол уақытта «кредиттік рейтинг»,
«еврооблигациялар» деген сөздер және тағы басқалары
тың жаңалық болатын. Құлыбаев евробонд шығаруда
алғашқылардың бірі болды. Оның ұсынуымен «Қазақойл»
корпоративтік қаржыландыруды меңгерді. Осы салада
оның келуімен кәсіпорын тиімділігін бағалаудың жаңа
критерийлері, ресурстарды басқарудың жаңа формалары
пайда болды. Айтпақшы, газ тасымалдау жүйесін және
электр энергетикалық кәсіпорындарды Traktebel-ден
мемлекетке қайтарып алу туралы бастаманы Құлыбаев
көтерді».
Нұрлан Балғымбаевтың сұхбатынан,
«Қазақойл» Ұлттық мұнай-газ
компаниясының Президенті

«Қазақойл» ҰМК мемлекетке тиесілі болуы және
республиканың энергетикалық қауіпсіздігін сақтау
үшін жағдай қалыптастыруы тиіс екеніне біз сенімді
болдық. Алайда компанияның мемлекетке тиесілігі оның
қызметін кез келген мемлекеттік төре басқара алады
деген сөз емес. Бұл – мемлекеттің стратегиялық саланы
иелене отырып, оның бір бөлігін кәсіпқой менеджерлерге
беретінін білдіреді. Олай етпеген жағдайда төрелер
жеке мұнай компанияларының өндірісін кабинетте
отырып басқаратын әкімшілік-командалық жүйеге қайта
ораламыз».
Нұрлан Қаппаров,
1999 жылы «Қазақойл» ҰМК Президенті,
түсініктемеден
Республиканың қазіргі экономикалық даму
жағдайында мұнай және газ тасымалдау сегментін
дамытудың маңыздылығын ескере отырып, 19972001 жылдар аралығындағы кезеңде ҚР Үкіметінің
қаулыларына сәйкес жаңа ұлттық компаниялар құрылды,
оларға Қазақстанда өндірілетін көмірсутегі шикізатын
әлемдік нарыққа жеткізу стратегиясын іске асыру
жүктелді.
Осылайша, 1997 жылы мұнай және мұнай өнімдерін
тасымалдау, экспорттау және импорттау, сонымен
қатар ҚР Үкіметінің мемлекеттік кәсіпорындарды
басқару құрылымын оңтайландыру мәселелерінде
Қазақстан Республикасының мүддесінің сақталуын
арттыру мақсатында «Оңтүстікмұнайқұбыры» және
«Қазақстан мен Орта Азияның магистралдық мұнай
құбыры» республикалық мемлекеттік кәсіпорындары
«Қазақмұнайқұбыры» Ұлттық компаниясына біріктіріліп,
қайта құрылды.
1997 жылғы 2-сәуірде ҚР Үкіметінің № 461
қаулысымен «Оңүстікмұнайқұбыры» ӨБ, Қазақстан
және Орта Азия магистралдық мұнай құбырлары
ӨБ; Ақтөбе мұнай құбыры басқармасы базасында
«Қазақмұнайқұбыры» мұнай тасымалдау жөніндегі
ұлттық компаниясы» ЖАҚ құрылды. 1998 жылы

Кәрім Мәсімов,
ҚР Премьер-министрі:

«Тиімді менеджмент және жаңа технологиялар
енгізу нәтижесінде «ҚазТрансОйл» мұнай
саласының көп жылдық дәстүрлерін жаңғырта
отырып, Қазақстанның экономикалық және
әлеуметтік дамуына үлкен үлес қосты».

2001

Нұрлан Балғымбаев,

«Қазақойл» Ұлттық мұнай-газ компаниясының Президенті қызметінде
өткізген алғашқы баспасөз конференциясынан:

«Жаңа, икемді және нарықтық жағдайда жұмыс істей
алатын құрылым қажет болды. Яғни, ішкі және халықаралық
жағдаяттарға әрекет ете алатын, халықаралық
стандарттар деңгейінде менеджмент жүргізе алатын,
жаңа технологиялар енгізе алатын, әлемдік нарықта
мүдделерді жақтай алатын, мұнайды басқаратын құрылым
емес, мұнаймен табыс табатын құрылым. Басты мақсаты
халықаралық жобаларды іске асыру барысында республиканың
қатысуымен Қазақстанның әлемдік нарықтағы стратегиялық
мүдделерін жақтау болған дәл осындай құрылым «Қазақойл»
компаниясы болып тұр. Мұнайшылар ел экономикасының басқа
салаларындағы барлық кемшіліктердің орнын толтыратын
қалыптан тыс жағдай енді өзгереді деп сенемін».

«Қазақмұнайқұбыры» АҚ-ның атауы «ҚазТрансОйл» АҚ
деп өзгертілді.
Жаңа компанияға 6400 км астам магистралдық
мұнай құбыры және 2000 км астам су таратқыш берілді.
Өңірлерде басқару қолайлы болуы үшін филиалдар
ұйымдастырылды. Бұл компания Қазақстанның өндірілген
мұнайының шамамен 80% тасымалдаумен айналысып,
мұнай құбырымен тасымалдау бойынша қызметтер
нарығында монополист болды.
Оған қоса, Қазақстан Республикасының билігі
«ҚазТрансОйлды» ішкі нарықта, сол сияқты сыртқы
нарықта да күшейту және дамыту үшін іргетас әзірлеп
жатқан еді.
Жаңа ұлттық компанияға барлық құбырлы жобаларда,
оның ішінде халықаралық жобаларда Қазақстан
Республикасының мүддесін білдіруге уәкілеттілік берілді.
Нарықта мемлекет иелігіндегі қуатты мұнай құбыры
компаниясының пайда болуы сол кездегі уақыт талабы
болатын: Қазақстанның алдында мұнай тасымалдау,
экспорттау және импорттау, кәсіпорындарды басқару
құрылымдарын оңтайландыру, инвестиция тарту және
барлық магистралдық құбырларға біртұтас тарифтік
саясат жүргізу мәселелеріндегі мүдделерді қамтамасыз ету
бойынша міндеттерді шешу тұрды.

«ҚазТрансОйл» қабылдаған шаралар 1998 жылдың
өзінде компанияның мұнай тасымалдау және жүк
айналымы ауқымының 24 млн 104 мың тоннаға және
15 млрд 337 млн тонна-километрге дейін өсуіне
мүмкіндік берді. Осы уақыттан бастап компания
жүйесі бойынша тасымалданатын мұнай ауқымы өсе
түсті. Ал «ҚазТрансОйл» МТҰК» ЖАҚ қазақстандық
мұнайды халықаралық нарыққа экспорттауға арналған
жаңа маршруттарды әзірлеуге сенімді қадамдар жасай
бастады. Ол кезде мұнай өндірушілер бүкіл әлемді
таңғалдыратын масштабты жобаларды іске асыруға
әзірленіп жатқан болатын, өндіру ауқымы жыл өткен сайын
өсе берді. Қазақстандық шикізат Еуропаға, Америкаға,
Азияға жеткізілетін. Дәл осы «ҚазТрансОйлға» сенімді
тасымалдау ісімен қамтамасыз ету міндеті жүктелді.
«ҚазТрансОйл» – халықаралық сарапшылар
кейіннен «ғасыр жобалары» деп атаған мұнай тасымалдау
жобаларын алға бастыратын локомотив болуы тиіс еді.
Уақыт өте келе дәл солай болды да.
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1997–2001
Нұрлан Қаппаров,

«ҚазТрансОйл» Президенті, компанияның 10 жылдығына арналған
«Жасампаздық бағыттары» кітабынан:

«Мен келгенде бұл компания «Қазақмұнайқұбыры» деп аталатын. Мен оның атауын
«ҚазТрансОйл» деп өзгерттім. Яғни, нақты «ҚазТрансОйл» деген брендтегі компания
туралы айтатын болсақ, мен оның бірінші президенті болдым. Компанияның атауын
өзгерткен себебіміз, оның негізгі клиенттері шетелдік фирмалар болатын, біз
халықаралық капитал нарығына шықтық және бізге жақсы, «ыңғайлы» атау қажет
болды. Біз ағылшынша KazakhOilPipeline деп аталсақ, орысша – «Казахнефтепровод»,
қазақша – «Қазақмұнайқұбыры» деп аталдық. Қазақша негізін білдіретін, бірақ
барлық үш тілде де айтылуы қолайлы әрі оңай бір ортақ атау қарастырдық.
Сондықтан, кеңесе келе «ҚазТрансОйл» деген атауға тоқталдық, себебі дәл осы
атау біздің компанияның негізгі қызметін – мұнай тасымалдауды айқындайды әрі оның
географиясын – Қазақстанға тиесілі екенін де бейнелейді және ағылшынша жақсы естіледі. Атауын дұрыстау,
әрине, басты мәселе емес. Басты мәселе – компанияның даму деңгейін көтеру болды.
Алғашқыда кәсіпорынның көлемді дебиторлық және кредиторлық қарыздарын өтеу мәселесін шешу
қажет болды. Мұнай өндіретін және құбырларды пайдаланатын ТШО, «Қаражанбасмұнай», «Қазақойл»,
«Өзенмұнайгаз» және «Ембімұнайгаз» кәсіпорындары сияқты біздің клиенттеріміздің мұнай тасымалдауға
ақшалай төлем жасамайтыны басты мәселе болды. Ақшалай түрдегі төлемдер сол уақытта, егер
қателеспесем, жалпы көлемнің шамамен 30% құрайтын. Барлық қалған төлемдер бартерлік тәсілмен, кей-кейде
кейінге шегеру арқылы жүргізілетін. Қаржылай тәртіпті дұрыстау біздің басты міндетіміз болды. Біз оны
дұрыстай алдық – мен компаниядан кеткенде төлемдердің 95%-ға дерлігі уақытында, алдын ала төлемдермен
және қолма-қол ақшамен төленетін….
Екінші міндет – тарифтерді көтеру қажеттілігі болды, себебі сол кездегі шикізат тасымалдау бағасы өте
төмен болатын, олар компанияның өндірістік шығындарының өзін де жаппайтын. Тарифтерде біздің болашақ
инвестициялық жобалардың шығындарын, сонымен қатар қолданыстағы құбыр жүйелерін ұлғайту және
жөндеу шығындарын қарастыру қажет болды...
Компанияның қызметтеріне біз енгізген өзгерістер көпшілік мақұлдаған ортақ тұжырымдама болып
қалыптасуы қажет болды».

Тимур Құлыбаев,

1999-2001 жылдары «ҚазТрансОйл» ЖАҚ Президенті:

«1999 жылы наурызда «ҚазТрансОйлдың» Президенті
болып тағайындалғанымда мен кадрларға басты назар
аудардым. Біздің ұжымымызда тамаша кәсіпқой мамандар
жиналған еді. Біздің компания Қазақстанда жұмыс істеп
тұрған құбырлардың бәрін біріктірді және бұл дұрыс
шешім болды. Өңірлердегі нысандарды аралай жүріп,
әр станцияда тәртіп орнатылғанын, онда техникалық
даярлықтан өткен мамандар жұмыс істейтініне көз
жеткіздім. «ҚазТрансОйлдың» қызметі техникалық,
басқарушылық және өндірістік тұрғыдан қарағанда
мықты құрылған еді. Алайда компанияда қаржы және
коммерция саласында заманауи білім жетіспейтін. Біз
бұл жағын толықтырдық. Осының нәтижесінде қысқа
мерзім ішінде «ҚазТрансОйл» Қазақстандағы ең табысты
компаниялардың бірі болды.
Мамандардың кәсіби өсуін қамтамасыз ету мақсатында
менің нұқсауыммен компанияға әрбір жаңадан алынған
маман өңірлердегі өндірістік филиалда жұмыс істеуі,
яғни нақты тәжірибе жинақтауы тиіс болды.
Онда екі-үш жыл жұмыс істеп, кейіннен орталық
аппаратқа келген маманның әрқайсысы өндірістегі
өз участогын толық білетін. Оған қоса, біз өз
біліктілігін шетелде жоғарылатам деген мамандардың
оқу ақысын төледік.
Нәтижесінде сол уақытта «ҚазТрансОйлда» қалыптасқан
тәжірибе мен кадрлар әлеуеті кейіннен біз құрған
«ҚазТрансГаз» және басқа да компанияларға негіз
болып қаланды».

ӘР ТҮРЛІ КЕЗЕҢДЕРДЕГІ БАСШЫЛАР:
ҚАЙНОЛЛА ҚАСЕНОВ (1997 жылғы сәуір –
«Қазақмұнайқұбыры»);
НҰРЛАН ҚАППАРОВ (1997 жылғы шілде);
ЕРЛАН УПУШЕВ (1998 жылғы сәуір);
ТИМУР ҚҰЛЫБАЕВ (1999 жылғы наурыз);
БОЛАТ ПАЛЫМБЕТОВ (2002 жыл);
АБАЙ САДЫҚОВ (2002 жыл);
АСҚАР СМАНҚҰЛОВ (2002-2004 жылдары);
ҚАЙРАТ ҚЫРЫМОВ (2004-2006 жылдары);
БЕРІК ТОЛЫМБАЕВ (2006-2007 жылдары);
НҰРТАС ШМАНОВ (2007-2008 жылдары);
ДИМАШ ДОСАНОВ (2016 ж. тамыздан бастап).

2002

«Қазақойл», 2002 жыл, ақпан
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1997–2001

Алматы

«ҚазТрансОйл» кеңсесінің Алматыдан Астанаға көшуі

Қайыргелді Қабылдин,

Астана

2000

1997 жылы «ҚазТрансОйл» ЖАҚ стратегиялық
даму жөніндегі Вице-президенті:

«ҚР магистралдық мұнай құбырларын басқару, жобалау және салу саласындағы
мемлекеттік саясатты жүзеге асыру мақсатында министр Балғымбаев 1995 жылы
ел Президентіне барлық құбыр активтеріне бақылау жасайтын кәсіпорын
құру туралы ұсыныс жасады. Президент ұлттық мұнай құбыры компаниясын
құру идеясын қуаттап, былай деп қарар шығарды: «Ел үшін маңызды осы мәселелер
қаралсын және шешім қабылдансын. Мен қолдаймын! Н. Назарбаев». Кейінірек
ҚР Президентінің Жарлығымен мұнай құбыры активтері стратегиялық және
жекешелендірілмейтін нысандарға жатқызылды. Аз уақыттан кейін осы бағытта
позитивті қозғалыстар басталып кетті. 1997 жылы 2-сәуірде компания құру
туралы қаулы шықты. Жалпы қаулы жобасы 1-сәуірде шығуы тиіс болған, бірақ мен
«1-сәуірде ешкім сенбейді, 2-сіне ауыстырайық» дедім.
Бастапқы кезеңде компанияда бірнеше рет басшылар өзгерді, кейіннен жас
менеджерлер келді. Әрине, алғашқыда екі буын арасында келіспеушіліктер болып
тұрды, бірақ кейіннен аға буынның тәжірибесі мен жастардың жігері ортақтаса
келе, өз нәтижесін бере бастады».

Данияр Берлібаев,

1997-2000 жылдары «ҚазТрансОйл» МТҰК» ЖАҚ қаржы және экономика
жөніндегі атқарушы директоры, Президент кеңесшісі:

«Іс жүзінде 1997 жыл Қазақстан Республикасының құбыр транспорты жүйесінің
көмірсутегі шикізаты мен су ресурстарын тасымалдайтын оңтайлы, дамыған
әрі сенімді саласын құруы кезеңінде бетбұрысты кезең болды. Қаржылай
сауықтырудың арқасында 1997 жылы «663 км Атырау МӨЗ» құбырының
4-ші желісі пайдалануға берілді, «Астрахань – Маңғышлақ» су таратқышы
бойынша тасымалданатын суға коррозия ингибаторын орнатуды бастау бойынша жоба
іске асырылды. Қысқа мерзім ішінде «ҚазТрансОйл» МТҰК» ЖАҚ Қазақстанның барлық
мұнайлы кен орындарын қамтитын, жүк жөнелтушілерге сенімді әрі қауіпсіз режимде
мұнай жеткізетін оңтайлы маршруттарды ұсынатын жеке-жеке құбырларды тұтас әрі
ыңғайлы көпвекторлы жүйеге біріктіре алды. Сонда атқарылған үлкен жұмыс қазақстандық
магистралдық мұнай құбыры жүйесін дамыту, оны Қазақстанның және тұтас Еуразия
құрлығының бәсекеге қабілетті және экономикалық тиімді мұнай тасымалдау компаниясына
трансформациялау үшін берік негіз болып қаланды».

«Қазтеңізтрансфлоттың» негізгі стратегиялық
даму бағыттары:
• мұнай құйылған жүктерді Каспий теңізі арқылы
тасымалдау;
• мұнай құйылған жүктерді ашық теңіз арқылы
тасымалдау;
• теңіз мұнай жобаларына қызмет жасау жөніндегі
флот қызметтері;
• барлық жүк түрлерін пароммен тасымалдау;
• басқару тиімділігін арттыру.

1998
Сол уақыттан бастап
«Қазтеңізтрансфлот»
қазақстандық кемелердің
Каспий, Қара теңіз,
Жерорта теңізі арқылы
операциялар жүргізетінін
мәлімдеді. Ұлттық
теңіз кеме компаниясы
теңіз тасымалдарының
транспорттық ағынына
бақылау жасау және
қазақстандық өнімнің
бәсекелік басымдығын
пайдалануға жағдай
жасауды өзіне міндет
етіп қойды.

жылы 4-желтоқсанда Қазақстан
Республикасы Үкіметінің №1239
қаулысымен «Қазтеңізтрансфлот»
Ұлттық теңіз кеме компаниясы» (ҰТКК) ЖШС құрылды.
«Қазтеңізтрансфлот» ҰТКК» ЖШС құрудың басты мақсаты –
Қазақстан Республикасының ұлттық теңіз сауда флотын
дамыту және отандық жүктердің халықаралық теңіз
тасымалын өз күшімізбен ұйымдастыру.
2001 жылы 18-қазанда «Қазтеңізтрансфлот» ҰТҚК»
ЖАҚ егемен Қазақстанның тарихында алғаш рет Ресейден
жалға алған теңіз көлігімен Ақтау – Махачкала және
Ақтау – Баку бағыты бойынша операциялар жүргізе бастады.
2001 жылдың аяғында компания ресейлік «Волготанкер»
кеме компаниясымен бірлесіп қазірге дейін Каспийдегі
тасымалдар нарығының шамамен 28% бақылайтын, бірақ
2002 жылдан бастап өңірдегі жүк тасымалына бәсекелестік
жасамайтын британдық Burren компаниясынан 6 танкер жалға
алды. Ол уақыттағы нарық жағдаятын бұрынғыша Әзірбайжан
Каспий теңіз кеме қатынасы айқындайтын – каспийлік барлық
теңіз тасымалдарының шамамен 60% соның үлесінде болды.
Қалай болғанда да 2001 жылдың аяғынан бастап теңіз
тасымалдары нарығының жалпы құрылымына өзгерістер
енгізілді. 2002 жылдың өзінде-ақ «Қазтеңізтрансфлот»
Ақтау – Махачкала (Ресей), Ақтау – Нека (Иран),
Ақтау – Батуми (Грузия) бағыттары бойынша өз күшімен
3212 мың тонна мұнай тасымалдады. 2003 жылдың басынан
бастап Қазақстанның кеме қатынасы компаниясы өз күшімен
Ақтау портынан мұнайдың 64% тасымалдады.
Сол уақыттан бастап «Қазтеңізтрансфлот» қазақстандық
кемелердің Каспий, Қара теңіз, Жерорта теңізі арқылы
операциялар жүргізетінін мәлімдеді. Ұлттық теңіз кеме
компаниясы теңіз тасымалдарының транспорттық ағынына
бақылау жасау және қазақстандық өнімнің бәсекелік
басымдығын пайдалануға жағдай жасауды өзіне міндет
етіп қойды.
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Ұзақбай Қарабалин,
1997 жылы «Қазақойл» ҰМК Вице-президенті:

ҚАЗАҚСТАН 2016

2000

жылғы 5-ақпанда ҚР Үкіметінің №173
қаулысына сәйкес ұлттық газ тасымалдау
желісінің мемлекеттік бақылауға
қайтарылуын қамтамасыз ету мақсатында «ҚазТрансГаз»
ЖАҚ құрылды.
Бүгінде компания тауарлық газды магистралды газ
құбырымен және газ тарату желілерімен тасымалдау бойынша
орталықтандырылған инфрақұрылымды басқарады, газдың
ішкі және сыртқы нарыққа халықаралық транзиттелуын және
сатылуын қамтамасыз етеді, құбырлар мен газ қоймаларын
әзірлейді, қаржыландырады, құрады және пайдаланады.
Компанияның газ тасымалдау жүйесі 30 мың
километрден астам газ тарату желісін, 15 мың километрден
астам магистралды газ құбырын, 316 газ айдайтын агрегат
орналастырылған 56 компрессорлық станцияны, газ сақтайтын
3 жерасты қоймасын қамтиды. Компания ел ішінде 7 миллионнан астам тұтынушыға тауарлық газ жеткізеді. Барлық осы
жүйенің тоқтаусыз және апатсыз жұмыс істеуін 14 мыңнан
астам адам қамтамасыз етеді.
«ҚазТрансГаздың» құрамына Қазақстанның газ
тасымалдау жүйесінің концессионері – бельгиялық Tractebel
компаниясы 1997 жылы құрған «Интергаз Орталық Азия»
(ИОА) АҚ кірді. Бұл компания қазақстандық магистралдық газ
құбырларының операторы болды. Ол уақытта магистралдық
газ құбырларының көп бөлігінің техникалық жағдайы
тым нашар болды. Жаңа компанияның алдында елдің газ
тасымалдау жүйесін, бірінші кезекте басты газ тасымалдау
артериясын – Орта Азия–Орталықты қайта құрылымдау және
техникалық жарақтау міндеттері тұрды. Кейінгі жылдары,
«ҚазТрансГаз» құрамында жұмыс істей отырып «ИОА»
қолданыстағы газ тасымалдау жүйесін қалпына келтіру және
жайластыру бойынша ауқымды жұмыстарды атқарды.
«ИОА» АҚ қызметтерінің негізгі бағыттары - табиғи
газды магистралдық газ құбырлары жүйесімен тасымалдау,
оларды пайдалану және техникалық қызмет жасау,
магистралдық газ құбырынан бастап елдің барлық қалалары
мен ауылдарындағы соңғы тұтынушыға дейін газ жеткізетін
тұтас газ тарату жүйесін пайдалану, газды жерасты қоймаларда
сақтау бойынша қызметтер.
Табиғи газ Алматы, Атырау, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан,
Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау
және Оңтүстік Қазақстан облыстарының аумағы бойынша
тасымалданады.
Компания елдегі ұзындығы 14 мыңнан астам километр,
жылдық өткізу қабілеті 190 млрд текше метр газ болатын
негізгі транспорттық газ құбыры желісіне бақылау жасайды.
Әр түрлі типтегі және модельдегі 298 газ айдайтын агрегаттар
орнатылған 22 компрессорлық станциямен газ тасымалданады.

«Қазақстанның газ тасымалдау жүйесін
шетелдік компанияның концессиясына
табыстағаннан тәуекелдер болған жоқ.
Себебі Концессия туралы шартта газ
құбырын пайдалану, эксплуатациялау,
болашақта реконструкциялау, өзгертудің
барлық шарттары келісілді, оған қоса қажет
болғанда мемлекет газ құбырын басқару
ісіне кез келген уақытта кірісе алатын еді.
Құрамында «Интергаз Орталық Азия»
компаниясы жұмыс істейтін Tractebel
қызметтерін нарықтық талаптарға сәйкес
атқарды, газ құбырына қызмет көрсету
және газ транспорттауды қамтамасыз
ету шығындарын нақты белгіледі. Алайда
«ИОА» жұмысы бірнеше жыл бойы оны жеке
компания ретінде танытқанын көршілес
елдер – Өзбекстан мен Түрікменстандағы
әріптестер мойындамады, сол уақытта
олар Қазақстан аумағы, сонымен қатар
ортаазиялық газдың негізгі сатып алушысы
Ресей аумағы арқылы бас транзиттеуші
болатын. Онсыз өз қызметін негізінен
өз аумағымен газ транзиттеу бойынша
қызмет көрсету есебінен жүзеге асырып
отырған Қазақстанның газ компаниясының
перспективасының халі мүшкіл еді.
Қазақстанның қуатты газ құбыры жүйесінің
посткеңестік мемлекеттердің ерекше
нарығында тиімді операциялар жүргізуі
үшін, Үкімет толық қолдау көрсететін
мамандандырылған мемлекеттік компания
құру қажет болды. Кейінірек, 2000 жылы
құрылған және Tractebel-ден барлық
қазақстандық активтерді: магистралдық газ
жүйесі, Алматы қаласындағы энергетикалық
кешенді және басқаларын сатып алған
«ҚазТрансГаз» дәл осындай компания болды.
Расында Алматының энергия жүйесінде
жұмыс істеу барысында Tractebel-де көп
қиындықтар болды, бірақ ол мемлекет
қарамағына газ құбырларын қайтарып беру
үшін шешуші фактор емес еді. Оның үстіне
бұл компанияның топ-менеджерлері мен
мамандарынан біздің көптеген пайдалы
дағдыларды үйренгенімізді әділдік үшін
айта кеткен жөн».

Дүйсенбай Дүйсенов,

Тимур Құлыбаев,

1997 жылы ҚР вице-премьері:

1999-2001 жылдары «ҚазТрансОйл» ЖАҚ Президенті»:

«Tractebel»-ді ішкі коммуникациялар бойынша газ
тасымалдауда эксклюзивке ұмтылды. Компания
Октябрьскіден Ақмолаға дейін күрделі газ құбырын
салу жобасын жүзеге асыруға келісті. Оңтүстік
астанадан Қытайға газ құбырын тарту жөніндегі
преспективтік жоба да келісімшартта бейнеленді.
Тендер өткізу кезіндегі қазақстандық тараптың
позициясы осы мәселеге кешенді тәсілдерді қолдану
болды, нәтижесінде біз оған қол жеткіздік.
Келісімшарт бойынша бонус $30 млн құрайды, роялти
көлемі тасымалданатын газ көлемінің 2% мөлшерінде
белгіленді. Осы факторлардың жиынтығы
«Tractebel»-ді тендер жеңімпазы қылды».

«Бельгиялық Tractebel компаниясынан
қазақстандық газ тасымалдау жүйесін сатып
алу туралы бастаманы біз көтердік. Біз осы
ұсынысты Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаевқа айттық, ол бізді қолдады. Осы
компаниямен тиісті келіссөздер жүргізілген
соң және Үкімет 100 млн доллар шамасында
ақша бөлген соң, Қазақстан аумағында
орналасқан активтер – Орта Азия – Орталық
газ құбыры және Алматы қаласының энергия
жүйесі сатып алынды. Кейінірек сатып
алынған Tractebel активтері базасында
біз «Самұрық-Энерго» мемлекеттік
компаниясын құрдық.
Осыдан кейін біз өте ауыр жағдайдағы
газ тасымалдау жүйесін қалпына келтіру
жұмыстарымен айналыстық. Бірде
бельгиялықтармен мәміле жасасқаннан
кейін мен Мақатқа келдім, сонда станцияда
малдар жайылып жүрді, ал цех шатырындағы
тесіктерден агрегаттарға жауын-шашын
сулары құйылып, ашық-шашық күйде тұрды.
Ең қызығы, нысанға күзет қойылыпты.
Жалпы Түрікменстаннан Ресейге газ
жеткізілмеуіне байланысты Tractebel
компаниясының магистралдық газ
құбырлары тұрып қалған еді. «ҚазТрансГаз»
осы активтерді сатып алған соң екі ел
арасындағы қарым-қатынастар жақсарды,
газ жүйесі іске қосылып, көп ұзамай табыс
әкеле бастады. Осылардың нәтижесінде біз
«ҚазТрансГазАймақ» еншілес компаниясын
құрдық, оған Қазақстан өңірлерін газбен
қамтамасыз ету міндеті жүктелді».

Қазақстанның қуатты
газ құбыры жүйесінің
посткеңестік мемлекеттердің
ерекше нарығында тиімді
операциялар жүргізуі
үшін, Үкімет толық қолдау
көрсететін мамандандырылған
мемлекеттік компания құру
қажет болды. Кейінірек, 2000
жылы құрылған және Tractebelден барлық қазақстандық
активтерді: магистралдық газ
жүйесі, Алматы қаласындағы
энергетикалық кешенді және
басқаларын сатып алған
«ҚазТрансГаз» дәл осындай
компания болды.
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1997–2001
Компанияның магистралды газ құбырлары:
«Орта Азия – Орталық», «Бұхара – Орал», «Союз»,
«Оренбург – Новопсков», «Бұхара газ шоғырланған аудан –
Ташкент – Бішкек – Алматы», «Ақшабұлақ – Қызылорда»,
«Амангелді – КС5». Тұрақты жаңарту нәтижесінде оның
қуаттылығы үнемі өсіп отырады.
Сондай-ақ «ИОА» үш жерасты газ қоймасын
пайдаланады: Ақтөбе облысындағы Бозой ЖГҚ (белсенді
сақтау көлемі 4 000 000 мың м3), Оңтүстік Қазақстан
облысындағы Полторацкий ЖГҚ (белсенді сақтау көлемі
350 000 мың м3), Жамбыл облысындағы Ақыртөбе ЖГҚ
(белсенді сақтау көлемі 300 000 мың м3).

2001

жылы 2-мамырда мұнай-газ
саласының жұмысын жүйеге келтіру
және магистралды құбырлардың
біртұтас басқару жүйесін құру мақсатында ҚР Үкіметі
жарғылық қорына мемлекеттің 100 пайыз қатысуымен
«Мұнай және газ транспорты» (МГТ) ұлттық компаниясы»
ЖАҚ құру туралы №591 қаулысын шығарды.
Жаңа компания «ҚазТрансОйл» және «ҚазТрансГаз»
компанияларының, Атырау халықаралық әуежайының,
«Евро-Азия Эйр» тікұшақ компаниясының жүз пайыздық
акциялар пакетін, «Мұнай-Импекс» компаниясының
99%, «ҚазТрансБайланыс» және «Ақтөбемұнайбайланыс»
компанияларының 90%, сонымен қатар
«Қазтеңізтрансфлот» кеме қатынасы компаниясының
50% акциялар пакетін біріктірді. Осылайша, онда теңдесі
жоқ әр түрлі активтер жиналды.
Көмірсутегі шикізатын тасымалдауға байланысты
барлық ішкі және халықаралық қазақстандық жобаларға
қатысу, сонымен қатар мұнай мен газды өткізу
саласындағы маркетинг жүргізу компания бірлестіктері
қызметтерінің негізгі бағыты болып белгіленді.

КОМПАНИЯ ҚҰРЫЛҒАН КЕЗДЕГІ
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ:
Бас
Бас
Бас
Бас

директор – ТИМУР ҚҰЛЫБАЕВ
директордың бірінші орынбасары – ДАНИЯР БЕРЛІБАЕВ
директордың орынбасары – ҚАЙЫРГЕЛДІ ҚАБЫЛДИН
директордың орынбасары – БОЛАТ ПАЛЫМБЕТОВ

БАСШЫЛЫҚ ҚҰРАМЫНДА БОЛҒАНДАР:
МҰРАТ АБДРАХМАНОВ
ТИМУР БИМАҒАМБЕТОВ
ТАЛҒАТ ЖҰМАДІЛЛАЕВ
САБЫР ЕСІМБЕКОВ
ЕРЖАН ЖАНҒАУЫЛОВ
ЛЕОНИД ИВАНОВ
АЗИЗ ИЛЕУОВ
ЕРМЕК КӨШЕРБАЕВ
АЙДАРХАН ҚҰСАЙЫНОВ
ЖАҚЫП МАРАБАЕВ
ЖАМБОЛАТ СӘРСЕНОВ
НҰРБОЛ СҰЛТАН

Евронота (ағылш. Euronote, note – қысқа мерзімді) – пайыздық мөлшерлемесі
құбылмалы қысқа мерзімді міндеттеме. Еуровалюталық нарыққа
орналастырылады (еуроаймақ нарығымен шатастырмау керек). Орта
мерзімді кезеңде кредиттермен қамтамасыз ету үшін банк кепілдіктерімен
шығарылады. Еуроноталар 3 айдан 8 айға дейінгі мерзімге шығарылады
және Libor-да базаланады (банк қызметтері үшін сыйлықақыға қоса).
Нақты еуроноталар деп қысқа мерзімді бағалы қағаздарды айтады және
орта мерзімді кредит беру үшін пайдаланады. Эмитенттер банкпен келісім
жасайды, онда олар банктен алдыңғы шығарылым мерзімі аяқталғанға
дейін 5-10 жыл ішінде еуронота сатып алуға міндеттенеді, мұның өзі қарыз
алушыларды орта мерзімді кредитпен қамтамасыз етеді.
Еуроноталар ғаламдық және универсалды болып бөлінеді, инвесторларға
ұсынушы куәлігі беріледі.
Сонымен қатар орта мерзімді еуроноталар (ағыл. Medium Term Notes, MTN)
болады, олар белгілі бір инвесторларға адрестеледі және бірнеше айдан
бастап бес жыл мерзімге беріледі. Мұндай қарыздар андеррайтинг үшін
төленетін комиссиялық алымдарды азайтады.

ҚР Үкіметінің Қаулысымен Директорлар кеңесінің
құрамы бекітілді: Энергетика және экономика министрінің
орынбасарлары Ұзақбай Қарабалин және Александр
Андрющенко, Меммүлік және жекешелендіру комитетінің
Төрағасы Мақсұтбек Раханов, «ҚазТрансОйл» Президенті
Тимур Құлыбаев пен Премьер-министр Кеңсесі заң
бөлімінің меңгерушісі Қанатбек Сафинов.
Дәл сол 2001 жылы «Мұнай және газ транспорты»
Ұлттық компаниясының құрамындағы «ҚазТрансОйл»
МТҰК ЖАҚ алғаш рет Лондонда 2006 жылға дейін
өтеу мерзімімен $150 млн сомаға бірінші эмиссиялы
еуронотаны табысты орналастырды. Бұл іс компания
тарихындағы бағалы қағаздардың дебюттік шығарылымы
ғана емес, банктік емес сектордағы қазақстандық
компаниялар арасындағы халықаралық капитал нарығына
бірінші корпоративтік облигациялар шығарылымы
болды. Оны ұйымдастыруда «ҚазТрансГаз» Бас
директоры Тимур Құлыбаев ерекше рөл атқарды.
Облигацияларды сатып алатын жалпы тапсырыстар
кітабы эмиссиялар ауқымынан асып түсті және жылдық
8,50% купондық мөлшерлемесімен жылдық
8,67% деңгейінде қорытынды табыстылық көрсеткішіне
ие болды.
Road-show 2001 жылы 25-28 маусымда АҚШ-тың
бірнеше қалаларында, Франкфуртте, Лондонда
әлеуетті инвесторлармен жеке кездесулер түрінде өтті.
Еуроноталар американдық және еуропалық инвесторлар
арасында әртараптандырылды. Қазақстандық инвесторлар
бірінші орналастыруға қатысқан жоқ. Американдық
инвесторлардың үлесі 44,4%, Ұлыбритания мен Германия
инвесторларының үлесі 26,3% және 18,4% құрады.
Еуроноталарды орналастыруға Швейцария, Австрия,
Голландия және Испания қатысты.
2001 жылғы 27-тамыздан бастап «ҚазТрансОйлдың»
бірінші эмиссиялы еуроноталары қазақстандық қор
биржасының бағалы қағаздарының «А» категориялы
ресми тізіміне енгізілді.

«Интергаз Орталық Азия» кәсіпорны (ИОА).
Бұл компания – қазақстандық магистралдық
газ құбырларының операторы.
Жаңа компания елдің газ транспорттау жүйесін,
бірінші кезекте – Орта Азия – Орталық –
Бас газ транспорттау торабын
реконструкциялап, техникалық қайта
жарақтау ісін жүзеге асырды.
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1997–2001
«Компания ашылғанда Тимур Асқарұлы Құлыбаев «ҚазТрансОйл» Президенті қызметін
атқарды. Жас болса да ол өзінің мұнай құбыры жүйесіндегі тәжірибесі арқылы
біздің еліміз үшін газ тасымалдау жүйесінің экономикалық және геостратегиялық
қаншалықты маңызды екенін таныта алды. Газ тасымалдау жүйесінің мемлекет
қарамағына көшу процесін жіті қадағалап отырған Елбасы бұл іске жан-жақты
қолдау білдірді және менің білуімше, кейде ол іс барысына өз деңгейінде тікелей
араласып кететін, мұның өзі кезекті келіссөздер қиындығынан оңай шығып кетуге
мүмкіндік беретін.
«ҚазТрансГаз» жаңа құрылғанда оның құрамында бес-ақ адам болды, олар: менен
басқа Данияр Берлібаев, Айдархан Құсайынов, Роза Жұмина және жүргізуші. Біз
Tractebel-мен өзіміздің газ құбырларын «өркениетті деңгейде қайтарып алу» туралы
ұзақ та күрделі келіссөздер жүргіздік. Нәтижесінде тұтас жүйені $100 млн сатып
алуға келістік, осылайша сол кездегі газ активтерін иеленушілерінің бастапқы
«тәбетін» орнына қойдық.
Келісілген сома адекватты болды, бірақ ондай ақша қолда жоқ еді. Қазір бұл сома
күлкілі болып көрінетін шығар, бірақ ол кезде республика үшін бұл үлкен қаражат
болатын және біз оны тұтас Еуропаны аралап жүріп жинадық. Біздің «ҚазТрансГаз»
дамып, жылдық айналымы $200-250 млн. болатын ірі компанияға айналады деп
армандайтынымыз әлі есімде. Біз ол кезде «ҚазТрансГаз» мемлекеттік компаниясының
айналамында одан анағұрлым көп сома болады деп тіпті елестете
де алған жоқпыз! Оны тек осы идеяның негізін қалаушылар ғана жобалай алды.
«ҚазТрансГазда» еңбек еткен жылдарым – менің өмірімнің аса қызықты кезеңі. Біз
магистралды газ құбырларын сақтап қалдық және жаңарттық, қалалар мен елді
мекендердегі газ шаруашылықтарының жұмысын ретке келтірдік, өз жүйелерімізбен
газ транзиттеудің әділ бағасына қол жеткіздік, Амангелді кен орнын пайдалануды
бастадық, газды жеке тұтынушыларға дистрибуциялаудың заманауи жүйесін
қалыптастырдық, халыққа тұтынатын отынға ақша төлеуді үйреттік...»
Ұзақбай Қарабалин,

«ҚазТрансГаз» АҚ Президенті,
«Новое поколение» газетіне және Petroleum журналына
берген сұхбаттарынан
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ЭКСПОРТТЫҚ
МҮМКІНДІКТЕР

1997–2001

1999

1999 жылғы 12-мамырда
Новороссийск қаласы
Южная Озереевка кенті
ауданында (РФ) Каспий
құбыр консорциумы (КҚК)
құбыр жүйесі құрылысының
символикалық бірінші
тасын қалау рәсімі
салтанатты түрде өтті.

Ж

аңа ұлттық компаниялар құрылуына, оның
ішінде мұнай және газ жеткізілуін қамтамасыз
ету саласында компаниялар құрылуына, мұнай
өндірісінің қарқындап өсіп жатқан ауқымына, ынтымақтастық
туралы жаңа келісімдерге қол қойылуына, сонымен қатар
Каспийге қатысты жаңа перспективаларға байланысты
Қазақстан қолда бар құбырларды жаңарту және қазақстан
көмірсутегін әлем нарығына шығара алатын жаңа экспорттық
құбырларды салу ісіне кірісті.
1999 жылғы 12-мамырда Новороссийск қаласы Южная
Озереевка кенті ауданында (РФ) Каспий құбыр консорциумы
(КҚК) құбыр жүйесі құрылысының символикалық бірінші
тасын қалау рәсімі салтанатты түрде өтті.
Теңіз терминалының құрылысы ауданында өткен шараға
Қазақстан Үкіметінің өкілдері – ҚР Вице-премьері Қ. Тоқаев,
«Қазақойл» ҰМК АҚ Президенті Н. Қаппаров, «ҚазТрансОйл»
АҚ Вице-Президенті Қ. Қабылдин, КҚК ационерлері-мұнай
өндіруші компаниялардың, мұнай құбыры трассасы басып
өтетін өңірлердің әкімдіктерінің басшылары қатысты.
КҚК Бас директоры Виктор Федотов, Chevron
корпорациясының Директоры Ричард Мацке, басқа
акционер-мұнай компанияларының басшылары орасан зор
ауқымда істелген жұмыстарды және қатысушы елдердің
экономикасындағы жобаның маңызын атап көрсете отырып,
ірі инвестициялық жобаның басталуымен КҚК, Ресейді және
Қазақстанды құттықтады.
Құбыр жүйесінің құрылысы басталу құрметіне орай
КҚК басшысы Виктор Федотов орысша және ағылшынша
алтын әріптермен «Каспий құбыр консорциумы» деген сөздер

ЖОБАНЫҢ НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚЭКОНОМИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
•
•
•

•

жобаның бастапқы қуаттылығы –
28 млн тонна, кейіннен жылына
67 млн тоннаға дейін ұлғайтылмақ.
Қуаттылығы жылына 28 млн
тонна болатын жобаның бастапқы
құрылысының болжамды құны шамамен $2,2 млрд, жылына 67 млн
тонна болғанда – $4,5 млрд.
Пайдалануға беру – 2001 жылғы
30-маусым.

Қайыргелді Қабылдин,

Мұнайды
өндірерміз,
ал оны Еуропаға
қалай жөнелтеміз?
КҚК құбыры дәл
осы жолды
ашып берді

жазылған, КҚК эмблемасы және трасса маршруты бейнеленген
ескерткішті ашты.
Құрылыс қарқынды жүргізілді – бір жыл ішінде 750 км мұнай
құбыры салынды. Осыларға қатарлас теңіз терминалы нысанында
да жұмыстар жүргізілді. Аз ғана уақыт ішінде тауда, жағадан
8 км қашықтықта әрқайсысы 100 мың текше метр болатын
10 резервуарға есептелген резервуарлық парк өсіп шықты.
Қазақстан мұнай құбыры жүйесінің қолданылып отырған
участогын дианостикалау және жаңарту бойынша жұмыстарды
жүргізді. Бұл жұмыстарды КҚК мердігерлері – «ҚазТрансОйл»
және «Черномортранснефть» компаниялары атқарды.
2001 жылы 26-наурызда Атырау қаласында КҚК құбырына
Теңіз кен орнының мұнайын толтыру басталды. Қазақстанның
Премьер-министрі Қ. Тоқаев пен КҚК Бас директоры С. Гнатченко
құбырға мұнай жіберу үшін жаңа құбырдың жапқышын салтанатты
түрде ашты. Салтанатты шараға КҚК акционерлері-мұнай
компанияларының басшылары, оның ішінде «Қазақойлдан»
Н. Балғымбаев, Chevron-нан Р. Мацке, ҚР Парламентінің
депутаттары, Атырау облысының әкімі С. Дәукеев қатысты.

1999 жылы «ҚазТрансОйл» ЖАҚ стратегиялық даму
жөніндегі вице-президенті:

«1998 жылғы 28-қазанда КҚК жобасына
ҚР Мемлекеттік экологиялық сараптаманың
сараптау комиссиясы оң тұжырымдама берді.
Жарты жылға жетпейтін уақыт ішінде мұнай
құбыры жүйесі құрылысының
ТЭН әзірлеу жұмыстары аяқталды.
1998 жылғы қарашада КҚК жобасы РФ
төрт комиссиясы Теңіз–Новороссийск мұнай
құбырының құрылысыТЭҚ құжаттары
бойынша оң сараптамалық тұжырымдама
берді. Осылайша, бір жылдың ішінде жаңа
акционерлер мұнай құбырын салуға жер
учаскелерін беру бойынша барлық қажетті
құжаттарды дайындады. Енді құрылысқа
кірісе беруге болатын».
Виктор Федотов,
КҚК Бас директоры:

«Біздің құбыр Ресейде және Қазақстанда
қолданылып отырған құбырлардың ішіндегі
ең қауіпсізі әрі экологиялық тазасы болмақ.
Біз табиғатты қорғауға бар күшімізді
саламыз және біздің ниетіміздің символы
ретінде құрылысты КҚК акционерлерінің
санын бейнелейтін он бір ағашты
отырғызудан бастадық».
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2001, КҚК пайдалануға беру

2001

КҚК Теңіз терминалындағы танкерге 2001 жылғы
қазанда алғашқы мұнай құйылды. Қараша айының аяғына
қарай Қара теңізде КҚК жобасы шеңберінде әлемдік нарыққа
бес танкерге 450 мың тонна мұнай тиеліп, жөнелтілді.
Алайда жұртшылық күтіп отырған жүйені іске қосудың ресми
салтанаты кейінге қалдырыла берді.
КҚК басшылығы бірнеше ай бойы 1560 километрлік
Теңіз – Новороссийск құбыр жолын және Қара теңіздегі теңіз
терминалын пайдалануға беру салтанатының дәл датасын
айтпады.
2001 жылғы 27-қарашада Новороссийск қ. (РФ)
түбіндегі Южная Озереевка айлағында Қазақстан мұнайын
экспорттау үшін құрылған КҚК құбыр жүйесін іске қосу
салтанаты ресми дәрежеде өтті. Оған Қазақстан Премьерминистрінің орынбасары Владимир Школьник, Ресей
Энергетика министрінің бірінші орынбасары Иван Матлашов,
АҚШ-тың РФ-дағы елшісі Александр Вершбоу, АҚШ
Энергетика министрінің көмекшісі Вики Бэйли, «Қазақойл»
ҰМК Президенті Нұрлан Балғымбаев, «Мұнай және газ
транспорты» ҰК ЖАҚ Бас директоры Тимур Құлыбаев және
оның орынбасары Қайыргелді Қабылдин, ChevronTexaco
басқармасының төрағасы және Бас атқарушы директоры
Дэвид О’Райлли, сонымен қатар осы корпорацияның
басқарма төрағасының орынбасары Ричард Матцке қатысты.
Оған қоса, осы ресми салтанатқа КҚК басқа да акционер
компанияларының жоғары лауазымды өкілдері қатысты.
«КҚК Қазақстан, Ресей және АҚШ елдерінің
экономикалық ынтымақтастығында маңызды меже болып
табылады және өңірдегі мемлекеттердің дамуында маңызды
рөл атқарады.
Мұнай құбыры Қазақстанның экономикалық
тәуелсіздігін нығайтуға мүмкіндік береді және американдық
инвестицияларды тарту арқылы өңірдің экономикалық
дамуына қуатты серпін береді.
Көп күттірген транспорттық инфрақұрылым Каспий
бассейнінің энергетикалық ресурстарына жол ашады».
(ҚР Президенті Н. Назарбаевқа
КҚК мұнай құбырын ресми іске қосу салтанатына орай
АҚШ конгрессмендері жолдаған жолдаудан)

КҚК құбыр жүйесін ресми пайдалануға
беру датасы жақындаған сайын осы
жобаның ірі акционерлері Ресей
(ЛУКОЙЛ және «Роснефтьке» қоса
батыстық компаниялардың 24%
және 20%) мен Қазақстанның (19%)
әрқайсысы консорциум қызметінен
барынша мол табыс түсіруге ұмтылды.
Ол уақытта өз басымдықтарын
анағұрлым нақты белгілеген Қазақстан
ғана болды. КҚК-ны іске қосар
алдында 2001 жылдың мамыр айында
ҚР Үкіметі көмірсутегін тасымалдау
бизнесі саласындағы барлық активтерді
Қазақстанның транзиттік саясатын іс
жүзінде таныта бастаған «Мұнай және
газ транспорты» ЖАҚ біртұтас ұлттық
компаниясына (МГТ) топтастырды.
КҚК құбыр жүйесін ресми пайдалануға беру
датасы жақындаған сайын осы жобаның ірі акционерлері
Ресей (ЛУКОЙЛ және «Роснефтьке» қоса батыстық
компаниялардың 24% және 20%) мен Қазақстанның
(19%) әрқайсысы консорциум қызметінен барынша мол
табыс түсіруге ұмтылды. Ол уақытта өз басымдықтарын
анағұрлым нақты белгілеген Қазақстан ғана болды.
КҚК-ны іске қосар алдында 2001 жылдың мамыр
айында ҚР Үкіметі көмірсутегін тасымалдау бизнесі
саласындағы барлық активтерді Қазақстанның транзиттік
саясатын іс жүзінде таныта бастаған «Мұнай және
газ транспорты» ЖАҚ біртұтас ұллтық компаниясына
(МГТ) топтастырды. МГТ КҚК және 1996 жылғы шарт
бойынша құбыр операторы болуға тиіс болған, бірақ бұл
функциядан айырылып қалған ресейлік «Транснефть»
арасында делдалдық етуге әзір болды.
Қазақстан мен Ресей Президенттері Нұрсұлтан
Назарбаев және Владимир Путин қатысады деп
жоспарланған КҚК іске қосуға арналған ресми
салтанат 2001 жылдың 6-тамызына белгіленді. Алайда
белгіленген датаның қарсаңында Chevron Overseas
Petroleum Inc. Президенті Ричард Мацке сапа банкін,
мұнай айдауға өтініш беру жүйесін құру, коммерциялық
және басқа да көптеген мәселелерді қоса алғанда,
құбырды пайдаланудың барлық мәселелерін реттейтін
негізгі құжат – Мұнай тасымалдау туралы шартқа қол
қойылмауына байланысты көптен күткен салтанатты
рәсімнің өткізілмеуі мүмкін деп ескертті. «Егер жұма
күні, 3-тамызда, бұл құжатқа қол қойылмайтын болса,
онда барлық жұмыстардың аяқталу датасы туралы
айтудың өзі де қиын болады, – дей келе ол өз сөзін,– КҚК
акционерлерінің соңғы жиналысында Ресей өкілі белгісіз
себептермен осы құжатқа қол қоюдан бас тартты», – деп
толықтырды. Ештеңеге қарамастан,
2001 жылғы 3-тамызда, Мәскеуде өткен КҚК акционерлерінің жиналысында Мұнай тасымалдау туралы шартқа

қол қойылды. Қазан айының бірінші жартысында Теңіз
терминалында «Теңізшевройл» компаниясы жалға алған
танкерге сынамалық жүк тиеу аяқталды. Ал қарашаның
аяғында Каспий өңірінен мұнай экспорттайтын жаңа
бағыт ашылды.
Бұл жоба Батыста ТМД-ның мұнай өндіруші
елдерінің шетелдік капитал үшін нақты инвестициялық
тартымдылығының басты тесті дәрежесінде бағаланды.
Жаңа құбыр жүйесін пайдалануға беру арқылы КҚК
қазақстан үшін, кейіннен ресей мұнайы үшін де
«Еуропаға тура жол ашты».
Теңіз – Новороссийск мұнай құбырының іске
қосылуына АҚШ конгрессмендері жоғары баға берді.
Олар Теңіз мұнайы тиелген бірінші танкерді әлемдік
тұтынушыларға жөнелту салтанатына орай Президент
Нұрсұлтан Назарбаевқа жіберген жолдауларында бұл
жобаны өңірдегі мемлекеттердің дамуында маңызды
рөл атқаратын «Қазақстан, Ресей және АҚШ елдерінің
экономикалық ынтымақтастығындағы маңызды меже»
деп атады.
Әзірше құбырға мұнай тасымалдаумен жалғыз
«Теңізшевройл» БК ғана айналысты. Келешекте
КҚК жүйесі арқылы Қарашығанақ және Құмкөл кен
орындарының мұнайы, ал 2002 жылдан бастап ресейлік
мұнай тасымалданады деп жоспарланды. Жүйеде тағы
да бір немесе бірнеше жүк тасымалдағыштар пайда
болған соң КҚК акционерлері мұнай сапасы банкін
енгізбекші болды (құбырға сапалы шикізат құятын жүк
жөнелтушілеріне сапасы төменірек мұнай жөнелтушілер
төлейтін өтемақыны белгілеу жүйесі).
КҚК мұнай құбырының іске қосылуы Каспий
теңізіндегі қазақстандық қайраңға көз салып жүрген
инвесторларға оң (жанама болса да) психологиялық
әсер етті.
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КҚК

Президент Н. Назарбаевтың
Ақтау теңіз портының
салтанатты ашылуына қатысуы.
04.09.1999 ж.

құбыр жүйесінің құрылысымен
қатарлас бір уақытта 1999 жылы
KIO консорциумы өзінің ӨБҚК
қол қою кезінде жүктелген міндеттемелерін орындай
отырып, Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен
орнын игеру жобасының ІІ кезеңін іске асыруға кірісті.
Көмірсутегі шикізатын өндіру ауқымын ұлғайтатын
және көмірсутегінің күннен-күнге өсіп жатқан ауқымын
өңдейтін және КҚК жүйесі арқылы әлемдік нарыққа
экспорттайтын жаңа инфрақұрылым салуды көздеді. Атап
айтқанда, бұл кезең кен орнының өндірістік кешенін
ұлғайту бойынша, оның ішінде Қарашығанақ мұнай өңдеу
кешеніндегі инженерлік коммуникация құрылымы, газ
құбырлы электр станциясы, кәсіпшілік ішіндегі құбырлар
мен су таратқыштар, жолдар мен ұңғыма алаңдары,
вахталық кент және Ақсай қаласынан кен орнына дейінгі
теміржол құрылысы бойынша жүргізілетін жұмыстарды
қамтыды.

Ақтау порты Каспий теңізінің
шығыс жағалауында орналасқан
және Қазақстан Республикасының
халықаралық қатынаста құрғақ
жүктерді, мұнай және мұнай өнімдерін
ауыстырып тиеумен айналысатын
жалғыз теңіз порты болып табылады
Осылайша, Қарашығанақтан шығатын сұйық
көмірсутегіні салынып жатқан КҚК жүйесіне қосуды
ӨБҚК сәйкес мынадай амалдардың бірімен жүзеге асыру
жобаланды:
1. Самараға тасымалдау үшін Үлкен Шағанға келіп
түсетін сұйық көмірсутегін Атырауға жеткізілетін сұйық
көмірсутегіне ауыстыру арқылы;
2. Үлкен Шаған және Атырау арасындағы жаңа құбыр
бойынша КҚК-ге тікелей қосылу арқылы;
3. Үлкен Шағаннан Атырауға дейінгі қолданыстағы
желі бойынша ағын бағытын өзгерту арқылы.
1999 жылғы маусымда Үлкен Шағаннан Атырауға
дейін жаңа құбыр салу туралы шешім қабылданды. Ол
үшін 1999 жылғы 18 маусымда ӨБҚК және «ҚазТрансОйл»
МТМК ЖАҚ тараптары тиісті Меморандумға қол қойды,
онда Қарашығанақ бойынша ӨБҚК-ге өзгерістер мен
толықтырулар енгізу бойынша шарттар берілген болатын.
Осы құжатпен қатарлас Қарашығанақтан шығатын

сұйық көмірсутегін Самараға жеткізу жөніндегі
Меморандумға қол қойылды.
Меморандум негізінде жаңа құбырдың құрылысы
жөніндегі мәселе бойынша Sherman & Sterling
компаниясы Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен
орнының мердігерлік учаскесінің ӨБҚК № 1 өзгерістері
туралы Шарт жобасын әзірледі, бұл жоба 1999 жылғы
қазанда мүдделі министрліктер мен ведомстволардың
және «ҚазТрансОйл» МТМК ЖАҚ қарауына
ұсынылды.
Жалғастырушы және жаңа құбырдың бірінші
кезеңдегі қуаттылығы кейіннен жылына 11 млн тоннаға
ұлғайту арқылы жылына 7 млн тонна болуы тиіс болды.
Қарашығанақ мердігерінің КҚК алдындағы жиынтық
міндеттемесі жылына 6 млн тонна деп бағаланды.
Ішінара қарашығанақтық өнімді тасымалдауға
жатқызылатын КҚК-дегі «ЛУКОЙЛ» квотасы
да ескерілді.
Қарашығанақ кен орнында ол уақытта 6,9 мың
адам жұмыс істеп жатты, олардың 6 мыңы – Қазақстан
азаматтары.
«Біз және коммуникация салу жобасын
атқарып жатқан негізгі мердігерлер, жалпы
барлық технологиялық жүйені іске қосу үшін
жобаның маңыздылығын жақсы түсінеміз. Біздің
алдымызда қиын міндеттер тұрды, бірақ өзіміздің
мердігерлеріміздің көмегімен біз көп істерді атқара
алдық. Біз өнеркәсіптің негізгі нысандарына дұрыс
қосылып қана қоймай, сонымен бірге КИО-мен тығыз
әрекеттестік ете отырып жергілікті компанияларға
ұйыммен тығыз қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік
бердік, бұл мүмкіндік құрылысқа қатысушылардың
барлығына және жалпы Қарашығанақ жобасына
пайдалы болмақ».
Роберт Шлейхер,
1999 жылы KIO өнеркәсіп ішіндегі
құрылыс жобасының менеджері

О

ған қоса, 1997 жылдан бастап 1999 жылға дейін
Қазақстан Үкіметі Еуропалық Қайта Құру
және Даму Банкімен (ЕҚҚДБ) бірлесіп Ақтау
халықаралық теңіз сауда портын (АХТСП) түбегейлі
дамыту және қайта құру бағдарламасын іске асырды.
Бұл мақсатқа $74 млн сомасында қарыз бөлінді.
Ақтау порты Каспий теңізінің шығыс жағалауында
орналасқан және Қазақстан Республикасының
халықаралық қатынаста құрғақ жүктерді, мұнай және
мұнай өнімдерін ауыстырып тиеумен айналысатын
жалғыз теңіз порты болып табылады. Табиғи
монополия субъектісі бола отырып ол Каспий
теңізіндегі теңіз жүк тасымалының жалпы ауқымының
40-қа тарта пайызын тасымалдау үлесімен нарықтағы
жоғары бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етеді.
1999 жылы портты қайта құрудың бірінші
фазасының аяқталуы айрықша оқиға болды.
Қайта құрудың аяқталу салтанатына Қазақстан
Республикасының Президенті Н.А. Назарбаев қатысты.

Президент Н. Назарбаевтың Ақтау портының реконструкциясы
басталғанын білдіретін символикалық тасты қалау сәтіне
қатысуы. 1997 ж.

Қайта құру нәтижесінде қуаттылықты жаңарту
жобалары іске асырылды, порттың инфрақұрылымы және
басқару құрылымы жетілдірілді. Порттың құрғақ жүктерге
қызмет жасау бойынша тиеу-түсіру кешенінің мүмкіндігі
бұрыннан сақталған жылына 8 млн тонна мұнайды
ауыстырып тиеу мүмкіндіктеріне қарағанда жылына 1,55 млн
тоннаға дейін ұлғайды.
Қайта құрылғаннан кейін Ақтау порты жұмысын бір
минутқа да тоқтатпайтын көп мақсатты заманауи терминалға
айналды.
Бұл жоба өндірістік қуаттылықты ұлғайтумен
шектелген жоқ. Порт қызметкерлерінің біліктілігін арттыру,
басқару жүйелерін автоматтандыру, жүк айналымы
статистикасын жүргізу, есептеулерді автоматтандыру,
клиенттерге қызмет жасау рәсімдерін жеңілдету, маркетинг,
іс қағаздарын жүргізу, менеджмент жүйелерін қолданысқа
енгізу бойынша көп жұмыс атқарылды.
Қазіргі уақытта Қазақстанның Ақтау порты Каспий,
Қара теңіз – Орта теңіз және Балтық алабы, Парсы шығанағы
және Оңтүстік Шығыс Азия елдерінің порттарына шығатын
халықаралық транспорттық коридордың құрамында.
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Нұрлан Балғымбаев,

2001 жылы «Қазақойл» ҰМК Президенті:

«КҚК – ТМД-дағы үш ел мен 10 компания
қатысатын алғашқы ірі инвестициялық жоба».

Джим Биндра,

Chevron Pipeline Company Президенті:

«Құбыр өңірге тікелей, сол сияқты жанама
инвестицияларды тартатын магнит болмақ».

Қасым-Жомарт Тоқаев,
ҚР Премьер-министрі:

«Қазақстандық мұнайсыз бірде-бір жоба –
ирандық жоба болсын, Баку-Джейхан болсын –
бейімделе алмайды». Қазақстан түбегейлі
айқындаманы ұстанады – құбыр неғұрлым
көп болса, соғұрлым республикаға тиімді болмақ.
Бұл жерде ешқандай саяси теріс ұғым жоқ».

Владимир Школьник,

Ләззат Қиынов,

1997-1999 жылдары «КҚК» ЖАҚ Бас директоры:

«КҚК мұнай құбыры жұмыс істеп кеткенше,
қазақстандық тарап көп қиындық көрді: бізді мұнай
тасымалдау кестесіне кіргізген жоқ, бізге мұнайдың
қажетті тасымалданатын мөлшері берілген жоқ
және т.б. Әрдайым өзімізді міндетті сезініп, әр
нәрсені өтініп, көндіруге тура келіп отырды...
Десек те, мұнай құбыры іске қосылған соң арқамыздан
ауыр жүк түскендей болды. Барлық мәселелер тиісті
деңгейде шешіле бастады».

2001 жылы ҚР Энергетика және минералдық ресурстар
министрі, ҚР Премьер-министрінің орынбасары:

«Мен Новороссийск жанындағы КҚК жүйесін
пайдалануға беру салтанатына қатыстым.
Осы құбырдың ашылуына арналған салтанатты
рәсімге Қазақстан атынан қатысуды маған
Елбасы тапсырды.
Бұл жоба біздің елімізге инвестициялық
қызығушылықты әрі қарай арттыру тұрғысында аса
маңызды болды. Мұнайды өндірерміз, ал оны Еуропаға
қалай жөнелтеміз? КҚК құбыры дәл осы жолды
ашып берді».

Анатолий Шаталов,

РФ Отын және энергетика министрінің орынбасары,
КҚК қайта құрылған жобасының қорытынды келісіміне
қол қою рәсімінен кейін:

«Консорциумды құру стратегиясын және
құжаттарына қол қоюды қазақстандық тарап
ұйымдастырды».

Борис Немцов,

РФ Премьер-министрінің Бірінші Орынбасары,
Отын және энергетика министрі:

«Осыдан бір ай бұрын ғана келісімге қол қою мәселесі
күрделі іс болатын және тек екі Президенттің
араласуымен ғана бюрократтық қиындықтардың
түйіні шешілді. Алдында РФ Президентінің Жарлық
жобасы табылмады, кейіннен Ресей Үкіметінің
қаулысы да жоғалған болып шықты. Ол құжаттарды
іздеуге үш күн кетті, тек Ресей Президенті
араласқаннан кейін ғана келісімнің мәтінін бекітуге
қатысты әуре-сарсаң аяқталды.
$28,3 млрд соманың қомақты бөлігі мұнай құбыры
өтетін өңірлерге беріледі және бұл сома елдегі
зейнеткерлерге берешектің қазіргі сомасынан асады.
Ресейде биік мінбелерден интеграция қажеттілігі
туралы айтып жүрген саясаткерлер көп, бірақ олар
тек ауызбен ғана айтады, іспен көрсетпейді. Осы
жоба Ресей мен Белоруссия қатынастары үшін де үлгі
бола алады».

Карл Бюрнетт,

Mobil Oil Kazakhstan Президенті:

Ричард Мацке,

Chevron компаниясының Президенті:

«Chevron көпварианттылық айқындамасын
ұстанады, бірақ тұтас салаға КҚК қажет және
мұны барынша жылдамдату керек. Ол Америка–
Ресей қатынастарын расымен нығайта алады.
Кейбіреулер Ресейді қатыстырмай экспорттау
варианты өңірдің мүддесіне сай келеді деп сендіреді,
мен мұндай күш-жігерді құрметтеймін, бірақ Каспий
өңірінің болашақ мұнай өнеркәсібі үшін Ресейдің
қатысуының маңызы аса зор. КҚК – американдық,
ресейлік, қазақстандық компаниялардың бірлесіп
жұмыс істеуіне арналған катализатор. Бізді
табысқа жеткізетін маңызды қадам – тікелей
КҚК дамыту немесе керісінше тығыз байланысты
«Теңізшевройлды» дамыту».

«Қазақстандағы қорлардың максималды қуаты
пікірталастардың тұрақты тақырыбы болғанымен,
республиканың мұнай өндіруші көшбасшылар
қатарынан орын алуға біршама мүмкіндігі бар.
Болашақта мұнай бағасы республикадағы мұнай
игеру тиімділігін қамтамасыз ету үшін жеткілікті
дәрежеде күшті болады. Алайда экспорттық мұнай
құбыры мәселесі қайта туындайды, егер ол тым
қымбат болса немесе дұрыс жұмыс істей алмаса,
онда әлемдік нарық басқа мұнай экспорттаушы
өңірлерге көз тіге бастайды. Ең үлкен тәуекел
бұрынғысынша Қазақстанның шикі мұнайды сыртқа
шығара алу қабілетіне байланысты.
Mobil компаниясының бірінші кезектегі міндеті,
әрине, КҚК. Десек те, КҚК бұл мәселенің бір бөлігін
ғана шешеді, онда жобаланып отырған мұнайдың
орасан зор ауқымын сыртқа шығаратын мүмкіндік
жоқ. КҚК-ге қоса, тым болмағанда, екі мұнай құбыры
және бір газ құбыры қажет болуы мүмкін».

Қанатбек Жұмин,

2001 жылы КҚК Бас директорының ҚР Үкіметімен
байланыстар жөніндегі орынбасары:

«КҚК – экономикалық тұрақты жоба, оның
табыстары жүйенің өткізу қабілетін ұлғайта
отырып және тасымалданатын мұнай ауқымын
өсіре отырып бара-бара өсе түспек. Дивиденд
төлеу кестесі жобаның техникалық-экономикалық
негіздемесінде (ТЭН) айқын белгіленген және ол
бұзылады деп ойлаудың ешқандай қисыны жоқ.
КҚК қазақстандық мұнай бойынша мұнай айдаудың
максималды жобалық ауқымына, ал бұл жылына
20 млн тонна, 2003 жылдың ортасында шығады деп
жобалап отырмыз. Тағы 8 млн тонна – ресейлік мұнай
ауқымы, оның КҚК мұнай құбырына келіп түсетін
уақыты КҚК және «Транснефть» арасындағы
жалғастырғыш құрылысының мерзіміне байланысты.
Құбырдың техникалық қуаттылығы бұл ауқымды
Қазақстанға қайта бөлуге мүмкіндік бермейді.
КҚК сапа банкі (СБ) мәселесі табысты шешілді.
Жүйеге теңіздік мұнайдан басқа қандай да бір
мұнай келе бастағанда СБ өз жұмысын нақты
бастайды. КҚК жүйеге келіп түскен мұнайдың
сапасы мен мөлшерін әрбір кіру нүктесінде тіркейді.
Келіп түсетін мұнай бағасы Лондон биржасында
белгіленген бағаға сәйкес бағаланатын және осы
бағамен мұнай сұрыптарының 11 эталонының
картасы құрылды. Жүк жөнелтушілер арасындағы
барлық есеп айырысулар ақшалай түрде жүзеге
асырылады, мұнай көлемі тоннамен есептеледі».

Сергей Гнатченко,

КҚК Бас директоры:

«КҚК құрылысын салу туралы шешім 90-шы
жылдардың бас кезінде Түркия мен Ресей арасындағы
қазақстандық мұнайды тасымалдау бағыты үшін
шиеленіскен бәсекелестік күрес арқылы қабылданған
еді. КҚК мұнай құбырын салудан Ресейдің бас тартуы
қазақстандық мұнай Ресей аумағы арқылы мүлдем
жүрмейтін болады дегенді білдірер еді, мұның өзінің
ел үшін тигізер теріс әсері тым зор болатын еді».

Дэвид О’Райлли,

ChevronTexaco Бас Атқарушы директоры:

«КҚК жобасы табысты халықаралық
ынтымақтастықтың жарқын үлгісі болып отыр
және барлық дүниежүзілік іскерлік қауымдастыққа
Ресей мен Қазақстанда инвестицияларды сенімді
түрде жүзеге асыруға болатынын көрсетіп отыр.
Бұл оқиға АҚШ, Ресей және Қазақстан арасындағы
серіктестік қатынастарды белсенді дамыту
кезеңінде болды».
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САЛАҒА АРНАЛҒАН ҚР Мұнай-газ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР секторының
кәсіпорындарын
мемлекет
«Қазақстан сенімді әрі болжамды
меншігінен алу және
инвестициялық беделге ие болғандықтан,
біз шетелдік инвесторларға өз
жекешелендіру
талаптарымызды қоя аламыз.
бағдарламасының
Біз халықаралық беделді, өз кредиттік
тарихымызды жеңіп алдық және біздің
аяқталуы
тілектерімізге шетелдік серіктестердің
түсіністікпен қарауы заңды».

Нұрсұлтан Назарбаев,

ҚР Президенті,
«Қазақстан жолы» кітабынан

Қ

азақстан Республикасының тәуелсіздік
жағдайында дамуының екінші
бесжылдығында мұнай-газ секторы
кәсіпорындарын мемлекет иелігінен алу
және жекешелендірудің үшінші – қорытынды
кезеңі іске асырылды. Бұл кезеңде мұнай-газ
кешенінің кәсіпорындарын жекешелендіру
ісі жандандырылды. 1996-1998 жылдар
аралығында ҚР Үкіметі тендерге ірі
компаниялар – «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ,
«Ақтөбемұнай» АҚ және газ шаруашылығының
тағы 22 кәсіпорнын шығарды.

Мұнай-газ секторындағы ірі сатып
алу-сату мәмілелері
«АҚТӨБЕМҰНАЙ» АҚ
1997 жылғы 25-қаңтарда «Ақтөбемұнай»
кәсіпорындарын жекешелендіру бойынша тендерлік
комиссия мәжілісі өтті, компанияның 85% акциясы
тендерге алдыңғы жылы шығарылған болатын. Өтінім
беруді аяқтау мерзімдері бірнеше рет кейінге шегерілді.
Бастапқыда тендерге тек бір ғана компания қатысты,
ол – американдық Exxon компаниясы, бұл жағдайда
кәсіпорынның акциялары үшін күресте бәсекелестер
болмады. Қаңтарда американдық Texaco компаниясы өзінің
тендерлік қорытынды ұсыныстарын жасады. Алайда нақты
бәсекелестік туралы мәселе ашық күйде қалды, себебі
85 пайыздық пакетке тек бір ғана компания өтінім берді,
ал екіншісі – әлдеқайда аз мөлшердегі пакетке ұсыныс

жасады, осы жағдайға байланысты олардың ұсыныстарын
салыстыруға келмейтін еді.
1997 жылғы 31-наурызда «Ақтөбемұнай» АҚ
жекешелендіруге өтінімді 4 үміткер тапсырды – Қытай
ұлттық мұнай компаниясы, Amoco, Texaco, сонымен қатар
ресейлік «Южный мост» компаниясы.
1997 жылғы мамырда «Ақтөбемұнай» АҚ бойынша
тендер өткізуде түбегейлі өзгерістер болды. Бірлестіктің
сатуға жоспарланған 85% акцияларының орнына дауыс
беруші акциялардың 67% құрайтын тек 60%-ы ғана
сатылатыны белгілі болды. Кеңқияқ және Жаңажол кен
орындары осы тендерде сатылатын меншік құрамына
кірмейді. Оған қоса, шамамен 1998 жылы Әлібекмола кен
орны бөлек тендерге шығарылатын болады.
1997 жылы 4-маусымда CNPC вице-президенті
Ву Яаовен мен ҚР Қаржы министрлігі Жекешелендіру
департаментінің директоры Эдуард Өтепов қытайлық

компанияның Ақтөбе облысындағы Кеңқияқ және Жаңажол
кен орындарын игеретін «Ақтөбемұнай» АҚ 60,2% акциялар пакетін $325 млн сатып алуы туралы келісімге қол
қойды.
Осылайша, 1997 жылы алғаш рет қазақстандық
нарыққа Қытай ұлттық мұнай компаниясы (CNPC) келді
және 1995 жылы басталған «ескі» тендерлердің және ірі
жекешелендіру жобаларының бірі аяқталды.
Келісімге қол қойылған соң Қазақстанға «CNPCАқтөбемұнайгаз» ААҚ бірлескен кәсіпорнының 25,12%
акциясы, еңбек ұжымына – 5,07% атаулы артықшылықты
акциялары тиесілі болды. Жай және артықшылықты
акциялардың тағы 9,53% әр түрлі жеке тұлғалар мен заңды
тұлғалардың иелігіне берілді.
2001 жылдың басында ҚР Үкіметі жобаны
қазақстандық Үкіметтің бастамасымен мерзімінен бұрын
өткізген «CNPC-Ақтөбемұнайгаз» ААҚ мемлекеттік
акциялар пакетін американдық Access Industries Inc
компаниясына 5 жылға сатып алу құқығынсыз сенімгерлік
басқаруға табыстады. Біраз уақыттан кейін 2003 жылы
CNPC қазақстандық қор биржасының саудаластығында
«CNPC-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акцияларының мемпакетінің
қалған 25,12% сатып алды.
1997 жылғы 24-қыркүйекте, ҚХР Мемкеңесінің
Премьері Ли Пэн бастаған Қытай үкіметі делегациясының
Қазақстанға сапары барысында құны $4,38 млрд мұнай
және газ саласындағы мемлекетаралық ынтымақтастық
туралы келісімге қол қойылды. Осы құжатқа ҚР Вицепремьері Өмірзақ Шүкеев және Мемкеңес Премьерінің
орынбасары Ли Ланьцин өз қолдарын қойды.
Мәміленің негізгі тұстары:
• Мұнай және газ саласындағы ынтымақтастық туралы
келісімшартта белгіленген инвестициялар мен
бонустардың мол көлемі: 20 жыл ішінде – $4 млрд
және $325 млн сәйкесінше;
• Әлеуметтік саладағы инфрақұрылымды жақсарту;
• «Ақтөбемұнайгаз» борышқорлық міндеттемелерін
өтеу;
• Роялти төлемдері (келісімшартта оның минималды
мөлшері белгіленген, ал қорытынды мөлшері жер
қойнауын пайдалану туралы келісімшарт жасалған
соң белгіленеді).
«CNPC және Access компанияларының әрекеттестігі
Қазақстан Үкіметінің мүддесінде ғана емес, компанияның
ұзақ мерзімді дамуына да қызмет етеді және оның
жарғысына сәйкес атқарылады».
Ву Яовен,
«CNPC-Ақтөбемұнайгаз» Вице-президенті

«МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» АҚ
1997 жылғы 8-ақпанда «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
(Маңғыстау облысы) акциялар пакетінің 60% сатып алу
жөніндегі тендерлік ұсыныстары бар пакеттерді ашу рәсімі
өтті. Өтінім берген алты компанияның арасында –
Қазақстан, Ресей және қиыр шет мемлекеттердің,
сонымен қатар өзінің жекешелендіру сызбасын ұсынған
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның өзінің өкілдері болды.
1997 жылғы 11-мамырда Central Asia Petroleum
Ltd. тендер жеңімпазы деп жарияланды. Сатып алу-сату
шартына компания директоры Хилми Панигоро және

ҚР Қаржы министрлігі Жекешелендіру департаментінің
директоры Эдуард Өтепов қол қойды. Мемлекетте
акциялардың 30% қалды, дауыс беру құқығы жоқ
артықшылықты акциялар түрінде акциялардың 10% –
еңбек ұжымына берілді.
Индонезиялық компания тендерді басқа алты
шетелдік және отандық компаниялармен, оның ішінде
атақты Oryx Kazakhstan Energy (АҚШ) компаниясымен
қатаң бәсекелестікте жеңіп алды.
Компанияның жаңа иеленушісі «Маңғыстаумұнайгаз»
борыштарын өтеу және төмендеп кеткен мұнай өндіру
көлемін арттыру бойынша міндеттеме алды.
Мәміленің негізгі тұстары:
• Мәміленің жалпы құны – $4 млрд 348 млн, оның
ішінде $4,1 млрд – 20 жыл ішінде іске асырылатын
инвестициялар;
• Өндіру бонусының төлемі және келісімшарт кезеңі
үшін роялти – $503 млн 273 мың.
• Экологиялық бағдарлама шығындары – $70 млн;
• Әлеуметтік саладағы жобалардың шығындары –
$30 млн;
• Жергілікті кадрларды оқыту және қайта даярлау
шығындары – $19 млн.
• Қиын кезеңдерді басынан өткеріп жатқан және соңғы
жылдары жыл сайын мұнай өндіру ауқымын 15-20%
азайтып отырған «Маңғыстаумұнайгаз» борыштарын
өтеу бойынша міндеттемелер
• Компания мамандары жан-жақты техникалық талдау
жасағаннан кейін кен орындарында мұнай өндіруді екі
есеге арттыру.
• Заңды тұлғалардың ҚҚС, акциз және табыс салығы
төлемдерінен түсетін сома – $1 млрд 695 млн 170 мың.
• Жобадағы қазақстандық тараптың үлесі – 65,73%
(оның ішінде «Қазақойл» ҰМК үлесі – 14,69%),
Central Asia Petroleum Ltd компаниясының
үлесі – 29,38%, еңбек ұжымының үлесі –
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ үлесі – 4,9%.
• Қазақстан Республикасы алғашқы 25 жылда ақшалай
$2 млрд 949 млн 166 мың, «Қазақойл» ҰМК» – $848
млн 829 мың, шетелдік акционер – $1 млрд 697 млн
658 мың алады.
Маңғыстау облысының 15 мұнай-газ кен орнында
лицензиялық блоктар шегінде көмірсутегі шикізатын
барлау және өндіру жөнінде 31 жылдық мерзімге
келісімшарт жасалды. Барлық 15 кен орнын игергенде 25
жыл ішінде сұйық көмірсутегі бойынша өндіру ауқымы:
сұйық көмірсутегі бойынша 106,3 млн тонна; табиғи газ
бойынша 10,6 млрд текше метр болуы тиіс еді.
«Central Asia Petroleum Ltd ұсыныстары басынан-ақ
бәсекелестерінен оқ бойы жоғары тұрды. Жасалған
келісімшартта Қазақстанның құқықтық және салықтық
режимімен жұмыс істейтін сатып алушыға қандай да бір
эксклюзивті жеңілдіктер берілмейді.
Жыл басынан бастап бұқаралық ақпарат
құралдарында «Маңғыстаумұнайгаз» өз акцияларын
халықаралық қор биржасына шығармақ деген алыпқашпа
әңгімелер айтыла бастады. Бірақ біз бұл мәселеге жақын
келгенде, тіпті тиісті аудиттің өзі де жүргізілмеген
болып шықты».
Александр Павлов,
ҚР Вице-премьері
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Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

1997–2001
«Бонус көлемі өндіру ауқымына байланысты болады–
әрбір 20 млн тонна көмірсутегі үшін инвестор $2,5 млн
төлейтін болады; мемлекеттік қорлар комитеті растауы
тиіс коммерциялық ашылулар болғанда төлемдер $1 млн
құрайтын болады. Арнайы төлемдерде 25 жыл игеру
ішінде мемлекетке $500 млн астам табыс әкелетін роялти
аса үлкен рөл атқарады».
Бауыржан Аймақов,
ҚР Меминвестком директоры
«Ең перспективті кен орындары – өндірілетін
қор ауқымы 100 млн тонна және 77 млн тонна мұнай
деп жобаланып отырған Қаламқас пен Жетібай кен
орындары. Бірақ технологияларды жетілдірсе, мұнай
өндіру ауқымын ұлғайтуға болады».

Банк тендерге қатысуға 93 фирманы шақырды,
олардың 14-і қызығушылық танытты. Қорытынды
сатыда 4 компаниядан: Amoco (АҚШ), CNPC (Қытай),
Petronas (Малайзия) Unocal-мен бірге консорциумнан
(АҚШ) 3 байқау ұсынысы түсті.
Баяғыдан-ақ Маңғышлақ мұнайының ерекшелігі –
құрамындағы парафинінің жоғарылығында. Осыған ұқсас
кен орны Қытайда бар, олар, әрине, бұл мәселені шешуде
бізден әлдеқайда озып кеткен.
1997 жылғы шілдеде Қытай ұлттық мұнай-газ
компаниясы жеңімпаз деп танылды, онымен экспорттық
қазақстан-қытай мұнай құбырын салу және Өзен кен
орнын бірлесіп игеру туралы бас келісім жасалды».
Жақсылық Жанғазиев,
1997 жылы «Өзенмұнайгаз» АҚ Президенті

Сағын Қырымқұлов,
1997 жылы «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Президенті

«ҚАРАЖАНБАСМҰНАЙ» АҚ

ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» АҚ
«Өзенмұнайгаз» АҚ үшін стратегиялық инвестор
таңдау күрделі іс болды және тендер ұйымдастырушылары
арасында біршама қайшылықтар туғызды. Тендердің үш
қатысушысы – CNPC, Amoco және құрамында Petronas
және Unocal екі компаниясы бар консорциум – кейбіреуі
$1 млрд асатын «Өзенмұнайгаз» АҚ акцияларын сатып
алуға қатысты өз ұсыныстарын ұсынғанына қарамастан,
бірнеше ай бойы тендер жеңімпазы туралы шешім де, оны
әрі қарай жүргізетін принциптік сызба да болған жоқ.
1997 жылғы 31-шілдеде вице-премьер Өмірзақ
Шүкеев төрағалық еткен ведомствоаралық комиссияның
мәжілісінде «Өзенмұнайгаз» АҚ жекешелендіру бойынша
эксклюзивті келіссөздер жүргізу құқығын Қытай ұлттық
мұнай компаниясына беру туралы шешім қабылданды.
Алайда кейінірек «Өзенмұнайгаз» АҚ акцияларының 90%
Мемлекеттік мүлік комитеті «Қазақойл» Ұлттық мұнай-газ
компаниясына тапсырды.
«Өзенде дағдарыс 1990 жылы басталды, ол уақытта
мұнай өндіру ауқымының түсу қарқыны жылына 15-18%
дейін жетті. Оның себептері де айқын: мұнай кәсібі
жабдықтарының тозуы, жалпы елдегі қиын жағдай
және осылардың салдарынан «Өзенмұнайгаз» АҚ қаржы
жағдайының нашарлауы. Осының бәрі жиылып келіп
60 мың өзендіктердің өміріне қауіп төндірді және Өзен
кен орнын қалпына келтіру жобасы аса маңызды болды.
1993 жылы үкімет Дүниежүзілік банкке кен орнын
реабилитациялауға қарыз беру туралы өтініш жасады.

1997 жылдың бас кезінде тендер нәтижесінде
«Қаражанбасмұнай» АҚ акцияларының 94,6%
американдық «Тритон Вуко» компаниясына сатылды.
Олар ең алдымен Қаражанбас (Маңғыстау облысы) кен
орнында бірлескен кәсіпорын құруды ұсынды. Алайда
кәсіпорынның барлық мемлекеттік акциялар пакетін сатуды
жоспарлап отырған Үкіметке бұл ұсыныс ұнамады.
Технологиялық қиындықтарын – құрамындағы
парафині және асфальт-қазба шайыр құрамдас бөліктері
көп ауыр мұнай, сонымен қатар кен орнының күрделі
геологиялық құрылымын ескере отырып БК, Үкіметтің
пікірінше, кәсіпорынды басқара алмайды және оған қажетті
инвестиция тарта алмас еді.

СОЛТҮСТІК БОЗАЩЫ
КЕН ОРНЫ
1998 жылғы қыркүйекте американдық Texaco
компаниясына әлеуетті мұнай резерві – 1 млрд баррель
және тәулігіне 8 мың баррель тұтқыр, жоғары күкіртті
мұнай өндіретін Солтүстік Бозащы (Маңғыстау облысы)
кен орнының 65% акциясы сатылды.
Кейінгі алты-жеті жыл ішінде бұл жобаның
акционерлер құрамы бірнеше рет ауысты.

ПАВЛОДАР ЖӘНЕ
АТЫРАУ МӨЗ
Дәл осы кезеңде екі қазақстандық мұнай өңдеу
зауыттарын – Павлодар және Атырау зауыттарын
жекешелендіру мүмкіндігі қатарлас қарастырылып жатты.
Ол кезде осы кәсіпорындарда шикі мұнайды өңдеу
ауқымы азайып бара жатқан еді.
1996 жылғы қарашада Атырау МӨЗ ұжымының 94 506
акциясы Telf AG сенімгерлік басқаруына берілген болатын.
Оған қатарлас компания зауыттың 12,1% акциясын сатып
алды, бұл акциялар зауытты акционерлеген кезде іргелес
ұйымдар – «Ембімұнайгаз» АҚ, «Теңізмұнайгаз» АҚ,
«Оңтүстікмұнайқұбыры» ӨБ, «Атырауэнерго» АҚ және
Атырау теміржол бөліміне берілген еді.
Кейінірек Үкімет қаңтардағы тендердің нәтижелерінің
күші жойылды деп жариялауға мәжбүр болды. Зауыт
акцияларының мемпакеті 1999 жылы Telf AG және онымен
үлестес компаниялар тобынан Атырау МӨЗ акциялар
пакетін сатып алған және 86,7% акцияларға иелік етіп
отырған жалғыз ірі акционерлік кәсіпорын «Қазақойл»
ҰМК берілді.
1997 жылдың басында іс жүзінде циркулярлық
режимге көшкен Павлодар МӨЗ-ге келетін болсақ,
өндірістің жұмысын сақтап қалу үшін алғашында
1990 жылдары жобаланған жекешелендіру кейінге
қалдырылды. Кейінге қалдырылу себебі Ресейдегі
анағүрлым ірі және шикізатпен жақсырақ жабдықталған
Омск мұнай өңдеу зауытының жоспарланған сатылуына
байланысты болды. Инвестициялық тартымдылығы
жағынан ресейлік кәсіпорынмен Павлодар МӨЗ бәсекелесе
алмайтын еді.
1997 жылдың бас кезінде тендер нәтижесінде
Павлодар МӨЗ американдық CCL Oil компаниясының
концессиясына үш жылдық мерзімге берілді. Үкімет
концессия мерзімі аяқталған соң зауытты сату туралы
мәселеге қайта оралуға ниет білдірді.

Сол кезде жекешелендіру
процестеріне қарсы шығушылар
да көп болды. Бұл бағдарламаның
ұлттық мүддеге сәйкеспеуі,
еңбек ұжымына және әлеуметтік
салаға парықсыздықпен қарау –
жекешелендіруге қарсы аргумент
болды. Ең басты ұнамсыз мәселе –
кәсіпорындарға шетелдіктердің
келуі болды. Десек те, кейін
уақыт көрсеткендей, кәсіпорында
қордаланып қалған бюджет
борыштарының және еңбекақы
қарыздарының өтелуі, жұмыс
орындарының сақталуы, өндірістің
дамуы жекешелендіру процестерінің
негізгі табысы болды.

Қасым-Жомарт Тоқаев,

2001 жылы ҚР Премьер-министрі:
«ТМД-да бірінші болып Қазақстан кіріскен
жекешелендіру саясаты инвестиция тарту бойынша
жұмыстарға тығыз байланысты болды. Қазақстанға
берілетін шетелдік қаржылай салымдардың
ауқымының күрт өсуіне жекешелендіру үлкен рөл
атқарды. Әсіресе, «үлкен жекешелендіру» деп
аталатын кезең жемісті болды, ол кезде өнеркәсіп,
энергетика, транспорт салаларындағы өндіруші
және өңдеуші ірі кәсіпорындар сатуға шығарылды.
Энергетика саласындағы жекешелендірілетін
кәсіпорындардың қатарында «Ақтөбемұнайгаз»,
«Шымкентмұнайұйымсинтез» (ШНОС),
«Маңғыстаумұнайгаз», «Қазақстанкаспийшельф»,
Шығыс Қазақстан облысындағы ГЭС каскады, Алматы
ГЭС және басқа нысандар сияқты алыптар болды.
Кен орындарын игеру үшін бірлескен кәсіпорындар
және шетелдік серіктестермен бірлескен
консорциумдар құрылды, олардың ішінде әлемдік ірі
трансұлттық компаниялар да болды. Жетекші мұнайгаз компаниялары КҚК құбырының акционері болды,
Теңіз және Королевский кен орындарын игеру үшін
«Теңізшевройл» БК құрылды.
2000 жылдардың басында Үкімет жекешелендіруді
жалғастырды, бірақ осы орайда мемлекеттік мүлікті
басқару ісін жетілдіру мәселелері алдыңғы қатарға
шықты. Мемлекеттік меншікті басқару және оған
билік ету мәселелері бойынша мемлекеттік органдар
арасында өкілеттілікті бөлудің жаңа тәсілдері
қолданыла бастады.
2001 жылы жекешелендірудің негізгі кезеңі аяқталды.
Ол нарықтық экономиканың нақты негіздерін құруға
мүмкіндік берді. Қазақстан ТМД мемлекеттері
арасында нарықтық экономикалық ел деген мәртебесі
бар бірінші ел болды. Шетелдік инвесторларды тарту
бойынша жұмыстар Президенттің жеке бақылауында
болды. Дүниежүзілік саяси және экономикалық
элитамен көптеген кездесулер өткізген соң Қазақстан
көшбасшысы оларды Қазақстанға инвестиция
салудың сенімділігі мен тиімділігіне аргументті түрде
көндіре алды. Мемлекеттердің, халықаралық қаржы
ұйымдарының басшылары, әлемдік бизнес капитандары
оған сенді. Бай табиғи ресурстар, саяси тұрақтылық,
қолайлы заңнамаға қоса, Н. Назарбаевқа жеке сенім
білдіру – дәл осы фактор – шетелдік инвесторлардың
өз капиталдарын салу нүктесін таңдауы барысында
шешуші фактор болды.
1992-2000 жылдары қабылданған шаралардың
нәтижесінде Қазақстан экономикасына $18 млрд
астам тікелей шетелдік инвестициялар тартылды.
Негізгі инвесторлар: АҚШ, Ұлыбритания, Италия,
Корей Республикасы және Швейцария. Қаржылай
тұрақтандыру мақсатында мемлекеттік бюджетті
толтыруға қоса, Қазақстанды алдыңғы қатарлы
даму деңгейіне шығару үшін қажетті заманауи
технологиялар мен менеджментті тарту мәселелері
де біршама шешілді. Тәуелсіздіктің бірінші
онжылдығында қол жеткен Қазақстанның
инвестициялық саясатының табыстары еліміздің
тұрақты экономикалық дамуының және көптеген
жылдарға алға озып кеткен әлеуметтік прогресінің
іргетасы болып қаланды».

Құрметті оқырман!

Қ

олыңыздағы кітап – Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылы
ішінде мұнай-газ саласының тарихында болған ең қызықты, елеулі сәттер
бейнеленген тамаша туынды.
Мұнда тарихи сәттердің куәгерлері – біздің ардагерлеріміз бен беделді
мамандарымыздың естеліктері ұсынылған. Ол тарихи сәттерге – Қазақстан
кәсіпорындарының нарықтық жүйесі, жабдықтары мен технологияларының әбден
тозығы жеткен, жан-жақта басы қосылмай бытыраған кезі – кеңестік дәуір немесе
Теңіз, Қарашығанақ, Қашаған сияқты ірі кен орындарын игеру жөніндегі бірінші
мұнай келісімшарттарына қол қою сәті де кіреді.
Қазіргі мұнай-газ саласы – барлық қызметтері жолға қойылған біртұтас жүйе,
онда 230 мыңнан астам адам еңбек етеді. Ол қызметкерлердің бәрінің де отбасы,
туған-туыстары бар.
Бұл дегеніңіз, мыңдаған қазақстандықтар мұнай-газ саласымен тікелей
байланысты дегенді білдіреді.
Қорыта келе Қазақстан өз дамуының ширек ғасыры ішінде 1 млрд тонна
мұнай және 547,6 млрд текше метр газ өндірді деп айтуға болады. Мұнай-газ
саласы Ұлттық қорға 99% түсім түсіреді, елдің 70% астам экспортын қамтамасыз
етеді және ЖІӨ шамамен төрттен бірін құрайды.
Бірақ әлем бір орында тұрмайды, Қазақстан да солай. Біз жаңа технологиялық
төңкеріс заманында өмір сүріп жатырмыз. Дәстүрлі энергетика көздерінің орнын
баламалы «жасыл» технологиялар басқалы отыр. Көмірсутекті шикізат жаңаша
түрде қолданысқа түсейін деп тұр. Қазақстанның мұнай-газ-химия өнеркәсібі әлі
де қалыптасу сатысында болғанымен, Тәуелсіздік жылдарында осы салада базалық
мұнай-химия өнімдерін шығару бойынша өндірістер іске қосылды. Полипропилен,
жол битумын, ароматты көмірсутегін өндіретін зауыттар салынды.
Бізді алда көптеген жаңалықтар күтіп тұр. Оларға қоса міндетті түрде
жаңа технологиялар мен мамандықтар да пайда болады. Дүниежүзілік мұнайгаз саласының жаңа бағыттарын дамытуға біздің еліміз де өз үлесін қосатынына
сенімдімін.
Осы кітап көңілдеріңізден шығады деп ойлаймын!

Қанат Бозымбаев,

Қазақстан Республикасының Энергетика министрі
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Ұлттық

«ЛОКОМОТИВ»
2000 жылдардың бірінші жартысында, Президент
Нұрсұлтан Назарбаев белгілеген бағытқа сай Қазақстан
экономикалық өсудің (бірінші кезекте, мұнай-газ саласын
дамыту есебінен) жоғары қарқынына қол жеткізуге,
әлеуметтік тұрақсыздық пен энергетикалық қауіпсіздікті
қамтамасыз етуге негізделген алдыңғы жылдары
басталған мемлекет саясатын одан әрі жалғастырды.
Елбасының тікелей қадағалуымен 2001-2010 жылдарға
арналған Әлеуметтік-экономикалық даму жоспары
және Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейін
индустриалдық-инновациялық даму стратегиясы
сияқты бірқатар маңызды құжаттар қабылданды, бұл
құжаттардың мақсаты - экономиканы құрылымдық
жаңарту, оның ішінде мемлекет табысының мұнай
экспорттаудан түскен бөлігі есебінен жаңарту.
Сол кездегі Үкіметтің басты ұрандарының бірі
мынадай болды: егер ауыр 1990-шы жылдары
шетелдік инвесторлар Қазақстанның «әлсіз»
экономикасына мемлекеттен біршама
салықтық және кедендік жеңілдіктер ала
отырып көмектескен болса, енді бұдан
былай тараптардың қарым-қатынасы
мүдделер балансын сақтау үшін
түбегейлі өзгертілуі тиіс. Енді Қазақстан
шетелдік инвесторларға өз шарттарын
қоя алады. Осы мақсатта Үкімет
Қазақстан экономикасының бәсекеге
қабілеттілігін арттыру және даму
жобаларындағы мемлекет рөлін
күшейтуге бағытталған бірқатар
бағдарламалар мен заңнамалық
актілер қабылдайды.
Осы кезеңдегі мұнайлы ел әр түрлі
масштабтағы мұнай операторларының
көптігімен ерекшеленеді. 1990
жылдардың бас кезінде келген
халықаралық компаниялардың басым
көпшілігі осы саладағы ең ірі инвесторлар
болып отыр. Осыған сәйкес, орасан
зор жобалар – Теңіз, Қарашығанақ және
Қашаған – Қазақстанның мұнай саласындағы
мүмкіндіктерінің бренді болып отыр.

Қарастырылып отырған кезеңде
Қазақстанда мұнай және газ конденсатын
өндірудің орташа жылдық өсімі 12%-ды
құрайды, ал 2003 жылы Республиканың
тәуелсіздік жылдарындағы мұнай өндіру
секторының ең жоғарғы көрсеткіші –
45,1 млн тоннаға қол жеткізілді.
Қазақстанның мұнай жеткізуші
дәрежесіндегі рөлі де артуда. Әлемдік нарық
масштабында, әсіресе Сауд Аравиясы, Ресей,
АҚШ сияқты ірі мұнай державалардың сол
кезеңде нарықтағы өз үлестерін азайтқанын
ескерсек, бұл үлкен прогресс.
Қазақстандық мұнай мен газдың
шығысқа, қытай жағына бет бұруы ең басты
оқиғалардың бірі. Геосаясат саясатпен
тығыз байланысты құбылыс. Дүниежүзінің
энергетикалық картасында күштерді бөлу
процесі басталды, онда Еуразиялық бөлікте
Қазақстанға жетекші рөл берілді.

Мұнай бағасының біршама өсуіне
орай (мысалы, 2004 жылы бір баррельге
$40 болып, рекордтық деңгейге жетті)
мемлекетке экономикалық өсудің
жоғары қарқынды үлгісін іске асырудағы
«локомотив» рөлі беріледі. Мемлекет ел
ішінде, сол сияқты елден тыс нарықта
бәсекелесе алатын трансұлттық
корпорациялар құруға ынталандыратын
экономикалық және саяси жағдайды
қалыптастыруға бел шешіп кіріседі. Әлбетте,
жаңа «ҚазМұнайГаз» ұлттық холдингіне
сенім артылды.
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ТҮЙІСУ
НҮКТЕСІ

Каспий теңізі солтүстік бөлігі түбінің
аражігін ажырату туралы ҚР мен РФ
арасындағы келісімнің хаттамасы
«Каспийдегі ірі кен орындарын бірлесіп
игеру біздің қарым-қатынастарымызды
жаңа деңгейге көтеріп қана қоймай,
басқалар үшін үлгі де көрсете алады».
Нұрсұлтан Назарбаев,
ҚР Президенті

1998

жылы 6-шілдеде ҚР мен РФ арасында
Каспий теңізі солтүстік бөлігі
түбінің аражігін ажырату туралы
мемлекетаралық келісімге қол қойылғалы бері бес жыл
өтті. Алайда Каспийдегі бірқатар даулы құрылымдардың
заңды мәртебесі бұрынғысынша белгіленбеген күйі қалды.
Бұл жағдайларда ресейлік «Лукойл» компаниясы
Астананың келісімінсіз Хвалынск кен орнының қорларына
барлау жұмыстарын бастап кетті, бұл кен орнынан

Қазақстан да үміттеніп отырған еді, сол себепті ресейлік
мұнайшылардың бұл әрекетін заңсыз деп таныды.
2002 жылдың мамырында ҚР ІІМ Ресейге осы жөнінде
наразылық нотасын жариялады.
Тек тараптардың дипломатиясы, табандылығы және
келісілген іс-қимылдары мәселені шешуге жағдай жасады.
2002 жылы 13-мамырда жер қойнауын пайдаланудың
егемендік құқығын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан мен
Ресей Президенттері Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир

Путин Кремльде Каспий теңізі солтүстік бөлігі түбінің
аражігін ажырату туралы келісімнің хаттамасына қол қойды.
Осылайша, Каспий дәуірінің он жылдық тарихында алғаш рет
нақты қадамдар жасалды.
«Каспийдегі ірі кен орындарын бірлесіп игеру біздің
қарым-қатынастарымызды жаңа деңгейге көтеріп қана
қоймай, басқалар үшін үлгі де көрсете алады» – деп мәлімдеді
ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев.
«Дау-дамайы жоқ және заңды құжаттары бар
мемлекетпен жұмыс істеу әрқашан жеңіл» – деп атап өтті өз
кезегінде РФ Президенті Владимир Путин.
Кейінірек Елбасы өзінің «Қазақстан жолы» деген
кітабында былай деп жазды: «Мен келіссөздер процесінде

Леонид Федун,
«ЛУКОЙЛ» Вице-президенті:

«Игерілген кен орнының бір бөлігін бере салу
бізге, әрине, қиын, бірақ біз қазақстандық
тараппен осы құрылымды игеру мәселесі
бойынша ымыраға келетінімізге сенімдіміз,
кен орнын бірлесіп игеру шарттары
хаттамада арнайы тармақпен келісілген».

Виктор Калюжный,

РФ Сыртқы істер министрінің орынбасары,
РФ Президентінің Каспий мәселелері жөніндегі
арнайы өкілі:

Хвалынское

Осы уақыттан бастап
мынадай шешім қабылданды:
РФ құзыретіндегі Хвалынск
кен орнын және Орталық
құрылымды, сонымен қатар
ҚР-ға тиесілі Құрманғазы
құрылымын Қазақстан мен
Ресей бірлесіп игеруі тиіс.

«Үш кен орнының екеуі Ресейдің, біреуі
Қазақстанның құзыретіне беріледі
деп келістік. Әзірбайжан тарабынан,
жан-жағынан алып қарағанда, күрделі
қиындықтар жоқ, бірнеше ай ішінде
біз бұл жұмыстарды аяқтаймыз деп
ойлаймын. Бұдан былай тіпті оңай болады,
«ЛУКОЙЛ» мен Әзірбайжан мемлекеттік
мұнай компаниясы арасында шамаланған
аражігін ажырататын линия өтетін
аймаққа түсіп тұрған құрылымдардың
аражігін ажырату туралы уағдаластық
жасалды».

«Лукойл» ААҚ – ресейлік мұнай компаниясы.
Компанияның атауы мұнайшы қалалардың атауындағы
бірінші әріптерден (Лангепас, Урай, Қоғалы) және «ойл»
(ағылш. оil – мұнай) сөзінен құралған.
Компанияның негізгі қызметтерінің түрлері – мұнай
мен табиғи газды барлау, өндіру және өңдеу бойынша
операцияларды жүргізу, мұнай мен мұнай өнімдерін өткізу.
«Лукойл» сауда белгісі – 2007 жылы сәуірде британдық
Financial Times газеті құраған 100 әлемдік сауда белгісі
тізіміне кірген екі ресейлік брендтің бірі («Балтикаға» қоса).
«Лукойлдың» штаб-пәтері Мәскеуде орналасқан.
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Ұзақбай Қарабалин,

2002 жылы ҚР Энергетика және минералдық ресурстар
Вице-министрі, «ҚазМұнайГаз» ҰК Директорлар кеңесінің
Төрағасы:

«Әрине, келіссөздер процесінде дау-дамайлар
болды. Мысалы, құм басқан Долгий аралы
бойынша. Ресей оны өзінің құзыретіне жатқызбақ
болды және сол жерден бастап орталық
линияны есептемек болды. Каспийдегі су деңгейі
қайтқан кезде, Долгий аралы пайда болатын,
ал су көтерілгенде ол су астында қалатын да,
мұндай арал жоқ болып шығатын. Ресей тарабы
оның балықшылардың тұрақтары орналасқан
«колхоздық» материктік арал екенін дәлелдеп
бақты. Қазақстандық мамандар ол жерге барып,
сынама алуға және «арал топырағы» құрлықтық
емес екенін дәлелдеуге мәжбүр болды, онда
құрлықта өсетін өсімдіктер өспейтін. Осылайша,
Долгий айналасындағы дау бітті.
Орталық линияда орналасқан барлық кен
орындары бірлесіп игерілуі тиіс деген шешім –
өте дана шешім болды.
Мен Қазақстан мен Ресейдің Каспийді бөлу
туралы келісімге бейбіт жолмен қол жеткізуін
Елбасының және біздің дипломатияның тамаша
жетістігі деп санаймын».

аймақтағы барлық бес елдің де мүддесі ескерілетініне
сенімдімін. Қазіргі әлемдегі интеграциялық қатынастар
деңгейі экономикалық жаһандану механизмі дүниежүзілік
нарықта өз талаптарын қоятындай және халықаралық еңбек
бөлісі жүйесінде директивті түрде әр елдің рөлін белгілеп
беретіндей мәнге жетіп отыр».
Қол қойылған хаттамаға сай Қазақстан мен Ресей екі
тарап арасындағы модификацияланған орталық линияның
координаттарын белгіледі. Модификацияланған орталық
линияның бастапқы нүктесі деп 13,3` солтүстік ендіктің
46 градус координаты мен 26,4` шығыс бойлықтың
49 градус координаты түйіскен нүкте, ал соңғы нүктесі
деп 33,6` солтүстік ендіктің 42 градус координаты мен
53,3` шығыс бойлықтың 49 градус координаты түйіскен
нүкте белгіленді. Аталған соңғы нүкте РФ, Қазақстан және
Әзірбайжан арасында жер қойнауын пайдалану мақсатында
Каспий теңізі түбінің ара жігін ажырататын линиялардың
түйіскен нүктесі дәрежесінде қабылданады деп көрсетілді
құжатта, бұл соңғы нүкте үш мемлекет арасындағы
үшжақты келісімде тіркелді.
Осы уақыттан бастап мынадай шешім қабылданды:
РФ құзыретіндегі Хвалынск кен орнын және Орталық
құрылымды, сонымен қатар ҚР-ға тиесілі Құрманғазы
құрылымын Қазақстан мен Ресей бірлесіп игеруі тиіс.
Қазақстанның ресейлік тараптан серіктестері Хвалынск кен
орнында «Лукойл», Орталықта – «Лукойл» және «Газпром»,
ал Құрманғазыда – «Роснефть» болады.
Сонымен қатар Хаттамада уәкілетті ұйымдардың
өз тарабындағы үкіметтің келісімімен өз үлесін (немесе
өз бөліктерін) басқа заңды тұлғаларға беру құқықтары
мойындалды. Мұндай талаптан шегінулер болған жағдайда
басқа заңды тұлғалар ұсынған талаптармен бірдей талаппен
өз үлесін беретін ұйымның үлесін сатып алуда уәкілетті
ұйымға басым құқық беріледі.
Каспий теңізі солтүстік бөлігінің модификацияланған
орталық линиясы туралы ресейлік-қазақстандық келісімге
қол қойылуы, күні бұрын ашық жарияланғанына

Қасым-Жомарт Тоқаев,

2002 жылы ҚР Мемлекеттік хатшысы – Сыртқы
істер министрі:

қарамастан, күтпеген жағдай болды. Каспий мәселесі
бойынша берілген, бірақ орындалмаған уәделер
тым көп болды. Қол қойған тараптар енді бұдан
былай Каспий маңындағы басқа үш мемлекет те
Әзірбайжан, Иран және Түрікменстан – мәскеулік
келісімнің әсерімен ымыраға келер деп үміттенді.
Ол уақытта Иран Каспий теңізін бес бірдей
бөлікке бөлуді не теңізді кондоминимум қағидаты
бойынша пайдалануды талап етті. Сол мезетте Ресей,
Қазақстан және Әзірбайжан Каспий теңізінің түбін
модификацияланған орталық линия бойынша бөлген
дұрыс деп санады, «түбін бөлеміз, ал су ортақ»
деді олар.
Осы құжаттың тарихи мәні зор болды, себебі
осы сәттен бастап елдердің өркениетті экономикалық
секторы және аражігін ажырату линиясы белгіленді.
Әр мемлекеттің жер қойнауын игеру жауапкершілігі
ап-анық түсінікті болды.

«2002 жылы13-мамырда Ресей мен Қазақстан жер
қойнауын пайдалануға егемен құқықтарды жүзеге
асыру мақсатында Каспий теңізі солтүстік бөлігі
түбінің аражігін ажырату туралы мемлекетаралық
келісімге қол қойды, осы арқылы Каспийдің өз
секторларындағы түбін межелеуді аяқтады. Хаттама
Келісімде белгіленген қағидаттарды жүзеге асыруға
жағдай жасайды. Мұнай өндіруді жылдамдатып
бастау қажеттілігін ескерсек, бұл аса маңызды шаруа.
Ресейлік «ЛУКОЙЛ» компаниясы теңіз түбінің орталық
линия өтетін секторына орналасқан Хвалынское
кен орнында барлау жұмыстарын бастап кетті.
Қазақстанды Құрманғазы кен орны қызықтырды,
Ресей Орталық кен орнына өз құқықтарын мәлімдеді.
Стратегиялық мәні болғандықтан да келіссөздер жай
болған жоқ. Әңгіме миллиардтаған тонна мұнай және
триллиондаған текше метр газ жатқан теңіз түбін
бөлу туралы болып жатты.
Қазақстанның негізгі ұстанымы мынадай болды:
біріншіден, теңіз түбінің, тым болмаса, солтүстік
бөлігінің мәртебесін белгілеу керек, бұл мәселені бұдан
әрі екіұдай жағдайда қалдыруға болмайды; екіншіден,
қисынды келісімге келмей бұл мәселені шешу қиын.
Сондықтан, келіссөздер барысында біз өзіндік формула
таптық, ол – «модификацияланған» орталық линия.
Іс жүзінде Хвалынское кен орны теңіз түбінің ресейлік
бөлігіне жатқызылды, ал Құрманғазы Қазақстанның
толық құзыретіне берілді. Ымыраластық теңіз
түбінің солтүстік бөлігінің заңды мәртебесіне ғана
қатысты болған жоқ, ең бастысы тараптар өндіруші
компаниялардың мүмкіндіктері мен мүдделеріне сүйене
отырып, кен орындарын бірлесіп игеру туралы
келісім жасады.
Қазақстан және тату көршілестік қатынастарын
қамтамасыз ету, Каспий өңіріндегі қауіпсіздік пен
тұрақтылықты нығайту, өзара сенімді күшейту
саясатын адал ұстанып отыр. Біздің еліміз Каспийде
қарусыздандыру саясатын ұстанады және Каспий
теңізіндегі әскери-теңіз қызметтерді шекаралық
ведомстволардың теңіз бөлігіне жүктелетін
міндеттерімен және атқарымдарымен шектеуді
ұсынады. Біз бұл ең қолайлы тәсіл деп санаймыз.
Бұл жағдаймен бәрі келіспейді, сондықтан қауіпсіздікті
қолдаудың тағы бір кепілі және дау-дамайларды
болдырмаудың сенімді құралы бола алатын Каспий
теңізіндегі қарулануды бақылайтын бесжақты
механизмді құру туралы идея өзекті болып қалып
отыр. Каспий шынында да «достық және тұрақтылық
теңізі» болуы тиіс, жағалаудағы елдердің бәрінің
де қалауы сол».
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де
ТЕҢ ҚҰҚЫҚТЫ
СЕРІКТЕСТІК

2002

жылы 7-маусымда Санкт-Петербург
қаласы ҚР және РФ Президенттері
Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир
Путиннің қатысуымен мұнай-газ саласындағы екіжақты
қатынастарды әрі қарай нығайту және дамыту үшін екі
маңызды құжатқа қол қойылды. Осылайша Қазақстанның
Вице-премьері Кәрім Мәсімов пен РФ Үкіметінің Вицепремьері Виктор Христенко қазақстандық мұнайды Ресей
аумағы арқылы ұзақ мерзімді транзиттеу туралы келісімге
өз қолдарын қойды. Оған қоса «Газпром» ААҚ және
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық комапниясы» ЖАҚ арасындағы
«ҚазРосГаз» ЖАҚ бірлескен кәсіпорындарын құру туралы
құрылтай шартына қол қойылды. Шартқа сай құрылған
БК-де екі жақ тарапқа 50% үлес тиесілі болады.
15 жыл қолданылатын бірінші келісімге сай Ресей
мынадай көлемдегі қазақстандық мұнайды өз аумағымен

транзиттеу мүмкіндігіне кепілдік берді: Атырау – Самара
мұнай құбырымен – жылына ең кемі 15 млн тонна,
Махачкала – Тихорецк – Новороссийск мұнай құбыры
жүйесімен – жылына ең кемі 2,5 млн тонна. Осы орайда
қазақстандық мұнайды Ресей аумағы арқылы транзиттеу
құны 100 км қашықтықта 1 тонна мұнай үшін 0,74$
құрайды, сол уақыттан бастап бүгінге дейін осындай
қашықтықта Қазақстан аумағымен тасымалдау құны 1,2$.
Осы келісімде көзделген мұнай тасымалдау көлемі
қолданыстағы қуаттылық есебінен өтелуі тиіс еді. Сонымен
бірге осы келісімде қажет болған жағдайда Қазақстаннан
РФ-ке баратын, атап айтқанда РФ солтүстік порттары
бағытында мұнай құбырын тарту қарастырылды. Мұндай
жағдайда қосымша Қазақстан – Ресей келіссөздерін өткізу
көзделді.
«Осы келісімнің объектісі болып табылатын, транзит
режимінде құбырмен және басқа да транспорт түрімен
тасымалданатын мұнайға меншік құқығы шаруашылық
жүргізуші субъектілер арасындағы шартқа сәйкес жүк
жөнелтушіде сақталады» делінген құжатта.
«ҚазРосГаз» бірлескен кәсіпорнын құру туралы
бастама Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
пен Ресей Президенті Владимир Путиннің тікелей
уағдаластықтары нәтижесінде көтерілді, сонымен қатар
2001 жылы 28-қарашада газ саласындағы ынтымақтастық
туралы Қазақстан – Ресей үкіметаралық келісіміне қол
қойылды. Осы құжатты әзірлеуге және газ саласында
бірлескен кәсіпорын құруға келіссөздердің барлық
сатыларына қатысқан «Мұнай мен газ транспорты»
ұлттық компаниясы көп еңбек сіңірді. Кейінірек,
2007 жылы желтоқсанда Ресей Президенті Владимир
Путин 2000 жылдардың бас кезінде «Мұнай мен газ
транспорты» компаниясын басқарған Тимур Құлыбаевты
Ресей мен Қазақстанның отын-энергеткиалық кешенін

Тимур Құлыбаев,

2002 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК ЖАҚ
бірінші Вице-президенті:

дамыту саласында достық пен ынтымақтастықты нығайтуға
қосқан үлесі үшін «Достық» орденімен наградтағанын атап
өткен жөн.
Қазақстан аумағында тіркелген «ҚазРосГаз» БК
табиғи газды және оның өңделген өнімдерін өткізу
нарығына, газ өңдейтін зауыттарда газды өңдеу, табиғи
газдың тасымалдануын қамтамасыз ету, газды ішкі
және сыртқы нарықтарда өткізу, жаңа технологияларды
әзірлеу және енгізу және т.б. нарықтарына маркетингілік
зерттеулерді жүзеге асыру үшін құрылды.
Осыдан бастап өз газын еуропалық нарыққа шығаруға
мүмкіндік алған Қазақстан үшін осы құрылтай шартына
қол қоюдың маңызы зор болды.
«ҚазРосГазды» құру туралы шарт Қарашығанақ
мұнай-газ конденсатты кен орнынан (Батыс Қазақстан
облысы) Оренбург газ өңдеу зауытына (РФ) тазарту үшін
жыл сайын 5 млрд текше метр газ жеткізу үшін құрылды.
Жеткізілген газдың осы көлемінің шамамен 2 млрд текше
метрі Қазақстанға Қостанай, Ақтөбе және Батыс Қазақстан
облыстарын жабдықтау үшін қайтарылуы тиіс болды.
Құрылған БК қалған 3 млрд текше метр газын Еуропаға
экспорттау жоспарланған болатын.
«ҚазРосГаз» ЖАҚ Басқарма Төрағасы болып бұдан
бұрын «ҚазТрансГаз» Вице-президенті қызметін атқарған
Әнуарбек Арғынғазин тағайындалды. Тараптардың
уағдаластықтарына сәйкес Қазақстан мен Ресейдің газ
саласындағы серіктестігі тең құқықты және өзара тиімді
шарттарға негізделді.

«1990 жылдары жылына 3,5 млн тонна Қазақстан
мұнайын тасымалдауға ресейліктер тарабынан
белгіленген квота Қазақстанның экспорттық
қажеттіліктерін қанағаттандырмады. Мен
«ҚазТрансОйлға» қызметке келе сала мұнай
экспортын 4 есеге – жылына 15 млн тоннаға дейін
арттыру міндетін қойдым. Алайда ол уақыттағы
магистралдық құбырлардың техникалық жай-күйі
тым нашар еді. Мұнай тасымалдау жүйесінің
нысандары жұмыс істеп тұрды, бірақ күрделі
жөндеу жүргізіп, жаңарту қажет еді. Біз мұнайды
ішкі нарыққа және экспортқа тасымалдаудың
экономикалық тиімді тарифтерін есептеп,
бекіттік. Мұнай бағасының жоғары болуының
және біздің мұнай құбырларын жаңарту жөніндегі
аргументтеріміздің нәтижесінде барлық мұнай
өндірушілер тасымалдау құнын көтеруге келісті.
Оған қоса «ҚазТрансОйл» компаниясының
еуробондтарын пайдалы шарттармен орналастыра
алдық. Қарыз қаражат тарифтер есебінен
қайтарылып отырды. Жалпы жүргізілген
шаралардың нәтижесінде, мысалы,
Атырау – Самара экспорттық мұнай құбырының
сол кездегі өткізу қабілеті жылына 10 млн тоннадан
15 млн тоннаға дейін өсті. Ол уақытта мен
Мәскеуде ресейлік салалық министрлікпен
көп жұмыс істедім. Біз үкіметаралық келісім
әзірледік, осы келісімге сай Ресей қазақстандық
мұнайдың өз аумағымен еркін тасымалдануына
жол ашты. Осының нәтижесінде кейінгі жылдары
дүниежүзілік нарықта мұнай бағасы өсе бастаған
кезде бюджетке экспорт есебінен тұрақты қаржы
құйылып тұрды.
Нәтижесінде 2000 жылдың бірінші жартысында
біз өз мұнайшыларымыздың мұнай экспорты
бойынша барлық қажеттіліктерін
қанағаттандырдық: КҚК мұнай құбыры іске
қосылды, Атырау – Самара бағыты бойынша
мұнай тасымалдау қуаттылығы ұлғайды,
Ақтау порты танкерлермен мұнай тасымалдай
бастады, Қытайға мұнай таситын құбыр
салынды. Біз тұтынушыларға Қазақстан мұнайын
теміржолмен тасымалдауды толық тоқтатып,
ең тиімді жолы – құбырмен тасымалдауды
жолға қойдық».
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Нұрсұлтан Назарбаев,
ҚР Президенті:
«Екі ай ішінде біз Қазақстан мен Ресей арасындағы экономикалық қарымқатынастар жөнінде тәуелсіздік алғалы 10 жыл бойы қол жеткізе
алмай жүрген уағдаластықтарға қол жеткіздік. Мен ТМД мемлекеттері
арасында мұндай келісімдер жоқ деп ойлаймын. Біріншіден, Каспий
теңізі түбінің аражігін жағалаудан есептегенде орта линия қағидаты
бойынша бөлу мәселесінің қорытынды шешімі болып табылады. Мұнда
50 де 50 қағидатымен игерілетін үш кен орны кіреді. Бұл – ұзақ мерзімді
шарттық жұмыс. Бүгін біздің тиісті құрылымдар жылына 15 миллион
тонна көлемде ресейлік мұнай құбырымен мұнай тасымалдау туралы
15 жылға арналған, егер екі жақ тарапта сұрақтар туындамаса
ұзартуға болатын келісімге қол қойды. Екінші мәселе – «Газпром» және
«ҚазМұнайГаз» бірлескен кәсіпорындарын құру. 8-10 жылдан кейін,
Қазақстан 100 миллион тонна көлемінде мұнай өндіре бастаған кезде,
ілеспе газ 80 миллиард текше метр болады. Егер осы газ Ресей арқылы
тасымалданатын болса, материктік мемлекет түріндегі Қазақстанға
бұл тиімді болады – газды әлем нарығына шығара алады.
Ал Ресейге осы газ бен мұнайды өз аумағымен тасымалдағаны үшін
дивидендтер алу тиімді болады».

8-10 жылдан кейін, Қазақстан
100 миллион тонна көлемінде мұнай
өндіре бастаған кезде, ілеспе газ
80 миллиард текше метр болады. Егер
осы газ Ресей арқылы тасымалданатын
болса, материктік мемлекет түріндегі
Қазақстанға бұл тиімді болады – газды
әлем нарығына шығара алады.
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Бұл келісім – Қазақстанның да,
Ресейдің де мүдделеріне сай келеді,
себебі, Қазақстан мұнайының өндіру
ауқымының өсуін ескере отырып
тасымалдануына кепілдік береді. Бұл –
бізге де тиімді, себебі Ресей өзінің
транзиттік ел мәртебесін нығайтады.

Владимир Путин,
РФ Президенті:
«Біз бұл келісімдерге өте жоғары баға береміз. Шын мәнінде бұл келісімдер
біздің экономикамыздың маңызды салаларының бірі – энергетикалық секторда
ұзақ мерзімді ынтымақтастық ету үшін берік база құрады. Бұл, бір жағынан
біздің Каспий бойынша уағдаластығымыздың жалғасы болса, екінші жағынан
өзіндік маңыздылығы да жоғары. Біз бұл келісім – Қазақстанның да, Ресейдің
мүдделеріне сай келеді деп ойлаймыз, себебі, Қазақстан мұнайының өндіру
ауқымының өсуін ескере отырып тасымалдануына кепілдік береді.
Бұл – бізге де тиімді, себебі Ресей транзиттік ел мәртебесін нығайтады.
Оның үстіне Ресейдің транспорттау инфрақұрылымын дамыту бойынша
жоспары ендігі жерде Қазақстанның мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін
ескере отырып құрылады. Бұл тұрғыда, Ресейдің жеке инфрақұрылымын
дамыту басымдықтарын белгілеген кезде, Қазақстан біздің басым серіктесіміз
болып отыр. Бұл – мұнайға қатысты бірінші мәселе. Екіншісі – біз үшін, Ресей
үшін аса маңызды, аса сатылы келісім, газ саласында кәсіпорындар құрылады.
Бұл осыдан біраз уақыт бұрын Алматыда төрт мемлекеттің басшылары
газ саласындағы ынтымақтастық бойынша жасаған уағдаластық пен
мәлімдеменің жалғасы деп санаймын. Бұл мәлімдеме екіжақты негізде іске
асырылады. Ресей үшін осы саладағы саясаттың сапасын өзгертуді білдіреді.
Сіздер білетін боларсыздар – мамандар біледі – соңғы жылдары Ресей өз
мүмкіндіктеріне ғана сүйенетін. Біздің серіктестерге ресейлік құбырлар
арқылы өз тауарын ТМД-ға және Батыс Еуропаға өткізу оңай емес болатын.
Қазақстанға қатысты біз ынтымақтастықтың басқа форматына көштік.
Қазақстан бұл тұрғыда осы процесс пен осы бизнестің толық ауқымды,
толық мәндегі қатысушысы болып отыр. Бұл Ресей Федерациясының
мүддесіне толық сай келеді, себебі ұзақ перспективада қажетті тауар
көлемімен қамтамасыз етеді. Бұл Қазақстанның мүддесіне де сай, себебі ол өз
тауарымен сыртқы нарыққа шығады. Қазір мол көлемдегі тауар - 3,5 миллиард
текше метр газ сөз болып отыр, бірақ біз Қазақстанның, қазақстандық газ
саласының даму мүмкіндіктеріне қараймыз және 30-50 миллиардқа шығуды
жоспарлап отырмыз.
Ресей мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас деңгейі мен серіктестік
сапасы бұрын-соңды болмаған жаңа сипатқа ие болып отыр. Бұл екі
мемлекеттің ұзақ мерзімді перспективадағы әрекеттестігі үшін аса маңызды
болып табылады. Біздің Еуропадағы, әлемдегі ұстанымымыз үшін де маңызды.
Біз бүгін қол қойып отырған құжат Еуропадағы энергетикалық саясат үшін
ұзаққа баратын нәтижеге ие болатыны сөзсіз. Бүкіл әлем үшін де нәтижелі
болады деп ойлаймын».
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2002 жылы 7-маусымда Санкт-Петербургте
Қазақстан мен Ресей Үкіметтері арасында
Ресей аумағы арқылы Қазақстан мұнайын
ұзақ мерзімді транзиттеу туралы келісімге
қол қойылды. Осы келісімге сай Ресей
Қазақстан мұнайын өз аумағы арқылы
мынадай көлемде транзиттеу мүмкіндігіне
кепілдік берді: Атырау–Самара мұнай
құбырымен – жылына ең кемі 15 млн тонна,
Махачкала–Тихорецк–Новороссийск мұнай
құбырымен – жылына ең кемі 2,5 млн тонна.
Шарттың қолданылу мерзімі 15 жыл.
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Бізге дүниежүзілік нарықта энергия
тасымалдағыштың бағасы қарқындап
өсуіне байланысты ішкі нарықта
импорттық газдың бағасының күрт
өсуін болдырмаудың сәті түсті.
Оған қоса (бұл да аса маңызды!)
қазақстандық газды тікелей
экспорттауға мүмкіндік алдық, қазір
Ресейдің өзінде бірде-бір ірі мұнай-газ
өндірушісінде мұндай мүмкіндік жоқ.

Тимур Құлыбаев,
2002 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК ЖАҚ бірінші Вице-президенті:
«2001 жылы газ саласындағы бірінші үкіметаралық келісімге, нақтылап айтқанда
Қарашығанақ газын іске асыру бойынша келісімге қол қойылды. Осы уақытқа дейін осы
мәселені шаруашылық жүргізуші субъектілер деңгейінде, тіпті «ҚазМұнайГаз» Ұлттық
компаниясы деңгейінде шешуге талаптанған барлық әрекеттер, өкінішке орай, нәтижесіз
қалған болатын. «Газпром» бұрынғысынша монополиялық жағдайда әрекет ететін, біз
оған өз газымызды 1000 текше метрге 5-7 $ шамасында сататынбыз, осымен бәрі бітетін.
Сондықтан біз Қарашығанақ газын Қазақстан мен Ресей Үкіметі деңгейінде сату мәселесін
көтердік. Үкіметаралық келісім базасында «ҚазРосГаз» бірлескен кәсіпорны құрылды, онда
«ҚазМұнайГаз» бен «Газпром» әрқайсысы 50 %-дан үлес алды. Жаңа БК газ сатып алумен
және газ маркетингімен, оның ішінде Қарашығанақ газымен, қазақстан газын ресейлік газ
өңдейтін зауыттарға тасымалдау және өңдеумен айналысатын болды. Оған қоса ол екі
мемлекеттің аумағы арқылы үшінші елдердің нарығына газ тасымалдау бойынша оператор
міндетін орындауы тиіс болды.
Қазақстан бұл келісімнен не ұтты? Бірінші кезекте «ҚазРосГаз» РФ қуаттылықтарында
ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша Қазақстан газын кепілдікпен өңдеуді қамтамасыз
етіп қана қоймай, сонымен бірге Қазақстанның ішкі нарығына Ресеймен қарама-қарсы
операциялар (swap-операциялар) жасап, газ жеткізе бастады. Мұндай жұмыстар тәуелсіз
Қазақстан тарихында алғаш рет ұйымдастырылды. Өзара тиімді негізде тікелей, ашық,
нәтижелі жұмыс істейтін газ жеткізетін, газ өңдейтін және соңғы өнімді өткізетін
жүйе құрылды. Swap-операциялар – Қазақстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастық
сызбасында анағұрлым экономикалық тиімді сызба екенін атап көрсеткен жөн, себебі
қолданыстағы газ құбыры жүйесімен Қазақстан Республикасының көптеген облыстарына
тікелей газ жеткізу мүмкіндігі жоқ. Бірлескен компания ұсынған қарама-қарсы
жеткізілімдерді қамтамасыз ету жүйесі дегеніміз Қостанай облысында тұтынылатын
ресейлік газды және Қазақстанның оңтүстік аймақтарында тұтынылатын өзбек газын
ҚР Үкіметінің уәкілетті ұйымымен келісілген, белгіленген бағасы бар, соншалықты
көлемдегі өңделген Қарашығанақ газымен ауыстыруды білдіреді. Табиғи газды өзара
жеткізу сызбасын іске асыру транспорттық шығындарды оңтайландыруға мүмкіндік
береді, Қазақстан тұтынушылары үшін газ бағасының жоспарлы түрде өсуін қамтамасыз
етеді, жалпы республика халқына және экономиканың өсуіне әлеуметтік қолайлы
жағдай жасайды.
Бізге дүниежүзілік нарықта энергия тасымалдағыштың бағасы қарқындап өсуіне
байланысты ішкі нарықта импорттық газдың бағасының күрт өсуін болдырмаудың
сәті түсті. Оған қоса (бұл да аса маңызды!) қазақстандық газды тікелей экспорттауға
мүмкіндік алдық, қазір Ресейдің өзінде бір де бір ірі мұнай-газ өндірушісінде мұндай
мүмкіндік жоқ: олар барлық өндірілетін газды «Газпромға» ішкі нарық бағасымен өткізеді.
«ҚазРосГаздың» жүйелі әрі дәйекті келіссөздер жүргізуінің нәтижесінде Қазақстанның
Ресеймен шекаралас тұсында Қарашығанақ газының экспорттық бағасын әжептәуір
көтеруге қол жеткіздік. Тағы бір айта кететін маңызды мәселе – «ҚазРосГаз» ЖШС
Қазақстан Республикасының аумағында тіркелгенін ескерсек, біздің елімізге осы бірлескен
кәсіпорынның қызметтерінен салықтар, алымдар және бюджетке төленетін басқа
да төлемдер түседі. Компания Республиканың экономикалық және әлеуметтік саласын
дамытуға зор үлес қосып отыр. Оған қоса «ҚазМұнайГаз» да акционер құқығымен жыл
сайын дивидендтер алады.
Қазіргі газ сатып алу және жеткізу ауқымының динамикасы «ҚазРосГаз» ЖШС-ның
Қазақстан мен Ресей нарығындағы позициясының нығайып, өсе түскенін көрсетеді.
Компанияның әрі қарай дамуы мемлекеттің газ саласындағы мүдделерін тиімді қорғайтын
сенімді негізі болмақ».
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«Тәуелсіз республиканың тарихында
бірінші рет іске асырылғанын ескерсек,
Қазақстанда бұл жоба бірегей деп
танылды. Ол мұнай тасымалдау
бағыттарын әртараптандыруға, сонымен
қатар өңірді инвестициялау тәуекелдерін
азайтуға мүмкіндік берді.
Жоба жұмыстарды жылдамдатып
орындау стратегиясын басшылыққа
алды. Жоба құрылысы Қазақстанның
мұнай-газ секторының құрылысы
саласында осы уақытқа дейін
қолданылмаған жаңа технологиялық
шешімдерді сынақтан өткізу және енгізуде
өзіндік шығармашылық зертхана болды.
Мұның өзі Кеңқияқ – Атырау линиялық
бөлігінің құрылысын барынша қысқа
мерзім ішінде аяқтауға мүмкіндік берді».

Тимур Құлыбаев,
2002 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК ЖАҚ
бірінші Вице-президенті
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ШЫҒЫСҚА ЖОЛ
«Қытайлық бағыт өте
перспективті деп саналды.
Аса қиын болған келіссөздер
процесі жарты жылға
созылды. Бірақ Келісімге
қол қойылғаннан кейін біз
ең ауыр жағдайда, небары
365 күн ішінде мыңға жуық
шақырымға созылып жатқан
осы мұнай құбырын салып
шықтық».
В. Школьник

К

аспий ресурстарын тасымалдау бағыттары үшін
күрес өршіп тұрған кезде Президент Нұрсұлтан
Назарбаев 2004 жылы мамырда сапармен
ҚХР-ға барды, онда Атасу–Алашанькоу мұнай құбыры
құрылысының негізгі қағидаттары туралы келісімге қол
қойды. «ҚазМұнайГаз» ұлттық мұнай-газ компаниясының
Президенті Ұзақбай Қарабалин және Қытай ұлттық мұнай
корпорациясының (CNPC) Бас директоры Чэнь Гэн құжатқа
өз қолдарын қойды. ҚР Басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың
Қытайға сапары барысында қол қойылған келісім осы
жобаның бастамасы болды, бұл жобаны іске асыру туралы
тараптар 1997 жылы алғаш рет сөз қозғады және өз
ниеттері туралы тиісті құжаттар жасасты.
Осы оқиғадан көп ұзамай, 2004 жылы маусымда
жобаны іске асыру мақсатында «Қазақстан – Қытай
құбыры» ЖШС құрылды, «ҚазТрансОйл» АҚ және
мұнай және газды барлау және әзірлеу жөніндегі
Қытай ұлтық корпорациясы бірдей үлес негізінде оның
қатысушысы болды.
2004 жылы қазанда Қарағанды облысының Атасу
станциясында Атасу – Алашанькоу мұнай құбырының
құрылысы басталды. Құрылыс жұмыстарының басталуына
орай стеланың ашылуы және құбырдың бірінші түйіскен
жерін пісіру рәсімі өтті. Салтанатқа «ҚазМұнайГаз» ұлттық
мұнай-газ компаниясының, «ҚазТрансОйл» ірі мемлекеттік
мұнай тасымалдау компаниясының басшылары және Қытай
тарабының өкілдері қатысты.
Мұнай құбырының трассасы Қарағанды, Шығыс
Қазақстан және Алматы облыстарының аймақтары
бойынша Атасу – Ағадыр – Ақшатау – Ақтоғай – Үшарал
БМАС маршруты бойынша тартылады және Қытайдағы
теміржол станциясында аяқталады.
2005 жылы 15-желтоқсанда Қазақстан
Республикасының Тәуелсіздік күні қарсаңында,
салтанатты түрде Атасу – Алашанькоу құбыры
пайдалануға берілді. Атасу – Алашанькоу магистралды
мұнай құбыры құрылысының аяқталуы және оны
толтыру ісінің басталуына арналған салтанатты рәсім
«ҚазТрансОйл» АҚ «Атасу» бас мұнай айдайтын
станциясында (БМАС) өтті. «ҚазТрансОйл» АҚ Бас
диспетчерлік басқармасының насос агрегатын ел
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев іске қосты.
Астана мен Атасудағы аудитория іске қосу рәсімін
телекөпір арқылы тамашалады.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
• Қазақстанның Қарағанды облысының
Атасу станциясынан бастап ДружбаАлашанькоу теміржол терминалы
ауданындағы Қытай шекарасына
дейінгі мұнай құбырының ұзындығы –
988 километр.
• Мұнай құбырының диаметрі – 813 мм.
• Іске қосу қуаттылығы – жылына
10 млн тонна мұнай, ал жобаланатын
қуаты – 20 млн тонна.
• Құбыр салу құны – $688,4 млн.

Кәрім Мәсімов,
2007 жылы ҚР Премьер-министрі:

«Екі жыл бұрын, шамамен осы уақытта
еліміздің Президенті қытайлық серіктестермен
бірге Атасу – Алашанькоу мұнай құбырын
ашты. Бүгінде Кеңқияқ пен Құмкөлді біріктіруге
барлық жағдай жасалды».

2004

Владимир Школьник,

2004 жылы ҚР Энергетика және минералдық
ресурстар министрі

«Маған «ҚазМұнайГазбен» бірлесіп қытай
тарабымен Атасу – Алашанькоу мұнай
құбырының құрылысы туралы келіссөздер
процесін жүргізу жауапкершілігі жүктелді.
Қазақстан үшін бұл жобаны іске асыру әлемдік
нарыққа мұнай жеткізу маршруттарын
әртараптандыруды білдіретін еді.
Ол кезде КҚК маршруты, «Атырау – Самара»
құбыры жұмыс істеп тұрған болатын,
Баку – Тбилиси – Джейхан мұнай құбыры
салынып жатқан. Қытайлық бағыт та өте
перспективті деп саналды. Аса қиын болған
келіссөздер процесі жарты жылға созылды.
Бірақ Келісімге қол қойылғаннан кейін біз ең
ауыр жағдайда, небары 365 күн ішінде мыңға
жуық шақырымға созылып жатқан осы
мұнай құбырын салып шықтық.
Бұл міндет өте жақсы шарттармен
орындалды: ҚХР тарабынан банк кепілдіктері
берілді, жергілікті үлес – 50 де 50 болды.
Осы мұнай құбырына мұнай толтыру
жауаптылығын қытай тарабы біздің
айтуымызбен өз мойнына алды».
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Қазақстан – Қытай мұнай құбырын іске қосу
салтанатында Нұрсұлтан Назарбаев «Біздің еліміздің
стратегиялық, экономикалық серіктесіміз Қытай Халық
Республикасымен сауда-экономикалық қатынастардағы
маңызды оқиға» деп атай келе, осы оқиғамен
мұнайшыларды ғана емес, тұтас қазақстандықтарды
құттықтады. Президент мұнай құбырының рекордтық
қысқа мерзім ішінде салынғанын, құрылыста 4500 адам
еңбек еткенін, 500-ден астам қазақстандықтар жұмыспен
қамтылғанын атап көрсетті.
«Тұтас өңір жандануда, осы өңірдің экономикасы
дамуда» деп мәлімдеді Елбасы.

2003

Кеңқияқ – Атырау мұнай құбырын
пайдалануға беру салтанаты

КЕҢҚИЯҚ – АТЫРАУ МҰНАЙ
ҚҰБЫРЫ ЖОБАСЫНЫҢ
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ:
•
•
•
•
•

Ұзындығы – 448,8 км.
Диаметрі – 24 дюйм.
Бірінші кезектің өткізу қабілеті
(2002 жыл) – жылына 6 млн тонна.
Екінші кезектің өткізу қабілеті
(2004 жыл) – 10 млн тонна.
Үшінші кезектің өткізу қабілеті
(2006 жыл) – 14 млн тонна.

Барлық сөз сөйлеушілер, қазақстандық тарап та,
қытайлық тарап та мұнай құбырының іске қосылуы
ерекше оқиға деп атап көрсетті, мұнай құбыры Қытайға
қазақстандық мұнайды жеткізетін «үлкен жолдың» бірінші
қадамы болды, ал құрылыстың мерзімі мен сапасына ең
жоғары баға берілді.
Атасу – Алашанькоу құбырына мұнай толтыру
процесі 2006 жылы мамырда аяқталды. Толтырылатын
технологиялық мұнайдың жалпы көлемі 600 мың тоннаны
құрады. Атасу – Алашанькоу мұнай құбырын өндірістік
пайдалану 2006 жылы шілдеде басталды.
Атасу – Алашанькоу мұнай құбырының құрылыс
жобасын іске асыру және оны іске қосу казақстандық
мұнайды құбырмен тасымалдайтын жаңа бағыттың
ашылуын, қолданыстағы мұнай құбыры жүйесін
жүктеу, Қазақстанның транзиттік әлеуетін пайдалануды
қамтамасыз етті. Оған қоса, жаңа жұмыс орындары
ашылды және мемлекеттік бюджет қосымша салық
түсімдерімен қамтамасыз етілді.
«Капитал салымдарының ауқымы $806 млн құрады,
оның ішінде жобалық қаржыландыру сызбасы бойынша
тартылған инвестициялар $700 млн астам болды».
Ұзақбай Қарабалин,
«ҚазМұнайГаз» Президенті, Атасу – Алашанькоу
мұнай құбырын іске қосу салтанатында
Атасу – Алашанькоу участогы Батыс Қазақстаннан
ҚХР-ға дейін біртұтас экспорттық маршрут құруы тиіс үш
участоктың екіншісі болды. Бұл участоктардың біріншісі

– ұзындығы 448,8 км және өткізу қабілеті жылына
12 млн тонна Кеңқияқ – Атырау (Ақтөбе облысынан Атырау
облысына тартылған) мұнай құбыры болды.
Бұл жобаның тарихы ҚР Премьер-министрінің
1999 жылғы 7-маусымдағы өкіміне байланысты басталды,
осы өкімге сай Атырау өңірінің мұнай өндірушілері КҚК
және Атырау – Самара экспорттық құбырларын пайдалана
алады. «ҚазТрансОйл» ЖАҚ-қа мұнай құбырының
құрылысы туралы мәселені қарау тапсырылды. 2001 жылы
3-қазанда «Мұнай мен газ транспорты» ҰК» ЖАҚ пен
CNPS International Kazakhstan Кеңқияқ – Атырау мұнай
құбырының құрылысы туралы келісімге қол қойды.
Осы келісім шарттарына сәйкес «МұнайТас» Солтүстік
Батыс мұнай құбыры компаниясы» ЖАҚ құрылды, оның
құрылтайшысы «ҚазМұнайГаз» ҰК ЖАҚ (51% акция) және
CNPS International Kazakhstan (49%) болды.
Бұл участоктың құрылысының басталуына арналған
салтанатты рәсім ҚР Премьер-министрі Иманғали
Тасмағамбетовтың қатысуымен 2002 жылы 23-мамырда
өтті. Ал 2003 жылы наурызда «Кеңқияқ» МАС
«ҚазТрансОйл» АҚ «Атырау» МАС-пен және одан әрі КҚК
экспорттық териминалдарымен және Атырау – Самара
мұнай құбырымен біріктіріліп, Кеңқияқ – Атырау мұнай
құбыры пайдалануға берілді.
Ресейлік «СтройТрансГаз» ААҚ компаниясы
бас мердігер болды. Осы орайда, онымен жасалған
келісімшарттың міндетті шарты құрылыс жұмыстарының
53% орындау үшін қазақстандық компанияны субмердігер
ұйым дәрежесінде тарту болды. Бұл жұмыстар
«ҚазМұнайГаз» еншілес компаниясы «ҚазҚұрылысСервис»
ЖАҚ-қа берілді. Базалық жобалық-сметалық құжаттаманы

«КаспийМұнайГаз» ҒӨЖИ (Атырау) әзірледі, жұмыс
жобасын «Газ ҒЗИ Жоба» (Самара) әзірледі, нысанға
құбыр жеткізілуін және тұтас құрылысқа техникалық
қадағалауды Moody International Ltd. британдық тәуелсіз
инспекциялаушы компаниясы жүргізді. Жұмыстар әр
түрлі учаскелерде Мәскеу, Минск, Ростов, Алматының
субмердігерлерінің көмегімен жүргізілді. Жеткізілген
құбыр өнімін Ресей мен Қытай зауыттары әзірледі.
Құбыр құрылысының орташа жылдамдығы күніне
7-8 км болды.
Табиғатты ластандыру қаупін барынша азайту
үшін жаңа инженерлік шешімдер табылды. Осылайша,
Орал өзенімен жүргізген кезде қоршаған ортаға теріс
әсерін болдырмайтын және өзен арнасы мен жағасының
табиғи күйін сақтауға мүмкіндік беретін көлденең
бағытта бұрғылау әдісі қолданылды. Құбыр ұзындығы
841,18 метр ұңғыманы бұрғылау арқылы өзен түбіндегі
19,49 метр тереңдікке төселді. Келісілген жұмыстардың
нәтижесінде негізгі су бөгеті арқылы құбырларды
траншеясыз салу нұсқасы табысты орындалды.
Кеңқияқ – Атырау магистралды мұнай құбырына
германдық ITAG фирмасының герметикалығын
қамтамасыз ететін, атмосфераға шығарындыларды
азайтатын, жеңіл басқарылатын пневмогидрожетекті
шарлы жапқыш арматурасы монтаждалды.
Мұнай құбырының линиялық бөлігінің құрылысы
процесіне 470 арнайы техника бірлігі іске қосылды
және 1003 адам тартылды, мұнай құбырын пайдалану
барысында 96 жаңа жұмыс орны ашылады.
Кеңқияқ – Атырау мұнай құбыры трассасының
бойына орналасқан барлық мұнай өндіруші компаниялар,
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оның ішінде «CNPC – Ақтөбемұнайгаз», «Қазақойл –
Ақтөбе», «Ембімұнайгаз», «Қазақтүрікмұнай» және
басқалары осы жүйенің тұтынушысы болды.
«Бұл жобаның маңызын айтып жеткізу қиын, бұл –
құбыр маршруттарын, ең алдымен, мұнай құбырларының
маршруттарын әртараптандыру бойынша үлкен
перспективті жұмыстардың басы».
Иманғали Тасмағамбетов,

ҚР Премьер-министрі, Кеңқияқ – Атырау мұнай құбыры
құрылысының басталу салтанатында

2007 жылы 11-желтоқсанда, Тәуелсіздік күнінің
қарсаңында, ҚР Премьер-министрі Кәрім Мәсімов Ақтөбе
облысының Темір ауданындағы Кеңқияқ кен орнында
Қазақстан – Қытай мұнай құбырының тағы бір участогы –
Кеңқияқ – Құмкөл мұнай құбырын ашты, оның бірінші
кезеңдегі өткізу қабілеті жылына 10 млн тонна мұнай, ал
келесі кезеңдерде – жылына 20 млн тонна мұнай болмақ.
Сол күні Кеңқияқ бас мұнай өңдеу зауытында мұнай
құбырының бірінші қиылысқан жігін пісіру салтанаты өтті.
Қытай тарабынан бұл шараға ҚХР Мемкеңесі Энергетика
комитеті төрағасының орынбасары Ма Фуцай қатысып, ҚХР
Премьер-министрінің орынбасары У Идің құттықтау хатын
оқып берді.
Мұнай құбырының құрылысы «Қазақстан – Қытай
Құбыры» ЖШС-ға жүктелді, «ҚазТрансОйл» АҚ және
мұнай мен газды барлау және игеру жөніндегі Қытай ұлттық
корпорациясы (Қытай ұлттық мұнай корпорациясының
шетелдік жобаларының операторы – CNPC) тепе-тең негізде
оның құрылтайшылары болды.
Кеңқияқ – Құмкөл мұнай құбыры Ақтөбе, Қызылорда
және Қарағанды облыстарының аумағы бойынша жүргізілді,
бұл жоба Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарының
көмірсутегі шикізатын Қытай нарығына жеткізуді
қамтамасыз ете отырып, Кеңқияқ – Атырау мұнай құбырын
Құмкөл – Атасу мұнай құбырына жалғайды.
Мұнай құбырының линиялық бөлігінің құрылысы
мерзімінен бұрын аяқталды, мұның өзі 2009 жылы
11-шілдеде жаңа құбырға технологиялық мұнай толтыру
процесін бастауға мүмкіндік берді және қыркүйекте
табысты аяқталды.
Кеңқияқ – Құмкөл мұнай құбырының құрылыс жобасы
бірқатар техникалық қиындықтармен іске асырылды.
Құбырларды әркелкі жерлермен жүргізуге тура келді, жолда
құм-батпақты жерлер, егін-егіс алаптары кездесіп отырды.
Жоба бойынша мұнай құбыры жер бедері әркелкі Мұғалжар
тауын кесіп өтеді. Мұнда бұрғылау-жару жұмыстарын
жүргізу қажет болды. Жалпы алғанда мұнай құбырының
құрылысына 1 мың маман, оған қоса 800 әр түрлі машина

Кеңқияқ – Құмкөл
мұнай құбырының
құрылысы жобасын
іске асыру барысында
бірқатар техникалық
қиындықтар
ұшырасты.
Құбырларды аса
күрделі жерлермен
жүргізуге тура келді,
жол бойында құм
таулар, батпақты
жерлер, егістік және
егін алқаптары
кездесіп отырды.

2001

Пекин қаласы.
Мұнай құбыры бойынша келіссөздер.
2001 ж.

мен механизм, оның ішінде 62 экскаватор, 71 бульдозер, 75 энергопойыз,
3 құбыр пісіретін база, 2 автоматты пісіру кешені, 41 PWT құбыр төсегіш,
55 автокран, 11 жүк тиегіш және 268 автомашина жұмылдырылды.
«Соңғы жылдары екі ел арасындағы саяси қарым-қатынастар
тереңдеп келеді, экономикалық ынтымақтастық аясы кеңеюде.
Қазақстан – Қытай мұнай құбыры екі елдің достық звеносы іспетті.
Мұнай құбыры құрылысының жаңа кезеңінің басталуы Қазақстан мен
Қытайдың өзара тиімді ынтымақтастығын одан әрі нығайтуда және
экономикалық дамуын алға бастыруда маңызды рөл атқармақ».
(ҚХР Премьер-министрі орынбасары, Қазақстан – Қытай
ынтымақтастығы жөніндегі үкіметаралық комиссиясының қытай тарабынан
тең төрайымы У И ханымның құттықтау хатынан)

КЕҢҚИЯҚ – ҚҰМКӨЛ МҰНАЙ
ҚҰБЫРЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ
СИПАТТАМАСЫ:
• Құбырдың ұзындығы – 761 км.
• Мұнай құбырының диаметрі –
813 мм.
• Бастапқы кезеңдегі өткізу
қабілеті – кейіннен жылына
20 млн тоннаға дейін ұлғайту
мүмкіндігімен, жылына
10 млн тонна.
• Болжамды құны – $1 млрд.
• Жобаның ресурстық
базасы дәрежесінде
Ақтөбе облысындағы және
Батыс Қазақстандағы кен
орындарының мұнай ауқымы
қарастырылып отыр.

Жаңа Кеңқияқ – Құмкөл мұнай құбыры 2009 жылы қазанда
коммерциялық пайдалануға берілді. Осы құбырмен бірінші болып
«CNPC – Ақтөбемұнайгаз» АҚ мұнай жөнелтті.
Осылайша Қазақстанда Батыс пен Шығыс магистралдық мұнай
құбыры желілерін біріктіретін біртұтас, өзара байланысты мұнай құбыры
жүйесі құрылды. Республикада батыс қазақстандық мұнайды Қытайдың
шикі мұнайға деген сұранысы жыл санап өсіп келе жатқан перспективті
нарығына тұрақты әрі сенімді экспорттайтын құбырлы инфрақұрылым
жұмыс істей бастады.
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2003

KPO Бас директоры Джон Морроу
ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге

БОЛАШАҚТЫҢ

ІРГЕТАСЫ
2003

жылғы тамызда Қарашығанақ мұнайгаз конденсатты кен орнын игерудің
ІІ кезеңінің өндірістік нысандарын
пайдалануға беру салтанаты өтті. Оған ҚР Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев қатысты.
Елбасы Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO)
халықаралық консорциумы салған ірі нысандардың бірі –
Қарашығанақ өңдеу кешенін (ҚӨК), үш компрессормен
қабатқа газды кері айдайтын құрылғысы бар ГП-2,
сонымен қатар кен орнын КҚК жүйесіне жалғастырған
635 километрлік Қарашығанақ – Үлкен Шаған – Атырау
экспорттық құбырын іске қосты.
Қарашығанақта қолданылатын, газды қабатқа
айдайтын технологияның әлемде аналогы болған жоқ.
ГП-2-дегі «Нуово Пиньоне» газ компрессоры ең озық
технологияның үлгісі болды. Құрамында 4-6% күкіртті
сутегі бар газды айдау кірісте 70 атмосфералық қысыммен
және шығыста 550 атмосфералық қысыммен жүзеге
асырылуы тиіс.

KPO жаңа нысандары іске қосылған соң сұйық сутегі
өндіру көлемін 2002 жылғы 5,2 млн тоннадан жылына
10-10,5 млн тоннаға дейін, газдың көлемін – 4,7 млрд текше
метрден 10-13 млрд текше метрге дейін ұлғайтатынын
мәлімдеді. Осы орайда KPO жыл сайын КҚК жүйесі
бойынша дүниежүзілік нарыққа 7 млн тоннаға дейін
тасымалдайтыны, ал 3 млн тонна сұйық көмірсутегіні
Оренбург МӨЗ-ге (Ресей) өңдеуге жөнелтіп отыратын
жоспары туралы мәлімдеді.
2003 жылы тамызда КРО және мердігерлердің еңбегіне
жоғары баға бере отырып, Президент Назарбаев Eni Бас
атқарушы директорының орынбасары Пьетро Каваннуды,
«Интергазстрой» ААҚ Президенті Нұрлан Қуаншәлиевті,
«ҚазМұнайГаздың» Басқарушы директоры Жақып
Марабаевты және КРО Бас директоры Джон Морроуды
«Құрмет» орденімен салтанатты түрде наградтады.
ІІ кезеңнің іске асырылуы нәтижесінде KPO
2004 жылғы маусымда КҚК теңіз терминалынан мұнайдың
бірінші партиясын тиеп, Новороссийскіге жіберді.

«Қарашығанақ кен орны көмірсутегі шикізатын
тереңдетіп өңдеу бойынша ең ірі орталықтардың
бірі болатынына сенімім мол. Бұл мәселе бойынша
негізгі инвесторлармен бізде толық өзара түсіністік
бар деп санаймын. Қазақстан Үкіметі кезекті кезеңнің
құрылысының жеделдетіп басталуын талап етеді.
Бұл тәжірибе ірі Теңіз мұнай кен орнында және
Қашаған теңіз құрылымында тиімді болмақ. Осы жоба
Қазақстанның жер қойнауларын тиімді пайдалануға
мүмкіндік береді. Бұл базада біздің мұнайшылар кейіннен
басқа нысандарда пайдалану үшін тәжірибе жинап
жатыр. Бұл – аса маңызды іс».
Нұрсұлтан Назарбаев,
Қарашығанақтағы ІІ кезеңнің нысандарын
іске қосу салтанатында
Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орны
мұнайының КҚК-ге жеткізілуі осы мұнай құбыры
жүйесінің бірінші кезеңнің жобалық қуаттылығына –
жылына барлығы 28 млн тоннаға шығуға мүмкіндік
берді, оның ішінде 21,7 млн тоннасы Қазақстан мұнайы.
«CNPC-Ақтөбемұнайгаз» ААҚ, «Арман» БК,
«ҚазМұнайГаз» Сауда Үйі» ЖШС және «ҚазақойлАқтөбе» ЖШС және «Торғай Петролеум» БК сол
уақыттағы КҚК-нің Қазақстандағы жүк жөнелтушілері
болатын.
Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орнының
мұнайы тасымалдау жүйесіне келіп түсе бастаған соң,
КҚК жүйесінің аталған қуаттылығына шығу мүмкін
болды.
2004 жылдың аяғында КҚК Ресей Федерациясының
аумағында өндірілген мұнайды тасымалдауға кірісті.
Мұнай жүйесіне бірінші болып «Сургутнефтегаз» ААҚ
мұнайы келе бастады. Кейінірек мұнай жүйесіне Шешен
Республикасының аумағында «Роснефть» компаниясы
өндірген мұнай жеткізіле бастады. Осының арқасында
КҚК бойынша мұнай тасымалдау ауқымы 28,2 млн
тоннаға дейін өсті. «НафтаТранс» компаниясы Краснодар
өлкесінің Кавказ ауданындағы «Кавказская» ауыстырып
тиеу пунктін салып бітірген соң Ресей мұнайы КҚК
жүйесімен тасымалдана бастады. Бұл пунктте теміржол
мұнай терминалы және КҚК құбыр жүйесіне кіретін
«Кропоткинская» МАС-қа дейін жалғастыратын құбыр
салынды. Мұнайды ауыстырып тиейтін пункттің тапсыру
актісіне мемлекеттік комиссия 31-қазанда қол қойды.

НЕФТЬ И ГАЗ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ САЛАСЫ
ЛАСЫ

ҚАЗАҚСТАН 2016

Джон Морроу,

KPO Бас директоры, Қарашығанақтағы ІІ кезеңнің
нысандарын іске қосу салтанатында:

«Қарашығанақ – тамаша кен орны, оның болашағы
зор. Бүгінде КҚК-де осы келешектің іргетасын қалап
жатырмыз.
Бұл жоба шетелдік инвестициялардың өмірде
қалай нақты жүзеге асырылып жатқанының және
республика алдындағы міндеттерін қалай орындап
жатқанының үлгісі. Алайда қазіргі жетістік
тек инвестициялық табыстың үлгісі ғана емес,
сонымен бірге техникалық инновациялардың,
мемқұрылымдармен, атап айтқанда энергетика
және минералдық ресурстар министрлігімен және
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясымен табысты
әрекеттестік етудің үлгісі».

Йен Макдональд,
КҚК Бас директоры:

«КҚК жобасы барлық акционерлерге, оның
ішінде негізін қалаушы мемлекеттерге де елеулі
табыс әкеледі. КҚК барлық шығындарының
85%, яғни жылына $90 ресейлік жеткізушілердің
қызметтеріне ақы төлеуге және мемлекеттік
бюджетке төлемдер жасауға жұмсалады.
КҚК құрылысын жүргізу барысында тікелей
жалдау арқылы 6 мыңға тарта ресейлік азаматтар
жұмыспен қамтылды. Қазіргі уақытта 1,5 мыңға
жуық маман құбырды пайдалану жұмыстарымен
айналысады. Жүйені ұлғайту бойынша жұмыстар
ресейлік құрылысшылар мен жеткізушілердің жаңа
ірі мердігерлерін тартатын болады.
КҚК құбыр жүйесін ұлғайтатын барлық
жоспарланған нысандар салынғанша таяудағы
төрт-бес жыл ішінде өз қуаттылығын
бірте-бірте арттыратын болады. Бұл Қазақстан
мен Ресейдің экспорттау мүмкіндіктерін
біршама ұлғайтуға мүмкіндік береді және
сәйкесінше, әлемдік нарықты қосымша мұнай
жеткізілімдерімен қамтамасыз етеді».
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Жақып Марабаев,

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ БК-дегі инвестициялық жобалар мен үлестерді
басқару жөніндегі басқарушы директоры (2005 жылғы 25-шілдедегі
«Новое поколение» газетінен):

«Біз үшін де, ел үшін де, КІО-ға Қазақстан Республикасы атынан
қатысатын «ҚазМұнайГаз» компаниясы үшін де Қарашығанақ
жобасының маңызы зор. Оның бір себебі: Қарашығанақ –
Республикадағы ең ірі жобалардың бірі.
Мен кейбір цифрларды мысалға келтірейін. Келісімшарт кезеңіндегі
инвестициялардың болжамды ауқымы (ол, өздеріңізге белгілі,
40 жылды құрайды) $15 млрд көлемінде бағаланды.
Айтпақшы, $4,5 млрд қазірдің өзінде салынды. Осы 40 жыл ішінде
320 млн тонна сұйық көмірсутегін және 797 млрд текше метр
газ өндіру жоспарланып отыр. Келісім қолданылатын кезеңдегі
Қазақстан Республикасының болжамды табысы экономикалық
модельге сәйкес $14 млрд астам болуы тиіс.
Алайда КІО-ның қалай жұмыс істеуі де маңызды – ол жоғары әлемдік
стандарттар бойынша жұмыс істейді. Бұл өндіріске де қатысты,
компанияның корпоративтік азаматтарға қатысты өз міндеттерін
жақсы орындауы да әділ іс қой.
Өнеркәсіптер орналасқан Батыс Қазақстан облысындағы әлеуметтік
және инфрақұрылымдық жобаларға KIO жыл сайын $10 млн бөледі.
KIO қаржыландыратын әлеуметтік жобалар туралы санитарлыққорғау аймағында қалып қойған Тұңғыш кентін ауыстыру туралы
айта кетуге болады».
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«ҚАЗМҰНАЙГАЗДЫ» ҚҰРУ МҰНАЙ-ГАЗ
КЕШЕНІНІҢ ДАМУЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕ ОҚИҒА
БОЛДЫ, СЕБЕБІ РЕСПУБЛИКА КӨЛЕМІНДЕ ЖАҢА
ҰЛТТЫҚ ХОЛДИНГ СИЯҚТЫ БІРДЕ-БІР ҚҰРЫЛЫМ
БҰРЫН-СОҢДЫ БОЛҒАН ЖОҚ.

ҚУАТТЫ «ОЙЫНШЫ»

ҚазМұнайГаз
2002

жылғы 20-ақпанда Қазақстан Республикасы
Президентінің №811 Жарлығы негізінде ел Үкіметі
жалғыз құрылтайшысы болған «ҚазМұнайГаз»
Ұлттық компаниясы» жабық акционерлік қоғамы құрылды. Жаңа мұнай-газ
холдингі «Қазақойл» Ұлттық мұнай-газ компаниясы және «Мұнай және газ
транспорты» Ұлттық компаниясын (МГТ) біріктіру арқылы құрылды.
ҚР Үкіметінің Қаулысымен жаңадан құрылған «ҚазМұнайГаз»
компаниясының басшысы болып оған дейін Маңғыстау облысының әкімі
қызметін атқарған Ләззат Қиынов, бірінші вице-президенті болып оған
дейін МГТ басшысы қызметін атқарған Тимур Құлыбаев тағайындалды.
Оған қоса, Энергетика және минералдық ресурстар вице-министрі Ұзақбай
Қарабалиннің басшылығымен Директорлар кеңесінің құрамы да белгіленді.
Директорлар кеңесінің құрамына сонымен қатар Экономика және сауда
бірінші вице-министрі Александр Андрющенко, Премьер-министр Кеңсесі
басшысының орынбасары Әбдіхалық Нәлібаев, Мемлекеттік мүлік және
жекешелендіру комитетінің төрағасы Мақсұтбек Раханов, «ҚазМұнайГаз»
ҰК» ЖАҚ Президенті Ләззат Қиынов кірді.
Жаңа ұлттық компания Қазақстандағы мұнай және газ ресурстарын
тиімді пайдалану бойынша бірыңғай мемлекеттік саясат жүргізу мақсатында

құрылды. Оны құру кезінде әлемдік практикада ірі
мұнай компанияларының бірігуі қалыпты процесс
болып саналған сол кезеңдегі жаһандану
факторлары ескерілді.
Мұнайды барлау және өндіру, өңдеу, көмірсутегі
шикізатын өткізу, тасымалдау және мұнай-газ
құбырларын пайдалану мәселелері жөніндегі маркетинг,
қаржыландыруды ұйымдастыру, ТЭН әзірлеу, мұнайгаз құбырларын жобалау және салу, сонымен қатар
Қазақстанның барлық ішкі және халықаралық
жобаларына қатысу және көмірсутегі шикізатын
тасымалдау «ҚазМұнайГаздың» негізгі қызметтерінің
түрлері болып белгіленді. «Қазақойл» ұлттық
компаниясының өндіруші компаниялары –
«Өзенмұнайгаз», «Ембімұнайгаз»; Қазақстан
аумағындағы өндіруші жобалардағы әр түрлі қатысу
үлестері; «Мұнай және газ транспортына» біріккен
транспорттық кәсіпорындар; елдегі үш мұнай өңдіретін
зауыттың бірі – Атырау зауыты, сонымен қатар
авиатасымалдау, геофизика және басқа да саладағы
сервистік компаниялар жаңа холдингтің басқаруына
берілді.
Жаңа ұлттық компанияның шоғырландырылған
балансының жалпы құны шамамен $2 млрд деп
бағаланды.
«ҚазМұнайГазды» құру мұнай-газ кешенінің
дамуындағы ерекше оқиға болды, себебі республика
көлемінде жаңа ұлттық холдинг сияқты бірде-бір
құрылым бұрын-соңды болған жоқ.
«ҚазМұнайГаздың» Даму стратегиясына сәйкес
оған мұнай-газ саласын дамыта отырып Қазақстан
Республикасы үшін максималды табыс табу және
халықаралық кластағы тиімділігі жоғары мұнай-газ
компаниясы болып қалыптасу міндеттері жүктелді.
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Кәрім Мәсімов,

2002 жылы ҚР Вице-премьері:

«Қазақойл» мен МГТ бір ұлттық компанияға
бірігуі инвестициялар тартуға және сыртқы және
ішкі нарықта анағұрлым жеңілдеу шарттармен
алыс-беріс жасауға мүмкіндік береді.
«Қазақойл» мен МГТ басқарушы және кәсіби
құрамының бір компанияға бірігуі жағымды рөл
атқармақ.
Мемлекеттік мұнай активтерінің ашықтығын
бақылау ісіндегі мемлекет рөлі жоғарылайды.
«ҚазМұнайГаз» қызметі үкімет үшін де, сол
сияқты қауымдастық пен шетелдік инвесторлар
үшін де транспарентті болуы тиіс.
«ҚазМұнайГаз» өзінің құрамына кірген
«ҚазақОйл» және «Мұнай және газ транспорты»
мемкомпанияларының барлық міндеттемелері
бойынша толық жауапты болады».

Ұзақбай Қарабалин,

2002 жылы ҚР Энергетика және отын ресурстары
Вице-министрі, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар
кеңесінің төрағасы:

«Бұл компанияның құрылуы Қазақстанның
мұнай-газ саласының эволюциялық даму сатысы
болды. Мұндай шешімді қабылдауға әлемде
болып жатқан жаһандану процесі әсер етті.
Халықаралық және қазақстандық мұнай-газ
жобаларына толық құқықты қатысу үшін
бір жағынан барлық мемлекеттік салалық
компаниялардың қаржысын, кадрларын,
техникалық мүмкіндіктерін шоғырландыра
алатын, екінші жағынан нарықта мықты
ойыншы бола алатын беделді ұлттық компания
құру керек болды. Өндіруші «Қазақойл»,
транспорттық «ҚазТрансОйл» және
«ҚазТрансГаз» компаниялары «бір шатырдың»
астына біріккен кезде біз үздіксіз жұмыс істейтін
біртұтас механизмге қол жеткіздік.
«ҚазМұнайГаздың» күшті ойыншы ретінде
құрылуын нарықтың барлық қатысушылары
құптады. Бұл дәл саваннадағыдай ғой: арыстан
келсе, басқасы тына қалады».
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Иманғали Тасмағамбетов,

2002 жылы ҚР Премьер-министрі:

«Каспий қайраңын игеруге байланысты үлкен
өзгерістер болады деп күтілуде. Сондықтан
келіссөздер процесін, барлау, өндіру, өңдеу және
тасымалдауды қоса алғанда, Каспий қайраңын
игеруге байланысты барлық мәселелерді
мемлекет мүддесінде бір компания шешуі тиіс.
Бүгінгі күннен бастап бұрынғы екі ұлттық
компаниямен салыстырғанда активтердің
рейтингі мен құны күрт өсетін болады».

2002

жылы мұнай және мұнай өнімдерімен Қазақстан Республикасының аумағында және шетелдерде
транспорттау және сауда операцияларын ұйымдастыру
және жүргізу үшін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 100 пайыздық еншілес ұйымы – «ҚазМұнайГаз» Сауда үйі» ЖШС
құрылды.
Жаңа компанияның құрамына ірі мұнай өңдейтін
зауыттар – Атырау, Павлодар және Шымкент зауыттары,
сонымен қатар «ҚазМұнайГаз» брендімен автокөліктерге
жанармай құю станцияларының желісі кірді.
«ҚазМұнайГаз» Сауда үйі» ЖШС басшылығы
бірінші күннен бастап-ақ бәсекеге қабілетті,
инновациялық және тиімділігі жоғары dawnstream
компаниясын құру бойынша күрделі де жауапты
міндеттерді атқаруға кірісті. Қазақстанның барлық
мұнай өңдейтін активтерін біріктіріп отырған компания
шеңберінде алғаш рет мұнай өңдеу қуаттылығы мен
тереңдігін ұлғайту, жоғары сапалы мұнай өнімдерімен
өндірісті қамтамасыз ету, мұнай өнімдерінің жан-жақты
маркетингісін жасау арқылы мұнай өнімдерінің ішкі
нарығын тұрақтандыру, жаңа технологиялар мен жаңа
өндірістертер енгізу арқылы операциялық процестердің
тиімділігін арттыруға бағытталған жұмыстар басталды.
Қазақстан МӨЗ бизнес-процестерін басқару жүйесі
саланың жетекші әлемдік аналогтары деңгейіне дейін
жеткізілді, келісімшарт бойынша сомасы $500 млн
болатын жеткізілімді экспортқа дейінгі қаржыландыру

ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ НЕГІЗГІ
БАҒЫТТАРЫ:
• Мұнай өңдеу және мұнай өнімдерін
өңдеу;
• Мұнайды, мұнай мен газдың
өңделген өнімдерін өткізу;
• Егін салатын және жинайтын
компаниялардың қажеттіліктері
бойынша жанар-жағармай жеткізу;
• Мемлекет атынан роялти
төлеу есебінен алынған мұнай
операцияларын жүргізу;
• транспорттық-экспедиторлық
қызметтер, жүк тиеу және мұнайды
ауыстырып тиеу қызметтері;
• мұнай және мұнай мен газдың
өңделген өнімдерін сату және басқа
да қызмет түрлері саласындағы
экспорттық саясат сияқты
мемлекеттің маңызды бағыттары
бойынша Қазақстан мүддесін қорғау.

Ләззат Қиынов,

2002-2003 жылдары «ҚазМұнайГаз» ЖАҚ Президенті:

«Біздің алдымызда тұрған басты мәселе –
мұнай өнімдерін сыртқа шығару. Транспорттық
қуаттылықты дамыту үшін біз өз алдымызға
транспорттық компания құру үлестеріне
қатысу міндетін қоямыз. Бұл Қазақстан
ішіндегі тасымалдарға, экспорттық және теңіз
тасымалдарына, яғни Қара Теңіздегі және әлемдік
мұхиттардағы танкерлік тасымалдарға да қатысты.
Бұл өте нақты міндет және оны біз қазірдің өзінде
орындап жатырмыз».
Данияр Берлібаев,
«ҚазМұнайГаз» Сауда Үйі» АҚ бас директоры,
мұнай-газ өңдеу, мұнай химиясы және мұнай өнімдері
жөніндегі халықаралық симпозиумда компанияның
дамуы туралы, 2010 жыл
2004 жылы наурызда «ҚазМұнайГаз» құрамында
«Өзенмұнайгаз» АҚ және «Ембімұнайгаз» АҚ бірігуі
арқылы жаңа еншілес құрылым – «ҚазМұнайГаз»
Барлау Өндіру» АҚ құрылды (ҚМГ БӨ).

ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ САЛАСЫ
АСЫ
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ұйымдастырылды. «ҚазМұнайГаздың» автокөліктерге
жанармай құятын станцияларының бөлшек сауда
желілері жолға қойылды. Мемлекеттік ауыл
шаруашылығы өндірушілерін қолдау бағдарламасы
және егін жинау және егіс егу науқаны кезінде ауылға
ЖЖМ жеткізу бұрынғыға қарағанда тиімді жолмен
іске асырыла бастады. Мұнай өнімдерін өткізетін
көп тармақты маркетингілік каналдарды дамыту
жаңа, анағұрлым сапалы деңгейге көтерілді. ҚМГ СҮ
корпоративтік басқару тиімділігі жоғарылатылды.
Әлеуметтік-еңбек қатынастары әлеуметтік серіктестік
қағидаты негізінде іске асырыла бастады. Кадр саясаты
жетілдірілді, өндіріс қауіпсіздігі қамтамасыз етілді,
экологиялық тәуекелдер азайтылды.
Кейінірек 2010 жылы «ҚазМұнайГаз» Сауда
үйі» ЖШС-ның атауы «ҚазМұнайГаз – өңдеу
және маркетинг» АҚ деп өзгертілді. Ол уақытта
компанияның активтер портфеліне «Атырау МӨЗ»
ЖШС (99,53%), PetroKazakhstan Oil Products ЖШС
(49,7%), «Павлодар МХЗ» ЖШС (100%), «ҚазМұнайГаз
Өнімдері» ЖШС (100%), «ҚазМұнайГаз-Аэро» ЖШС
(100%), «Caspi Bitum» БК ЖШС (50%) кіретін.

«ҚазМұнайГаз» Қазақстан экономикасын дамытуға
мүмкіндік беретін маңызды компаниялардың
бірі болмақ. Ол қатаң біртұтас сатылас
бағыныштылық қағидатымен жұмыс істейтін
болады. Басында қиын болады, себебі екі ірі мұнайгаз компаниясы бірікті. Ұйымдастыру процестеріне
де біраз уақыт керек.
«ҚазМұнайГаз» әлемдік ірі мұнай компанияларымен
бәсекелесе алады.
Қазір ел билігі мен үкіметтің алдында тұрған
міндеттер: ең кемі 50% үлесті иелене отырып
барлық жаңа мұнай жобаларына қатысу және
жаңа жобалардың операторы болуға ұмтылу.
«ҚазМұнайГазды» құрған кезде мұнай мен газ қоры
бай Қазақстан Норвегиядағы Statoil, Малайзиядағы
Petronas, сонымен қатар Венесуэладағы PDVSA
сияқты мемлекеттік компаниялардың моделіне
сүйенді. Бұл мемлекеттік компаниялар бүгінде
табысты жұмыс істеп қана қоймай, өз мемлекеті,
өз елі үшін максималды жағымды жағдай
жасайтын мұнай және газ саласындағы саясатты
да құрып отыр.
«ҚазМұнайГаз» сияқты ірі компанияны құру ауыр
жұмыс болды. Мысалы, мен күнде сағат 21.0022.00-ге дейін жұмыс істеп жүрдім. Лауазымдық
нұсқаулықтар және штаттық кестені қоса
алғанда, барлық қажетті құжаттаманы әзірлеу,
сонымен қатар кен орнынан бастап компанияның
өзімен аяқтағанда тұтас жүйені тәртіпке келтіру
керек болды. Бұл таза техникалық жұмыс еді, бірақ,
ол күрделі және қыруар жұмыс болды. Мен сол
кезде өзіммен бірге жұмыс істеген әріптестеріме
аса ризамын. Олар: Тимур Асқарұлы Құлыбаев,
Махамбет Демешұлы Батырбаев, бәріміз бірлесіп
аса күрделі жұмыстарды атқардық».

ҚАЗАҚСТАН 2016
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Лондон. Қазақстанның инвесторларға
арналған жыл сайынғы конференциясы

2006

Жаңа компанияның жарғылық капиталының көлемі 10 млрд 340 млн
268,750 мың теңгені құрайды. Жарияланған акцияларының саны – 41 млн
361 мың 75 дана, оның ішінде жай акциялар 37 млн 224 мың 968 дана,
артықшылықты акциялар – 4 млн 136 мың 107 дана. Бір акцияның атаулы
құны 250 теңгені құрайды.
Бірлескен компания Қазақстан Республикасының жылдық шикі мұнай
өндірудің жылдық ауқымы бойынша үшіншісі болды.
Активтер портфелін құру кезінде ҚМГ БӨ 44 мұнай және газ кен
орнын, оның ішінде «Өзенмұнайгаз» – 7 кен орнын, ал «Ембімұнайгаз»
филиалы – екеуі консервацияланған 37 кен орнын қамтыды.
Компанияның барлық бастапқы геологиялық қорлары 1635,6 млн тонна,
бастапқы өндірілетін қорлары – 704,4 млн тонна деп бағаланды. 2004 жылғы
1-маусымдағы қалдық қорлар мынадай ауқымда болды: баланстық мұнай
қоры 1200,2 млн тонна, өндірілетін мұнай қоры – 269 млн тонна, 34 млрд
текше метр табиғи газ және 2,9 млн тонна конденсат.
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ (ҚМГ БӨ) құрыла салысымен
даму стратегиясын қолға алды. Алайда сыртқы қаржыландыруды тартпай,
ресурстық базаны ұлғайту бойынша мұндай жоғары мақсатты жоспарды іске
асыру мүмкін емес екені түсінікті еді.
2006 жылғы 28-тамызда ҚМГ БӨ акционерлер арасында жарияланған
жәй акцияларды оналастыру ісін табысты атқарды, оның барысында
«ҚазМұнайГаз» ҰК ҚМГ БӨ компаниясы IPO өткізе алуы үшін өзіне тиісті
акциялардың басым көпшілігінен бас тартты. ІРО өткізілген соң «ҚМГ» БӨ
жәй акцияларының ең кемі 60% «ҚазМұнайГаздың» меншігіне берілуі тиіс
болды.
ҚМГ БӨ ABN AMRO Rothschild және Credit Suisse компанияларын
біріккен ғаламдық үйлестіруші және бірлескен ұйымдастырушы, ал Visor
Capital компаниясын – Қазақстандағы жаңа акция ұсыныстарының жетекші
басқарушысы етіп тағайындады. Тең басқарушы атқарымдарын Merill Lynch
атқаратын болды.
2006 жылғы қыркүйекте «ҚМГ БӨ» АҚ акциялары алғаш рет
Қазақстандық қор биржасына (KASE), ал ғаламдық депозитарлық қолхат
(ҒДҚ) – Лондон қор биржасына орналастырылды.
Ғаламдық орналастыруда «ҚазМұнайГаз» атынан акциялар
орналастырылған соң нарықты тұрақтандыру мақсатында андеррайтерлер
ұсынған қолда бар 3463019 жай акцияларға қоса 23086791 дана жаңадан
шығарылған жәй акция қамтылды. Бір жәй акцияға алты ҒДҚ сәйкес келеді.
ҒДҚ құны $14,64, ал қарапайым аукциялардың құны 11163,39 теңгені
құрады.
ҚМГ БӨ өзінің 40% акцияларын орналастырды, қалған 60% ұлттық
холдингта қалды. Орналастыру сызбасы туралы айтатын болсақ, онда IPO
жартысы Қазақстанда, ал екінші жартысы лондондық қор биржасында
шығарылды. Компанияның 7,3 млн астам жәй акцияларын отандық
зейнетақы қорлары сатып алды.
IPO нәтижесі ҚМГ-нің күткенінен асып түсті. Компания $2 млрд дейін
жоспарлаған болатын, есесіне $2,3 млрд қаражат түсірді.
ҚМГ БӨ басшылығы осы ғаламдық ұсынысты сатудан түскен
қаражатты компанияны әрі қарай дамыту ісін қаржыландыруға жұмсайтыны
туралы жоспарын мәлімдеді.
IPO-дан кейін ҚМГ БӨ-нің мемлекет бақылайтын акция бағамы
мыңдаған қазақстандықтардың – акционерлердің немесе зейнетақы қорлары
салымшыларының әл-ауқатына тікелей немесе жанама әсер ете бастады.
Компания шетелдік экспансияға шындап назар аударды және Қазақстандағы
мұнай-газ активтерін белсенді түрде сатып ала бастады.

Әлия Юсупова – 1984 жылы 15-мамырда Шымкент қаласында туған,.
Қазақстан спортсмені. Көркем гимнастиканың жеке жаттығуларымен
Қазақстан құрамасында өнер көрсетті.
Афиныда (2004) және Пекинде (2008) өткен екі жазғы Олимпиадаға қатысты.
Ирина Александровна Винердің шақыруымен Ресейде жаттықты.
Әлия – Қазақстанның 2000-2009 жылдардағы абсолюттік чемпионы.
Азияның бірнеше дүркін чемпионы. Дохада өткен 2006 жылғы Азия
ойындарының жеңімпазы және 2002 жылы Пусанда өткен Азия
ойындарының вице-чемпионы.
2005 жылы Дуйсбургте дүниежүзілік ойындарға қатысты, онда таяқпен
орындалатын жаттығулардан екінші орын иеленді, ал секіргіш жіппен
және доппен орындалатын жаттығулардан бесінші орынды, ал лентамен –
алтыншы орынды иеленді.
Әлия – үш Универсиаданың жүлдегері: 2005 жылы Измирде доппен
орындалатын жаттығу финалында қола жүлдегер болды, 2007 жылы
Бангкокта таяқпен орындалатын жаттығуда қола жүлдегер атанды
және 2009 жылы Белградта көп сатылы жарыста қола медаль алды.
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Тимур Құлыбаев,
2002 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК ЖАҚ
бірінші Вице-президенті:

«Біздің Ұлттық компания энергетикалық ресурстардың тиімді игерілуін және өндірілуін қамтамасыз
ететін Қазақстанның мұнай-газ саласын кешенді дамыту мақсатында құрылды. «ҚазМұнайГаздың»
алдына қарапайым мұнай өндіруге қарағанда, анағұрлым биік міндеттер қойылып отыр. Компания елдің
әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның дүниежүзілік экономикаға табысты интеграциялануына
жағдай жасауы тиіс.
Күшті Ұлттық компанияны құра отырып, сол арқылы барлық жобаларға қатысу мемлекет
үшін барынша тиімді болатынын тәжірибе көрсетіп отыр. «ҚазМұнайГаз» Үкіметтің мұнай
операцияларының барысын жоба бойынша жұмыстар басталғаннан бастап аяқталғанға дейін оның
барлық сатыларында бақылайтын және басқаратын жұмысшы органы болып табылады. Бұл, өз
кезегінде, ұлттық экономиканың, жергілікті мердігер ұйымдардың, материалдар, тауарлар мен
қызметтердің мүмкіндіктерін барынша пайдалануға жол ашады, әлеуметтік міндеттердің шешілуі,
кәсіби оқытулар және жергілікті кадрларды даярлау істерімен қамтамасыз етеді.
Ол уақытта «Қазақойл» және «Мұнай мен газ транспорты» компанияларының ортақ тәжірибесі
өндірістік, техникалық және коммерциялық мәселелермен біртұтас Ұлттық компания стратегиясы
шеңберінде айналысқан дұрыс екенін көрсетті. Министрлік саланың қызметтерін бақылауы, ойын
ережесін белгілеуі, заң шығарушылық істерімен айналысуы тиіс. Мұнай-газ активтерін корпоративтік
басқару ісін Ұлттық компания атқаруы тиіс. Мұнай-газ секторын осылай басқаратын жүйе көп
ұзамай-ақ өзінің тиімділігін дәлелдеді. Себебі жаңа құрылған «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясын
құру шеңберінде мұнай-газ секторын біртұтас басқару мүмкіндігі туды. Бұл, әсіресе, бір уақытта
өндіріске, мұнай мен газ тасымалдауға, қаржыландыруға және басқаларына байланысты мінеттерді
шешуге тура келетін Теңіз, Қарашығанақ, Қашаған сияқты ірі жобаларды басқару кезінде маңызды.
Осы ірі жобаларда біз тек осылайша ғана Қазақстан мүддесін қорғай алдық.
Мен «ҚазМұнайГазда» Теңіз жобасымен айналыстым, «Теңізшевройл» кеңесін басқардым, оған
осы компанияның барлық акционерлері кіретін, ал күнделікті ағымдағы қызметтерді Chevron
корпорациясының менеджерлері атқарды.
Өндірістік қуаттылық ұлғайтылғанға дейін ТШО-да акционерлер алатын дивидендтер осы
кәсіпорынның жобаларын дамытуға жұмсалатын жүйе бар болатын. Осылайша «ҚазМұнайГаз»
акционер ретінде күнделікті режимде өз дивидендтерін толық алған жоқ. Бұл жағдайды түзету үшін
консультант дәрежесінде ABN Amro Bank-тан Қожахан Әбеновты шақырдық, ол қарыз қаражат
тарту арқылы Теңіздегі қуаттылықты ұлғайту жобасын қаржыландыратын жаңа схеманы
қабылдауға және іске асыруға көмектесті. ТШО акционерлерімен дау-дамай көп болды. Тіпті ұлғайту
жобасын дамыту біраз уақытқа тоқтатылды. Бірақ қазақстандық тарап ресурстар тарту арқылы
қаржыландыруды талап етті. Біздің серіктестеріміз де келісті. Бұл, «ҚазМұнайГазды» қоса алғанда,
біздің акционерлерімізге жыл сайын ТШО қызметінен түсетін дивидендтерді алуға мүмкіндік берді.
Қазір бұл ақша Ұлттық компания дивидендтерінің қомақты үлесін құрайды.
Басшылар құрамы кәсіби біліктілігінің арқасында осы сияқты және басқа да мәселелерді тез әрі тиімді
шешіп отырдық.
Кейіннен ТШО-да енгізілген технологиялық, өндірістік және қаржылай әдістерді біз басқа да
Қарашығанақ, Қашаған жобаларында табысты қолдандық. Мұндай синергия қуатты Ұлттық
компания құру туралы қабылданған шешімнің келешекте дұрыстығын көрсетті».

Жақып Марабаев,
2004 жылы «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ
Бас директоры:
«Біз бас компания қойған міндеттерді орындауға даярмыз. Егер
құрлықта жұмыс істеу қажет болса – құрлықта істейміз, егер
теңізде жұмыс істеу қажет болса – теңізге барамыз, біз теңізден
қорықпаймыз. Оған қоса, біз Қазақстанның аумағымен шектеліп
қалмаймыз, біз шетелде де жұмыс істеуге даярмыз, бірақ тартымды
және қызғылықты болу үшін өз көрсеткіштерімізді мықтауымыз
керек деп ойлаймын.
Өзенде және Ембіде қадағаланып отырған даму процестері жаңа
компанияның үлкен жетістіктерінің көрсеткіші. Қолданыстағы кен
орындарын игеруге қоса компания олардың геологиялық құрылысына
және барлауға дейінгі үлкен кешенді зерттеу жұмыстарын жүргізіп
жатыр. Бұл игеру жүйелерін оңтайландыруға және жаңа кеніштерді
табуға мүмкіндік береді. Ресурстық базаны ұлғайту мақсатында
«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ мамандары Маңғыстау және Атырау
облыстарының аумақтарында геологиялық барлау жұмыстарын
жүргізіп жатыр.
Бүгінде біз Қазақстан аумағындағы, сол сияқты шетелдегі мұнай
активтерін сату бойынша аукциондарға белсенді қатысамыз».
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Махамбет Батырбаев,
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Вице-президенті:

«Бүгінде Қазақстанның өндірілетін қорлар
ауқымы бойынша да, сол сияқты өндіру
ауқымы бойынша да ең ірі мұнай өндіруші
компанияларының бірі болып табылатын
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» құру – қайта
құрылымдау бағдарламасын жүзеге асырудағы
нақты қадам».

Жақып Марабаев,

2004-2006 жылдары «ҚазМұнайГаз»
Барлау Өндіру» АҚ Бас директоры:

«Эмиссия жобасын нарыққа шығаруға
дейін даярлау сәтінен бастап қыруар
жұмыс істелді. Бұл «эволюция»
процесінде біз бәріміз жүре үйрендік,
себебі ондай тәжірибеміз жоқ еді.
Мерзім аса қысқа болды – компания
IPO-сын екі жыл ішінде дайындау қажет
болды. ҚМГ БӨ бағасы біздің бизнеспроцестерді оңтайландыру шаралары
бойынша өсіп отырғанын атап көрсету
керек. Біз тұтас басқару жүйесін
қайта құрылымдай алдық. Расында,
компанияда тек техникалық жағынан
ғана емес, корпоративтік жоспарда да
ғаламдық трансформациялар жүргізілді.
Біз барлық министрліктермен,
ведомстволармен, депутаттық
корпуспен көп жұмыс істедік.
Сол кезде түсініксіз болған
менеджментті ынталандыру
қажеттігін түсіндіру қиын шаруа
болды. Біздің IPO бағдарламамыз
нақты мүмкіндіктермен құрылды».

Ұзақбай Қарабалин,

2004 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Президенті:

«Екі компанияның бірігуі және олардың базасында
жаңа кәсіпорын құру – республиканың мұнай саласы
үшін аса маңызды оқиға. Мұндай шешімнің басты
мақсаты – өндіруді ұлғайту, жаңа жобалар
мен учаскелерге шығу. Біздің күштілермен
теңесуіміз тиіс.
ҚМГ БӨ құрылған кезде оған ескі кен орындары
берілді – барлық елдердің ұлттық мұнай
компанияларының тағдыры осындай. Жаңа
инвесторлар, қағида бойынша, жаңа кен орындарына
жұмыс істеуге келеді, ал ескілері адамдарына,
әлеуметтік қиындықтарына және т.б. қоса
мемлекеттің өзінде қалады. Жаңа барлау жобаларын
дамыту және оларға шығу үшін инвестиция керек.
Алайда ескі кен орындарын игеріп, табыс табу
мүмкін емес. Сондықтан «ҚазМұнайГаз» және
ҚМГ БӨ ішкі нарықтағы «анағұрлым жаңа» кен
орындарын игеру жобаларына қатысу үлестерін
сатып ала бастады».

ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ САЛАСЫ

НЕФТЬ И ГАЗ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА
ЗАХСТАНА
Т
ТАНА

Асқар Балжанов,

2006-2009 жылдары «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ
бас директоры:

«Мен ҚМГ БӨ-ге жұмысқа келгенімде, компания
IPO-ға даярлыққа тікелей кіріскен болатын. Бізге
шетелдіктер арасынан тәуелсіз директорларды
таңдап алу және компаниялардың халықаралық
алаңдарында (Лондонда) листингіленетін бағалы
қағаздарды сатып алуға ақша салатын ірі
қорларды аралап, road-show өткізу қажет болды.
Ол үшін біз Лондонда жеке инвесторлар алдында
сөз сөйлеу, бағалы қағаздарды сатып алу туралы
ұсыныстар жасау, компанияны таныстыру
жөніндегі курста оқыдық. Екі апта ішінде біз
Англияда, Швейцарияда, Швецияда, Нью-Йоркте,
Бостонда road-show өткіздік. Нәтиже өте жақсы
болды. Сұраныс ұсыныстан екі есе асып түсті.
Оған қоса, біз бір қағазға, бір ҒДҚ-ға – 14 доллар
64 цент көлемінде адекватты баға белгілей
алдық. Басты мақсатқа қол жеткіздік. Листинг
арқасында ҚМГ БӨ жеке инвесторлардан
$2 млрд түсірді, бұл сома компанияны дамытуға
бағытталды».

ҚАЗАҚСТАН 2016

2004 жылы наурызда «ҚазМұнайГаз»
құрамында «Өзенмұнайгаз» АҚ мен
«Ембімұнайгаз» АҚ бірігуі арқылы тағы бір
еншілес құрылым – «ҚазМұнайГаз» Барлау
Өндіру» АҚ (ҚМГ БӨ) құрылды.
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ОРАЛУ
«ҚазМұнайГаз» құрыла сала 2002 жылы 25-ақпанда
ҚР Үкіметінің № 248 қаулысы шықты, бұл қаулыға сай
жаңа ұлттық компания Қарашығанақ және Солтүстік
Каспий жобалары бойынша ӨБК-де Қазақстан
Республикасының мүддесін білдіретін уәкілетті орган
болып белгіленді.
Бұған қоса, «ҚазМұнайГаз» мемлекет өкілі
дәрежесінде қазақстандық мұнай-газ кен орындарын игеру
үшін келешекте құрылатын барлық құрылымдар мен заңды
тұлғалардың 51% акцияларын бақылайды деп шешілді.
Мұнай-газ кен орындары мен блоктары инвесторлар
арасында тендерлік негізде бөлінетін болады.
Осы оқиғаларға қатарлас Қазақстанды Солтүстік
Каспий жобасына қайтару мәселесі туындады, бұл
жобадан Қазақстан ауыр экономикалық жағдайға
байланысты1998 жылы шығып кеткен болатын. Ол
уақытта «Қазақстанкаспийшельф» Phillips Petroleum және
Inpex компанияларындағы өзінің 50% қатысу үлестерін
жалпы жиынтық сомасы $450 млн сатып жіберген еді.
2003 жылы көктемде, жобадан британдық BG
шықпақ болып шешкенде, ӨБК бойынша алты серіктестің
бесеуі – Eni (оператор), ExxonMobil, Total, Shell
(әрқайсысының иелігінде 16,67%) және ConocoPhillips
(8,33%) – босаған акцияларды сатып алуға ниет білдірді
(мұндай құқықтан тек 8,33% үлесі бар Inpex компаниясы
бас тартты). Қазақстан, заңдарға сәйкес, Солтүстік Каспий
жобасындағы BG үлесін сатып алуға өзінің басымдығы
барын мәлімдеді.
Қазақстанның бұл жобаға қатысуы: мемлекеттің
дүниежүзілік экономикалық кеңістіктегі позициясын
нығайтатынына, болашаққа сенімділік идеологиясының
локомотиві ретінде қызмет ететініне және нәтижесінде

Қазақстанды саяси аренада басқа елдермен қарым-қатынаста
жоғары деңгейге көтеретініне сенімділік мол еді.
Ұзаққа созылған келіссөздер нәтижесінде консорциум
мүшелері Қазақстанға BG Group акцияларының жартысын
ұсынатын болды.
2005 жылы 30-наурызда британдық компания өзінің
Каспий қайраңындағы көмірсутегі кен орнын игеруге 16,67%
қатысу үлесін салықтарсыз $1,79 млрд толығымен сататыны
туралы Agip, ExonnMobil, Shell, Total және ConocoPhillipsпен жасалған келісім пакетіне қол қойды. Дәл сол күні
ҚР Үкіметі, Энергетика министрлігі, «ҚазМұнайГаз» және
BG Group акцияларын сатып алған Солтүстік Каспий жобасы
бойынша бес серіктес келісімге келді және қазақстандық
тарапқа осы үлестердің жартысын қайта табыстайтыны
туралы құжаттар пакетіне қол қойды. Қазақстандық тарап
сатып алған акциялар пакетінің құны $913,142 млн құрады.
Мәміле сомасы Қазақстан үшін аса тиімді болды.
2003 жылғы қыркүйек айының өзінде, британдық үлестің
тағдыры шешіліп жатқанда, 1 баррель мұнайдың құны
$35 болды, сондықтан 16,67% үлестің нарықтық құны
$1230 млн деп бағаланды (6 жыл ішінде құны $750 млн-ға
өскен). Мәміле жасалып бітетін кезде 1 баррель мұнайдың
орташа бағасы $50 дейін өсті, осы орайда акцияның құны
бұрынғысынша қалды.
«Осылайша, активтер нақты минимум бір жарым
есе қымбат тұрады» деп мәлімдеді ҚР Энергетика және
минералдық ресурстар министрі Владимир Школьник.
2005 жылы 4-мамырда Астана қаласы «ҚазМұнайГаз»
Ұлттық мұнай-газ компаниясы және Agip KCO халықаралық
консорциумының қатысушылары 1997 жылғы 18-қарашадағы
Солтүстік Каспий бойынша ӨБК-ге өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы шартқа қол қойды. Осы құжатқа

Владимир Школьник,

2005 жылы ҚР Энергетика және минералдық
ресурстар министрі:

Қашаған Күржіманұлы (өмір сүрген кезі – 1841-1929) – қазақ
ақыны, жырау, қазақтың ауыз әдебиеті шығармашылығының
көрнекті өкілі. Ұлы қазақ ақыны Қашағанның ауызша
өлеңдерінің біразы бізге жеткен. Ел аузында аңыздар мен
жырлары сақталған.
Олардың ең көп таралғаны: «Көбік шашқан», «Атамекен»,
«Адай тегі».

«Қазақстанның Қашаған жобасындағы
үлестерді сатып алуы бойынша барлық
келіссөздер процесі менің есімде. British
Gas компаниясы Қашағаннан объективті
себептермен – Қазақстанның басқа ірі –
Қарашығанақ жобасына қатысу үшін кетпек
болды. ӨБҚК-ге сәйкес Қашаған консорциумының
қатысушыларының бұл үлесті сатып алуға
бірінші кезекті құқығы болды. Біз BG сататын
16,7% үлестің жартысын Қазақстанның сатып
алуы жөніндегі келіссөздерді бастадық. Ол
бізге не үшін керек болды? Себебі Қашағандағы
жұмыс тәжірибесінен біз мынаны байқадық: кен
орнындағы барлық операциялық жұмыстарға
қатысу үшін жобаның ішінде болу керек. Мәселе
өте қиын болды. Біз жобаға қатысушылардың
бәрімен күрделі келіссөздер жүргіздік.
Келіссөздер процесінің барлық детальдарын
Елбасы қадағалап отырды. Келіссөздерге
қатысқан Премьер-министр Даниал Ахметов
біздің позициямызды күшейте отырып, барлық
детальдарды жете талқылады. Ақырында біз
осы үлесті сатып алу бағасы туралы келістік.
Жоба қатысушылары BG-ден 16,7%-ды сатып
алатыны және өз арасында оны тең бөлетіні,
ал біз екінші жартысын – 8,33%-ды сатып
алатынымыз туралы тиісті келісімге қол
қойдық. Біз осы үлесті сатып алдық және бұл
әрекетіміз өте дұрыс болды, себебі активті
сатып алған сәтте оның құны бағалау құнына
қарағанда бір жарым есе жоғары болды. Бұл
Қазақстан үшін тиімді мәміле болды».
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сай қазақстандық тараптың Қашаған жобасындағы 8,33%
үлесті сатып алуы бойынша мәміле қорытынды ресімделді.
Бұл күні ҚР Үкіметі осы мәмілені мақұлдау туралы қаулы
шығарды.
Заңды формалдылықтар аяқталған соң Eni, Total,
ExxonMobil, Shell компанияларының Солтүстік Каспий
жобасындағы үлестері 18,52%, ConocoPhillips 9,26%
құрады, ал Inpex пен «ҚазМұнайГаздың» үлесі 8,33%
болды.
Солтүстік Каспий жобасы бойынша өнім бөлісінің
экономикалық моделіне сәйкес мердігер ұйымдар ол іске
асырылатын тұтас мерзім ішінде $85 млрд астам көлемде
табыс түсіруді жоспарлады, оның ішінде шамамен $50
млрд капиталдық және операциялық шығындарды өтеуге
бағытталуы тиіс.
Жобаны іске асыру нәтижесінде Қазақстан Үкіметі
$65 млрд тарта табыс түсіруі тиіс. Осы орайда, Солтүстік
Каспий жобасы бойынша өнім бөлісінің экономикалық
моделіне жүргізілген есептеулер мен талдауға сай 2005-

2041 жылдар ішіндегі «ҚазМұнайГаздың» табысы
$10,6 млрд деп бағаланды.
Оған қоса, өткен жылдардың тәжірибесі Қашағанда
коммерциялық өндірудің басталуын кешіктіру, жоба
бойынша шығындарды арттыру және т.б. сияқты
мемлекеттің шапшаң әрі тікелей араласуын талап
ететін белгілі бір қиындықтардың бар екенін көрсетті.
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның жобаға қатысуы жағдайды
«ішінен» бақылау арқылы дағдарыс жағдайына жол
бермеуге мүмкіндік берді. Қашағанды игеруден түскен
табыстар экономиканы одан әрі дамытуға бағытталуы
тиіс еді. Республиканың өз мұнайының болуы мұнай
маршруттарын әртараптандыруға мүмкіндік берді.
Сондай-ақ Республикаға серіктестік қарымқатынастарды тепе-теңдік негізде құруға, ашықтық,
іскерлік қасиеттерді танытуға, қазақстандық мамандардың
халықаралық стандарттарға сай болуына және мұнайгаз саласын дамытудың көпвекторлы саясатын ұстануға
мүмкіндік берілді.

ЖҰМЫС БАРЫСЫ:
1998-2004 жылдар кезеңінде бағдарламаға сәйкес жоспарланған іздеу
ұңғымаларының алтауы да бұрғыланды: екеуі Қашағанда және Қаламқас,
Ақтоты, Қайраң және Оңтүстік Батыс Қашаған кен орындарында бір-бір ұңғыма
(Қашағанның оңтүстік батысындағы шағын құрылым).
Барлық ұңғымалар оң нәтиже берді:
• 2000 жылы 30-маусымда – Қашағанда;
• 2002 жылы 3-қыркүйекте – Қаламқас-теңізде;
• 2003 жылы 10-тамызда – Оңтүстік Батыс Қашағанда;
• 2003 жылы 2-қыркүйекте – Ақтотыда;
• 2003 жылы 10-қыркүйекте – Қайраңда көмірсутегі қорлары ашылды.
Солтүстік Каспий жобасы бойынша барлық алдын ала геологиялық мұнай
қоры 5705 млн тонна, өндірілетіні 1917 млн тонна деп бағаланып отыр.
Agip KCO 2006 жылы Қашаған кен орнында тәжірибелік-өндірістік мұнай
өндіруді бастауды жоспарлаған болатын. Алайда, игеруге қатысты технологиялық
қиындықтарға байланысты консорциум Қазақстанға $150 млн. сомасында айыппұл
төлеп, мұнай өндірісін кейінге қалдырды.

КЕН ОРНЫ

ГЕОЛОГИЯЛЫҚ

ӨНДІРІЛЕТІНІ

Қашаған

4 862 млн.т мұнай

1647 млн.т

Қаламқас – Теңіз
Оңтүстік Батыс Қашаған

304 млн.т мұнай
64 млн.т конденсат

100 млн.т
20 млн.т

Ақтоты
Қайраң
СКЖ бойынша барлығы

305 млн.т конденсат
170 млн.т мұнай
5705 млн.т

100 млн.т
50 млн.т
1917 млн.т

Президентке Қашаған кен орнын
жайластыру туралы баяндау.
«Д» аралы
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МЕМЛЕКЕТТІК
КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ
ҚАЙРАҢЫН
ИГЕРУ
БАҒДАРЛАМАСЫ

ТЕҢІЗДЕГІ
МҰНАЙ
ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2003 жылғы
16-мамырдағы №1095 Жарлығымен Каспий теңізінің
қазақстандық қайраңын игерудің мемлекеттік бағдарламасы
бекітілді. Онымен бір уақытта «ҚазМұнайГаз» ұлттық
мұнай-газ компаниясына барлық каспийлік теңіз
жобаларының 50% беру туралы шешім қабылданды.
Бұл бағдарламаны қабылдау, дұрысында, қайраңдағы
жұмыстың жандануын, көмірсутегі өндірудің өсуін, мол
инвестиция тартылуын, инфрақұрылым дамуын және
мыңдаған жаңа жұмыс орнының ашылуын білдіреді. Оның
табысты іске асырылуы Қазақстанды мұнай және газ
өндіретін ірі елдермен теңестірер еді.
Бұл құжатты бекіту іс жүзінде 1993 жылы бекітілген
Каспий теңізінің қазақстандық бөлігін игерудің
мембағдарламасының логикалық жалғасы болып
табылатын.

Қазіргі бағдарламаны іске асыру 2015 жылға
дейінгі кезеңге есептелген еді және теңіз мұнай-газ
блоктарын, оның ішінде Жамбай, Дархан, Ақбота,
Сандуғаш, Әл-Фараби, Нұрсұлтан, Ұлытау, Сарыарқа,
Песчаномыское-2, Ақмола, Азат, Жеңіс, Ракушечное
море, Оқжетпес, Түркістан, Бұлбұл, Марал, Алатау, Қазақ
шығанағы, Сауысқан және көптеген басқа блоктарды игеру
мүмкіндігін қарастырады.
Бағдарлама қабылданған соң Қазақстан билігі жер
қойнауын пайдаланушылардан елде ғылыми-зерттеу
орталықтарын құруды және теңіз операциялары бойынша
толық зерттеулер кешенін жүргізе алатын қолданыстағы
зертханаларды жаңартуды талап етпек болды.
Қайраңда операциялар жүргізу барысында салық
режимінің жаңа моделін енгізу көзделді. Ол модель
бойынша коммерциялық табу бонусын, роялти және өнім
бөлісі бойынша мемлекет үлесін есепке алмағанда, жер
қойнауын пайдаланушы қол қойылатын бонус, мұнай
өндіру салығын, үстеме табыс салығын, сонымен қатар
ҚР Салық кодексінде белгіленген салықтардың барлық
түрлерін және басқа да міндетті төлемдерді төлейді.

2003 жылғы 14-наурызда «ҚазМұнайГаз» ҰК ЖАҚ
Президенті Ұзақбай Қарабалиннің №80 бұйрығына сәйкес
Каспий және Арал теңіздерінде және жағалық аумақтарда
мұнай операцияларына қатысу үшін «ҚазМұнайТеңіз»
Теңіз мұнай компаниясы (ТМК)» АҚ құрылды.
Теңіз мұнай компаниясын құру қажеттігі туралы
шешім Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің
2002 жылғы 14-қарашадағы мәжілісінде қабылданды.
«ҚазМұнайТеңіз» ТМК» АҚ ҚР Президентінің
2003 жылғы 16-мамырдағы №1095 Жарлығымен бекітілген
Каспий теңізінің қазақстандық секторын мемлекеттік
игеру бағдарламасының негізгі қағидаттарына толық
сәйкестікпен құрылды.
Компания алдына үш негізгі міндет қойылды: теңіз
учаскелерінде жер қойнауын пайдалану құқығын алу,
барлау, өндіру бойынша теңіз операцияларын халықаралық
стандарттарға сәйкес қауіпсіз жүргізу, көмірсутегі
шикізатын және одан өндірілген өнімдерді тасымалдау
және өткізу.
«ҚазМұнайТеңіз» ТМК» АҚ мемлекет мұнай
жобаларын, теңіз экологиясы мен ондағы өсімдіктер
әлемі мен теңізде тіршілік ететін жан-жануарларды
сеніп тапсырған Каспийдегі ұлттық «ізашар» болды. Бұл
мәселенің маңыздылығына назар аудара отырып компания
теңіздің бай қойнауын табиғат қорғау заңдарының барлық
нормаларын сақтай отырып игеруге уәде берді.
Жаңа теңіз мұнай компаниясына «Түпқараған»,
«Аташ», «Құрманғазы», «Арал», «Жемчужина», «Жамбай»
теңізді барлау жобаларына, сонымен қатар өздігінен
көтерілетін бұрғылау құрылғысының құрылыс жобасына
50% қатысу үлесі берілді.
Кейінірек 2007 жылы қазанда, Caspi Meruerty
Operating Company B.V. операциялық компаниясы
«ҚазМұнайТеңіздің» қатысуымен Каспий теңізінің
қазақстандық секторындағы Жемчужина құрылымында
Хазар-1 участогының бірінші барлау ұңғымасын бұрғылау
кезінде көмірсутегі белгілерінің байқалғаны туралы
мәлімдеді.
Ұңғыманың жобалық тереңдігі 2150 метр. Бұрғылау
жұмыстары ресейлік «Лукойл-Шельф» компаниясына

тиесілі «Астра» өздігінен көтерілетін бұрғылау
құрылғысын пайдаланып жүргізілді.
Сол жылы «ҚазМұнайГаздың» Каспий теңізінің
қазақстандық секторының жағалау алқабын кешенді
дамыту жоспарын әзірлеуі шеңберінде, инфрақұрылымдық
нысандарды жобалау, салу және пайдалануға
байланысты міндеттерді қамтамасыз ету мақсатында
мамандандырылған сервистік компания құру туралы
шешім қабылданды.
2003 жылғы 26-желтоқсанда «КТҚС мемлекеттік
игеру бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы
Президентінің Жарлығын іске асыру мақсатында
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ еншілес компаниясы ретінде
«ТеңізСервис» ЖШС құрылды.
Құрылған сәттен бастап «ТеңізСервис» ЖШС Каспий
теңізі қазақстандық секторының табысты игерілуінің
басты факторы ретінде жағалаудағы инфрақұрылым
нысандарының меншік иесі және операторы болды және
мұнай операцияларын қолдау бойынша логистикалық және
өндірістік қызметтердің ауқымды спектрін ұсына бастады.
2003 жылғы наурызда «Қазтеңізтрансфлот» ұлттық
теңіз қатынасы компаниясы «ҚазМұнайГаз» АҚ-мен және
Agip KCO Солтүстік Каспий жобасының операторымен
теңіз операцияларының құрылысы мен пайдаланылуын
көздейтін үшжақты Сервистік келісім жасады.
150 беттен тұратын бұл келісім Түпқараған
шығанағының жағалауындағы Баутино кенті ауданындағы
айлақтың құрылысы мен пайдаланылуын қарастырды
(Маңғыстау облысы).
Қашаған теңіз кен орнын игеру бойынша Agip KCO
жобасы шеңберінде инфрақұрылым нысандарын салу
бойынша тендерде «Қазтеңізтрансфлот» жеңіп шыққан
соң ғана бұл құжатқа қол қою мүмкіндігі туды. Бастапқыда
бұл консорциум тиісті тендерді шетелде өткізбек болды.
Алайда ұлттық компания процесске уақытында араласты
да, осы мәселені өз пайдасына шешті. 2003 жылы
қарашаның аяғында нысан пайдалануға берілді.
Теңіз операцияларын қолдау базасы Қазақстандағы
алғашқы теңіз мұнай-сервистік инфрақұрылым нысаны
болды. Осы ірі инвестициялық жобаның құны
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$10 млн құрады. Оны іске асыруға арналған қаражатты
Қазақстанның «Даму» Банкі 5 жылға берді.
Жобаны іске асыру шеңберінде толқын тосқы, тас
тиейтін айлақ, кірме жолдар және басқа да нысандар
салынды және пайдалануға берілді. Жасанды аралдар,
бұрғылау құрылғыларына арналған су астындағы табаналаңдар, тасқынға қарсы бөгеттерді салуға қажетті 250 мың
метрлік тоннаға дейін тас жыныстарын тиеу мүмкіндігі
қамтамасыз етілді.
2006 жылы «ТеңізСервис» ЖШС Каспий теңізінің
жағалауындағы Теңіз мұнай операцияларын қолдау
базасын пайдалануға берді. Осы нысан «ҚазМұнайГаз»
бен қазақстандық қайраңдағы үлкен Қашаған кен орнында
мұнай-газ барлау жұмыстарын жүргізіп жатқан Agip KCO
халықаралық консорциумы арасында Алматыда,
2004 жылы қарашада қол қойылған Ынтымақтастық туралы
меморандумға сәйкес салынды. Бұл құжатта Каспийдің
қазақстандық секторындағы мұнай операцияларын қолдау
үшін қажетті жағалау инфрақұрылымының бірінші
кезектегі нысандарын құру саласындағы екі компания
арасындағы әрекеттестіктің негізгі қағидаттары белгіленді.
Қолдау базасы 2006 жылдан бастап «CMOC»,
«Құрманғазы Петролеум» «Түпқараған», «BKE Shelf»,
«Н-Оперейтинг Компани», «Жамбыл Петролеум», «Сәтпаев
Оперейтинг» және басқалары сияқты компанияларға
қызмет жасай бастады.

Баутино кенті маңайындағы айлақ

Дүниежүзілік су жүйесіне шығу мүмкіндіктерін
қарастырып жатқан Қазақстан үшін теңіз тасымалын
дамыту және әрі қарай тиімді пайдалану маңызды
экономикалық фактор болып табылды. Осыған байланысты
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен
2002 жылғы қаңтарда «Сауда мақсатында теңізде жүзу
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды.
Ол әкімшілік, құқықтық, коммерциялық мәселелерді,
теңіздегі қауіпсіздікке қатысты көзделетін нормалар,
қоршаған ортаны қорғау нормалары, сонымен қатар
кемелердің теңізді ластауын болдырмау, Қазақстанның
аумақтық сулары шегінде халықаралық сауда мақсатында
теңізде жүзуге қатысты кемсітушілік шаралар мен шектен
тыс шектеулерді болдырмауды қоса алғанда, халықаралық
теңіз құқықтарын ескере отырып әзірленді.
Заңда кеменің меншік құқығының, оны
идентификациялаудың, туы мен ұлттығының, кемелерді
техникалық қадағалаудың, сонымен қатар кемелерді
тіркеудің және оларға берілетін құқықтардың барлық
аспектілері қарастырылды. Атап айтқанда, Заңның
11-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының
Мемлекеттiк туын көтерiп жүзу құқығын пайдаланушы
кеме Қазақстан Республикасының ұлттығында болады.
Осы орайда, Қазақстан Республикасының ұлттығын
иеленушi кеме Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк
туын көтерiп жүзуге мiндеттi.

Оған қоса, теңіз арқылы жүктер мен жолаушыларды
тасымалдаудың нақты процедуралары белгіленді, барлық
технологиялық процесс: каботаждық жүзудің, сол сияқты шет
мемлекетке жүзудің тиісті құжаттамасын ресімдей отырып,
кемені жүк қабылдауға дайындау, жүкті қабылдап алушыға
жеткізгенге дейін теңізбен жүру процестері регламенттелді.
Заңда белгіленген құқықтық нормалар теңіз көлігі
инфрақұрылымын пайдалана отырып жүктерді тасымалдау,
ауыстырып тиеу және сақтау бойынша субъектілердің өндірістік
қызметтеріне заңды негіз құрды. Сауда мақсатында теңізде
жүзу саласындағы шағымдар мен талап-арыздар мәселесі
қаралды. Заң жобасының жеке бір бөлімі теңіз порттарының
қызметтеріне, олардың құқықтық мәртебесіне және
шаруашылық аспектілеріне арналды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ:
•
•
•

Қолдау базасының жалпы ауданы – 15 гектар.
Айлақ аймағы – 2 гектар.
Айлақ қабырғасының ұзындығы – 470 метр
(болашақта кеңейтуге арналған бос аумақ –
6.5 гектар).

«ТеңізСервис» ЖШС қолдау базасы төмендегі
қызметтерді атқарады:
• жүк тиеу/түсіру, ауыстырып тиеу;
• жүктерді жабық және ашық қойма алаңдарында сақтау;
• швартовка және айлаққа қою бойынша
қызметтер;
• кемені отынмен жабдықтау;
• қалдықтарды қабылдау және әрі қарай пайдаға
жарату;
• тас жыныстарын айлақтан тиеп жөнелту;
• уақытша сақтау қоймасы;
• тәулік бойы жұмыс істейтін медициналық
пункт және аптасына 7 күн жұмыс істейтін
өрттен қорғау бөлімі.
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Тимур Құлыбаев,
2003 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК Вице-президенті:

«Бағдарламаны іске асырудың міндетті
талабы ұлттық компанияның теңіз
жобаларына және инфрақұрылымдық
жобаларға кепілдікті қатысуы болуы тиіс.
Осы талапты қамтамасыз етудің формалары
мен әдістері Бағдарламада анағұрлым нақты
бейнеленеді деп үміттенеміз.
«ҚазМұнайГаздың» шетелдік және ресейлік
компаниялармен қарым-қатынасына
қатысты мұндай қатынастардың жалпы
дүниежүзілік тәжірибелер негізінде
құрылатынын айта аламын. Ресейліктермен
қарым-қатынастың айрықша ерекшелігі –
Қазақстан мен Ресейдің мемлекетаралық
келісімдеріне сәйкес дамитыны. Ресейлік
компаниялар қазақстандық және ресейлік
секторлардың аражігін ажырататын
орталық линиядан өтетін аймақта
орналасқан Каспий қайраңының қазақстандық
бөлігіндегі жобаларға қатысуға тартылады.
Осыған ұқсас құқықтар Каспийдің ресейлік
секторында жұмыс жүргізуге қатысты
қазақстандық компанияларға да берілген».

НЕФТЬ И ГАЗ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

ҚАЗАҚСТАН 2016 ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ САЛАСЫ

Ләззат Қиынов,
2003 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК Президенті:

«ҚазМұнайГаз» Каспийдегі мұнай жобаларына
Еуропа болсын, сол сияқты тұтас әлемдегі болсын
шетелдік қаржы құрылымдарының қаражатын тарту
мүмкіндіктерін де қарастырады. Әңгіме жоғары
перспективті құрылымдар туралы болып отыр. Бұл
жобаларды қаржыландыру аса қиын болмайды деп
ойлаймыз. Бұл Қазақстанның экономикасын біршама
көтеретін аса үлкен қаражат болмақ».

Владимир Школьник,

2003 жылы ҚР Энергетика және минералдық
ресурстар министрі:

«Мен өзім қатысқан Каспий теңізінің
қазақстандық қайраңын игерудің мемлекеттік
бағдарламасын әзірлеу процесі өте күрделі
болғанын айтуға тиіспін. Біздің қайраңдағы
жұмыстар барысында жинақтаған бар
тәжірибемізді, халықаралық теңіз операцияларын
жүргізу тәжірибесін түгел ескеру қажет болды,
себебі болжамданып отырған көмірсутегі
шикізаты кен орындарының саны өте көп
болды. Қай бағытта қозғалу керек, қалай әзірлеу
керек, теңіз жобаларына инвесторлар қалай
кіреді, жұмыстарды жүргізу барысында қандай
кезектілік болады деген мәселелерді нақты
әрі стратегиялық деңгейде түсіну қажет еді.
Участоктарды инвесторларға қалай болса
солай тарата салуға болмайтын еді, олай ету
экономикалық тарапқа үлкен шығын әкелер еді,
себебі әр кен орнына жеке инфрақұрылым құрудың
қажеті жоқ болатын. Каспий кен орындарын
бірте-бірте дамыту инфрақұрылым құрылысына
жұмсалатын шығындарды оңтайландыруға
мүмкіндік берді (өңдеуші кәсіпорындардың,
көмекші флоттың мұнай және газ құбырлары)».

Ұзақбай Қарабалин,
2003 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК» ЖАҚ Президенті:

«Ұлттық холдингтің құрылымын құру шеңберінде екі
компания – «ТеңізСервис» және «ҚазМұнайТеңізді»
құру алғашқы шешімдердің бірі болды. Не үшін?
Бізде теңіз жұмыстары басталып жатты,
Каспийде көптеген кен орындары ашылуы мүмкін
деген болжамдар болды. Мұнай саласындағы
жүзжылдық тәжірибемізбен біз құрылықта жұмыс
істеп қана қоймай, енді теңізге де шыға бастадық.
Теңізде жұмыс істеу жағдайлары экологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы ерекше
міндеттемелерді жүктейді. Тиісті білім мен
тәжірибені теңізде жұмыс істей алатын жеке
мамандандырылған компанияға шоғырландыру
қажет болды. Осылайша «ҚазМұнайТеңіз» құрылды.
Оған қоса, теңіз жобаларына сервистік қызмет
жасау мәселесі де ашық күйде тұрды. Әңгіме су,
отын, энергия жеткізу, жағалау инфрақұрылымын
құру туралы еді. Мұндай жұмыстарды көптеген
шетелдік компаниялар атқаруға даяр болды. Бірақ біз
«ТеңізСервисті» құрдық».
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ФЛОТ
ҰЛТТЫҚ

2004 жылы 5-тамызда Выборг
кеме жасайтын зауытында (Выборг
қаласы, Ленинград облысы, Ресей)
«Қазтеңізтрансфлот» Ұлттық теңіз
кеме қатынас компаниясының
тапсырысы бойынша жасалған
бірінші қазақстандық танкер
«Астана» суға түсірілді. Бұл оқиға
Қазақстанның ұлттық танкерлік
флотын қалыптастырудың
бастамасы болды. Кемені суға
түсіру салтанатына «Выборг кеме
жасайтын зауыты» ААҚ, «Вымпел»
КБ, «Қазтеңізтрансфлот» ҰТКК»
АҚ акционерлері мен өкілдері,
Выборг қаласы мен Ленинград
облысы әкімшіліктерінің өкілдері
қатысты. Ертедегі теңіз дәстүрі
бойынша бірінші қазақстандық
танкердің «кіндік шешесі»
Қазақстан Республикасының халық
әртісі, пианист Жәния Әубәкірова
болды, ол тапсыру-қабылдап алу
салтанатында жаңа кеме бортына
дәстүрлі шампан бөтелкесін
сындырып, оған ақ жол тіледі.

«АСТАНА»
МҰНАЙ ҚҰЯТЫН ТАНКЕРІ

Қазақстан мұнайын халықаралық нарыққа
тасымалдау және 2000 жылдардың орта
шенінде көмірсутегін экспорттау жолында
Қазақстанның транспорттау тәуелсіздігін
нығайту үшін Президент Нұрсұлтан
Назарбаевтың тапсырмасы бойынша жаңа
транспорттау қуаттылығын қамтамасыз
ету мақсатында ұлттық танкерлік флотты
қалыптастыру ісі басталды.
Ертедегі теңіз дәстүрі бойынша бірінші
қазақстандық танкердің «кіндік шешесі»
Қазақстан Республикасының халық әртісі,
пианист Жәния Әубәкірова болды, ол
тапсыру-қабылдап алу салтанатында
жаңа кеме бортына дәстүрлі шампан
бөтелкесін сындырып, оған ақ жол тіледі.

2004

«Астана» бірінші қазақстандық
танкерін салтанатты қарсы алу сәті.
Ақтау теңіз порты. 2005 жыл, 23-мамыр.

2005
«АЛМАТЫ»
МҰНАЙ ҚҰЯТЫН ТАНКЕРІ

2005 жылы маусымда Выборг
кеме жасайтын зауытында
«Қазтеңізтрансфлот» ұлттық
теңіз кеме қатынасы компаниясы»
ЖАҚ-тың тапсырысы бойынша
жасалған «Алматы» екінші мұнай
құятын танкері суға түсірілді.
«Алматы» танкерінің «кіндік
шешесі» – Қазақстанның әйгілі
скрипкашысы, халық әртісі Айман
Мұсаходжаева болды.
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2006 жылы 10-тамызда Выборг қаласы (Ленинград облысы, РФ)
«Қазтеңізтрансфлот» ҰМҚК» АҚ үшінші танкері – «Ақтауды» тапсыру
салтанаты өтті.
Салтанатты шараға ҚР Парламентінің ТМД және ЕврАзЭс
парламентаралық ассамблеяларындағы өкілі Халел Бакенов, ҚР СанктПетербург қаласы Бас консулы Сергей Нұртаев, «Қазтеңізтрансфлот»

2006

«АҚТАУ»
МҰНАЙ ҚҰЯТЫН ТАНКЕРІ

Жаңа кеменің «кіндік шешесі» –
әйгілі тележүргізуші Айгүл
Мүкей болды.
ҰМҚК» АҚ Бас директоры Марат Орманов, сонымен қатар «ҚазМұнайГаз»
ҰК» АҚ және оның еншілес кәсіпорындарының басшылары қатысты. Тамыз
айының басында танкер Балтық теңізінде сынақтан өткізілді.
Дедвейті 12 000 тонна болатын үш танкер Ресей теңіз кеме қатынасы
регистрінің қадағалауымен жобаланды және шығарылды және олардың күші
Ресейдің өзен жүйелерімен жүзіп өтетінін ескере отырып, Каспий теңізі
порттарындағы қолданыстағы жүк көтерімділікке сәйкес жасалды. Бұл үшеуі
Каспий теңізіндегі ең заманауи және қолданыстағы халықаралық теңіз
қауіпсіздігі стандарттарына сай кеме болды.

«АТЫРАУ»
МҰНАЙ ҚҰЯТЫН ТАНКЕРІ

2009 жылы 11-қыркүйекте «Красное Сормово» зауытында (Нижний
Новгород қаласы Ресей) «Қазтеңізкөлікфлот» АҚ тапсырысымен жасалған,
дедвейті 13 000 тонна болатын келесі, төртінші танкер – «Атырау»
пайдалануға берілді. Ол – қазақстандық ең үлкен кеме. Жаңа кеме инерттік
газдар жүйесімен жабдықталады және ол бір рейсте мұнай өнімдерінің
үш түрлі сұрыбын тасымалдай алады. Танкер қазіргі заманғы, барлық
жаңа халықаралық талаптарға сай келетін соңғы шыққан жабдықтармен
жабдықталды.

2009

Танкердің «кіндік шешесі»
мемлекет және қоғам
қайраткері Гүлшара
Әбдіхалықова болды.

2010 жылы мамырда «Қазтеңізтрансфлот» ҰТКК АҚ
балансына «Ақтөбе» мұнай құятын танкері, ал 2010 жылы тамызда
тағы бір мұнай құятын танкер – «Орал» қабылданды, екі кеменің де
дедвейті 13 000 тонна. Екі кемені де «Красное Сормово» зауыты»
ААҚ жасады.

«АҚТӨБЕ»
МҰНАЙ ҚҰЯТЫН ТАНКЕРІ

Танкердің «кіндік шешесі»
рөліне ҚР Парламенті
Мәжілісінің депутаты
Светлана Ферхо шақырылды.

2010
«ОРАЛ»

МҰНАЙ ҚҰЯТЫН ТАНКЕРІ
«Орал» танкерінің «кіндік
шешесі» – мемлекет және
қоғам қайраткері Айткүл
Самақова болды.
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Қазір біз қазақстандық тумен
Каспийде жүзетін тағы бір
жоғары технологиялық кеме
жасадық. Осы жобаның кемесін
2008 жылы Ағылшын кеме
жасаушы инженерлер қоғамы
«Жыл кемесі» деп таныған
болатын.

Марат Орманов
Орманов,

«Қазтеңізтрансфлот» ҰКҚК» АҚ Бас директоры:

«Қазақстандықтар үшін бұл ерекше оқиға, себебі
Нижний Новгородта жасалған танкерлер –
Егемен Қазақстан флотының флагманы болуы
тиіс осындай дедвейті бар бірінші қазақстандық
кемелер.
Өздерінің тынымсыз еңбегімен ресейлік кеме
жасаушылардың шеберлігін тағы да бір рет
дәлелдеген зауыт өкілдеріне ерекше алғыс
білдіргім келеді.
«Қазтеңізтрансфлот» және «Красное
Сормово» зауыты арасында 2009 жылы
сәуірде қол қойылған келісімшартта үш мұнай
құятын танкердің құрылысы қарастырылған.
Осынша қысқа мерзім ішінде ресейлік кеме
жасаушылардың арқасында Қазақстан
әрқайсысының дедвейті 13 мың тонна үш
жаңа мұнай құятын танкерге ие болды. Бүгінгі
күні осы сериядағы танкер жүк көтерімділігі
бойынша Каспий теңізіндегі ең үлкен кеме».

Вадим Малов,
ТМГЖ Бас директоры:

«Осы танкер бұрыннан-ақ дәлелдеуді қажет
етпейтін сормоволық кеме жасаушылардың
кәсіпқойлығының тағы бір дәлелі. Біздің
тапсырысшылар, қазақстандық әріптестер Каспий
айдынында қыркүйектен бері жүзіп жүрген осы
сериядағы «Атырау» танкерінің сапасына да,
пайдалану сипаттамасына да жоғары баға берді.
Қазір біз қазақстандық тумен Каспийде жүзетін
тағы бір жоғары технологиялық кеме жасадық.
Осы жобаның кемесін 2008 жылы ағылшын кеме
жасаушы инженерлер қоғамы «Жыл кемесі» деп
таныған болатын».
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ӘЛЕУМЕТТІК

ГАЗ

2003

Амангелді газ
кен орнын
пайдалануға
беру

жылғы 23-қазанда «ҚазТрансГаз»
Ұлттық компаниясы Амангелді
кен орнын салтанатты түрде
пайдалануға берді (Жамбыл облысы). Ал 1-қарашадан
бастап жылу энергетикалық кәсіпорындары, атап
айтқанда облысты тұтас энергиямен жабдықтайтын
Жамбыл ГРЭС амангелділік газды қабылдай бастады.
Бұл жобаның үш жыл бұрын басталған бірінші
кезеңі осымен аяқталды. Осы уақыт ішінде кен орнында
жоспарланған 17 ұңғыманың 5-еуі бұрғыланды,
190-километрлік газ құбыры салынды және газ даярлау
құрылғысының негізгі технологиялық линиясы іске
қосылды.
Амангелді кен орнында бастапқы өндіру кезеңі
тәулігіне 500-700 мың текше метр газды құрады
және Тараз облыстық орталығы мен тұтас Жамбыл
облысының қажеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік
берді. Кейінірек, тәулігіне 1930 мың текше метр газ
өндіру қуаттылығына көшкен соң газ өңірдің өндірістік
қажеттіліктеріне беріле бастады.

2003

Амангелді кен орнын дамытудың бірінші кезеңін
басынан аяғына дейін қазақстандық компаниялар
атқарды. Жобаның өзіне «Мұнайгаз» ҒЗЖИ АҚ игеру
жүргізді, сейсмикалық және геологиялық зерттеулерді
«Қазақстанкаспийшельф» компаниясы атқарды,
бұрғылау жұмыстарымен San Drilling Group қазақстанамерикан альянсы және «Қазбұрғылаугаз» компаниясы
айналысты. «Қазхиммонтаж холдинг» ААҚ және
«Қазқұрылысөндірістехмонтаж» ЖАҚ магистралды газ
құбырын салу және инфрақұрылым нысандарын жайластыру
бойынша негізгі құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындады.
Американдық BSI Indastries Inc компаниясына газ өңдеу
бойынша жабдықтарға тапсырыс берілді.
Амангелді газ кен орнын пайдалануға берудің
стратегиялық және әлеуметтік маңызы зор болды. Біріншіден,
қазақстанның оңтүстігіндегі 5 миллионға тарта халық өз
газымен қамтамасыз етіледі, Республика Өзбекстанның
«көгілдір отынына» тәуелділікті ішінара (бірақ толықтай
емес) төмендетуге ұмтылды. Бұл мәселені Қазақстан көрші
елдегі экономикалық және саяси жағдайдың әрі қарай
дамуының болжап болмайтындығына байланысты, сонымен
қатар оңтүстік өңірлерде, әсіресе қысқы маусымда газ
тапшылығын болдырмау үшін қолға алды, ондай жағдайлар
ол уақытта арагідік болып тұратын.

Абай Садықов,
2003 жылы «ҚазТрансГаз» Бас директоры:

«Бұл жобаның коммерциялық мәніне қарағанда,
саяси-әлеуметтік мәні жоғары».

Тараз (кеңестік уақытта – Жамбыл) –
Қазақстанның байырғы қаласы, Жамбыл облысының
әкімшілік орталығы. Елдің оңтсүтігінде, Қырғызстан
шекарасына жақын, Талас өзенінің бойында орналасқан.

Ұзақбай Қарабалин,
2003 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Президенті:

Екіншіден, МЕМСТ барлық талаптарына сай
келетін амангелділік газдың құны басынан бастап-ақ
жергілікті халық үшін өзбек газынан 30%-ға арзан
болды, өзбек газын осыған дейін Қазақстанның
оңтүстігіндегі абоненттердің барлық санаттары
қолданылып келген. Осылайша, бұрын газға халық
10,6 теңге төлесе, енді жеке тұлғаларға арналған
тариф бойынша 7,42 теңге (ол кездегі бағам $1/147)
төлейтін болды. Жылыту маусымында халықтың
коммуналдық төлемдер бойынша шығыны
өсетін жағдайда газ құнының төмендеуі көптеген
абоненттер үшін, әсіресе газбен жылытатын жеке
секторда тұратын тұрғындар үшін маңызды болды.

«Ол уақытта Қазақстанның оңтүстігіне
жалғыз газ жеткізуші Өзбекстан болды.
Өзбек серіктестерімізді газ жеткізу туралы
келісімнің мерзімін тағы бір жылға ұзартуын
және бағаны көтермеуін сұрап жыл сайын
Ташкентке баратынбыз. Осыған қарамастан,
оңтүстікке күзгі-қысқы жылыту маусымында
әр түрлі себептерге байланысты өзбек газы
жетпей қалатын.
Амангелді кен орны көлемі жағынан аса үлкен
емес, сондықтан біз оған ешқашан сенім
артпайтынбыз, біз ол оңтүстік өңірлерді
газбен жабдықтау мәселесін шешеді деп
ешқашан ойламаппыз. Дегенмен бұл кен орны
өзі орналасқан Жамбыл облысын қамтамасыз
ете алды. Үлкен PR-акция жүргізілді, оның
барысында біз Амангелді кен орны есебінен
Өзбекстаннан газ жеткізуге тәуелділікті азайту
мүмкіндігі туралы жарияладық.
Бұл мәлімдеме жалғыз амангелділік газбен
тұтас оңтүстік өңірін қамтамасыз ету мүмкін
емес екенін түсініп отырған өзбек әріптестерді
біршама жұмсартты».
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2002–2006
Тимур Құлыбаев,

KAZENERGY қауымдастығының Төрағасы:

«KAZENERGY қауымдастығы 2005 жылы Ұзақбай Сүлейменұлы Қарабалиннің ұсынысымен
құрылды, ол уақытта Қазақстанда мұнай-газ және энергетика саласы толықтай қалыптасқан
болатын, елде көптеген халықаралық мұнай-газ және энергетикалық корпорациялар жұмыс
істеп жатқан, мемлекет пен бизнестің қарым-қатынасы заңнамалық базамен реттелетін,
негізгі өндірістік көрсеткіштер мен инвестициялар өсе түскен еді. Ол маған былай деді: «Салаға
мұнайшылардың мүддесін қорғайтын және Үкіметпен жүргізілетін келіссөздерде олардың
атынан қатысатын ұйым қажет». Шынында да, нарық ойыншылары бөлек-бөлек әрекет
ететін. Олардың әрқайсысы мемлекеттік органдарда өз мүдделерін жеке-жеке қорғауға мәжбүр
болды. Мұндай жолмен төрелер мен бизнес арасында тиімді диалог жүргізу қиындау болатын.
Тараптар бір-бірін жете түсіне бермейді. Дәл осы жағдайда үкімет пен нарық қатысушылары
арасындағы бастамалардың «жолбасшысына» деген қажеттілік туындады. KAZENERGY
қауымдастығы дәл осындай «жолбасшы» немесе «механизм» болды. Мұнай-газ және энергетика
кешенін одан әрі тиімді әрі тұрақты дамыту мақсатында осы кешеннің ойыншыларын біріктіру
идеясын мен құрып, ұсындым және менің бұл идеяма еліміздің Премьер-министрі Кәрім Мәсімов
толықтай қолдау білдірді. Мұндай ұйымның аналогы ол уақытта Қазақстан нарығында болған
жоқ. Тек оның қатысушыларының басын біріктірсем деген әлсіз талпыныстар ғана болды.
Бірақ бұл әрекеттер нақты нәтиже берген жоқ.
Мемлекеттік органдармен және мұнай-газ және энергетика саласының өкілдерімен қарымқатынас жасаудың қаншалықты қиын болатынын мен де түсіндім, менің көптеген әріптестерім
де түсінді. Батыл идеялар ұсынып, шешуші қимылдар жасаудан қорықпастан, осы салада болып
жатқан процестерді жетілдіру, бірінші кезекте, заңнамалық деңгейде жетілдіру ниеті де болды.
Билік пен бизнестің қарым-қатынасының сапасы заңнаманың қаншалықты қарапайым және
түсінікті болуы, жан-жақты қамти алуына байланысты болады.
Аз уақыт ішінде біз негізгі мақсаттарымыз мен міндеттерімізді белгілей алдық (және оларды
жүзеге асыру жолында табысты іс-қимылдарға кірістік), билікпен диалог жасау қағидаттарын
айқындадық, дүниежүзілік энергетикалық нарықтың ірі ойыншыларымен, сонымен қатар ең
беделді халықаралық ұйымдармен халықаралық қатынастар қалыптастырдық. KAZENERGY
құрамында Қауымдастық кеңесі, (халықаралық қатынастар, заңнама, импортты алмастыру,
экология және басқаларын қоса алғанда) әр түрлі қызмет бағыттары бойынша Үйлестіру
кеңестері құрылды.
Мен Қазақстанның Премьер-министрінің өзі басшылық ететін Мұнай-газ және энергетика
саласын дамыту бойынша ведомствоаралық комиссия құру туралы бастама көтердім. Оның
құрамына министрліктер, ведомстволар, ұлттық компаниялардың басшыларынан басқа,
салалық тәжірибеде алғаш рет коммерциялық емес ұйым дәрежесінде қауымдастық та кірді.
Ол Қауымдастық мүшелеріне үкіметтік деңгейде қарауды талап ететін өз ұсыныстарын
енгізуге мүмкіндік берді.
Осылардың бәрінің нәтижесінде Қазақстанда біздің сөзімізге құлақ түретін болды, сыртқы
нарықта біздің пікірімізбен санасатын болды. Бұрын Қазақстанды шетелде энергия
ресурстарының ірі өндірушісі және жеткізушісі ретінде танитын. Бүгінде энергетикаға
байланысты барлық салалардағы сенімді серіктес ретінде танып отыр.
Оған қоса KAZENERGY жұмыс тәжірибесін пайдалана отырып мен «Атамекен»
ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасын құру бойынша ұсыныстар әзірледім.
Біз дәл осындай үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар әр түрлі
мәселелер бойынша Үкіметпен жүргізілетін келіссөздерде
нақты сараптамалық күшті білдіретінініе көз
жеткіздік. Мен дәл осы тәжірибе аса
пайдалы әрі тиімді деп санаймын».

KAZENERGY
қауымдастығы

БІРЛІК ҚУАТЫ
«Олардың әрқайсысы мемлекеттік органдарда өз
мүдделерін жеке-жеке қорғауға мәжбүр болды.
Мұндай жолмен төрелер мен бизнес арасында тиімді
диалог жүргізу қиындау болатын. Тараптар бір-бірін
жете түсіне бермейді. Дәл осы жағдайда үкімет пен
нарық қатысушылары арасындағы бастамалардың
«жолбасшысына» деген қажеттілік туындады.
KAZENERGY қауымдастығы дәл осындай «жолбасшы»
немесе «механизм» болды».
Т.А. Құлыбаев
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2002–2006

2005

жылғы 2-қарашада Қазақстанда заңды
тұлғалардың (мұнай өндіруші, сервистік
және инжинирингілік компаниялар)
тәуелсіз ерікті коммерциялық емес ұйымы – KAZENERGY
құрылды, белгілі мұнайшы және бизнесмен Тимур Құлыбаев
басшысы болып тағайындалды.
Қауымдастық қызметі басынан бастап-ақ мұнай-газ және
энергетика саласын дамыту, экология, инвестициялар, салық
салу, адами капиталды дамыту, әлеуметтік жауаптылық, аталған
салалардағы заңнаманы жетілдіру және көптеген басқа да
мәселелерге қатысты болды.
Қауымдастық Қазақстан Республикасының жылуэнергетикалық кешенін динамикалық және тұрақты
дамуына жағымды жағдай қалыптастыруға көмектесуі тиіс
болды. Ол мұнайшылар, газшылар, басқа да жер қойнауын
пайдаланушылар, энергетиктер, тасымалдаушылар, сонымен
қатар мұнай-газ және энергетика кешенінің өнімдері мен
қызметтерін тұтынатын көптеген пайдаланушылары мен
тұтынушылары үшін бірыңғай «ақпараттық алаң» болуы тиіс.
KAZENERGY Chevron, Shell Kazakhstan, Eni Spa,
PetroKazakhstan, Total, «Лукойл Оверсиз», «ҚазМұнайГаз»,
«ҚазТрансОйл», «ҚазТрансГаз», «ҚазМұнайТеңіз», KEGOC,
«ҚМГ Энерго» және көптеген басқалары сияқты мұнай-газ
және энергетика нарығының 50-ден астам
ірі компанияларын біріктірді.
Тимур Құлыбаевтың бастамасымен консультативтік-кеңестік
орган дәрежесінде Қауымдастық кеңесі құрылды, оның
құрамына Ұзақбай Қарабалин, Борис Зильберминц, Кенжеғали
Сағадиев және басқалары кірді.
Қауымдастық қызмет ете бастағаннан-ақ KAZENERGY
имиджілік иллюстрациялы журналын шығара бастады, оның
тақырыбы алуан түрлі саланы: экономика, саясат, әлеуметтік
мәселелер, мәдениет және көптеген басқасын қамтыды.
Басылымның мақсаты әлемдік, сол сияқты қазақстандық
мұнай-газ және энергетика секторының даму динамикасы мен
перспективасы туралы ақпарат тапшылығының орнын толтыру
және кәсіби баға беру, сонымен қатар Қазақстанның мұнай-газ
және энергетика саласының шетелдік ақпараттық алаңдағы
позитивтік имиджін алға бастыру болды. KAZENERGY
журналының бірінші нөмірі 2006 жылы наурызда
2000 дана тиражбен жарыққа шықты. Біраз уақыт өткен соң
журнал тиражы күрт өсіп, 7000 данаға жетті, мұның өзі осы
тақырыптық басылымның саладағы рөлінің артқанын көрсетті.
Оған қоса 2006 жылғы қыркүйектен бастап KAZENERGY
қауымдастығы Қазақстанның бас қаласы – Астанада жыл
сайынғы Еуразиялық энергетикалық форум өткізе бастады,
оған беделді халықаралық спикерлер және саяси қайраткерлер
қатысатын және бұл форум салалық мәселелерді шешу үшін
сенімді негіз қаланатын жалғыз пікірталас алаңы бола алды.

Жамболат Сәрсенов,

KAZENERGY қауымдастығының Бас директоры, 2006 жылғы наурыздағы
№1 KAZENERGY журналына берген сұхбатынан:

«Бүгін мемлекет мұнай-газ саласының алдына күрделі – жалпы ұлттық
міндеттер қойып отыр. Атап айтқанда еліміз әлемдегі бәсекеге
қабілетті елу елдің құрамына кіруі керек, бірақ ол үшін осы жылдар
ішінде мемлекеттік бюджеттің арқауы болған, қарқынды дамып, іс
жүзінде зор табыстарға қол жеткізген мұнай-газ саласы мемлекеттік
индустриалдық-инновациялық даму стратегиясын іске асыру үлгісін
көрсете алуы тиіс. Бізді қандай мәселе қызықтырады? Ең алдымен
біз мемлекетпен үндестікте әрекет етіп, мұнай-газ жобаларындағы
қазақстандық үлесті ұлғайтуға көмектесуіміз қажет. Әзірше мұнай
саласына арналған қызметтер нарығындағы ұлттық жеткізушілердің
үлесі 30% шегінде. Осы арада тек Каспий теңізі қайраңын игеру
сыйымдылығы бірнеше ондаған миллиард долларды құрайтын нарықты
қалыптастырады. Екіншіден, біздің мұнай өнімдеріміз халықаралық
нарықта бәсекелесе алуы үшін бізге шикізатты өңдеуге, онда да
терең өңдеуге кірісу керек. Үшіншіден, мұнай мен газ тасымалдауды
әртараптандыру қажет. Ауқымды міндеттер күтіп тұр, оларды
шешуге тұтас сала жұмылдырылуы тиіс. Әрине, Индустрия және
сауда министрлігі бар, басқа да мемлекеттік институттар да бар.
Бірақ біздің қауымдастық, егер KAZENERGY мүшесі болып табылатын
ірі компанияларды «төменгілер» деп атайтын болсақ, бастаманы
«төменнен» бастап ынталандыру және алға бастыру міндетін
алып отыр. Бұл – жаңа міндеттер мен жаңа жағдайға бейімделген
адекватты әрекет».
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ҰЛТТЫҚ «ЛОКОМОТИВ»

Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

2002–2006
Әсет Мағауов,
2012-2016 жылдары KAZENERGY қауымдастығының Бас директоры:

«KAZENERGY қауымдастығы құрылмай тұрып, Тимур Асқарұлы Құлыбаев пен Ұзақбай
Сүлейменұлы Қарабалин сала мүддесін қорғау үшін біртұтас «фронт» бола алатын мұнай
компанияларының үлкен әлеуетін көре алды. Мен 2012 жылы KAZENERGY-ға жұмысқа
келгенімде, біздің алдымызда жұмыс форматын қайта қарау, KAZENERGY мүшелерінің
нақты мәселелерін шешуге бар күшті жұмылдыру мәселесі тұрды. Бірінші кезекте біз
қауымдастық мүшелерінің санын 80-ге жеткіздік, барлық компаниялармен аймақтық
кездесулер өткіздік, оларға сауалнама жүргіздік және осының базасында шешімі табылмай
жүрген негізгі толғақты мәселелерді анықтай алдық. Компанияларды ең көп толғантқан
екі мәселе болды, олар – салық салу және экологиялық заңнама (соңғысы нормалардың
нақты сипаттамасы жоқ болғандықтан күрделі болды). Меморгандар бізге қолдау білдірді,
жеке жұмыс тобы құрылды, Chevron компаниясы экологиялық заңнаманың алдын ала
талдауларын қаржыландырды, бірқатар ұсыныстар әзірленді және 2016 жылы көктемде
Экологиялық кодекске енгізілді. Бұл бірінші кезектегі мәселелер еді: технологиялық
мәжбүрлі газ өртеуге рұқсат алу, парник газдар мәселелерін реттеу, мұнай қалдықтарын
уақытша сақтау. Салық заңдарына қатысты мұнай бағасына және ПҚӨС жеңілдікті
мөлшерлемесіне байлаулы экспортық баж салығын төлеу шкаласы бойынша жылжытулар
жасалды. Бұл мәселелерді қауымдастық біртұтас «күш» болғандықтан шеше алдық, оған
қоса меморгандар мәселенің тыңғылықты пысықталғанына, тұжырымдардың қажетті
аналитикалық материалдармен, компания хаттарымен бірге ұсынылғанына көз жеткізді.
Оларға да мұндай жағдайда шешім қабылдау қолайлы болды деп ойлаймын».

Болат Ақшолақов,
2016 жылғы 1-ақпаннан бастап KAZENERGY қауымдастығының Бас директоры:

«KAZENERGY қауымдастығында қазір біздер айналысып жатқан негізгі мәселе –
қолданыстағы заңнаманы оңтайландыру. «Атамекен» кәсіпкерлер палатасының
қауымдасқан мүшесі ретінде біз қазірде Үкіметтегі және Парламенттегі барлық жұмыс
топтарына қатысамыз. Мысалы, біз Салық Кодексіне өзгерістер енгізу мәселесімен
айналысамыз, сонымен қатар жаңа Жер қойнауы туралы кодексті әзірлеуге қатысамыз.
Біз бұл міндетті не үшін қойып отырмыз? Біз мемлекеттік басқару жүйесінің
қағидаттары мен бизнес мәселелерін бірдей жақсы білеміз. Мен де, біздің мамандарымыз
да мемлекеттік құрылымда, сол сияқты жеке бизнесте, дәл осы энергетикалық салада
еңбек еткенбіз, сол себепті біз мәселені екіжақты меңгергенбіз.
Былтыр менің геолог әкем басқарған қазақстандық ғалымдардың бір тобы үлкен
ғылыми жұмысты аяқтады, оған мемлекеттік сыйлық берілді. Олар көптеген жылдар
бойы жиналған материалдарға толық талдау жүргізіп, 16 шөгінді бассейн бойынша
Қазақстанның жаңа геологиялық картасын жасады. Егер болжамдар расталса, біздің
Республикамыздың қорлары 1,5-2 есе көбейеді. Менің жеке көзқарасым бойынша, еліміз
мұнай өндіру ісімен 120 жылдан бері айналысып келе жатса да, Қазақстан өзінің мұнайгаз өндірісін дамыту жолының 1/3 бөлігін де өткен жоқ. Дәл сондықтан да бізге заңдарды
оңтайландыру арқылы қол жеткізуге болатын аса жағымды инвестициялық климат керек.
Біздер келешекте барлау жобаларымен айналысатындар үшін (салық тұрғысында болсын,
сол сияқты әкімшілік тұрғысында болсын) өте либералды және жеңілдетілген режим
жасауды ұсына отырып, Салық кодексі бойынша жұмыстарға белсенді атсалысып
жатырмыз. Жер қойнауы туралы кодексте біз барлау және өндіру жүргізуге құқықтар алу
кезінде көбірек еркіндік беруді жобалап отырмыз».

«Аз уақыт ішінде біз негізгі мақсаттар мен
міндеттерді белгілей алдық (және оны іске асыру
жолында нәтижелі істер атқардық), билікпен диалог
жүргізу қағидаттарын айқындадық, дүниежүзілік
энергетикалық нарықтағы ірі ойыншылармен
ғана емес, ең беделді халықаралық ұйымдармен
де халықаралық қарым-қатынас қалыптастырдық».
Тимур Құлыбаев

«Біздің қарапайым идеямыздың Қазақстан
Республикасымен ұзақ мерзімді әрекеттестікке
және әлемдік кластағы ғаламат нысанға ұласқанының
куәсі болдық. Дәл осы әрекеттестік миллиардтаған
мұнай баррелін өндіруді қоса алғанда, көптеген
жетістіктердің негізі болып қаланды».
Дэвид О’Райлли,

Chevron Директорлар кеңесінің төрағасы

Құрметті оқырмандар! Құрметті әріптестер!

Б

ұл кітап барлық қазақстандық мұнайшыларға арналады. Заман талабына орай,
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арнап шығарылған
ақпараттық басылым, басқаша айтқанда отандық мұнай-газ тарихын тарихи
сүзгіден өткізу. Қазақстан экономикасының жүріп өткен жолын біздің
замандастарымыздың, мұнайшы-әріптестеріміздің көзімен бағалайтын тамаша
туынды деп ойлаймын.
1990 жылдардың басынан бастап күшті «мұнайлы» дәстүрі бар еліміз бірте-бірте
өз әлеуетін қалыптастыра бастады. Қазақстандық компаниялар шетелдік серіктестерден
және инвесторлардан үйреніп, тәжірибе жинай бастады, өңдеуші және өндіруші
қуаттылықтарды жаңартуға, тасымалдаушы инфрақұрылымды дамытуға атсалысты.
Халықаралық мұнай жобаларында мемлекет мүддесін қорғай алатын, «өндіруден
бастап жанармайға дейін» біртұтас өндірістік циклдері бар сатылас біріктірілген
холдинг болып табылатын Ұлттық оператор – «ҚазМұнайГаз» компаниясының
2002 жылы құрылуы мемлекет рөлін күшейтті. Қазіргі уақытта ҚМГ ҰК – Қазақстанның
энергетикалық әлеуетін дамытуға зор үлес қосқан елдің ең ірі салық төлеушісі.
Бүгін біз тәуелсіздік алғаннан кейін ширек ғасыр өткен соң Қазақстан әлемнің
энергетикалық картасынан лайықты орнын алды деп мақтанышпен айта аламыз. Теңіз,
Қарашығанақ, Қашаған сияқты ірі кен орындарын игеруге әлемнің барлық жетекші
мұнай компаниялары қатысады.
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ қол жеткізген жетістіктермен тоқтап қалмай жаңа
жоспарлар құрып отыр, себебі тәуелсіз Қазақстан дамуының келесі кезеңі көбінесе
елдің мұнай-газ кешенінің жағдайына байланысты болады. Ұлттық компания бизнеспроцестер мен басқару құрылымын жетілдіріп жатыр, барлау және өндіру саласында
инновациялар енгізуде, мұнай өңдейтін зауыттарды жаңартып, мұнай сервисін
жетілдіру үстінде.
«Локомотив» бұрынғысынша тұтас ұлттық экономикаға қуатты серпіліс бере
отырып, алға кетіп барады.

Сауат Мыңбаев,

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма Төрағасы
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әуелсіз Қазақстанның төртінші «бесжылдығы» ел қауіпсіздігін
нығайтуға бағытталған стратегиялық маңызды даму жобаларын
іске асыруымен ерекшеленеді. Олар: Қара теңіз маңайындағы
мемлекеттерден мұнай өңдейтін және мұнайды ауыстырып тиейтін актвитерді
сатып алу, ірі кен орындарында мұнай және газ өндіру ауқымын ұлғайту,
Қытай бағытында жаңа мұнай және газ құбырларын салу, Каспий теңізінде
операциялар жүргізу үшін ұлттық сауда флотын құру және МӨЗ жаңарту.
Өзінің 20 жылдық даму кезеңінің соңында Қазақстан бұрынғысынша
қуатты ресурстық базаға сүйенді, ал игерілетін қорлардың негізгі бөлігі өсу
сатысында. Жер қойнауын пайдаланушылармен жасалған келісімшарттар
саны жүз шақтыдан төрт жүзге дейін өсті. Ең тартымды геологиялық өңірде –
Каспий теңізінде жаңа мұнай-газ жобалары ашылды.
20 жыл ішінде жалпы ішкі өнім жан басына шаққанда ондаған есе
өсіп, 2011 жылы $11 мыңға жетті. Республикадағы мұнай өндіру 3 есе, ал
газ 5 есе өсті. Мұнай экспорты 5,4 есе өсті. Елде осы кезеңде газ тұтынудың
екі есе өсуі тіркелді. 4000 шақырымға тарта мұнай құбыры салынды, ал
құбырлы экспорттық қуаттылық 6 есеге ұлғайды. Таяу келешекте Қазақстан
көмірсутегі өндіру ауқымын одан әрі ұлғайтуды жоспарлап отыр. Бұл
тұрғыдан Қазақстанның өндіру шыңы әлі алда.
Осы кезеңдегі мұнай-газ саласына салынған инвестициялардың жалпы
мөлшері $87 млрд-тан асты, оның ішінде 80% астамын шетелдік компаниялар
және бірлескен кәсіпорындар салды. Инвестициялар бюджетке қомақты
табыс түсіріп қана қоймай, сонымен бірге технологиялар трансферті және
жергілікті кадрларды оқыту түріндегі ауқымды экономикалық пайда әкеледі.
Әлемдік дағдарыс өршіп тұрған жағдайда Қазақстан энергетикалық
нарық жағдаятын қалт етпей бақылауда, себебі қарқындап дамып келе
жатқан мұнай-газ секторы дәл қазір қомақты капитал салымдарын қажет
етеді. Осыған байланысты Үкімет инвестициялық климатты жақсарту және
жеке сектормен өзара тиімді серіктестік жасауға көмектесу жұмыстарын
жалғастыруда.
Осының бәрі тұрақты әрі болжалды энергия жеткізу базасын
қамтамасыз ететін көз ретінде Қазақстанға үлкен қызығушылық туғызып
отыр және ауқымды бизнес-мүмкіндіктер ұсынып отыр. Қазақстанның
Каспий өңірінің энергия ресурстарын игеруге қатысты мәселелердегі
айқындамасы жалпы энергетикалық қауіпсіздік үшін экспорттық
маршруттарды әртараптандыру керек деген берік ұстанымға негізделген.
Қазақстан өңірдегі басқа серіктестері сияқты өзінің нарықтық мүмкіндіктерін
ұлғайтуға және нарықта бәсекеге қабілетті баға белгілеуге мүдделі. Осы
тұрғыда, азиялық газ құбырының құрылысы басталысымен Еуразияның газ
нарығында ел позициясының недәуір күшейгені байқалады.
Мұнай мен газды барлау және өндіру, тасымалдау, мұнай және газ
өңдеу және мұнай өнімдерінің маркетингі секторындағы жетілдірілген
даму стратегиясын іске асыру нәтижесінде әлемнің 30 ірі мұнай-газ
компанияларының қатарына кіруге ниеттеніп отырған «ҚазМұнайГаз» ұлттық
компаниясы энергетикалық нарықтағы мақсаттарға қол жеткізуде айрықша
рөл атқарды. Әрине, жетекші трансұлттық корпорациялардың әлеуеті зор,
бірақ мұнай-газ «Олимпінде» «ҚазМұнайГаздың» өз орны бар.
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Тəуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

2007–2011

2007

«Бұл – ұлы жоба. Осы
құбыр арқылы ШЫҰ
кіретін төрт елдің
достығын қамтамасыз
ететін ежелгі Жібек
жолы қалпына келтіріліп
жатыр».
Нұрсұлтан Назарбаев

АЗИЯ
ГАЗ ҚҰБЫРЫ

«A»
2000

жылдардың аяғында өңірде
орталық азиялық газды Қазақстан
Республикасының аумағы арқылы
Қытайға транзиттейтін және қазақстандық газдың
маршруттарын әртараптандыруға мүмкіндік берген
геосаяси, экономикалық және әлеуметтік тұрғыдан аса
маңызды жоба іске асырылды.
2007 жылғы 17-18 тамызда Қазақстан
Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
шақыруымен Астана қаласына мемлекеттік сапармен келуі
арқылы әрі қарайғы қарым-қатынастарға ынталандыру
мақсатында ҚХР Төрағасы Ху Цзиньтао келді.
Екі елдің басшылары қазақстандық Астанада ресми
келіссөздер жүргізді.
Екі елдің Үкіметтері арасындағы ТүрікменстанӨзбекстан – Қазақстан – Қытай трансұлттық құбырының
бір звеносы болатын Қазақстан – Қытай газ құбырының
құрылысы және пайдаланылуы бойынша ынтымақтастық
туралы бас келісімге қол қою осы сапардың қорытындысы
болды. Оған қоса газ құбырын жобалау, қаржыландыру,
салу және пайдалану қағидаттары белгіленді. 2003 жылы
тамызда жасалған Қазақстан – Қытай газ құбырының
бірінші кезектегі құрылысын жылдамдату туралы
меморандум, 2003 жылы қарашада жасалған Жобаны іске
асыру мүмкіндіктерін алдын ала зерттеу жөніндегі келісім,
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«Газ құбырын іске қосу біздің
қарым-қатынасымыздағы
ерекше кезең болып отыр және
бұл – тарихта алтын әріппен
жазылатын оқиға».
Гурбангулы Бердымухамедов,
Түрікменстан Президенті

«Өңірден энергия тасымалдау
үшін жаңа маршруттар құра
отырып, Қытайға баратын
құбырды іске қосу Орталық
Азияның геосаяси картасын
өзгертеді».
Ислам Каримов,
Өзбекстан Президенті

2005 жылғы тамыздағы Инвестиция негіздемелерін
бірлесіп әзірлеу туралы келісім осы құжатқа қол қоюдың
алғышарты болды.
2008 жылы шілдеде «Азия Газ құбыры» ЖШС
(«КазТрансГаз» АҚ және CNPC үлестес компаниясы TransAsia Gas Pipeline Limited, әрқайсысында 50% үлес бар)
Түрікменстан – Өзбекстан – Қазақстан – Қытай трансұлттық
құбырының бір звеносы болатын Қазақстан – Қытай газ
құбырының құрылысын бастады.
Екі елдің Үкіметтері мен мемкомпанияларының
өкілдері қатысқан құрылыс жұмыстарының басталу
салтанаты Алматы – Қапшағай автотрассасының
42-шақырымында өтті.
Газ құбырының жіктерін бірінші пісіру сәтіне арналған
салтанатқа қатысқан ҚР Энергетика және минералдық
ресурстар министрі Сауат Мыңбаев бұл оқиғаны екі елдің
экономикалық тарихының «жаңа бетін» ашатын «ерекше
мәні бар» оқиға деп атады.

14 айлық құрылыс жұмыстары барысында
қазақстандық компания газ құбырының 1305 км
линиялық бөлігін салды, оның ішінде тазарту
құрылғысының 6 іске қосу-қабылдау камерасы,
38 линиялық кран торабы, Сырдария өзені арқылы
өтетін 2 өткел, автожол және теміржол арқылы өтетін
132 өткел бар, тасты жерлерде 374 мың текше метр
бұрғылау-қопару жұмыстары жүргізілді. Жобаға 5 мың
маман және 3 мың машина мен механизм тартылды,
9,5 млн-ға жуық адам-сағат және 5 млн-ға жуық
машина-сағат орындалды, 800 мың тонна жүк
тасымалданды, $320 млн сомаға 1140 жабдық бірлігі
монтаждалды.
2009 жылы тамызда Оңтүстік Қазақстан
облысында құбыр пісіру жылдамдығы бойынша
әлемдік рекорд жасалды. Бір ауысымда пісірілген
құбыр жігінің саны 242-ге жетті және бір күн ішінде
3040 метр құбыр салынды.
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«B»
Құрылыс барысында аса күрделі инженерлік
міндеттер шешілді, оның ішінде тарихи және мәдени
ескерткіштер орналасқан жерлерді құбыр айналып өтетін
участоктарда құбыр маршрутына өзгерістер енгізілді. Газ
құбырындағы жұмыс қысымы – Қазақстанда алғаш рет 9,81 МПа (100 атмосфера!) құрады.
Осылайша, осындай жұмыс сипаттамасы бар газ
құбырының аналогы Қазақстанда ол уақытта болған жоқ.
2009 жылы 12-желтоқсанда Астана қаласында
Түрікменстан – Өзбекстан – Қазақстан – Қытай
магистралдық газ құбырының бірінші тізбегін («А») ресми
пайдалануға беру салтанаты өтті, салтанатты шараға ҚР
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев және ҚХР Төрағасы
Ху Цзиньтао, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар
кеңесінің Төрағасы Тимур Құлыбаев, «ҚазМұнайГаз» ҰК
Басқармасының төрағасы Қайыргелді Қабылдин, CNPC
президенті Цзян Цземинь және басқа да ресми тұлғалар
қатысты.
Небары екі күннен кейін, 14-желтоқсанда,
Түрікменстан, Қазақстан, Өзбекстан және Қытай елдерінің
басшылары Гурбангулы Бердымухамедов, Нұрсұлтан
Назарбаев, Ислам Каримов және Ху Цзиньтао газ құбыры
басталатын Самандепе кен орнында жүйені іске қосты.
Дәл осы сәттен бастап Түрікменстаннан ҚХР-ға табиғи газ
жеткізіле бастады.
Осыдан сәл ертерек, 30-қарашада магистралдық газ
құбырына газ толтыру жұмысы басталды, ал 2-желтоқсанда
газ Оңтүстік Қазақстан аумағымен жүре бастады.

«Осы жоба – Ұлы Жібек Жолы
тарихының жалғасы».
Чжан Гобао,

ҚХР Үкіметінің Төтенше уәкілетті өкілі

2010

жылы жазда «Азия газ құбыры» ЖШС
Түрікменстан – Өзбекстан –
Қазақстан – Қытай трансұлттық газ
құбырының Қазақстан – Қытай участогы («В») екінші
тізбегінің құрылысын аяқтады. Газ құбырының – «А» және
«В» екі тізбегінің жұмыс істеуі – уақыт өте келе жыл сайын
Қытайға Түрікменстаннан транзиттелетін газ көлемінің
30 млрд текше метрге жеткізілуін қамтамасыз етеді. Екінші
тізбек құрылысының бас мердігері қазақстандық кәсіпорын –
«ҚазҚұрылысСервис» МГҚК» АҚ болды.
«А» және «В» екі тізбегінің құрылысы аяқталысымен
Қазақстан Республикасының Алматы, Жамбыл, Оңтүстік
Қазақстан облыстарында газ құбырын пайдалану үшін
700 жаңа жұмыс орны ашылды.

2015

жылғы 30-қарашада Қазақстан – Қытай
магистралдық газ құбырының үшінші
тізбегі («С») пайдалануға берілді.
Осы оқиға Түрікменстан – Өзбекстан – Қазақстан – Қытай
трансұлттық газ құбырының құрылыс жобасын іске асыруда
аяқтаушы кезең болды. үшінші тізбек пайдалануға берілген
соң Қазақстан – Қытай газ құбырының жалпы өткізу қабілеті
бұрынғы 30 млрд текше метрден 55 млрд текше метрге
дейін өсті.
Орталық Азияны перспективті және дамып жатқан
Қытай нарығымен жалғастыратын газ құбырын салу
энергетикалық және өңірлік серіктестік саласындағы ірі
халықаралық жоба болды.

«А» ЖӘНЕ «В» ҚОС ТІЗБЕК
ЕСКЕРІЛГЕН ЖОБАНЫҢ
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ:

• Түрікменстан – Өзбекстан––
Қазақстан – Қытай газ
құбырының жалпы ұзындығы–
7000 км-ге жуық, оның ішінде
Қазақстан – Қытай участогы –
шамамен 1300 км;
• Қазақстан – Қытай участогы
өзбек-қазақ шекарасынан
басталып, қазақ-қытай
шекарасында, Луговое
ауылының ауданында
аяқталады;
• Газ құбыры екі қатарлас
тізбектен тұрады;
• Екі тізбектің өткізу қабілеті –
жылына 40 млрд текше метр
газ;
• Диаметрі 1067 мм;
• Жобалық пайдалану мерзімі –
30 жыл.

Кәрім Мәсімов,

2008 жылы ҚР Премьер-министрі:

«Көмірсутегін тасымалдау бағыттарын
әртараптандырудан тұратын «Ресурстық
ұлтшылдыққа» қарсы Үкіметтің иммунитеті бар.
Жұмыс істеп тұрған Атырау – Самара және КҚК
экспорттық маршруттарына қоса жаңалары
қалыптасып жатыр... Біз азия құрылығына энергия
ресурстарын тасымалдау мүмкіндіктерін қалт
жібермей қадағалап отырмыз. Біз өзіміз алған беттен
таймаймыз – біз мұнай бағасының ауытқуларына,
саяси жағдаяттарға немесе әлемнің «энергетикалық
шоқпарды» пайдалану тәжірибесінен тыс, қол
жеткізген келісімдер негізінде жұмыс істеп
жатырмыз».

Сауат Мыңбаев,

2008 жылы ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрі:

«Қазақстан – Қытай газ құбырының құрылысы газ
саласын ғана дамытып қоймай, жалпы ел экономикасына
жаңа серпіліс береді.
Мемлекеттің көп векторлы саясатын ескере
отырып, Қазақстан қазіргі уақытта республика
үшін экономикалық тиімді баламалы транспорттық
жобаларды іске асыру мүмкіндіктерін қарастырады.
Біз тек өндіруші мемлекет қана емес, транзиттік
мемлекет ретінде де табыс таба бастадық, тарифте
құрылыс шығындарын өтеу ғана емес, сонымен
бірге Қазақстан бюджетіне тікелей түсімдер де
қарастырылатын болады».

Қайыргелді Қабылдин,

2008 жылы «Самұрық» Қазақстан мемлекеттік активтерін басқару
холдингі» АҚ басқарма Төрағасының орынбасары; «ҚазМұнайГаз»
ҰК» АҚ Президенті:

2009 жылы тамызда
Оңтүстік Қазақстан
облысында құбыр пісіру
жылдамдығы бойынша
дүниежүзілік рекорд
белгіленді. Бір сменада
пісірілген құбыр саны
242-ге жетті және бір күн
ішінде 3040 метр құбыр
төселді.

«Халықаралық ұйымдар осы газ құбырын ең заманауи
технологиялар бойынша жобалады. Әлеуетті
мердігерлер мен жеткізушілерге ең жоғарғы талаптар
қойылды. Мұның бәрі осы инженерлік құрылыс
ең жоғары деңгейде орындалады және қажетті
сенімділікті және, ең бастысы, екі ел үшін экономикалық
тиімділікті қамтамасыз етеді деп айтуға мүмкіндік
береді».

Ляо Юнюань,

CNPC Бас директорының орынбасары:

«Осы стратегиялық мәні бар орасан зор жобаны жүзеге
асырудың арқасында тараптар энергетика саласындағы
жаңа тарихи кезеңге аяқ басады».
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Тимур Құлыбаев,

KAZENERGY қауымдастығының Төрағасы:

«Қазақстанда ірі газ кен орындары жоқ, газ мұнайға
қоса өндіріледі. Өндірілген газды пайдаға асыру мұнай-газ
кәсіпорындары үшін нағыз бас қатыратын шаруа. Дамыған
газ инфрақұрылымы біздің ірі жобалар – Теңіз, Қарашығанақ
және Қашағанға шикізат өндірумен кедергісіз айналысуға
мүмкіндік береді. Әрине, Теңіз бен Қарашығанақ кен
орындарында газ жер қабатына қайта айдалады. Дегенмен
газдың бір бөлігін өткізу мәселесі өзекті болып тұр, керісінше
жағдайда өндіруді шектеу қиындығы туындауы мүмкін.
Өндірушілерге өндірілген газды өткізуге көмектесу – Теңіз,
Қарашығанақ және келешекте Қашағанда мұнай өндіру үшін
маңызды коммерциялық аспект.
Дамыған транспорттық инфрақұрылым бізге газ
маркетингімен айналысуға да мүмкіндік береді. Бүгінде біз газ
саласында Ресеймен табысты әрекеттестік етіп отырмыз.
Азия газ құбырының құрылысы бізге транзиттік мәртебе
алуға мүмкіндік беріп, орталық азиялық газды өз аумағымыз
арқылы ҚХР-ға жеткізуді, сонымен қатар болашақта
меншікті газды перспективті қытай нарығына экспорттауды
қамтамасыз етеді.
Бұл өте жақсы опция. Біріншіден, біз транзиттен табыс
түсіреміз. Екіншіден, өңірлердегі қазақстандық қызметкерлер
жұмыспен қамтылады. Үшіншіден, бюджетке төленетін
салық өседі. Төртіншіден, біз қытайлық серіктестерден қысқы
уақытта газ алуға, ал жазғы уақытта газ беруге мүмкіндік
алдық. Бұл бізге өте тиімді».

Біріншіден, біз транзиттен
табыс түсіреміз. Екіншіден,
өңірлердегі қазақстандық
қызметкерлер жұмыспен
қамтылады. Үшіншіден,
бюджетке төленетін салық
өседі. Төртіншіден, біз
қытайлық серіктестерден
қысқы уақытта газ алуға,
ал жазғы уақытта газ
беруге мүмкіндік алдық.
Бұл бізге өте тиімді.

«C»

• Қазақстан – Қытай газ
құбырының «С» тізбегінің
ұзындығы 1303 км.
• Трассаның маршруты осы
магистралдық газ құбырының
«А» және «В» тізбектерімен
бір техникалық коридормен
Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл,
Алматы облыстарын басып
өтеді.
• Өткізу қабілеті – жылына
25 млрд текше метр газ.
• «С» тізбегінің линиялық
бөлігінің баланстық құны
440 млрд теңге, ал іске
қосылған екі компрессорлық
станция бойынша - 36 млрд
теңге және 34 млрд теңге.
• 2023 жылға қарай жобалық
қуаттылық 25 миллиард текше
метр газ тасымалдау деңгейіне
шыққан кезде газ құбырының
«С» тізбегінің өтелімділігіне
қол жеткізуге болады.

Қазақстан – Қытай газ құбырының «С» тізбегі
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті
күні мерекесіне орайластырып ашылды. Бұл шараға
Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасары Махаббат
Бигелдиев, ҚР Энергетика Вице-министрі Мағзұм
Мырзағалиев, «ҚазТрансГаз» АҚ Басқармасының
Төрағасы Қайрат Шәріпбаев, «ПетроЧайна» Вицепрезиденті Люй Гунсюн қатысты.
Қытай тарабы нысанның жоспарланған мерзімнен
бұрын берілгеніне алғыс білдіре отырып, құбыр
салу және компрессорлық станцияны салу бойынша
жұмыстардың сапасына жоғары баға берді.
Газ транзиттеу жобасы арқылы Қазақстан – Қытай
газ құбыры іске қосылғанға дейін Еуропаға Ресей
арқылы газ тасымалдауға бейімделген Қазақстанға
қандай да бір деңгейде геосаяси фонды өзгертіп,
Орталық Азия өңірінде маңызды интеграциялық
рөл берілді.
Қазақстан үшін Қазақстан – Қытай газ құбырының
құрылысы – принциптік жаңа транзиттік позиция.
Республика бюджетіне қытай бағытына орта азиялық
газ жіберудің тиімді транзиттік тарифтерінен түсімдер
түсе бастады, транзит ауқымы неғұрлым көп болса,
бюджетке түсетін ақша аударымдары да соғұрлым
көп болады.

Қайрат Шәріпбаев,
2015 жылы «ҚазТрансГаз» АҚ Басқармасының Төрағасы:

«С» тізбегін пайдалануға беру және Қазақстан –
Қытай магистралдық газ құбырының барлық
үш тізбегінің іске қосылуы тәуелсіз Қазақстан
тарихындағы ең ірі халықаралық газ тасымалдау
жобасы болып табылады. Осы жоба маңызды
экономикалық және геосаяси мәнге ие бола отырып
және Түрікменстан, Өзбекстан, Қазақстан және
Қытайды «достық тізбегіне» біріктіре отырып
мемлекет Басшысының интеграциялық саясатына
сай келеді. Энергия ресурстарын тасымалдайтын
жаңа тиімді маршруттар құруды және олардың
бағыттарын әртараптандыруды ел Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев тапсырды. Бұл міндетті
«ҚазТрансГаз» шеше алды деуге болады.
Қазақстан – Қытай магистралдық газ құбырының
барлық «А», «В» және «С» үш тізбегінің жобалық
өндірімділігі 55 млрд текше метрді құрайды. Осы газ
құбыры бойынша Қытай бағытында Түрікменстан,
Өзбекстан және Қазақстаннан келетін газ жүреді.
Осылайша, біз өзіміздің бар транзиттік әлеуетімізді
пайдалана отырып, өзіміз үшін жаңа экспорттық
маршруттар аша алдық.
Мұндай стратегия бізге әлем экономикасының
тұрақсыздығы жағдайында да инфрақұрылымды
дамытуға және жаңа жұмыс орындарын ашуға
мүмкіндік береді. Мысалы, тек «С» тізбегінің
құрылысына 4 мыңнан астам мамандар тартылды».

Люй Гунсюн,
PetroChina Вице-президенті:

«Бұл жобаның стратегиялық маңызы зор,
сол себепті оған екі елдің мемлекет Басшылары
көңіл бөлді. Қаржы дағдарысы жалғасып жатқанда
және мұнай бағасы аса төмен болып тұрғанда қол
жеткізген жетістік те ерекше».

Мэнь Финь Чунь,

TAPLine Вице-президенті:

«Трансазиялық газ құбырының алғашқы екі
тізбегімен тасымалданатын 30 миллиард текше
метр газ – Қытайға импортталатын барлық
газдың шамамен 30%-ын құрайды. Осы орайда,
қытай энергетикасындағы реформаларға және
оны тұтыну ауқымының ұлғаюына байланысты
ортаазиялық газдың импорттық ауқымын
ұлғайтудың перспективасы бар».

IV бөлім
236

ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ

Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

2007–2011

Оған қоса 2007 жылғы 18-тамыздағы ҚР мен ҚХР
Үкіметтері арасындағы Қазақстан – Қытай газ құбырының
құрылысы және пайдаланылуы туралы келісімге (2009
жылғы 14-қазандағы өзгерістері мен толықтыруларына)
сәйкес Республикада Бейнеу – Бозой – Шымкент
магистралдық газ құбырының құрылыс жобасы іске
асырылды. Оны іске асырудағы негізгі мақсат батыс
облыстардың кен орындарынан қазақстандық газды жеткізу
арқылы Қазақстанның оңтүстік өңірлерінің энергетикалық
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және газбен жабдықталу
сенімділігін жоғарылату болды.
2010 жылы 21-желтоқсанда өңірлермен тікелей
телекөпір барысында Қазақстан Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев осы магистралдық газ құбырының құрылысын
ашты.
«Самсоновка» газ таратушы станциямен көршілес
Сайрам ауданы, Ақбұлақ ауылындағы газ құбырының
өндірістік алаңында онлайн режимде Астанамен байланыс
жасалды. Газ осы жерден елдің батыс кен орындарынан
оңтүстікке, ол жерден Қытайға жіберіледі.
«Бұл Қазақстанға өте қажет жоба, ол елдің оңтүстік
аймақтарының импорттық газ жеткізіліміне тәуелділігін
азайтады... Мен сіздердің бәріңізді осы жобаның
құрылысының басталуымен құттықтаймын, қосыңдар» деп
мәлімдеді Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев аймақтармен тікелей
телекөпір жүргізу барысында.

Осы жоба ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 1-қыркүйектегі №1293 қаулысымен Инвестициялық стратегиялық
жобалар тізіміне, сонымен қатар 2010-2014 жылдарға
арналған Қазақстанның индустриалдандыру картасына
енгізілді. Оны іске асыру 2010 жылы желтоқсанда
«ҚазТрансГаз» АҚ бірлескен кәсіпорны – «Бейнеу –
Шымкент» газ құбыры» ЖШС-ға және Trans-Asia Gas
Pipeline Company Limited қытайлық компаниясына
жүктелді.
Бейнеу – Бозой – Шымкент магистралды газ
құбыры-ның ұзындығы 1475 шақырым. Трасса
Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан
облыстарының аумақтарымен өтеді. Газ құбырының
құрылысы екі кезеңмен іске асырылады: бірінші
кезең (2011-2012 жж.) – «Бозой – Шымкент» участогы
линиялық бөлігінің құрылысы (1164 км) және Бозой
ауылының маңайындағы компрессорлық станцияның
құрылысы (Ақтөбе облысы). Екінші кезеңде (шамамен
2014-2015 жж.) «Бейнеу-Бозой» участогының линиялық
бөлігі (311 км) және Қараөзек ауылының маңайындағы
(Қызылорда облысы) компрессорлық станция салынады.
Жамбыл және Алматы облыстарын газбен
жабдықтау үшін газ құбыры қазір қолданылып отырған
«Бұхара газды ауданы – Ташкент – Бішкек – Алматы» газ
құбырына және «Қазақстан – Қытай» газ құбырының «А»
тізбегіне қосылады.

Газ транзиттеу
жобасы арқылы
Қазақстан – Қытай
газ құбыры іске
қосылғанға дейін
Еуропаға Ресей
арқылы газ
тасымалдауға
бейімделген
Қазақстанға қандай
да бір деңгейде
геосаяси фонды
өзгертіп, Орталық
Азия өңірінде
маңызды
интеграциялық
рөл берілді.

Серік Сұлтанғали,
2010 жылы «ҚазТрансГаз» АҚ Бас директоры:

«Бұл жоба Кеңес Одағы кезінде газ тасымалдау жүйесінің өзбек
және түрікмен газына бейімделуі салдарынан пайда болды.
Жылдар өте келе, Қазақстан тәуелсіздік алған соң, газ жеткізу
кідірістері бола бастады. Сондықтан Елбасы Ақтөбе, Қызылорда,
Оңтүстік Қазақстан және Алматы облыстарындағы магистраль
бойында орналасқан 500-600 елді мекенді газбен жабдықтайтын
осы ерекше газ құбырының құрылысы туралы шешім қабылдады.
Бұл халыққа үлкен көмек болды».

Бақтықожа Ізмұхамбетов,

2006-2008 жылдары ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрі,
2015 жылы Атырау облысының әкімі:

«2000 жылдардың бас кезінде Бейнеу – Бозой – Шымкент газ
құбырын салуға бастама көтергендердің бірі мен болдым.
Себебі ел халқының 25-30%-ы тұратын Қазақстанның оңтүстік
өңірлері газды Өзбекстаннан алатын. Бірақ бұл газ оңтүстікті
газбен жабдықтауға жетпейтін. Алғаш рет бұл газ құбырының
құрылысын Елбасыға мен 2003 жылы ұсындым, ол уақытта
Энергетика және табиғи ресурстар министрінің Бірінші
орынбасары қызметіне тағайындалған едім. Бұл жобаны
қолдағандар да, қарсы шыққандар да болды. Қарсы шыққандар
бұл экономикалық тиімсіз әрі негізделмеген жоба деді. Бірақ мен
жобаның мультипликативтік әсері болады, әлеуметтік және
экологиялық мәселелер шешіледі деп санадым.
Осы газ құбыры бірнеше жылдан кейін бәрібір салынды,
нәтижесінде барлық оңтүстік облыс орталықтары мен ауылдар –
Қызылорда, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Алматы облыстары
газбен жабдықталды».

Қайрат Шәріпбаев,
2015 жылы «ҚазТрансГаз» АҚ Басқарма төрағасы:

«Бейнеу – Бозой газ құбырының участогын пайдалануға
беру тарихи маңызы бар оқиға болып табылады, себебі ол
елдің барлық магистралдық газ құбырларын біртұтас газ
тасымалдау жүйесіне біріктірді. Бұл Қазақстан аумағымен
барлық бағытта газ тасымалдауды әртараптандыруға және
импорттық газға тәуелділікті толық жоюға мүмкіндік берді.
Осылайша, «ҚазТрансГаз» транзиттік тәуекелді ұлғайту және
энергия ресурстарын тасымалдау бойынша Елбасы жүктеген
міндеттерді іске асыруды жалғастырады».

Александр Гнатченко,

«Қазақ мұнай және газ институты» жобасының Бас инженері:

«Бейнеу – Бозой – Шалқар – Самсоновка» газ құбыры өндірістіктехнологиялық нысандардың, локальды алаң нысандарынан және
линиялық құрылыстан тұратын құрылғылар мен құрылымдардың
біртұтас жүйесі болып табылады».
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Қазақстандықтар үшін бұл жоба әсіресе жылу
беру кезеңінде газбен кепілдікті қамтамасыз етуді
білдіретін еді. Осы тұрғыдан бұл жобаның
әлеуметтік-экономикалық маңызы зор. Газ және
газбен жабдықтау саласындағы ұлттық оператор
«ҚазТрансГаз» АҚ Бейнеу – Бозой – Шымкент (ББШ)
магистралдық газ құбырының Қазақстанның оңтүстік
өңірлерін табиғи газбен қамтамасыз ететін
Бейнеу – Бозой участогы 2015 жылы қарашада
пайдалануға берілді.
Осы участокта газ тасымалдау бойынша
қуаттылық – жылына 10 млрд текше метр.
Осы жобаны 2016 жылы сәуірде аяқтау
жоспарланған болатын, алайда газ құбыры 5 ай
бұрын – жылыту маусымы басталатын шақта
пайдалануға берілді.
Тиімді менеджмент және инновациялық басқару
нәтижесінде «ҚазТрансГаз» АҚ осы участоктың
құрылысы барысында бастапқы жоспарланған
сомадан 150 млрд теңге ($500 млн) үнемдеді. Мұндай
үнемді тәсілдер әлем экономикасының тұрақсыздығы
жағдайында және қаржыландыру көздері шектеулі
болып тұрған кезде, инфрақұрылымдық жобаларды
дамытуды жалғастыруға мүмкіндік берді.

Жамбыл және Алматы
облыстарын газбен
жабдықтау үшін
газ құбыры қазір
қолданылып отырған
«Бұхара газды ауданы –
Ташкент – Бішкек –
Алматы» газ құбырына
және «Қазақстан – Қытай»
газ құбырына қосылады.
Қазақстандықтар үшін
бұл жоба, әсіресе жылу
беру кезеңінде газбен
кепілдікті қамтамасыз
етуді білдіретін еді.
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ТЕҢІЗ

ИННОВАЦИЯЛАРЫ

2008

жылы қаңтарда «Теңізшевройл» БК
ЖШС жаңа өндірістік нысандарды
пайдалануға берді, осының
нәтижесінде алып мұнай-газ кен орны Теңізде (Атырау
облысы) мұнай өндіру ауқымы кезең-кезеңмен екі есеге
ұлғайтылды. Атап айтқанда, Теңізде Шикі Газды Айдау
(ШГА) және Екінші Буын Зауыты (ЕБЗ) жобалары іске
қосылды.
Бірнеше ай өткен соң, 2008 жылы 5-маусымда,
нысандардың жұмысы қабылданған соң, ҚР Президенті
Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен нысандардың
жұмысының басталуына арналған арнайы салтанат
өтті. Оған елдің мемлекеттік органдарының өкілдері,
жоба бойынша серіктестері, шақырылған тұлғалар
және компанияның 500-ге жуық қызметкерлері мен
жұмысшылары қатысты.

Тодд Леви,

Теңіз мұнай-газ кен орнына ірі акционер дәрежесінде
американдық Chevron компаниясы келісімен өндірістік
процестердің тиімділігін қамтамасыз ету бөлігінде жаңа
зерттеу жұмыстары жүргізілді. Сол кезде қолданылған
мұнай өндіру технологиясы кен құрлымына теріс әсерін
тигізген. Нәтижесінде бірнеше жыл ішінде қабаттық
қысым екі есе – 400 атмосфераға дейін төмендеп кеткен.
Оған қоса, пайдаланылған өндіру режимі мұнайы бар
жыныстардың зор көлемде деформациялануына, мұнай
ағындарының нашарлауына, кей жағдайда геологиялық
жас горизонттардың шөгуіне әкелген. ТШО инженерлері
мен менеджерлері өндіру ауқымын ұлғайту үшін қабаттық
қысымды басқару технологиясын қолдану қажет екенін
түсінді. Осылайша Мұнай даярлауға арналған және Шикі
Газды Қабатқа (ШГА) айдайтын Екінші Буынды Зауыт
(ЕБЗ) жобалары дүниеге келді.

Джей Джонсон,

бас директоры:

Chevron Еуразия бөлімшесінің басқарушы директоры:

«ЕБЗ, бұл – 40-тан астам ұңғыма, жаңа өндірістік
мұнай жинау жүйесі, мұнай және газды кешенді
даярлау жөніндегі орталық құрылғы, сонымен қатар
мұнай мен газды және пропан-бутанды нарыққа
экспорттаумен айналысатын
қызметтерді жаңарту».

«Осы өндірісті ұлғайту жобасы дүниежүзілік
қауіпсіздік техникасы бойынша озық
көрсеткіштер деңгейінде іске асырылды. Осы
жоба шеңберінде рекордтық жоғары $2 млрд
сома қазақстандық тауарлар мен қызметтерді
сатып алуға жіберілді».

Тимур Құлыбаев,

2002-2005 жылдары «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бірінші Вицепрезиденті, KAZENERGY қауымдастығының Төрағасы:

«Қазақстандық ірі жобалар
Теңіз, Қарашығанақ және
Қашаған дүниежүзілік
мұнай-газ саласының бірегейі
әрі күрделісі болып табылады.
Оның үшеуінде де осы салаға
белгілі барлық жағымсыз
факторлар мен сын-қатерлер
кездеседі: өте жоғары қысым
мен күкірт құрамы,
ұңғыманы терең бұрғылау
және басқалары».
Т. Құлыбаев
ШГА бойынша жобаны екі кезеңмен іске асыру
қарастырылды. Бірінші кезекте ТШО газ өңдейтін
зауытынан 12 км қашықтықта орналасатын, қуаттылығы
35 мегаватт компрессормен жабдықталған газ айдау
бойынша нысанның құрылысы жүргізілетін болды.
Осы орайда, бірінші кезеңде қабатқа құрамында күкіртті
сутегі жоқ тазартылған газды айдау жоспарланды. Екінші
кезеңде компрессор дәл сол ұңғымаларға құрамында
күкіртті сутегі бар шикі газды айдауға көшуі тиіс.

«Қазақстандық ірі жобалар Теңіз, Қарашығанақ
және Қашаған дүниежүзілік мұнай-газ саласының
бірегейі әрі күрделісі болып табылады. Оның
үшеуінде де осы салаға белгілі барлық жағымсыз
факторлар мен сын-қатерлер кездеседі: өте
жоғары қысым мен күкірт құрамы, ұңғыманы
терең бұрғылау және басқалары. Бұл кен
орындарын игеру үшін кәсіпқойлық қажет
және заманауи жаңа технологиялар керек.
Бұл жобалардың іске асырылуы Қазақстанда
ірі инновациялық дүмпу болды. Мысалы Теңіз
кен орнында газды қабатқа кері айдау үшін
әлемде аналогы жоқ жаңа қысымы жоғары
компрессорлар орнату керек болды. Мен сол
кезде Сан-Францискода Chevron офисінде
болғам, бір американдық компанияның осындай
компрессорларды шығаратын әлемдегі жалғыз
итальяндық өндіруші компания – Nuovo
Pignone-ды сатып алуының куәсі болдым. Десек
те Теңізде 700 атмосфералық қысыммен жұмыс
істей алатын компрессорды бұл компания ол
кезде әлі шығармайтын. Оны арнайы ТШО үшін
жасап шығарды. Бұдан бұрын осы компания
500 атмосфералық қысыммен жұмыс істейтін
компрессорды Қарашығанақ жобасы үшін
жасаған болатын. Осылайша біз Қазақстанның
мұнай-газ саласындағы ерекше техникалық
жаңалықтың куәсі болдық».

Дэвид О’Райлли,

Chevron корпорациясы Директорлар кеңесінің төрағасы,
салтанатты рәсімде:

«Біздің ортақ идеямыз Қазақстан
Республикасының ұзақ мерзімді
ынтымақтастығына және әлемдік кластағы
орасан зор нысандарға ұласқанының куәсі
болып отырмыз. Дәл осы ынтымақтастық
миллиардтаған баррель мұнай өндіру түріндегі
оқиғаны қоса алғанда, көптеген үздік
жетістіктердің кепілі болды».
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Осы жобаны іске асыру Теңізде мұнай өндіру ауқымын
жылына 3 млн тоннаға ұлғайтуға бағытталған болатын.
ШГА жобасының техникалық шешімдерін ТШО
мамандары ЕБЗ/ШГА бас мердігері дәрежесінде таңдап
алынған Parsons Fluor Daniel (PFD) компаниясымен бірлесіп
әзірледі.
ШГА жобасында оңтайлы деңгейде қабаттық қысымды
басқару үшін ТШО-да өндірілетін ілеспе газдың жылына
2-3 млрд текше метрді құрайтын тұтас көлемін пайдалану
туралы шешім қабылданды. Зертханалық зерттеулер ілеспе
жоғары күкіртті газдың теңіз мұнайында жақсы еритінін
көрсетті. Кен орнындағы газды теңдессіз жоғары қысым
барысында айдау жоспарланды. Оған қоса, ТШО-ға осы
жобаны іске асыру теңіз мұнайында өте көп күкіртті сутегі
мәселесін және одан әрі оны жинамау мәселесін шешуге
көмектесер еді. Сол уақытта Теңізде кен орнын игеру
нәтижесінде 6 млн тонна күкіртті сутегі жиналып қалған еді.
Осының бәрі жобаларды іске асыру барысында
пайдаланылуы тиіс технологиялар мен жабдықтарға ерекше
талаптар қоятын.
Жобаларды іске асыру барысында ТШО –
«Интергазстрой», «Мұнайгазқұрылыс» және «Бірлескен
құрылыс корпорациясы» – үш қазақстандық компаниядан
тұратын консорциуммен ЕБЗ/ШГА 6500 мамандарына
арналған вахталық кентін жобалау және салу жөніндегі
келісімшартқа қол қойды. Шарттың жалпы құны $100
млн жуық. Бұл қазақстандық кәсіпорындармен және
консорциумдармен жасалған келісімшарттардың ішіндегі ең
ірісі болды. Вахталық кентке «Шаңырақ» деген атау берілді.
2002 жылғы 2-шілдеде Теңіз кен орнында болашақ
Екінші Буынды Зауыттың және Шикі Газды Қабатқа
айдайтын құрылғының алғашқы тасы қаланды.
2006 жылы 6-қарашада «Теңізшевройл» БК (ТШО)
алғаш рет Теңіз мұнай-газ кен орнының жер қабатына шикі
күкіртсіз газды айдауға кірісті.

Компрессор шығысындағы максималды қысым
513 бар болды, мұның өзі дүниежүзілік тәжірибедегі кері
айдау кезіндегі ең жоғарғы қысым көрсеткіші.
«ШМА нысандарын іске қосу – жобалау, өндіру
және құрылыс саласындағы әлемдегі озық мамандардың
көпжылғы еңбегінің нәтижесі» деп хабарлады ТШО
басшылығы.
ТШО ШГА нысандарының құрылысын салған кезде
мол көлемде қазақстандық тауарлар мен қызметтерді
пайдаланды. Осы нысандардың құрылысын негізінен
қазақстандық мамандар салды, осы орайда жоғары
қысымды ыдыстар, металл конструкциялар, өртті
сумен сөндіретін жүйелер және т.б. сияқты Қазақстанда
жасалған материалдар мен жабдықтар көп көлемде
қолданылды.
Теңіздегі тәулігіне 11 мың метр. тонна (тәулігіне
90 мың баррель) көлеміндегі бастапқы қуаттылықты
ұлғайту «ТШО» БК өндірісінің қазіргі ауқымын
шамамен 50 мың метр. тоннадан астам мөлшерге
(тәулігіне шамамен 400 мың баррель) дейін жеткізуге
мүмкіндік берді. Жобаның екінші фазасын қолданысқа
енгізу кен орнындағы мұнай өндіруді тәулігіне 70 мың
метр. тоннаға дейін (тәулігіне 540 мың баррель мұнай)
ұлғайтты.
ЕБЗ-ны толық қуаттылығымен іске қосу
2008 жылдың екінші жартысында жүзеге асырылды.
Осы сәттен бастап компания өндірілген қышқыл газдың
үштен бірін коллекторға кері айдай бастады. Газдың
қалған мөлшері тауарлық газ, пропан, бутан және күкірт
шығару үшін пайдаланыла бастады.
Газды қабатқа айдау және мұнай өндіру факторын
ұлғайту нәтижесінде өндірілетін күкірт ауқымы недәуір
азайды, ол уақытта 9 млн тоннаға тарта күкірт жиналып
қалған еді.

Болат Ақшолақов,

2003 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Бірлескен кәсіпорындардағы үлестерді
басқару жөніндегі атқарушы директоры:

«2000 жылдардың бас кезінде Теңізде мұнай өндіру ауқымын ұлғайту мәселесі
көтерілді. Қазақстандық тараптан бұл жобамен мықты мамандар айналысты, олар
сырттан кеңесшілер тартты, себебі күрделі техникалық және қаржы мәселелерін
шешу керек еді. Жобаға «Екінші Буынды жоба» және «Шикі Газды Айдау жобасы»
деген атау берілді. Оның бастапқы құны $4 млрд асты.
Барлық техникалық детальдар әзірленіп, келісілген соң оны қаржыландыруға ақша
табу керек болды. Евробонд орналастыру туралы шешім қабылданды. Мұнай бағасы
бір баррельге $20-25 дейін теңеле бастағанын атап өткен жөн, мұның өзі мұндай
инвестициялар үшін ең жоғарғы құн болған жоқ.
Мені road-show қатысатын топтың басшысы етіп тағайындады. Біз оны өткізуге
екі апта уақыт жұмсадық, бүкіл Еуропаны, Американы шарлап шықтық. Біздің
жолымыз болды, себебі біз АҚШ қазыналық міндеттемелеріне байлаулы едік, бұл
орналастыру бойынша талап болатын. Біз өтініштер кітабын жабатын күні ол
толып кетті! Мұның өзі батыс инвесторларының біздің жобаға сенім артқанын
білдірді. Бұл біздің тұтас команданың жұмысының қорытындысы еді. Біз мәмілені
өзімізге аса тиімді шарттармен жаба алдық. Бұл бізге белгіленген ең төменгі
шектен әлдеқайда төмен еді. Осы сәттіліктің арқасында біз жаңа Теңіз жобасын
іске асырдық. Ол Теңіздегі өндіру деңгейін жылына 24-25 млн тоннаға ұлғайтып,
жылына қосымша 12 млн тонна берді. Және бұл ақырғы нәтиже емес».
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Әнуарбек Жакиев,
2006 жылы ТШО департаментінің директоры:

2008

«ТШО қабатқа күкіртсіз газды айдауға 2006 жылдың қараша айында кірісті.
Сынақ табысты өтті. Жаңа өндірістік нысанның механикалық әрекеті, әсіресе
құбыр агрегаты, газ компрессоры нақты әрі күтілген сипаттамаларға сай жұмыс
істеді. Әрине, біз біршама қобалжыдық, себебі бұл жаңа технология болатын,
бірақ нәтижесі біздің күткенімізден және есептеуімізден де жоғары болды.
Компрессор шығысындағы максималды қысым 513 барды құрады, мұның өзі
сынақтық айдау кезіндегі қысым көрсеткіштерінің әлемдік тәжірибесіндегі
ең жоғарғы көрсеткіші болып табылады. Компания сынақ және сынамалау
жұмыстарын табысты өткізген соң, бір жылдан кейін шикі газды айдауға кірісті.
2007 жылы шілдеде Шикі газды айдау жобасы табыспен аяқталды. Жобалық
есептеулер толық ақталды. Негізгі қуаттылықтарды кері айдау режиміндегі
жұмысқа даярлау істері басталды. Ал қазан айында Екінші буынды зауыттың
бірінші іске қосу және ШГА құрылғысын шикі газды айдауға көшіру кезеңі
аяқталды.
22-қазанда Екінші буынды зауыттан бірінші мұнай алынды және бірінші шикі
газды айдау табысты жүзеге асырылды, мұның өзі ерекше жобаның табысты іске
асырылғанын дәлелдеді.
Бұл маңызды жобаны іске асыруға қазақстандық, сол сияқты шетелдік мамандар
да қатысты. Осы орайда барлық тартылған тараптар бай тәжірибе жинады».

Әсет Мағауов,
2006 жылы «Теңізшевройл» ТШО бас директорының орынбасары:

«Бұл өте-мөте үлкен жоба. Ол екі бөліктен тұрады. Бірінші дәстүрлі бөлігі – мұнайды даярлау және
өндірілген газды тазарту. Екінші бөлігі – инновациялық. Бұл жоба несімен маңызды? Теңіз кен орнының газын
даярлау процесі – қиын технологиялық міндет. Бұл, бірінші кезекте мұнай құрамында күкіртті сутегінің
болуы, одан әрі алынған күкіртті сататын нарық іздеу. Екінші жоба – шикі газды айдау бойынша жоба
осы міндеттерді шешуге мүмкіндік берді. Оған қоса, кен орнындағы қысымды төмендетуге мүмкіндік берді
және осының нәтижесінде ұзақ мерзімді преспективада сұйық көмірсутегіні іріктеуді ұлғайтты. Осы екі
жобаны іске асыру барысында біз қатарлас орналасқан өндіруші ұңғымалардағы газдың ерте атылып кетуі
қаупін қарастырдық. Әр түрлі жағдайлар модельденді. Біздің газды кері айдау кезінде шегендеу бағанының
тұтастығын сақтау туралы бағалауымыз расталды. Сол себепті мен жоба табысты болды деп санаймын, ол
қысқа мерзім ішінде мұнай өндіру көлемін арттыруға мүмкіндік берді. Мен осы жерде еңбек ете жүріп бизнесбасқару және күрделі жобаларды басқару саласында көп тәжірибе жинақтадым. ТШО мектебінен көптеген
мамандар өтті, олар қазір әр түрлі компанияларда, оның ішінде «ҚазМұнайГазда» және басқа да жобаларда
еңбек етіп жүр».
Джордж Л.Киркланд,
ChevronTexaco корпорациясының Вице-президенті:

«Теңізде аса күрделі технологиялар қолданылады, себебі бұл мұнай өндіретін ең қиын жобалардың бірі:
өте тереңде орналасқан, қысымы жоғары және күкірттісутегі құрамы көп. Бірақ біз халықтың және
қоршаған ортаның қауіпсіздігін сақтай отырып әрекет етіп жатырмыз. Тағы бір айта кететін аса
маңызды нәрсе – жобаның әрбір даму кезеңіне қазақстандық кадрлардың қатысуы. Осындай жоғары
технологиялық кәсіпорындарды көргенде мені инженер ретінде мақтаныш сезімі билейді. Екінші Буынды
Зауыт пен Шикі Газды Айдау жобасы әлемдегі ең ірі жоба болып табылады. Бұл зауыт Қазақстандағы
осындай кәсіпорындармен салыстырғанда ірі масштабты болып табылады және көп ақшалай шығын
жұмсамай-ақ көп көлемде мұнай мен газ өндіруге мүмкіндік береді.
Бұл инвестициялар Қазақстанға зор ықпалын тигізеді, Теңіздегі мұнай мен газ өндірісін екі есе ұлғайтуға,
құрылыс сатысында көптеген жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді және келешекте Қазақстан
халқына инвестициялардың ауқымды қайтарымын қамтамасыз етеді.
Зауыт Қазақстанның осыған ұқсас кәсіпорындарымен салыстырғанда ірі масштабты болып табылады
және көп ақша шығындамай мұнай мен газды көбірек өндіруге мүмкіндік береді».

Бұл инвестициялар
Қазақстанға зор ықпалын
тигізеді, Теңіздегі мұнай
мен газ өндірісін екі
есе ұлғайтуға, құрылыс
сатысында көптеген жаңа
жұмыс орындарын ашуға
мүмкіндік береді және
келешекте Қазақстан
халқына инвестициялардың
ауқымды қайтарымын
қамтамасыз етеді.
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МЕМЛЕКЕТТІК

БАСҚАРУ
МҰНАЙ-ГАЗ
секторындағы
мемлекет
рөлін күшейту

«ҚАЗМҰНАЙГАЗДЫҢ»
ҚЫЗМЕТІ ТАЗА
КОММЕРЦИЯЛЫҚ СИПАТТА
БОЛУЫ КЕРЕК: ТЕК ОСЫНДАЙ
ЖАҒДАЙДА ОЛ – ҰЛТТЫҚ
ЧЕМПИОН, ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ДЕҢГЕЙДЕГІ КОРПОРАЦИЯ
БОЛАДЫ, МЕНІҢ БҰЛ
КОМПАНИЯҒА ЖЫЛ
САЙЫН АКТИВТЕР ҚОСЫП
ОТЫРҒАНДАҒЫ МАҚСАТЫМ
ДА СОЛ».
Нұрсұлтан Назарбаев

М

ұнай бағасының көп жылдар бойы жоғары деңгейде
болуының нәтижесінде мұнай-газ өндірісі тұрақты
әрі сапалы дамыды. Қазақстанның мұнай-газ
нарығындағы мемлекет рөлін күшейту мақсатында ҚР
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2010 жылғы 19 наурызда
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін
әрі қарай жетілдіру туралы» №936 Жарлық шығарды. Осы
жарлыққа сәйкес Мұнай және газ министрлігі құрылды.
Осыған дейін Энергетика және минералдық ресурстар
министрі қызметін атқарған Сауат Мыңбаев осы министрлікке
басшы болып тағайындалды. Жаңа салалық министрлікке
бұрын «ҚазМұнайГазда» болған Қарашығанақ және Қашаған
сияқты ірі энергетикалық жобаларда үкімет мүддесін қорғау
атқарымдары табысталды. Нұрсұлтан Назарбаев сондағы
атқарымдардың қайта табысталуын «ҚазМұнайГаздың»
қызметі таза коммерциялық сипатта болуы тиіс: тек осы
жағдайда ғана ол халықаралық деңгейдегі корпорация, ұлттық
чемпион болуы тиіс, мен жыл сайын осы компанияға жаңа
актвитерді қоса отырып, осыған қол жеткізуге барымды салып
жүрмін» деп түсіндірді.
Мемлекет жүргізіп отырған саясаттың нәтижесінде осы
кезеңде Қазақстанның көмірсутегі картасында күштерді бөлу
басталды, онда «ҚазМұнайГаз» доминант болды. Ұлттық

компания және оның еншілес құрылымы «ҚМГ БӨ» АҚ
көмірсутегі базасын ұлғайту стратегиясын жоспарлы
іске асыруды қолға алып, Республиканың перспективті
барлау және өндіруші активтерін сатып алуды бастады.
Осы кезеңде жасалған ең ірі мәміле – Солтүстік
Каспий жобасына Қазақстанның қатысуын кеңейту
болды, осы жоба шеңберінде Қашаған кен орнын іске
қосуға даярлық жұмыстары жүргізіле бастады.
2008 жылғы 31-қазанда ҚР Энергетика
және минералдық ресурстар министрлігі және
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ Agip
KCO халықаралық консорциумының шетелдік
қатысушыларымен 1997 жылдан бері қолданылып
отырған Солтүстік Каспий жобасы бойынша ӨБК-нің
қосымша келісіміне қол қойды.
Осы келісімге қол қойыла салысымен ӨБК жаңа
редакциясы қабылданды. Осы жолғы уағдаластықтар
Қазақстан Республикасы үшін экономикалық жағдайды
жақсартты, жоба бойынша мерзімдер мен шығындарды
бақылайтын күшті механизмдер белгіленді, ал
«ҚазМұнайГаздың» үлесі 8,33%-дан 16,81%-ға дейін
өсті (осыған ұқсас үлестер Eni, ExxonMobil, Shell
және Total-ға тиесілі болды, ConocoPhillips үлесі 8,4%,
ал Inpex үлесі – 7,56% құрайды).
Осылайша Қазақстанды әлемдік мұнай
державаларымен бір қатарға қоятын жобаның болашағы
нақтыланды.
Қазақстан үшін Қашаған жобасының қалған
қатысушыларынан қосымша үлестерді сатып алу құны
в $1,78 млрд құрады.
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Сауат Мыңбаев,

2008 жылы ҚР Энергетика және минералдық ресурстар
министрі:

«Біз бұл басты жетістіктердің бірі деп
санаймыз, себебі мұндай компанияларда,
операцияларда жұмыс істеу – біздің барлық
мұнайшыларымыз үшін үлкен мектеп.
Бүгінде бірінші Қашаған мұнайы шыққанға
дейін 2012 жылға дейінгі тәжірибелікөндірістік игерудің бекітілген бюджеті
капиталдық шығындар бөлігінде $32 млрд-ты
құрады, оның $1 млрд-ы шегеріледі.
Құрамдас бөлшектер мен өзге заттардың
баға динамикасына байланысты бюджетті
азайту бекітілді».

Болат Ақшолақов,

2006-2008 жылдары ҚР Энергетика және минералдық
ресурстар Вице-министрі:

«Біз Солтүстік Каспий жобасының
қиындықтарымен аса ұзақ айналыстық.
Бұл – консорциум бюджеттің недәуір
ұлғайғаны туралы мәлімдеген кезең болатын.
Бұл қомақты сома еді және бәрі жоба
экономикасын қайта есептей бастады.
Ол уақытта мұнайдың бағасы әжептәуір
жоғары болатын. Оыған байланысты
сервистік компаниялар, жабдықтарды
өндірушілер, мұнай-газ саласымен
шектес кәсіпорындар өз тауарлары мен
қызметтерінің бағасын күрт көтеріп жіберді.
Бұл жерде Қашаған кен орнының пайдалануға
берілуін күтіп отырғанымыз, оны игерудің
қиындығы да рөл атқарды.
Бізге Қашағанды игеру конфигурациясына
әр түрлі түзету жасауда өте көп жұмыс
істеуге, оның игеру бюджетін қайтақайта есептеуге тура келді. Нәтижесінде
біз шығындарды бақылау жүйесін енгізе
алдық және жоба құнының көбеймеуіне қол
жеткіздік. Кейіннен бұл жүйе жетілдірілді.
Ол әлі де қолданылып келеді».

Жобаның әрбір қатысушының атқарымы айқындалды.
Бұдан былай Total Қашаған жобасының жалпы үйлестірулерін
жүзеге асырады, Eni Қашағанды тәжірибелік-өндірістік игеру
бағдарламасының 1-кезеңінің іске асырылуына жауапты болады,
2-кезеңдегі теңіз кешеніне Shell жауап береді, құрлықтағы
зауытқа – Eni, ұңғыманы бұрғылауға – ExxonMobil жауапты
болады деп келісілді. ConocoPhillips бюджет пен аудитке
бақылау жасайды. Өздеріне жүктелген міндеттемелерді орындау
үшін Eni, Shell және ExxonMobil компаниялары қызметкерлер
құрамын комплектілеу, сатып алулар, осы компаниялардың
меншікті басқару жүйелерін қолданатын операциялық рәсімдер
сияқты мәселелерде өкілетті болды.
2006 жылы «ҚазМұнайГаз» RWE Dea AG, EEG-ERDGAS
ERDOL GmbH (Gaz de France «еншілесі») және International
Finance Corporation (IFC) компанияларынан «Қазгермұнай» БК
50% акцияларын сатып алған соң, ҚМГ БӨ ұлттық компаниядан
осы бірлескен кәсіпорындағы қатысу үлесінің жартысын сатып
алды. Қалған 50% үлес PetroKazakhstan Kumkol Resources
компаниясының иелігінде қалды. Мәміле жасалған кезде
республикада өндіру ауқымы бойынша сегізінші орында тұрған
осы БК жылдық өндіру ауқымы 3 млн тонна мұнай, өндіру
шығындары төмен және тұрақты салықтық режимі бар Нұралы,
Ақсай және Ақшабұлақ (Ақтөбе облысы) жас кен орындарын
игеріп жатқан.
Осы мәміле 2006 жылы қыркүйекте ҚМГ БӨ бірінші акция
ұсыныстарын өткізу кезінде мәлімделген өсу стратегиясын
іске асыру бойынша ҚМГ БӨ-нің бірінші маңызды қадамы
болды. «Қазгермұнайдағы» үлес компания активтері
портфелінің тартымды қосымшасы болды және Маңғыстау
және Атырау облыстарындағы ескі және суландырылған кен
орындарын пайдаланып отырған ҚМГ БӨ-ге өз операцияларын
әртараптандыруға және компанияның Қазақстанның жаңа
мұнай-газ өңіріне қатысуына мүмкіндік берді.
2007 жылы желтоқсанда қытайлық CITIC Group
компаниясынан осы уақытқа дейін «Қаражанбасмұнай» АҚ-ға
(Маңғыстау облысы) толық бақылау жасаған CITIC Canada
Energy Limited (CCEL) компаниясының 50% үлесін ҚМГ БӨ-нің
сатып алуы бойынша мәміле аяқталды. ҚМГ БӨ осы жобадағы
үлестің жартысын сатып алуға $930 млн төлеп, $26,2 млн
көлемінде жыл сайын табыс алатын айрықша құқықты иеленді.
2009 жылы ҚМГ БӨ Қазақстанның жер қойнауын
пайдаланушылардың қызметтерін стратегиялық бақылауын
сақтап қалу үшін төрт жыл бұрын осы үлесті өз меншігіне
қабылдаған «ҚазМұнайГаздан» PetroKazakhstan Inc
акцияларының 33% сатып алу, сонымен қатар PetroKazakhstan
құрамына кіретін Шымкент МӨЗ-ді және мұнай өнімдерінің
өткізілуін паритеттік шартпен бірлесіп бақылау құқығын сатып
алу бойынша мәмілені аяқтады. Ақшалай формадағы құны
$100,5 млн мәміле ҚМГ БӨ-нің жеке қаражаты есебінен жүзеге
асырылды.
Дәл сол 2009 жылы «ҚазМұнайГаз» CNPC Exploration
and Development Company Ltd компаниясынан, Британдық
Вирджиния аралдарында тіркелген Central Asia Petroleum
Ltd (CAP) компаниясының «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-дағы
50% + 1 дауыс беруші акцияларын сатып алды. Осы мәміле
«ҚазМұнайГаз» және CNPC E&D компанияларына тең үлеспен
тиесілі бірлескен кәсіпорын - Mangistau Investments B.V.
компаниясы арқылы Қазақстандық қор биржасындағы (KASE)
ашық сауда-саттық арқылы жүзеге асырылды. Құны $2,6 млрд

Кристоф де Маржери,

Кунхико Матсуо,

Total Президенті:

Inpex Басшысы:

«Қашаған – әркім өзіне тиімді пайда түсіре
алатын көп миллиардтық жоба. «Қашаған
жобасын іске асыру еуропалық немесе азиялық
экономика үшін ғана емес, жалпы әлем
экономикасы үшін де аса маңызды».

«Консорциум аса ерекше ұйым болып табылады және
келісімдерді пысықтау кезінде барлық тараптардың
пікірі тыңдалғаны оның миноритарлық акционерлерін
қанағаттандырады».

Йеруен Ван дер Вир,

Нил Дафин,
ExxonMobil Президенті:

Shell атқарушы директоры:

«Келіссөздер нәтижесінің барлық тараптарды
қанағатандыруы және жобаны әрі қарай
жалғастыру мүмкіндігі маңызды нәтиже болды».

«Бұл құжаттың мақсаты – тек жеңіске ұмтылған
үздік футбол командасының ойыны сияқты
консорциумға кіретін компаниялар мен Қазақстан
үкіметі арасында ең озық қатынастар орнату».

«Сыртқы лобби қысымына
қарамастан ел билігі
қолданыстағы заңнамалар
мен халықаралық
стандарттар шегінде
мемлекеттің ұлттық
мүддесін қорғап қала алды.
Экономиканың шикізат
секторындағы ұлттық
мүддені қорғау саясатын
Үкімет бұдан әрі де батыл
жалғастыра береді».
Кәрім Мәсімов
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мәмілені қаржыландыру Қытай Экспорттық-импорттық банкі
арқылы орындалды. Нәтижесінде «ҚазМұнайГаздың» иелігіне
ММГ 36 мұнай және газ кен орны, оның ішінде 15-і игерілуде,
сонымен қатар Павлодар МХЗ 58% акциялары берілді.
Кейіннен «ҚазМұнайГаз» өндіруші активтерді ҚМҚ БӨ-ге
табыстады.
Осылайша, ҚМГ БӨ IPO-дан түскен $2 млрд соманың
$1,3 млрд сомасын жұмсады және Қазақстанның ірі мұнай-газ
компанияларының арасында өндіру ауқымы бойынша
3-ші орыннан 2-ші орынға көтеріліп, шоғырландырылған
қорларды шамамен 33%-ға және шоғырландырылған өндіруді
47%-ға ұлғайтты.
2010 жылы шілдеде ҚМГ БӨ ұлттық компаниядан
«Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС-дағы 50% үлесін,
«Қазақтүрікмұнай» ЖШС-дағы 51% үлесін және ММГ-нің
100% акцияларын иеленген Mangistau Investments B.V
компаниясындағы қалған 50% сатып алғаны туралы мәлімдеді.
Осы үш активті сатып алу құны $750 млн құрады. Алдын
ала бағалау бойынша, осы мәміле нәтижесінде ҚМГ БӨ-нің
шоғырландырылған өндіру ауқымы тағы 27%-ға өседі, ал
расталған және 2Р категориялы болжамды қорлар - 406 млн
баррель болады (18,5%).
2011 жылы наурызда ҚМГ БӨ Exploration Venture
Limited (EVL) компаниясынан Федоровский блогында (Батыс
Қазақстан облысы) көмірсутегіне барлау жүргізуге жер
қойнауын пайдаланушы құқығы бар «Урал Ойл энд Газ» (УОГ)
ЖШС меншігі – Ural Group Limited (UGL) 50% акцияларын
сатып алды. Бұрын Федоровский блогында «Рожковская U-10»
барлау ұңғымасын кезекті бұрғылау кезінде мұнай, газ
конденсаты және газдың қомақты ауқымы табылған болатын.
2010 жылы жазда ҚР Мұнай және газ министрлігі
біржақты тәртіппен American International Petroleum
Corporation (AIPC) «еншілесі» – американдық Caspian
Gas Corporation компаниясынан Шағырлы – Шөмішті газ
кен орнын пайдалану лицензиясын қайтарып алды, ал
«Қазполмұнай» ЖШС және «Толқынмұнайгаз» ЖШС-мен
жасалған жер қойнауын пайдалану келісімшарттарын
бұзды. Операциялық компаниялардың қызметтерін
жоспардан тыс кешенді тексеру қорытындысы бойынша
анықталған мемлекетке келтірілген зиян және келісімшарт
міндеттемелерінің көп рет бұзылуы осыған негіз болды.
Активтер «ҚазМұнайГаздың» басқаруына табысталды.
2011 жылы наурызда «Мемлекеттік мүлік туралы»
Заңға түзетулерді қабылдаған соң, экономикаға әсерін
бұрынғыдан да күшейту мақсатында Қазақстан тәуелсіз
мемлекеттің тарихында алғаш рет «мемлекеттендіру» деген
ұғымды заңнамаға енгізді.
Төрелер «Мемлекеттендіру – мүліктің меншік иелерімен
басқаша уағдаласу немесе қайтарып алу нысандары
таусылғанда, тек төтенше жағдайда ғана пайдаланылатын
мүлікті қайтарып алу процесі» деп сендірді және бұл заң
нормасын инвесторларға өтемақы төлеу арқылы «ұлттық
қауіпсіздікке қауіп төнген» жағдайда ғана, «төтенше
жағдайларда» ғана қолдануға уәде берді.
Қазақстан билігі, өз кезегінде, жетілдірілген заңнамаға
сүйене отырып, бұдан былай әрбір қазақстандықтың игілігіне
жұмыс істеуі тиіс елдің мұнай-газ кешенінің даму тарихын
кері бұратын уақыт келіп жеткеніне сенімді.

Кенжебек Ибрашев,

2011 жылы «ҚМГ БӨ» АҚ Бас директоры:

«Қазақойл Ақтөбе», «Қазақтүрікмұнай»
және «Маңғыстаумұнайгаз»
компанияларындағы үлестерді сатып алу
біздің даму стратегиямыздың бір бөлігі
болып табылады және Қазақстанның
мұнай-газ активтерін шоғырландырудағы
ҚМГ БӨ-нің рөлін тағы да бір рет баса
көрсетіп отыр. Бұл мәмілелер өндіру
және ресурстық база ауқымын ұлғайтуға,
сонымен қатар Қазақстандағы біздің
қызметтеріміздің географиясын ұлғайтуға
мүмкіндік береді».

«Қазақстан Үкіметі жер
қойнауын пайдалану
келісімшарттарын қайта
қарауға ниет білдіріп
отыр ма? Жоқ. Бірақ, осы
орайда жер қойнауын
пайдаланушыларкелісімшарт
жасағандар өздері
алған міндеттемелерді
орындауға тиіс пе?
Жауабы анық.
Егер орындамаса,
даулы жағдайлар туады.
Көп жағдайда біз оны
келіссөздер арқылы
шешуге тырысамыз».
Сауат Мыңбаев

Төрелер «Мемлекеттендіру – мүліктің меншік иелерімен
басқаша уағдаласу немесе қайтарып алу нысандары
таусылғанда, тек төтенше жағдайда ғана пайдаланылатын
мүлікті қайтарып алу процесі» деп сендірді және бұл заң
нормасын инвесторларға өтемақы төлеу арқылы «ұлттық
қауіпсіздікке қауіп төнген» жағдайда ғана, «төтенше
жағдайларда» ғана қолдануға уәде берді.
Қазақстан билігі, өз кезегінде, жетілдірілген заңнамаға
сүйене отырып, бұдан былай әрбір қазақстандықтың игілігіне
жұмыс істеуі тиіс елдің мұнай-газ кешенінің даму тарихын
кері бұратын уақыт келіп жеткеніне сенімді.

Қанатбек Сафинов,
2011 жылы ҚР Мұнай және газ министрлігінің жауапты хатшысы:

«Тәуелсіздікті жаңа алған жылдары Қазақстан кез келген шартпен, кез келген инвестицияларға әзір болды, себебі біз өте
ауыр жағдайда болдық, бізге дамуға, салыққа, жаңа технологияларға қаражат қажет болды», ендігі жерде экономика
біршама дамыған соң ел билігі жер қойнауын пайдалану жағдайына басқаша қарайтын болды. Қазіргі кезеңде біз жаңа
өндірістер құруға, жоғары бәсекеге қабілетті өніммен қамтамасыз етуге даярмыз. Біздің компаниялардың, әсіресе ірі
компаниялардың бюджетін көргіміз келеді. Мемлекеттік-жеке меншіктік серіктестікті пайдалана отырып осындай
өндірістер құруға даярмыз. Бұл – озық халықаралық тәжірибе деп ойлаймын және ол іске асырылады да.
Жер қойнауын пайдалану саласында мемлекет тарабынан белгілі бір дәрежеде күшейтілген бақылау бар. Бірақ, біздің
саясатымыз – диалог жүргізу, жекелеген мәселелерде келісімшарттарға өзгерістер енгізу. Бізге мүдделер балансын
түсіну маңызды. Бізге келген, көмек көрсеткен инвесторлар қорғалуы тиіс. Біз осы ұстанымды қатаң ұстаймыз.
Инвесторлардың мүдделерін бұзбаймыз. Біз инвесторларға шарттардың тұрақтылығына, келісімшарттың тұтас
қолданылу мерзіміне салықтық режимге кепілдік бердік. Бірақ, экономикалық мүдделер балансы болған жағдайда.
Менің ұсыныстарым: жағдай қалай өзгерсе де, заңды орындау керек, сонда ешқандай шағым да, дау-дамай да болмайды.
Мен, егер мемлекеттік органдар тарабынан қандай да бір талап-тілектер қойылса, оның негізі бар деп ойлаймын».
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ҰЛТТЫҚ МҮДДЕ
САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА

ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ

2008

жылы қарашада «Қазына» тұрақты
даму қоры» және «Самұрық»
Қазақстан мемлекеттік активтерін
басқару ходингі» акционерлік қоғамдарын біріктіру
арқылы «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ
құрылды.
Жаңа Қор ҚР Президентінің «Ұлттық экономиканың
бәсекеге қабілеттілігі және тұрақтылығы бойынша
кейбір шаралар туралы» 2008 жылғы 13-қазандағы №669
Жарлығына және ҚР Үкіметінің «Қазақстан Республикасы
Президентінің 2008 жылғы 13-қазандағы №669 Жарлығын
іске асыру бойынша шаралар туралы» 2008 жылғы
17-қазандағы №962 қаулысына сәйкес құрылды. Қордың
жалғыз акционері мемлекет болды.
Оны құрудың негізгі мақсаты ұлттық экономиканың
бәсекеге қабілеттілігін және тұрақтылығын арттыру,

сонымен қатар әлемдік нарықтағы болуы мүмкін
жағымсыз әсерлердің елдің экономикалық өсуіне әсер ету
факторларының алдын алу.
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» олардың
ұзақ мерзімді құндылығын және әлемдік нарықтағы
бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін өзіне тиесілі меншік
құқығымен ұлттық даму институттарының, ұлтық
компаниялардың («ҚазМұнайГаз» ұлттық мұнай-газ
холдингін қоса алғанда) және басқа да заңды тұлғалардың
акциялар пакеттерін (қатысу үлестерін) біріктірді.
Қорға компаниялар мен Қор қызметтерінің
ашықтығын, тиімділігін және оңтайлылығын, шешімдердің
жүйелі әрі жылдам қабылдануын және іске асырылуын,
стратегиялық жобаларда мемлекет мүддесінің сақталуын
қамтамасыз ету міндеттемелері жүктелді.
Ұлттық экономиканы жаңарту және әртараптандыру,
ел экономикасын тұрақтандыру, компания қызметтерінің
тиімділігін арттыру істеріне көмектесу Қор қызметтерінің
негізгі бағыты болды.
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры»
АҚ басынан бастап-ақ сыртқы және ішкі нарықтың
жағдаятындағы өзгерістерге жылдам әрекет ете алатын
және халықаралық мұнай операцияларындағы ұлттық
мүддені жақтай алатын жаңа әрі күшті құрылымға айналды.

Тимур Құлыбаев,

2006-2007 жылдары «Самұрық» Қазақстан мемлекеттік активтерді басқару
жөнідегі холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары,
2008 жылдан бастап – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары,
Басқарма Төрағасы:

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» Сингапур мен Малайзияның ұлттық әл-ауқат қорларының үлгісімен
құрылды, онда Үкіметтің мемлекет қатысатын компаниядағы акционер ретіндегі мүддесін
кәсіби менеджер қорғайды. Мұндай қорлардың негізгі міндеті сеніп берілген активтердің
капиталдандырылуын ұлғайту және халықаралық стандарттарға сәйкес корпоративтік
басқару. Осы екі міндет «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» құрған кезде басты назарға алынды.
Мен Қорды басқарған уақытта 2011 жылы Қазақстанда Ұлттық компанияларда
корпоративтік басқару қағидаттарын енгізу және масштабты индустриалдандыру
міндеттерін іске асыру бойынша жұмыстар жалғастырылып жатқан. Сингапурлік
компаниялардың тәжірибесін қайталау үшін қазір «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» құрамындағы
активтерді жекешелендіру қажет болды. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» басқару сапасы осы
компаниялар ІРО-ға шыққан кезде белгілі болады, мұның өзі активтердің нақты құнын
да көрсетеді. Капиталдандырудың өсуі оларды басқарудың тиімділігін көрсетеді».
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Болат Ақшолақов,
2008-2010 жылдары «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ мұнай-газ және энергетика
активтері жөніндегі басқарушы директоры:
«Самұрық» біріктірілгенге дейін өндірістік холдинг болатын, ол мемлекетке жанама немесе тікелей
тиесілі өндірістік активтерді біріктіретін, ал «Қазына» қаржы құралдарын дамытумен және қаржы
көздерін іздеумен айналысатын. Олар біріккен соң нарықта сыртқы кредиторлардың көзқарасы бойынша
өтімді, күшті, біртұтас компания және өндірістік, инженерлік және қаржылай тұрғыда тиімді
басқарылатын компания пайда болды. Бұл табиғи процесс еді.
2008 жылы желтоқсанда мемлекеттік қызметтен кетуге шешім қабылдаған кезімде, мені жаңа Қорға
жұмысқа шақырды. Маған мұнай-газ секторын, электр энергетикасы саласын және атом өндірісін
біріктіретін бағытты дамыту ұсынылды. Ол уақытта Екібастұз МАЭС-1 және МАЭС-2 жаңа энергия
блоктарының құрылысы, Балқаш ЖЭС және Мойнақ станциясын салу, артылған электр энергиясын
солтүстіктен энергия тапшы оңтүстікке ауыстырып жеткізетін «Солтүстік-Оңтүстік» линиясының
құрылысы, Атырау МӨЗ-ді жаңарту, мұнай химиясын және басқаларын дамытуды қоса алғанда, мұнайгаз саласына байланысты бірқатар жобаларға қаржы іздестіру туралы мәселелер көтеріліп жатқан еді.
Бірқатар жобаларды іске асыру үшін $10 млрд. тарта қаржы тарту талап етілді.
Біздің келіссөздер тобы Қытайдан қажетті кредиттік қаражатты алуға бір жыл уақыт жұмсады.
Біз қытайлық серіктестерге «Самұрық-Қазынаның» «ҚазМұнайГаз», «Қазақстан Темір жолы»,
«Қазатомөндіріс», KEGOC, «Самұрық-Энерго» ұлттық компанияларын біріктіретін аса ірі қор екенін
түсіндірдік. Қорыта келе олар «Самұрық-Қазынаның» кепілдігін қабылдады. Бұл Қордың бастапқы даму
кезеңінде оның беделін көтеруге септігін тигізді.
Бүгінде «Самұрық-Қазынаға» көптеген инвесторлар қалтқысыз сенеді. Олар үшін Қор қаржылық және
өндірістік факторларды біріктіретін флагман іспетті».

БҮГІНДЕ «САМҰРЫҚҚАЗЫНАҒА» КӨПТЕГЕН
ИНВЕСТОРЛАР ҚАЛТҚЫСЫЗ
СЕНЕДІ. ОЛАР ҮШІН ҚОР
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК
ФАКТОРЛАРДЫ БІРІКТІРЕТІН
ФЛАГМАН ІСПЕТТІ
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МАСШТАБТЫ

ЭКСПОРТ
КҚК
қуаттылығын
ұлғайту

2011
Сауат Мыңбаев,

ҚР Мұнай және газ министрі,
КҚК ұлғайту жобасын бастау
салтанатында:

2011

жылы 1-шілдеде «Атырау» МАС
(Атырау облысы) аумағында КҚК
мұнай құбыры жүйесін ұлғайту
жобасы бойынша құрылыс жұмыстарының басталуына
арналған салтанатты рәсім өтті.
Қазақстанның Мұнай және газ министрі Сауат
Мыңбаев және Ресей Энергетика министрі Сергей
Шматко пісіру модулін басқару пультінің көмегімен жаңа
құбырдың бірінші жігін пісіру процесін іске қосты.
КҚК жүйесінің өткізу қабілетін ұлғайту жобасы
бойынша қолданыстағы мұнай айдау станциялары
жаңартылады және 10 қосымша мұнай айдайтын станция
(2 – Қазақстан аумағында, 8 – Ресейде), Новороссийск
қаласы түбінде мұнай сақтауға арналған 6 резервуар және
КҚК Теңіз терминалындағы үшінші айлақ құрылғысы
салынады, сонымен қатар Қазақстандағы 88 километрлік
құбыр участогы диаметрі үлкен құбырға ауыстырылады.
КҚК мұнай құбыры жүйесінің механикалық
қуаттылығын жылына 28,2 млн тоннадан 67 млн тоннаға
дейін ұлғайту, оның ішінде қазақстандық мұнай үшін
жылына 27 млн тоннадан 52 млн тоннаға дейін ұлғайту
жобаны іске асыру нәтижесі болмақ.

«КҚК Ұлғайту жобасын іске асыру мәселелері
жөніндегі келіссөздер ол санкцияланғанға
дейін бірнеше жыл бұрын басталды. Даулы
мәселелер көп болды, себебі он бір акционердің
әрқайсысының көксеген өз мақсаты мен
міндеті бар. Жобаны қаржыландыру
тәртібін талқылау барысында әсіресе көп
дау болды. Ұлғайту жобасының құрылысына
осы қаражатты пайдалану үшін КҚК
қарыз қайтару мерзімін кейінге шегеру
туралы уағдаласты. Қаражат жетпей
қалған жағдайда, консорциум сыртқы
қаржыландыруды тартады деп жоспарланды,
бірақ ол қажет болған жоқ. Күрделі
келіссөздер барысында «ҚазМұнайГаз» және
«Транснефть» басқа акционерлермен КҚК
қарыз қайтару процесін барлық акционерлер
үшін «бірдей және бір уақытта» қағидаты
бойынша жүзеге асырады деп келісті. Бұл
тәсіл біз үшін принциптік тәсіл болды, себебі
1996 жылдың өзінде-ақ КҚК акционерлері
өздерінің инвестицияларын қайтару бойынша
кезектілікті бекітті. КҚК бірінші кезекте
ақшалай салым салған акционерлерге-өндіруші
компанияларға, екінші кезекте – ҚР және
РФ-тің үкіметтік акционерлеріне өздерінің
құбыр активтерімен салған салымдары
бойынша барлық қарызды қайтаруға міндетті
болды. «Бірдей және бір уақытта» қағидаты
бойынша «ҚазМұнайГаз» және «Транснефть»
2015 жылдың өзінде КҚК-ден төлемдер ала
бастады.
Бүгінде КҚК – екі ел аумағындағы ресейлік,
қазақстандық және халықаралық мұнай
компанияларының табысты әрі тиімді
әрекеттестігінің үлгісі. Қазіргі уақытта
консорциум өз дамуының жаңа кезеңіне
шығып отыр – КҚК мұнай құбырының өткізу
қабілеті екі есе ұлғайтылды, мұның өзі Каспий
маңындағы өңірлерде өндіру ауқымы ұлғайған
уақытта аса өзекті мәселе».
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Дэннис Фэйи,

КҚК Бас директорының пайдалану жөніндегі
бірінші орынбасары:

«КҚК әр қызметкері қауіпсіздік және экология
саласындағы ең жоғарғы халықаралық
стандарттардың сақталуын көздейді,
көп жылдан бергі қол жеткізген тамаша
экологиялық көрсеткіштер мұның дәлелі болып
отыр. Осы кезең мен үшін аса ерекше,
себебі маған мұнай жөнелтілімінің 70% жүзеге
асырылған КҚК кезеңінің куәсі болу
бақыты бұйырды».

Қазақстандағы өндіру ауқымының өсуін ескере
отырып, КҚК жүйесіне негізгі мұнай жеткізуші болып
табылатын КҚК қуаттылығын ұлғайту өзектілігі
айқын еді.
Ұлғайтылған құбыр жүйесіне мұнай КҚК-ге
мұнай жеткізетін кен орындардан, мысалы, теңіз бен
Қарашығанақтан келеді. Теңіздегі өндіру ауқымы
соңғы жылдары біршама өсті және оны әрі қарай өсіру
жоспары да бар. Сонымен қатар жаңа Каспий кен
орындарынан: мысалы, Қазақстандағы Қашағаннан,
Ресейдегі Филановский атындағы кен орнынан да
мұнай келеді деп күтілуде.
Ұлғайту жобасының параметрлері КҚК
жүк жөнелтушілері ұсынған ұзақ мерзімді мұнай
жеткізуге берілген өтініштер негізінде әзірленді.
Бұл жоспарлардың шынайылығы жеткізілетін мұнай
ауқымына «өндір немесе төле» келісімімен кепілдік
берілуі дерегімен расталды. Бұл келісім әрбір мұнай
жеткізушімен жасалды және жобаны іске асыру
шығындары өтелген сәтке дейін қолданылады.
КҚК Ұлғайту жобасы аяқталған соң болжамданып
отырған тарифтік түсім $2,3 млрд деп бағаланды.
Қазақстан аумағындағы МАС құрылысы және
қайта құрылымдау бойынша КҚК Бас мердігері
«ҚазҚұрылысСервис» МГҚК» АҚ болды. Жалпы
негізгі құрылыс жұмыстары Қазақстанда – 7, ал Ресейде
11 мердігер ұйымға жүктелген.
КҚК өткізу қабілетін ұлғайту құны $5,4 млрд-ты
құрайды. Акционерлердің жоғарылатылған тариф,
кредиттер бойынша пайызды төмендету және қарызды
төлеуді толық тоқтату туралы бұрынырақ қабылдаған
қолданыстағы шешімі шартымен тарифтік түсімдерді
жинақтау нәтижесінде құралған КҚК-нің өз қаражаты
негізгі қаржыландыру көзі болмақ.
КҚК ұлғайту жобасын іске асыруда әлеуметтік
аспект маңызды рөл атқарады. Оны жүзеге
асыру барысында Атырау облысына салынатын
инвестициялар шамамен $1 млрд болады. 2000-нан

Қайыргелді Қабылдин,
2009 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Президенті:

«Біз уағдаластыққа толық қол жеткіздік
және ВР Kazakhstan Pipeline Ventures LLC
компаниясынан үлес сатып алу бойынша
мәміленің барлық шарттары бойынша келісімге
келдік, бұл 49,9% үлестің құны $250 млн болды.
Директорлар кеңесі бекіткен соң, Шартқа
қол қойылады. Біз $250 млн-ға жылына 10,5 млн
тонна өткізу қабілетін сатып алдық, ал Ресей
$700 млн-ға 7% (Оман үлесін) сатып алып,
1,5 млн өткізу қабілетін иеленді».

астам уақытша және 100 тұрақты жұмыс орындары
ашылады, денсаулық сақтау, білім беру және басқа
да әлеуметтік маңызды салаларды қолдау бойынша
бағдарламалар іске асырылады. Оған қоса, мұнай
құбыры трассасының бойындағы өңірлерді
энергиямен жабдықтайтын инфрақұрылымды дамытуға
көмек береді.
Құрылыс барысында 1400 адам және пайдалану
барысында 140 адам жұмыспен қамтылды.
«Қазақстан Республикасы Теңіз сияқты және
бірқатар басқа да кен орындарында өндіруді әрі
қарай ұлғайту бойынша шешімдер қабылдап жатқан
кезде, бүгінгі шешімнің өзектілігі жоғары, сонымен
қатар Қазақстан Республикасының экспорттық
маршруттарын дамытудың бір векторы ретінде КҚК
жобасының маңыздылығын тағы да бір рет көрсетіп
отыр. Біз ресейлік серіктестермен және халықаралық
мұнай-газ компанияларымен бірлесіп осы бір қиын
мәселені шеше алғанымызға қуаныштымыз».
Қайыргелді Қабылдин,
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басқармасының Төрағасы,
КҚК ұлғайту жобасын бастау салтанатында
Екі жыл бұрын 2009 жылы сәуірде «ҚазМұнайГаз»
КҚК акционері (1,75%) болып табылатын Kazakhstan
Pipeline Ventures (KPV) бірлескен кәсіпорнындағы
британдық ВР компаниясының 49,9% үлесін сатып алу
бойынша мәмілені аяқтады. Сатып алу құны $250 млн
болды, ол бірнеше траншпен төленді.
Осы тиімді мәміленің нәтижесінде «ҚазМұнайГаз»
КҚК мұнай құбырының өткізу қабілетіне өз құқықтарын
недәуір ұлғайта отырып, KPV 100% иеленушісі болды.
Осылайша, сол уақытта KPV-дің КҚК өткізу қабілетіне
жылына 5 тонна мұнай көлемінде құқығы болды,
жобаны іске асырған соң бұл экспорттық жүйе жылына
10,5 млн тоннаға дейін ұлғайтылады. Осы мәміленің

нәтижесінде «ҚазМұнайГаз» КҚК (19% – Қазақстан
Республикасының үлесі плюс 1,75% – KPV үлесі)
акционері бола отырып, Ұлғайту жобасын ескере отырып
жылына 14,3 млн тонна көлемде КҚК қуаттылығына
құқық алды.
BP ресейлік «Лукойл» - Lukarco B.V. (КҚК-де 12,5%)
бірлескен кәсіпорны арқылы КҚК акцияларын иеленуші
құқығын сақтап қалды.

КҚК ұлғайту жобасын
іске асыруда әлеуметтік
аспект маңызды рөл
атқарады. Оны жүзеге
асыру барысында Атырау
облысына салынатын
инвестициялар шамамен
$1 млрд болады. 2000-нан
астам уақытша және 100
тұрақты жұмыс орындары
ашылады, денсаулық
сақтау, білім беру және
басқа да әлеуметтік
маңызды салаларды қолдау
бойынша бағдарламалар
іске асырылады.
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Фрэнк Чапмэн,
BG Group Бас атқарушы директоры:

«Қазақстан өз өнімдері мен табиғи ресурстарын өткізу үшін нарықтың көптеген маршруттарын
жасаудан ұтады деп ойлаймын, мұның өзі нарықтық бәсекелестікке және елге ауқымды
инвестициялар ағынын тартуға жағдай жасайды. Баламалы жеткізу маршруттарын құра
отырып Қазақстан өзінің басты нарықтарын тұрақты жеткізілімдермен қамтамасыз ете
алады. КҚК акционерлерінің бірі ретінде біз ұлғайту жобасын қолдаймыз және осы тұрғыда,
КҚК қаржы жағдайын жақсарту және КҚК ұлғайту бойынша келіссөздерді жаңарту жөніндегі
акционерлер арасындағы соңғы уағдаластықтар үміттендіреді».

Александр Благов,
«КҚК-Р» ЖАҚ Бас директорының орынбасары:

«Бірінші танкерге жүк тиеліп, жөнелткеннен бергі уақыт КҚК жобасының посткеңестік кеңістіктегі
энергетика саласындағы ең табысты жоба екенін көрсетіп отыр. Алдыңғы қатарлы ұйымдық және
басқарушылық технологиялар, заманауи және сенімді жабдықтар, жоғары білікті және жауапты кадрлар –
КҚК-нің визит карточкасы болды. Ұзындығы 1511 км Теңіз – Новороссийск құбыры 10 жылдан бері бірде-бір
апатсыз жұмыс істеп келе жатқанының өзі үлгі тұтарлық іс болып отыр. КҚК теңіз терминалы жағадан
қашықтау тұрған танкерге, оның үстіне қолайсыз метеожағдай кезінде қауіпсіз жүк тиеуге мүмкіндік
беретін айлақ құрылғыларымен жабдықталған.
КҚК қуаттылығын ұлғайту – уақыт талабы. Халықаралық нарыққа түсетін қосымша мұнай ауқымы
дүниежүзілік энергетикалық қауіпсіздікті арттыруға көмектеседі. Ұлғайту жобасы жан-жақты әрі толық
негізделген және қосымша мұнай ауқымы тұтынушыларға Қара теңіз шығанағын айналып өтетін құбыр
құрылысының перспективасынан тыс жеткізіледі».

Йен Макдональд,
Chevron Вице-президенті:

«КҚК Қазақстанға әлемдегі энергия ресурстарының жетекші өндірушілерінің бірі болуға
мүмкіндік берді және құбырды ұлғайту ұзақ мерзімді келешекте ұлт қауіпсіздігі мен әл-ауқатын
қамтамасыз етпек. КҚК алғашқы тасын қалау салтанаты 12 жыл бұрын өткен еді. Биылғы
жылдың 12-қазанында өнімнің бірінші теңіз жөнелтіліміне 10 жыл толуын атап өтпекпіз.
11 трансұлттық компаниялар қатысқан екі ел арасындағы трансұлттық құбыр құрылысының
табысты атқарылуы ғаламат зор міндет болып табылады. Жүйенің өткізу қуаттылығын екі
есеге ұлғайта отырып, осы жетістікті 12 жылдан кейін қайталау – жобаға қатысушылардың
бәрінің наградасы болып табылады».

Николай Платонов,

2010 жылы КҚК Бас директоры,
КҚК ұлғайту жобасын бастау салтанатында:

«Бүгін біз еліміздің мұнай құбыры жүйесінің өткізу қабілетін екі есе ұлғайту бойынша жаңа
ауқымды жобаны жүзеге асыру табалдырығында тұрмыз. Осы құрылысты біздің қалай
бастауымызға КҚК тағдыры ғана емес, осы масштабты жобаны іске асыруға тартылған
барлық адамдардың тағдыры да байланысты.
Пайдалануға берілгеннен бастап қазіргі уақытқа дейін КҚК 260 миллион тоннадан астам
мұнай жөнелтті. 10 жыл ішінде КҚК-де бір де бір суға мұнай төгілуі, бірде-бір апат болған
жоқ. Соңғы жылдарда мұнай ұрлану дерегі болған жоқ».
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Сауат Мыңбаев,

2009 жылы ҚР Энергетика және минералдық
ресурстар министрі:

«Осы мәміленің үш маңызды аспектісін атап көрсеткен жөн. Біріншісі –
«ҚазМұнайГаздың» қазіргі қолданыстағы маршруттардың ең тиімдісімен қомақты
көлемде мұнай айдау құқығын алуы және сәйкесінше, жүк жөнелтушілердің транспорттық
шығындарды недәуір азайтуы. Екіншісі – сол кезеңдегі КҚК Ұлғайту жобасын ескере
отырып, «ҚазМұнайГаздың» КҚК тиімді жобасындағы үлесін 19%-дан 20,75% дейін
ұлғайтуы. Үшіншісі – ҚК Ұлғайту жобасын санкциялауды кідірту мәселесін шешу. Қағида
бойынша, жеңіл келіссөздер болмайды: кейі қиын, кейі аса күрделі болады. Осы мәміленің
ерекшелігі сонда, оған көптеген мүдделі тұлғалар қатысты, оған қоса, ТШО-ны келешек
ұлғайту жобасымен өзара байланыс болды. Мәмілені жасасу үшін КҚК-нің барлық он бір
акционерінің, ТШО-ның төрт қатысушысының, сонымен қатар ҚР уәкілетті мемлекеттік
органдарының келісімін алу керек болды. ВР компаниясымен, сонымен қатар мәмілеге
келісімін алу үшін КҚК акционерлерімен келіссөздер жүргізу мақсатында «ҚазМұнайГазда»
ең үздік қызметкерлерден тұратын келіссөздер тобы құрылды. Келіссөз барысында біздің
компанияның ғана емес, біздің еліміздің де мүддесін қорғап отырғанын «ҚазМұнайГаздың»
әр қызметкері түсінгені сөзсіз, бұл, әрине, үлкен жауапкершілік. Топтың қажырлы еңбегінің
арқасында келіссөздер тиімді әрі табысты өтті, нәтижесінде КҚК Ұлғайту жобасы
мақұлданды. Осы орайда, ВР компаниясы бастапқыда сұраған құн біршама төмендетілді
және бұл үлес сұралған құнынан төмен бағаға сатып алынды. Мәмілені толықтай
«ҚазМұнайГаз» өз қаражаты есебінен қаржыландырды, мұның қаржы тұрақтылығына
әсері аз болды».

Сергей Шматко,

РФ Энергетика министрі, КҚК ұлғайту
жобасын бастау салтанатында:

«Табысты халықаралық энергетикалық ынтымақтастықтың символы болған кәсіпорын –
Каспий құбыр консорциумының өткізу қабілетін ұлғайту жобасы басталды. Трансұлттық
желілерді дамыту бойынша ең ауқымды жобалардың бірі сәтті жүзеге асырылды.
2004 жылдан бастап жобалық қуаттылыққа шығуымыз және жыл өткен сайын мұнай
айдау ауқымын бірте-бірте ұлғайтып отыруымыз біздің жұмыстарды асқан шеберлікпен
атқарғанымызды көрсетеді. КҚК жобасына осында жұмыс істеп жатқан компаниялар
да, нарықтық жағдай да мұқтаж және бұл жоба әлемдік нарықта мойындалған жоба
болып отыр.
Бұл инвестициялық шешім ғана емес, бұл – Қазақстанның рөлінің, қазақстандық
мұнайдың әлемдік энрегия балансында мойындалуы, бұл – табысты мемлекетаралық
ынтымақтастықтың жарқын үлгісі.
КҚК аймақтық мәні бар ірі, масштабты жоба ғана емес, Ресей мен Қазақстан
арасындағы екіжақты ынтымақтастық саласындағы белгілі, табысты іске асырылған
әлемдік маңызы бар жобалардың қатарынан орын алатын жоба болмақ.
Каспий өңіріндегі ірі кен орындарын, оның ішінде ресейлік компаниялар игеретін кен
орындарын дамыту үшін Теңіз – Новороссийск құбырының маңызы зор. Қазақстан
мен Ресейдің өндіруші компаниялары өз мұнайының толық төлемін алады, ол мұнайды
тасымалдағаны үшін баламалы экспорттық маршруттармен салыстырғанда
шығындарды қысқартады. Сондықтан бұл жобаның екі елдің экономикасы үшін маңызын
атап көрсеткім келеді. Оны іске асыру Ресей мен Қазақстанның энергетикалық саладағы
перспективті ынтымақтастығын дамытуға көмек көрсетеді».

2010

Қағида бойынша, жеңіл келіссөздер болмайды:
кейі қиын, кейі аса күрделі болады. Осы
мәміленің ерекшелігі сонда, оған көптеген
мүдделі тұлғалар қатысты, оған қоса, ТШО-ны
келешек ұлғайту жобасымен өзара байланыс
болды. Мәмілені жасасу үшін КҚК-нің барлық он
бір акционерінің, ТШО-ның төрт қатысушысының,
сонымен қатар ҚР уәкілетті мемлекеттік
органдарының келісімін алу керек болды.
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ЕУРОПАҒА
АШЫЛҒАН

«ТЕРЕЗЕ»
Қара теңізге жол ашылды

Rompetrol тобына екі мұнай өңдейтін
зауыт (Petromidia және Vega), Еуропа
елдеріндегі (Румыния, Франция, Испания,
Молдова, Украина, Болгария, Албания,
Грузия) автокөліктерге жанармай құятын
630 станция, сонымен қатар Қара теңіз
қайраңындағы бірнеше барлау блоктары
кіретін. Холдинг Түркия, Украина, Хорватия,
Молдавияға мұнай өнімдерін жеткізеді,
сонымен қатар танкерлерді жалдау жөнінде
ұзақ мерзімді бес жылдық келісімшарты бар.
TRG мұнай өңдеу бойынша қуаттылығы –
4 млн тоннадан астам мұнайды,
ал дистрибуция саласында – жылына 7 млн
тонна мұнай өнімін құрайды.
Компанияның штаб-пәтері Нидерландыда
орналасқан.
Сатып алу сәтінде Rompetrol құрамында
әлемнің 13 елінен 8000-нан астам жоғары
білікті мамандар болды.

2007

жылы тамызда «ҚазМұнайГаз» ұлттық
мұнай-газ компаниясы нарықты
жан-жақты зерттеген соң, Rompetrol
Holding SA компаниясынан (Швейцария) Румынияның ірі
мұнай өңдейтін холдингі The Rompetrol Group NV (TRG)
75% акцияларын сатып алуы туралы келісімге қол қойып,
өзінің 100% еншілес компаниясы «ҚазМұнайГаз» Сауда
үйі» АҚ арқылы алғаш рет Еуропа нарығына шықты.
Осы сатып алу-сату келісіміне қол қою Morgan Stanley
ұйымдастырған және ең маңыздысы, Еуропалық комиссия
және тиісті құзыреті органдар мақұлдаған жеті айлық жеке
аукционның шарықтауы болды.
Осыған қатарлас румын холдингінің техникалық,
қаржылай және технологиялық жай-күйіне халықаралық
агенттіктер өткізген бағалаулардан кейін, сатып алынатын
активтің бағасы $2,1-2,6 млрд, ал сатып алу құны $1,650
млрд деп белгіленді.
Мәмілені қаржыландыру үшін, сонымен қатар жалпы
корпоративтік мақсаттар үшін «ҚазМұнайГаз» қаңтарда
бір жылға LIBOR +0,9% жылдық мөлшерлемесімен
$3,1 млрд сомада бірлестірілген несие алған болатын.
Несиені ұйымдастыру мандатын ABN Amro, Credit Suisse
және Calyon алды.

«Біріншіден, құрамында Petromidia МӨЗ,
Petrochemicals және Vega мұнай-химия
зауыттары, сонымен қатар Midia айлақша
құрылғысы бар порты жұмыс істейтін бұл
холдинг жоғары деңгейлі техникамен
жарақталған ең заманауи компаниялардың
бірі. Екіншіден, осы мәміленің нәтижесінде
біз Еуропаның бәсекелес нарығына шықтық.
Үшіншіден, мұнай тасымалдау барысында
біз Босфордағы өткел қиындықтарынан
құтылдық».
Тимур Құлыбаев
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Тимур Құлыбаев,

2007 жылы «Самұрық» Қазақстан мемлекеттік активтерді
басқару жөніндегі холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының
орынбасары, 2008 жылы – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарма
Төрағасының орынбасары:

«Rompetrol»-ды сатып алу «ҚазМұнайГазға» абсолюттік
тиімді жоба болды. Біріншіден, құрамында Petromidia
МӨЗ, Petrochemicals және Vega мұнай-химия зауыттары,
сонымен қатар Midia айлақша құрылғысы бар порты
жұмыс істейтін бұл холдинг – жоғары деңгейлі техникамен
жарақталған ең заманауи компаниялардың бірі. Екіншіден,
осы мәміленің нәтижесінде біз Еуропаның бәсекелес
нарығына шықтық.
Үшіншіден, мұнай тасымалдау барысында біз Босфордағы
өткел қиындықтарынан құтылдық. Төртіншіден, біз
өз мұнайымызды делдалдарсыз жеткіземіз. Қазақстан
мұнайы Ресей аумағындағы құбыр жүйелерімен кедергісіз
тасымалданып, Новороссийскіде Қара теңізбен жүзіп
өтетін танкерлерге тиеледі де, Констанцада біздің өз
зауытымызға барады. Бесіншіден, бізге өңделген өнімге
лықа толған Еуропа нарығына қарағанда, Қара теңіздегі
«Rompetrol»-дың өткізу торабын дамыту үшін көптеген
мүмкіндіктері бар Түркия, Украина, Кавказ нарықтарына
жол ашылды. Нақты осы жаңа Қара теңіз нарықтары
«Rompetrol»-дың өткізілген мұнай өнімдерінен түсетін
қосымша табыс көзі болуы тиіс еді, бірақ ойлағанымыздай
болмады. Бүгінде осы холдингтің қызметін тиімді дамыту
үшін осы елдердегі өткізу тораптарын қолдану қажет.
Сондықтан бұл жерде «ҚазМұнайГаз» атқаратын жұмыс
толып жатыр. Оған қоса ауқымды халықаралық жұмыс
тәжірибесін, оның ішінде мұнай-химия өндірісіндегі
тәжірибені сатып алу аса маңызды сәт болып отыр.
Қазіргі уақытта осы компанияның мамандары Павлодар
МӨЗ жаңартуға атсалысып отыр. Болашақта олардың
тәжірибесі қазіргі уақытта Атырау облысында салынып
жатқан мұнай-газ-химия кешенінде пайдаланылады».

Сол уақытта «ҚазМұнайГаз» 9 ай ішінде қалған пакетке опциялық құқықты іске асыруға мүмкіндік алды.
Ұлттық компания бұл құқықты 2009 жылы шілдеде пайдаланып, TRG қалған 25% акциясын сатып алды да,
Еуропадағы ірі мұнай өңдейтін активтің толық құқықты иеленушісі болды.
Сатып алулар жүзеге асырылғаннан кейін «ҚазМұнайГаз» Вице-президенті Данияр Берлібаев Rompetrol
Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.
Осы мәміленің нәтижесінде TRG ұзақ мерзімді мұнай жеткізіліміне қол жеткізді, ал «ҚазМұнайГаз» Сауда
үйі» компаниясы өзінің өндіруші қуаттылығын екі есеге ұлғайтып, еуропалық нарықтағы жеті елде бөлшек сауда
торабын иеленді. Бұл Қазақстан үшін жан-жақты ойластырылған, стратегиялық маңызды қадам болды: энергия
тасымалдағышқа күн санап өсіп келе жатқан сұранысты ескерсек, Еуропаға сұрыбы жеңіл Каспий мұнайы
аса қажет еді.
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Данияр Берлібаев,

«Егер екі жыл ішінде біз ұсынысқа сай
келмейтін бірдеңе тапсақ, өз шығындарымызды
немесе зияндарымызды осы сомадан өтеуге
компенсациялай алуымыз үшін сатушыға төленген
соманың бір бөлігі банктің есепшотында
таяудағы 2 жылға тыйым салынатыны жөніндегі
рәсім сатып алу-сату шартында келісілген».

«KMG International N. V. бірінші кезекте
Қазақстан мен Еуропа арасындағы
жалғастырушы көпір болып табылады, оның
арқасында «ҚазМұнайГаз» шикі мұнайды
экспортқа сатуды қоса алғанда, мұнайды Румыния
жерінде өңдеп, әрі қарай Еуропаға өткізу арқылы
өзінің шетелдік қызметтерін жүзеге асыра алады.
2025 жылға қарай Қазақстандағы мұнай өндіру
100 млн тоннаға дейін ұлғайды, өз кезегінде
қазақстандық мұнайдың 67-70 млн тоннасы
Қара теңіз арқылы тасымалданатын болады.
Сондықтан «ҚазМұнайГаз» Қара теңіз нарығын
жаһандық нарық ретінде қарастырады».

2007 жылы «ҚазМұнайГаз» Сауда үйі» АҚ
Бас директоры:

Марат Тәжин,

2007 жылы ҚР Сыртқы істер минитстрі:

«Қазақстан халықаралық энергетикалық
тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз
ету жолындағы өзінің жаңа рөліне толық
жауапкершілікпен атсалысып отыр. Біз
Қазақстанның әлемдік нарыққа ресурстар жеткізу
арналарының тұрақтылығын әртараптандыруға
және қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін ірі
инфрақұрылымдық жобаларды әзірлеп жатырмыз».

2007-2009 жылдары «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
Вице-президенті:

Ұзақбай Қарабалин,
2008 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Президенті:

«Бұл жоба нарықты капиталдандыруды ұлғайту,
өз кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігін
арттыру және қазақстандық мұнайдың
экспорттық бағыттарын әртараптандыру
бойынша ұлттық холдинті дамыту
стратегиясының үйлесімді құрамдас бөлігі болып
табылады».

2008 жылы ақпанда «ҚазТрансОйл»
АҚ Батуми мұнай терминалының
иеленушісі Batumi Industrial Holdings
Limited компаниясының 100%
акцияларын Terminal Partners Limited
компаниясынан $325 млн сомаға
сатып алу жөніндегі мәмілені аяқтады.

«Батуми порты».
Суретші Лев Лагорио. 1881 ж.

2006

Ұзақбай Қарабалин,
2007 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Президенті:

«Біздің ортақ әрі бірін-бірі толықтыратын біліміміз,
технологияларымыз, тәжірибеміз синергетикалық нәтиже
беретініне сенімділік білдіремін».

Batumi Industrial Holdings Limited компаниясын
сатып алу бойынша шартқа қол қою кезінде

2008

жылы ақпанда «ҚазТрансОйл» АҚ Батуми
мұнай терминалының иеленушісі Batumi
Industrial Holdings Limited компаниясының
100% акцияларын Terminal Partners Limited компаниясынан
$325 млн сомаға сатып алу жөніндегі мәмілені аяқтады.
Батумидегі мұнай терминалы Қазақстан Республикасының
Дүниежүзілік мұхитқа шығатын бірінші шетелдік мұнай
тасымалдау активі болды.
Мәміленің негізгі мақсаты қазақстандық мұнай өндіруші
компаниялардың Қара теңізге тікелей шығуын қамтамасыз
ету болды.
Грузияның Қара теңіз жағалауындағы осы активі
стратегиялық және геосаяси жағынан тиімді орналасқан.
Қазақстандық мұнайды Батуми арқылы жеткізу экономикалық
тұрғыдан тартымды бағыттардың бірі болды. Батуми терминалы –
Транскавказ мұнай транспорты коридорының басты құрамдас
бөлігі. Оның клиенттерінің ішінде – ExxonMobil, Chevron және BP
қоса алғанда, әлемнің ірі мұнай-газ компаниялары бар.

ҚР Премьер-министрі К. Мәсімовтың Батумиге келуі

Ян Бонде Нильсен,

Батуми мұнай терминалының төрағасы:

«Бұл терминал акционерлері үшін де, сол сияқты
Қазақстан Республикасының ұлттық мұнай-газ
компаниясы үшін де ұтымды шешім».
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ДҮНИЕЖҮЗІЛІК
МҰНАЙ КЕҢЕСІ

2008

жылы маусымда KAZENERGY
қауымдастығы жылуэнергетикалық кешеннің
мәселелерін талқылау үшін ғаламдық мұнай-газ
қауымдастығының мүддесін білдіретін және
диалог алаңымен қамтамасыз ететін халықаралық
коммерциялық емес ұйым – Дүниежүзілік Мұнай
Кеңесінің (ВНС, World Petroleum Council) құрамына
кірді. Мүше болудың мақсаты осы беделді
құрылымда Қазақстанның мұнай-газ саласының
мүддесін білдіру еді.
ДМК мүшелік соңғы ғылыми жаңалықтар
мен жетістіктерге қатысты жаңа ақпаратқа,
жалпы экономикалық және бір салалық
мамандандырылған ақпаратқа, сонымен қатар
іс жүзінде әлемнің барлық елдеріндегі мұнайгаз саласы істерінің ағымдағы жай-күйі туралы
ақпаратқа қол жеткізді.
Жылына бір рет мәжіліс өткізетін Кеңес
ДМК-нің басқарушы органы болып табылады.
ДМК мүшелері осы ұйымның стратегиясын
дамыту және іске асыру үшін үш жылдық мерзімге
Президент және Атқарушы комитет сайлайды.
Кеңес Дүниежүзілік Мұнай Кеңесінің конгресін
өткізу үшін бір мемлекетті таңдайды.
2012 жылы қазанда ДМК Ұлттық комитетінің
мәжілісі Қазақстан аумағында алғаш рет, Астанада,

VII Еуразиялық KAZENERGY форумы шеңберінде өтті.
Кеңестің бұл шешімі Қазақстанның халықаралық аренада
өсіп келе жатқан абырой-беделін және KAZENERGY
қауымдастығының халықаралық энергетикалық
қоғамдастықты нығайтуға және дамытуға қосқан үлесін
мойындағанының көрінісі еді. Бұл шара елдің мұнай-газ
саласының дамып келе жатқан мүмкіндіктерін көрсете
отырып, маңызды имиджілік оқиға болды.

2008 жылы
маусымда
KAZENERGY
қауымдастығы
Дүниежүзілік
Мұнай
Кеңесінің
құрамына
кірді

WPC
Бұл ұйым 1933 жылы
Лондонда ашылды.
Мұнай мен газ өндіретін
және тұтынатын қауымның
95% құрайтын әлемнің
69 елі ДМК мүшесі болып
табылады.

Сауат Мыңбаев,

2008 жылы ҚР Энергетика және минералдық
ресурстар министрі:

«ДМК-ге мүше бола отырып Қазақстан бірқатар
басымдықтарға ие болды. Олар: мұнай және газ саласында
білім және технология алмасу, экология және энергия үнемдеу
саласындағы мәселелер мен қиындықтарды бірлесіп шешу,
қазақстандық компаниялардың халықаралық нарықтардағы
қызметтеріне көмек көрсету және олардың әлемдік деңгейдегі
абырой-беделін нығайту және басқалары».
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2011

ЕҢБЕК

«Бүгінде, жаһандық бәсекелестік
жағдайындағы еңбек ХХІ ғасырдағы
шешуші фактор ретінде, бірінші орынға
қойылуы тиіс».
Нұрсұлтан Назарбаев.

«Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы:
Жалпы Қоғамдық Еңбекке қарай жиырма қадам»
бағдарламалық мақаласынан

ДАУЛАРЫ

Қ

азақстанның тәуелсіздік тарихы басталғаннан
бастап мұнай-газ өндірісі өндіріс ауқымы мен
бюджетке түсетін түсімдерді жыл сайын өсіре
отырып, ұлттық экономиканың көшбасшысы болды.
Алайда мұнайшылардың жұмысы ешқашан жеңіл
болған емес. Инфляцияға және халық тұрмысының
нашарлауына әкеп соғатын елдегі жалпы экономикалық
дағдарыс салалық емес активтерді өткізу және штаттық
қысқартуларды қоса алғанда жұмыс жағдайын
жақсарту, уақтылы жалақы төлеу және еңбекақы
деңгейін және әр түрлі коэффициенттерді көтеру туралы
жұмыскерлердің талап қоюы кейінгі жылдары әлеуметтік
еңбек дауларын туғызды. Ереуілдер мен дау-дамайлар
мұнай-газ саласындағы ұсақ және орта, сол сияқты
ірі мұнай өндіруші, мұнай өңдеуші және сервистік
кәсіпорындарда орын алды. Жалпы бірте-бірте еңбек
жанжалдарына салалық емес мұнайшылар, көмекші
саланың қызметкерлері, яғни мердігерлік өндірістердің
жұмыскерлері қатысты. Осы орайда еңбекақы төлеу
бөлігіндегі таласқа түскен шарттардың –
мұнай-газ өндіруші саланың жұмыскерлерінің
еңбекақысы әлемдік көшбасшы мұнай-газ өндірісінен

артта болғанымен, экономиканың басқа салаларында
істейтін жұмыскерлерге қарағанда әжептәуір жоғары және
тұрақты түрде өсіп отырады – осы шарттардың елдің
қолданыстағы заңнамасына қарама-қайшы келетінін тиісті
ведомстволардың мамандары талай рет дәлелдеген. Мұндай
талаптар заңды болған күннің өзінде де еңбек жағдайлары
мен жалақыны реттейтін және даулар мен ереуілдерді
болдырмайтын және жұмыскерлер мен жұмыс берушілер
тарабынан диалог жүргізетін нақты механизмдердің
жоқтығы қақтығыстарды туғызып отыр.
Екінші мәселе: сыртқы күштердің қарсылық
акциясына қатысушылардың көңіл күйлері мен пікірлерін
пайдаланып, еңбек қақтығысын саяси қақтығысқа аударып
жіберуді көздеуі. Мысалы Жаңаөзен мұнайшылары әділ сот
төрелігінен шетелде тасалап жүрген билік дұшпандарының
2011 жылы елдегі әлеуметтік тұрақтылықты әлсірету
құралы болды. Сыртқы күштердің әсерінен басталып ұзақ
уақытқа созылған ереуіл 2011 жылы 16-17 желтоқсанда,
Қазақстан Тәуелсіздігінің 20 жылдығында Жаңаөзен
қаласындағы тәртіпсіздіктерге ұласты, онда соңғы жылдары
әйгілі болған ҚМГ БӨ «Өзенмұнайгаз» ӨФ орналасқан.
Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқықтық

«Жалпы компания қызметкерлерінің жұмыс берушілерге қойған
талаптары негізделген. Жұмыскерлер тарабынан еңбек тәртібі
бұзылса да, жұмыс берушілер олардың біздің азаматтарымыз
екенін және олардың аспаннан түсіп қалмағанын ұмытпауы тиіс
еді. Олардың арыздарын тыңдап, мүмкіндігінше қолдау көрсету
керек еді. Өкінішке қарай, олай болған жоқ».
Нұрсұлтан Назарбаев,

2011 жыл, 22-желтоқсан. Ақтау қаласында
активпен кездесу барысында

Мұнай-газ өндіруші саланың
жұмыскерлерінің еңбекақысы
әлемдік көшбасшы мұнайгаз өндірісінен артта
болғанымен, экономиканың
басқа салаларында істейтін
жұмыскерлерге қарағанда
әжептәуір жоғары және
тұрақты түрде өсіп отырады.

заңдылық пен тәртіп орнату мақсатында Жаңаөзен қаласында төтенше
жағдай жарияланып, коменданттық сағат орнатылды.
Қақтығыс жағдайына, сонымен қатар ҚМГ БӨ қаржы-әкімшілік
қызметтеріне жүргізілген талдау барысында компанияның қызметкерлер
алдындағы өзінің барлық міндеттемелерін толық орындағаны анықталды:
еңбекақы уақтылы әрі толық көлемде төленіп отырған, ұжымдық шартта
көзделген әр түрлі төлемдер және материалдық көмектер де дұрыс
төленген.
Мұнай-газ кәсіпорындарында еңбек қақтығыстарының көптеп
туындауына байланысты Қазақстанның Мұнай және газ министрлігі,
мұнай-газ секторы ұйымдарының қауымдастығы KAZENERGY және
мұнай-газ кешені қызметкерлерінің кәсіби одағы әлеуметтік және еңбек
қатынастарын реттейтін салалық комиссия құру туралы келісімге
қол қойды.
Оған қоса «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ-да әлеуметтік-еңбек
қатынастары тәжірибесін жетілдіру және талдау, қауіпті аймақтарды
анықтау және заманауи превентивтік шараларды әзірлеу үшін Қордың
басты өндірістік компанияларындағы жағдайларды пысықтау бойынша
жұмыс тобы құрылды. Сонымен қатар Қор жанынан Әлеуметтік
серіктестік орталығы құрылды, оған аймақтармен байланыс орнату,
қажетті социологиялық зерттеулер жүргізу, кәсіпорын қызметкерлерінің
әлеуметтік жай-күйін зерттеу міндеттері жүктелді.

«Өзенмұнайгаз» кәсіпорынындағы
еңбек дауы деструктивті
күштердің итермелеуімен
әлеуметтік қарсылыққа ұласып,
қоғамдық тәртіпті бұзып, заңды
аяқ асты еткен байбаламға
әкеп соқты. «KAZENERGY»
Қауымдастығына мүше
компаниялар мұндай жағдайды
аймақтағы өндірістік компаниялар
мен олардың ұжымдарына ғана
емес, бүкіл аймақ тұрғындарына
төнетін қауіп деп біледі.
Бұзақылық пен заңсыз
іс-әрекеттер көмірсутек
шикізатын өндіріп,
тасымалдайтын бұл аймақта
әлеуметтік, экономикалық,
экологиялық зиян келтіретін
техногендік жағдайға себеп болуы
мүмкін, яғни, Қазақстанның
энергетика саласының тұрақты
жұмысына қауіп төніп тұр.
«KAZENERGY» Қауымдастығы
Қазақстан Республикасында
мұнай-газ саласының ары қарай
дамуы мен қолайлы инвестициялық
ахуалға қажетті жағдай
сақталады, ал көмірсутек
қорларын игеру дүниежүзінің
энергетикалық компанияларымен
өзара тиімді принциптер негізінде
жалғасады деген сенімде».
KAZENERGY
қауымдастығының үндеуінен
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ӘЛЕУМЕТТІК
ТҰРАҚТЫЛЫҚ
ФАКТОРЫ

К

ейінірек «ҚазМұнайГаздың» мұнай және газды
барлау, өндіру, тасымалдаумен және мұнай
өңдеумен айналысатын, сонымен қатар сервистік
секторда жұмыс істейтін кәсіпорындары тобының
кәсіподақ бірлестігі «Мұнай-газ кешені қызметкерлерінің
салалық кәсіптік одағы» республикалық қоғамдық
бірлестігін құрды.
Ұлттық мұнай-газ компаниясының еншілес
ұйымдарының және олардың елдің әр түрлі
аймақтарында жұмыс істейтін өндірістік бөлімшелерінің
кәсіподақ көшбасшыларының қатысуымен өткен
Құрылтай съезі Астана қаласында өтті. Съезде
кәсіподақ жарғысы бекітілді, оның төрағасы, орталық
кеңесі және бақылау-тексеру комиссиясы сайланды, әр
түрлі қағидалары, оның ішінде бастауыш ұйымдары,
филиалдары және мүшелік жарналары туралы қағидалар
қаралды. Оған қоса, 10 облыстық филиалды, сонымен
қатар Астана және Алматы қалаларындағы филиалдарын
қамтитын ұйымдық құрылымы бекітілді.

ҚАЗАҚСТАНДА
БІРТҰТАС
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МҰНАЙ-ГАЗ
КӘСІПОДАҒЫН ҚҰРУ

Ұзақбай Қарабалин,
2013 жылы ҚР Мұнай және газ министрі:

«2012-2013 жылдары еңбек туралы жаңа
заңның қабылдануына байланысты елде
салалық кәсіподақ бірлестіктерін құру
қажет болды. Ол уақытта Қазақстанда
Атырау және Маңғыстау облыстарында
бірнеше ірі кәсіптік мұнай ұйымдары
жұмыс істейтін. Оның әрқайсысы өзін
салалық деп санайтын. Бірақ заң жүзінде
олай емес еді. Қазір біз бұл мәселені Заңға
сәйкес реттедік».
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А

уқымды көлемде мұнай өндіріліп жатқанымен және жиынтық қуаттылығы
жоғары болғанымен, Қазақстандық өндірістің ағымдағы жүктемесі алдыңғы
қатарлы мұнай өңдейтін осындай зауыттарға қарағанда анағұрлым артта
қалған еді. Бұл үрдіс жағдайды талдау және Қазақстан Республикасының мұнай
өңдеу саласын дамытуға бағытталған Кешенді жоспар әзірлеу қажеттігін туғызды.
Бұл жоспарды ҚР Президентінің 2006 жылғы 1-наурыздағы «Қазақстанның
әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» Жолдауына және
2007-2024 жылдары республиканың тұрақты дамуға көшу тұжырымдамасына сәйкес
салалық министрлік әзірледі.
Ал 2009 жылы 14-мамырда «2009-2015 жылдарға арналған Қазақстан
Республикасының мұнай өңдеу зауыттарын дамытудың кешенді жоспары»
ҚР Үкіметінің Қаулысымен бекітілді.
Мұнай өнімдерінің негізгі түрлеріне – бензин, авиаотын және дизельдік отынға
деген ішкі сұранысты толық қанағаттандыру, сонымен қатар жаңа технологияларды
енгізу және тиімділік және экономикалық нәтиже деңгейін арттыру негізінде
отандық МӨЗ динамикалық дамыту арқылы біздің еліміздің энергетикалық
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бекітілген құжаттың басты мақсаты болды.

МҰНАЙ ӨҢДЕЙТІН
ЗАУЫТТАРДЫ ҚАЙТА
ҚҰРЫЛЫМДАУ

Сауат Мыңбаев,
2009 жылы ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрі:

«Бұл жоспарды әзірлеуге бірқатар факторлар алғышарт болды. Қазақстанда
автомобильдендіру қарқынды өсіп келеді және сәйкесінше, мұнай өнімдерін тұтыну
жоғарылауда. Осы арада отын сапасына қойылатын экологиялық талаптар
қатаңдануда. Оған қоса, мұнай өнімдерінің негізгі түрлеріне деген ішкі сұранысты
толық қанағаттандыру бөлігінде республиканың энергетикалық қауіпсіздігін
қамтамасыз ету қажеттілігі туындады. Әңгіме ескі жабдықты ауыстыра салу ғана
емес, жаңа зауыт салу керек болды. Және МӨЗ-дің қызметі тоқтаусыз жүргізіліп
тұруы тиіс. Жаңарту және реконструкциялау – көп еңбекті қажет ететін қиын
процесс, оның үстіне, МӨЗ – қауіпті, техникалық және технологиялық күрделі
өндірістік нысан екенін ескеру қажет».

Кешенді жоспарға сай таяудағы жылдары
Қазақстанның барлық үш ірі мұнай өңдейтін зауыттары:
Атырау МӨЗ, Павлодар МХЗ және Шымкент МӨЗ
реконструкциялануы және жаңартылуы тиіс.
Оған қоса, бензин, дизельдік отын және мазуттың
біздің еліміздегі айналымы барысындағы қауіпсіздігі
мәселелері бойынша талаптарды белгілейтін «Бензин,
дизельдік отын және мазуттың қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар» техникалық регламенті әзірленді және
бекітілді. Осы регламентке сай Қазақстанда автомобиль
бензинін және автомобиль және өзге техникаға арналған
дизельдік отынды өндіру барысындағы Евро-2, Евро-3,
Евро-4 және Евро-5 экологиялық нормативтері біртебірте енгізіле бастады. Евро стандарттары енгізілуіне
байланысты республика аумағына осы стандарттарға
сай келмейтін машиналар әкелуге және өндіруге шектеу
қойылды, сонымен қатар оларға арналған отынның
сапасы жоғарылады. Бұл, өз кезегінде, қолданыстағы
машиналар паркін жаңартуға жағдай жасады, сонымен

«Әңгіме ескі жабдықты
ауыстыра салу ғана емес,
жаңа зауыт салу керек
болды. Және МӨЗ-дің
қызметі тоқтаусыз жүргізіліп
тұруы тиіс. Жаңарту және
реконструкциялау – көп
еңбекті қажет ететін қиын
процесс, оның үстіне, МӨЗ –
қауіпті, техникалық және
технологиялық күрделі
өндірістік нысан екенін
ескеру қажет».
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2007–2011
қатар (әсіресе, үлкен қалаларда) экологиялық қиындықтарды
және жолдардағы қауіпсіздік деңгейінің жоғарылауы
мәселесін шешуге мүмкіндік берді.
Қазақстандағы мұнай өңдейтін ескі зауыттардың
бірі Атырау зауытын қайта құрылымдау бірінші кезең
шеңберінде 2003 жылғы наурыздан бастап 2001 жылы
Marubeni және JGC Corporation жапондық мердігерлерімен
жасалған «толық аяқтау» келісімшарты шеңберінде
жүргізіліп, 2006 жылы мамырда аяқталды.
Қайта құрылымдау жұмыстарын Қазақстан
Республикасының және Marubeni Europe Plc, BNP Paribas,
HSBC Bank Kazakhstan компанияларының кепілдік етуі
бойынша Жапондық халықаралық ынтымақтастық банкі
(ЖХЫБ) қаржыландырды.
«Толық аяқтау» келісімшартының қорытынды құны
$225 млн 710 мың долларды құрады.
«Толық аяқтау» келісімшартына сәйкес зауытта бензин
және дизельдік отынды гидротазарту, күкірт өндірісі,
сутегіні тазарту және өндіру бойынша жаңа құрылғы
қолданысқа берілді және ЭЛОУ-АТ2 құрылғысы, риформинг
және баяу кокстау құрылғысы, ағын суларды биологиялық
тазарту құрылғысы, салқындатқыш судың айналмалы жүйесі
жаңартылды, орталық басқарманың жаңа ғимараты салынды.
Атырау МӨЗ қайта құрылымдау жобасы іске
асырыла бастағаннан-ақ жобалық-сметалық құжаттаманы
әзірлеу үшін «Қазақ мұнай және газ институты» АҚ,
«Омскнефтехимпроект» ААҚ, «НижегородНИИ-

нефтепроект» ААҚ және басқалары сияқты 4 шетелдік
және 16 қазақстандық жобалау институты мен
ұйымдары тартылды. 59 қазақстандық компания Ресей
мен Қазақстанның жетекші өндіруші зауыттарынан
жабдықтар мен материалдар жеткізді. Оған қоса,
Батыс Еуропа елдерінен күкіртті бөлшектеп өлшейтін
және кристалдайтын құрылғы (Германия), жаңа
құрылғылардың өрт және газ сигналдары
жүйесіне арналған жабдықтар (Италия) жеткізілді.
Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау үшін
55 қазақстандық компания жұмылдырылды. Олардың
ішіндегі ең ірілері: «Қазқұрылыспромтехмонтаж» АҚ,
«ҚазҚұрылысСервис» МГҚК» АҚ, «Имсталькон» АҚ,
«Проммонтаж – KIV» ЖШС және басқалары. Мердігер
зауыттың қызмет жасайтын қызметкерлер құрамын
«Толық аяқтау» келісімшарты бойынша жұмыстарды
орындау ауқымымен, жаңа және қолданыстағы
технологиялық құрылғыларға орнатылған ЮОП
(АҚШ), КТИ (Италия) процестерінің лицензиат
фирмаларының және «Йокогава Электрик» процестерін
басқару бағдарламасын әзірлеуші фирманың тікелей оқу
орталықтарында оқытты.
Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауға
жалпы саны 3000-ға тарта адамнан тұратын мердігер
және қосалқы мердігер ұйымдардың мамандары мен
жұмысшылары қатысты.

Қайта құрылымдаудың басымдықтары:
Қайта құрылымдаған соң Атырау МӨЗ шикі мұнайды
өңдеу бойынша қуаттылығы жылына 4,3 млн тонна мұнайды,
оның ішінде 1,2 млн тонна шикі мұнайды құрады.
Зауытқа мұнай өңдеу тереңдігін ұлғайту, өндірілетін
мұнай ассортиментін кеңейту, шығарылатын өнім
номенклатурасын жақсарту және бәсекеге жоғары қабілетті
мұнай өнімдерін өндіру, атап айтқанда, қысқы дизельдік отын
мен А-95 автобензинін шығару мүмкіндіктері берілді.
Жүргізілген жұмыстардың арқасында зауыт шығаратын
мұнай өнімдерінің сапасы халықаралық стандартқа, ал МӨЗ
барлық өндірістік нысандары – қауіпсіз автоматтандырылған
басқару жүйесіне көшу арқылы қауіпсіздік нормалары
талаптарына сәйкестендірілді.
Қайта құрылымдау кезінде қол жеткен басты
мақсаттардың бірі – зиянды ластандырушы заттар біршама
азайтылды және осының нәтижесінде Атырау облысының
экологиялық жағдайы жақсарды.
МӨЗ кешенді даму жоспары шеңберінде 2010 жылы
қыркүйекте «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС-да Құны
$1040 млн тұратын Ароматты көмірсутегі өндіру кешені
(АКӨК) іргетасының бірінші тасын қалау рәсімі өтті.
«ҚазМұнайГаз – өңдеу және маркетинг» АҚ осы жобаны
«Атырау МӨЗ» ЖШС және қытайлық Sinopec Engineering
компаниясы 2009 жылы 29-қазанда қол қойған шарт
шеңберінде «Толық аяқтау» шартымен іске асыра бастады.
Бұл жобаны қаржыландыру үшін Атырау МӨЗ және
«Қазақстанның даму банкі» АҚ арасында 2010 жылы
30-шілдеде $1063 млн көлемдегі сомада бас кредиттік келісімге
қол қойылды.
Жеңілдетілген пайызбен 13 жылға берілген осы кредит
Қытай Экспорттық-Импорттық Банкінің қарызы (шамамен

Ғалымжан Амантұрлин,

2006 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай өңдеу
департаментінің директоры:

«Атырау МӨЗ қайта құрылымдаудың
бірінші кезеңі шеңберінде жаңа өндірістік
құрылғылар, атмосфераға зиянды
заттардың шығарылуын күрт төмендеткен
факелдік жүйе, ластандырушы заттардың
суға тасталуын азайтқан биологиялық
тазарту қондырғысы салынды. Барлық
өңдірістік процестерді бірыңғай оператор
басқара бастады.
Зауыттың екінші өмірі басталды,
жаңартылды. Біз жоғары октанды бензин
өндіруді 10%-дан 40%-ға дейін ұлғайттық,
сапасы жақсы, экологиялық таза дизельдік
отын өндіре бастадық».

АРОМАТТЫ КӨМІРСУТЕГІ
ӨНДІРУ КЕШЕНІНІҢ
ТЕХНИКАЛЫҚ НЫСАНДАРЫ:
• шикізат бойынша өндірімділігі
жылына 1 млн тонна
болатын катализатордың
тоқтаусыз регенерациясы бар
каталитикалық риформинг
(КТРКР) құрылғысы;
• бензол және толуол
экстрациясы құрылғысы;
• параксилол айыруға арналған
құрылғы;
• толуол және ауыр ароматты
көмірсутегін трансалкилирлеу
құрылғысы;
• рафинат бөлу секциясы;
• жалпы зауыттық
шаруашылық нысандары.
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2007–2011
жалпы соманың 85-ы) және Қазақстанның Ұлттық банкі
қаражаты (15%) есебінен берілді.
Жеңілдетілген пайызбен 13 жылға берілген осы
кредит Қытай Экспорттық-Импорттық Банкінің қарызы
(шамамен жалпы соманың 85-ы) және Қазақстанның
Ұлттық банкі қаражаты (15%) есебінен берілді.
Жоба ароматты көмірсутегі және экологиялық таза
бензин өндіруді қамтамасыз етуге бағытталған. Бүгінде
автомобильдердің түтінді газымен бірге ауаға жайылған
канцерогендік заттар мұнай химиясының шикізаты
түрінде бөлек бөлініп шығады.
Ароматты көмірсутегі өндіру кешені өндірісінің
сызбасы икемді және жоғары октанды бензинді көптеп
алуға және жыл сайын 133 мың тоннаға дейін бензол
және 496 мың тоннаға дейін параксилол өндіруге
мүмкіндік береді.
Технологиялардың лицензиары француздық Axens
компаниясы болып табылады.
Осы жобаны іске асыру нәтижесінде, қуаттылығы
жылына 420 мың тоннаны құрайтын жұмыс істеп тұрған
каталитикалық риформингтің жанынан автобензиннің
жоғары октанды құрамдас бөлігін ұлғайту мақсатында
АМЗ-да қуаттылығы 1 млн. тоннаны құрайтын жаңа
қондырғы орнатып, қайтарма процестің қуатын
арттыру жоспарланып отыр. Қосылған құны жоғары
өнім – бензол мен параксилол – мұнай – химия саласына

базалық шикізат болады. Гидротазарту құрылғысына және
өнім сапасын арттыруға арналған сутегі бойынша ресурстар
ұлғайтылады. Оларды қазіргі техникалық деңгейге шығару
үшін және Қазақстанды сапалы мотор отынымен, мұнайхимиясына арналған шикізатпен және басқа да өнімдермен
қамтамасыз ету үшін, сонымен қатар сапасы әлемдік
стандарттарға және ішкі және экспорттық нарықтың
талаптарына сай келетін мұнай өнімдерін экспорттау үшін
технологиялық қуаттылықтарға түбегейлі реконструкция
жасалады.
Атап айтқанда, тауарлық бензиннің сапасын Евро-4
стандарты деңгейіне дейін жеткізу, құрамындағы бензолды
азайту үшін (Евро-4 халықаралық стандарттарына сай,
бензиндегі бензол құрамы – 1%-дан, ароматты көмірсутегі –
35%-дан аспауы тиіс), олардың экологиялық сипаттамасын
жақсарту жоспарланып отыр. Мұнда қосымша сутегі
ауқымын өндіру есебінен Евро-4 стандартының сапасына сай
келетін дизельдік отын өндірілетін болады.
Жоба Атырауда жаңа жұмыс орындарын ашуға
мүмкіндік береді.
Осы жобаны іске асыру Атырау МӨЗ-ге елдің мұнайхимия өндірісін толықтыруға, еуропалық экологиялық
стандарттардың жоғары деңгейіне жауап беретін
инновациялық технологияларды енгізуге, сонымен қатар
қазіргі отын нарығында бәсекеге қабілеттілікті сақтауға
мүмкіндік береді.

Данияр Тиесов,

2009 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай өңдеу және маркетингі
жөніндегі басқарушы директоры:

«Мұнай өңдейтін зауыттардың қазіргі жай-күйін – мұнай өңдеу табысының аздығы,
жоғары сапалы мұнай өнімдерін тұтынуға деген сұраныстың өсуі және өнім сапасына
қойылатын талаптардың жоспарланған өзгерістерін ескере отырып, барлық үш
зауытта даму және жаңарту жобалары жоспарланған. Осылайша, Атырау мұнай
өңдеу зауытында автобензин, авиаотын, дизотын және вакуумдық газойлдың өндірілу
ауқымын ұлғайтуға мүмкіндік беретін ЭЛОУ-АВТ құрылғысының вакуумдық блогына
және баяу кокстау құрылғысына реконструкциялау жүргізу жоспарланып отыр. Оған
қоса, алда еуростандарттардың талаптарына сай келетін жоғары октанды бензин
өндіруді, сонымен қатар мұнай-химия өндірісіне арналған бензол және параксилол
өндіруді ұлғайтуға мүмкіндік беретін Ароматты көмірсутегін өндіру кешенінің құрылысы
жоспарланған.
Мұнайды тереңдетіп өңдеу бойынша кешеннің құрылысы өңдеу тереңдігін 82% ұлғайтуға
және Евро-4 стандарттарына сай келетін жоғары сапалы мұнай өнімдерін өндіре
бастауға мүмкіндік береді.
Атырау мұнай өңдеу зауытында транспорттық инфрақұрылымды дамыту санитарлық
және экологиялық қиындықтарды шешуге, бізге мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдау
кезінде тараптық ұйымдардан тәуелсіз болуға мүмкіндік беретін және сәйкесінше,
мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдау ауқымының өсуін қамтамасыз ететін
айналма теміржол тармағының құрылысын қарастырады. Жоспарға сай Атырау МӨЗ
инвестицияларының жалпы бағасы $2642,7 млн құрайды.
Шымкент мұнай өңдеу зауыты бойынша қуаттылықты қалпына келтіру деген міндет
қойылды. Аппараттардың, катализаторлардың ішкі құрылғыларын, насос жабдықтарын
ауыстыру үшін, жылу алмастырғышты қалпына келтіру үшін $80 млн-ға тарта қаражат
инвестициялау жоспарлануда. Оған қоса, жаңа изомерлеу құрылғысын, полипропиленді
құрылғыны салуды аяқтау, сутегі және күкірт өндірісін іске қосу, дизотынды
гидротазарту құрылғысын реконструкциялау жоспарланып отыр. Жалпы алғанда
зауытты реконструкциялау құны шамамен $680 млн болмақ.
Жаңа ендірмелер жоғары октанды бензин, авиаотын және дизотын өндіруді ұлғайтуға,
сонымен қатар мазуттың өндірілуін азайтуға мүмкіндік береді.
Павлодар мұнай-химия зауытына келсек, мұнда вакуумдық колоннаның ішкі құрылғыларын
ауыстыру, каткрегинг реакторына шикізат құятын штуцерді ауыстыру, регенератор
циклондарын, П-2 пешін, насос жабдықтарын ауыстыру, жылу алмастырғышты қалпына
келтіруді қоса алғанда, жабдықтарды жаңарту бойынша кешенді жұмыс жүргізу
жоспарланып отыр. Бұл мақсаттарға $158 млн-ға тарта қаражат қажет болады.
Дизотынды гидротазарту құрылғысын реконструкциялауға және каталитикалық
крекинг бензинін изомерлейтін және селективтік күкіртсіздендіретін жаңа құрылғының
құрылысына $442 млн қажет болады. Бұл жоғары октанды бензин, авиаотын және
дизотын өндіруді ұлғайтуға, мазуттың өндірілуін азайтуға мүмкіндік береді.
МӨЗ дамыту және жаңартудың кейбір аталған жобаларын іске асыру қазірдің өзінде
басталып кетті, алайда бірқатар шешілмеген мәселелер бар, олар шешілсе, жоспарланған
жұмыстар жылдам аяқталмақ.

Мұратжан Мұсайбеков,

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай және мұнай өнімдері маркетингі
жобалары бойынша басшы менеджері:

«Біз қазақстандық машина жасау компанияларының 2010-2014 жылдарға арналған
ҚР Мемлекеттік үдемелі индустриалдық-инновациялық даму бағдарламасына кіретін
Атырау МӨЗ АКӨК құрылысы жобасына қатысуына мүдделіміз».

Құрметті оқырмандар!
«Теңізшевройл» ЖШС атынан сіздерді
Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 25 жылдығымен құттықтаймын!

Ө

ткен 25 жыл ішінде Қазақстан әлем мойындаған ел болды. Мемлекет әлеуметтік және экономикалық дамуда көрнекті табыстарға қол жеткізді. Біз Қазақстан
халқына бұдан да зор табыстарға жетуді тілейміз.
Тәуелсіз Қазақстанның бірінші инвестициялық жобасы болған ТШО-ға
республика тәуелсіздігінің бірінші күнінен-ақ өз үлесін қосу мүмкіндігі бұйырды. Біздің
компаниямыз өндірістің қауіпсіз,тұрақты өсуін қамтамасыз етеді, қазақстандық кадрлар
мен бизнестің дамуын инвестициялайды, өзі қызмет атқарып отырған өңірдің жағдайын
жақсартуға көмектеседі. Біз Теңіздегі өндірісті ұлғайтатын келесі ірі жоба – Болашақ
ұлғайту жобасы және Қабаттық қысымды басқару жобасы Қазақстанның әрі қарай
дамуына үлес қосатынына сенімдіміз.
2015 жылы ТШО жыл сайынғы рекордтық өндіріс ауқымына қол жеткізді.
БҰЖ-ҚҚБЖ өндірістің шамамен 40% ұлғаюын қамтамасыз етеді.
Қазақстан мен ТШО-ның табыстары – білікті қызметкерлер құрамының жемісті
еңбегінің нәтижесі. Біз қызметкерлеріміздің арасында Қазақстан азаматтарының санының
көбеюін ерекше мақтаныш тұтамыз. ТШО-дағы штаттық қызметкерлер саны 86 %-ды, ал
жоғары және орта буынды қазақстандық басшылардың үлесі жалпы басшылық құрамның
74% құрайды. БҰЖ-ҚҚБЖ жобасы одан да көп мүмкіндіктер береді. Құрылыс басталғанда
Қазақстан азаматтары үшін 20 000-ға жуық жаңа жұмыс орындары ашылады.

ТШО жобалары мен қызметтерінің маңызды құрамдас бөлігі мүмкіндігінше қазақстандық
үлесті дамыту болып табылады. ТШО құрылған сәтінен бастап қазақстандық тауарлар мен
қызметтерді инвестициялайды. Қазақстандық үлес сонымен қатар БҰЖ-ҚҚБЖ шеңберіндегі
басты элемент болып табылады. Көптеген жергілікті компаниялар қазірдің өзінде алдын ала
іріктеуден өтіп, жобалау жұмыстарын орындау үшін таңдап алынды. Көптеген мүмкіндіктер ай
сайын тендерлерде де ұсынылады.
Біз өз қызметтерімізді атқарып отырған және біздің қызметкерлер мен олардың
отбасылары тұратын өңірді дамытуға өз үлесімізді қосқымыз келеді. ТШО облысқа арнап
озық әлеуметтік жобалар мен бағдарламалар әзірлеу үшін Атырау облысының әкімдігімен
әрекеттестік етеді. Бұл жобаларда аурухана, емхана, мектеп және балабақша, электрмен және
сумен жабдықтау жүйесі, мәдениет үйі қамтылған. Біз өңірді әлеуметтік трансформациялауға
бұдан әрі де қатыса береміз.
Қазақстанның осындай және осыған ұқсас жетістіктері осы кітапта көркем сипатталған. Біз
оқырмандар Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан бергі тарихын осы кітаптан қызығып оқиды деп
үміттенеміз.
Бұл кітапта әңгімеленген жетістіктер – жағымды инвестициялық орта қалыптастырған және
тікелей шетелдік инвестицияларға және келісімшарт тұрақтылығына қолдау көрсеткен Қазақстан
Республикасы билігінің еңбегі. Қазақстан халқына бейбітшілік пен гүлдену тілеймін!

Тед Этчисон,

ТШО Бас директоры

Әнуарбек Жәкиев,

ТШО Бас директорының орынбасары
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М

ұнай мен газ бұрынғыша әлемдегі негізгі энергетикалық ресурс
болып тұр. Демек, мұнай мен газға сұраныс өсіп жатқан кезде,
өндіруші елдерге әлемдік отын нарығында бәсекелес болуға тура
келеді, осыған сай халықаралық энергетикалық трансформацияларға жылдам
әрі өзіне ұтымды бейімделе алуы тиіс.
Соңғы жылдары болып жатқан жаһандық қаржы-экономикалық
дағдарыс ғасырлар бойы қалыптасқан әлемдік энергетикалық жүйеге
теріс әсерін тигізуде. Әлемдік экономикалық құрылым моделі елеулі
өзгерістерге ұшырап отыр. Әр мемлекет немесе әр аймақ өздерінің
экономикалық қиындықтарын жеке-жеке шешетін уақыт өтті. Мұндай
жағдайда мемлекеттердің энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және
интеграциялық процестерді жандандыру бойынша мүмкіндіктері ерекше
маңызды. Халықаралық интеграциясыз экономиканы әрі қарай дамыту
мүмкін емес.
Таяу болашақта көмірсутегі шикізатын өндіру және экспорттау ауқымын
ұлғайтуға бағытталған мұнай-газ саласы – бұрынғысынша Қазақстан
экономикасының ең қарқынды дамып жатқан секторы. Оның қызметтерінің
тиімділігіне елдің тұтас экономикасының жағдайы тәуелді. Осының бәрін
ескерсек, мемлекеттік бақылау саланы дамытудың маңызды құрамдас бөлігі
болып табылады.
Қазақстан көмірсутегі қоры бойынша әлем елдері ішінде он екінші
орында және ТМД-да Ресей Федерациясынан кейін екінші орында. Елдің
дәлелденген қорлары: мұнай бойынша – 39,8 млрд баррель мұнай, газ
бойынша – 3 трлн текше метрден астам газды құрайды. Республика жылына
шамамен 80 млн тонна мұнай өндіреді, жылына 14 млн тонна мұнай өңдейді.
Бұл көрсеткіштер таяудағы келешекте тек өсе бермек.
Әлем нарығындағы баға құбылмалығы, саланың, әсіресе кен орындарын
игерудің бастапқы сатыларындағы салық жүктемесінің жоғары коэффициенті,
елдің алып «үштікке» – Қарашығанақ, Теңіз, Қашағанға тәуелділігінің күшеюі
және кейбір басқа факторлар жиылып келіп қарастырылып отырған кезеңде
мұнай-газ өндірісін әрі қарай дамыту тәуекелдерін туғызды. Мемлекет
тәуекелдерді азайту үшін қолданылып отырған кен орындарында, сол сияқты
жаңа құрылымдарды барлау есебінен мұнай және газ өндіру ауқымын
ұлғайтуға, қосылған құны жоғары тауарларды шығаратын өндірісті дамытуға
және мұнай-газ өндірісін жоғары технологиялық секторға айналдыруға бар
күшті жұмылдырады. Өндіру ауқымы көтерілмейінше және геологиялық
барлау саласына инновацияларды қолданбайынша бұл жоспарлардың тиімді
орындалуына қол жеткізу мүмкін емес екені түсінікті.
Экономиканың дәстүрлі секторлары мен басқа секторлары арасындағы
тұрақты байланысты қамтамасыз ету бойынша жұмыстар қатар жүргізіліп
жатыр, бұл жұмыстар мұнай-газ саласына сервистік қызмет жасау арқылы
алғашқы кезеңдерде дами алатын бірқатар жаңа салаларды қалыптастыруға
мүмкіндік береді.
Қазақстан энергия ресурстарын транспорттайтын бағыттарды және
соңғы тұтыну нарықтарын әртараптандыруға одан әрі жағдай жасауға
ниет білдіре отырып, тұтас еуразиялық кеңістіктегі энергетикалық жүйені
қалыптастыруға мүдделілік танытып отыр.
Саланы тиімді дамытудың алғы шарты болып табылатын әлеуметтік
тұрақтылықты сақтау, бұрынғысынша, қарастырылып отырған кезеңдегі
басты императив.
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Тəуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

2012–2016

СУПЕРГИГАНТТЫҢ

МҰНАЙЫ
ҚАШАҒАН КЕН
ОРНЫНДА МҰНАЙ
ӨНДІРУ
«Бүгінде біздің Республикамызда
ұлттық прогресс моделін құру
бойынша іс-қимылдар алгоритмі
жасалды, Қашаған кен орнында
мұнай өндіруді бастау осының
үлгісі бола алады.
Біздің алдымызда көптеген
перспективтік жобалар тұр.
Мұнай-газ индустриясы
ел экономикасының басты
саласы бола отырып
технологиялық көшбасшылықты
да қамтамасыз етуі тиіс.
Бар күшімізді жұмылдырып,
бірлесе еңбек етуіміз арқылы
барлық алға қойылған
міндеттерге қол жеткізетінімізге
сенімдімін».
Нұрсұлтан Назарбаев,
Қазақстан Республикасының Президенті

2013
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Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

2012–2016

«Қашағанды игеру арқылы
Қазақстанның мұнай-газ
индустриясының жаңа дәуірі
басталады. Солтүстік Каспий
жобасы тиімді халықаралық
ынтымақтастықтың жарқын
үлгісі болып табылады.
Қашаған ірі әлемдік мұнай
компанияларын бір ортақ мақсатқа
жұмылдырды. Олар біздің елімізге
өздерінің бай тәжірибесі мен
мол білімін алып келді.
Шетелдік инвесторлармен таяуда
ғана болған кездесуде мен
инновациялар енгізгендерге
мемлекет тарабынан ерекше
басымдық берілетінін және қолдау
көрсетілетінін атап көрсеттім.
Оны бүгін де растай аламын.
Қазақстан экономикасы Қашағанды
игеруден қазірдің өзінде көп
табыс түсіріп отыр. Бүгінгі күні
2600-ден астам отандық компаниялар
жобада алдын ала біліктілік беруден
өтті. Тек былтырғы жылдың
өзінде қазақстандық өндірушілерге
Солтүстік Каспий жобасы
шеңберіндегі төленген төлемдер
шамамен бір жарым миллиард
долларды құрады. Бұл жұмысты
жалғастырып, жетілдіре түсу керек.
Нұрсұлтан Назарбаев,

ҚР Президенті.
«Болашақ» мұнай және газ дайындайтын
зауытты ашу салтанатында

К

аспий теңізінің қазақстандық секторында орналасқан алып кен
орны Қашағанды коммерциялық пайдалануға беру Қазақстан
мұнай-газ нарығының айтулы оқиғаларының бірі болды.
Осы кен орнын игеруге байланысты көптеген қиындықтарға
байланысты бұл жерде мұнай өндіру бірнеше рет кейінге қалдырылды.
Тек 2013 жылы ғана Қашаған кен орнын игеру жобасының операторы
North Caspian Operating Company (NCOC) оны пайдалануға беруге әзір
екені туралы жариялады.
2013 жылы 30-маусымда ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
және Ұлыбританияның Премьер-министрі Дэвид Камерон алып
Қашаған кен орнының өндірістік нысандарын іске қосуға және
бастапқы өңдеу үшін қажетті нысандардың құрылысының аяқталуына
арналған салтанатты шараға қатысты.

Нұрсұлтан Назарбаев әлемдегі ең ірі жобалардың бірін іске асыруға
атсалысқан халықаралық серіктестерге, инженерлерге алғыс білдірді. Ал Дэвид
Камерон Қашаған жобасының ауқымды масштабы Қазақстанның қосымша
әлеуетінің көрсеткіші болды деп мәлімдеді.
Жобалық қуаттылығы тәулігіне 450 мың баррель мұнай және 9 млн текше
метр газ болатын мұнай мен газды кешенді даярлайтын «Болашақ» зауытының
қондырғыларын іске қосу және сынақтан өткізу магистралдық газ құбырынан
алғашқы техникалық қажеттіліктер үшін тауарлық газ берілген соң басталды.
Дүниежүзілік мұнай нарығы Қашаған мұнайын тағатсыздана күтіп отырды.
2013 жылы 11-қыркүйекте Қашаған кен орнында мұнай өндіру басталды.
Алғашқы мұнай кен орнындағы бірінші қайта іске қосылған ұңғымадан өндірілді.
Алайда 2013 жылы 24-қыркүйекте D аралынан «Болашақ» зауытына
баратын газ құбырын жоспарлы тексеру барысында шикі газдың аздап
жылыстауы анықталды. Жөндеу жұмыстары жүрізілген соң 6-қазанда
Қашағандағы ұңғымалар қайтадан ашылды, мұнай өндіру еш қиындықсыз
қайта жалғастырылды. Осы датаға қарай тәулігіне 75 мың баррель мұнай өндіру
деңгейіне қол жеткізілді. Ал 9-қазанда газдың кезекті жылыстауы анықталуына
байланысты, ұңғымалар қайтадан жабылды.

Мұнай мен газды
кешенді түрде
әзірлейтін «Болашақ»
зауыты
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Зақымданған құбырлар жөнделген соң толық гидросынақ
жүргізілді, оның барысында газ жылыстаған басқа жерлер анықталды.
Мұқият тексеру жұмыстары басталды. 2014 жылы мамырда мұнай
құбыры да, газ құбыры да толық ауыстырылуы тиіс деп мәлімденді.
Мұнай және газ министрі Ұзақбай Қарабалиннің 2014 жылы
көктемде Қашағанды игерудің қолданыстағы операциялық моделінен
бас тарту және жаңа біртұтас шоғырландырылған бірлескен компания –
NCOC құру туралы мәлімдеген шешімі жағдайды түзетуге жасалған
бірінші қадам болды. Ұзақбай Қарабалин болып жатқан өзгерістер
бұрынғы оператордың қызметтерінің тиімсіздігіне байланысты екенін
түсіндіре келе, «бұл оператордың жұмысы бұрынғыға қарағанда
анағұрлым тиімді болатынына» сенім білдірді. Қазақстан Үкіметі мен
NCOC арасында қазақстандық үлесті және өндірістік мүмкіндіктерді
талқылау жөніндегі келісімді қоса алғанда, Қашаған жобасын игеру
кезеңдерін әрі қарай дамыту туралы Өзара ынтымақтастық туралы
меморандумға қол қойылуы келесі қадам болды.
2014 жылғы 1-мамырдан бастап ExxonMobil компаниясынан
іссапармен жіберілген Стефан де Майё NCOC басқарушы директоры
лауазымындағы Пьер Оффанның орнын басты.
Қашағанда мұнай өндіру қайта жолға қойылғанша екі жылдан
астам уақыт өтті.
2016 жылғы 28-қыркүйекте Солтүстік Каспий консорциумы
Қашағанның теңіз және құрылықтағы кешендерінің жабдықтарын
тестілеу және іске қосу-баптау жұмыстарына кірісті. «А» аралының
бірнеше ұңғымасы ашылды. Теңіз кешені жабдықтарының жұмысы
тұрақталған соң ғана «Болашақ» зауытына мұнай мен газ келіп түсті.
2016 жылы 14-қазанда іске қосу-баптау жұмыстарының шеңберінде
өндірілген Қашаған мұнайының бірінші партиясы КҚК мұнай
құбырына және «ҚазТрансОйл» АҚ құбыр жүйесіне, ал тауарлық
газдың бірінші партиясы – «Интергаз Орталық Азия» АҚ магистралдық
жүйесіне тиеліп, жөнелтілді.
2016 жылы қазанда Энергетика министрі Қанат Бозымбаев
журналистерге «Қашаған кен орнында мұнай өндіру қалыпты іске
асырылып жатыр және тәулігіне 90 мың баррельге жетті»
деп мәлімдеді.
Қашаған кен орнының ауқымды әлеуетін ескерсе, Қазақстан
таяудағы болашақта әлемдегі ең ірі мұнай жеткізушілерінің бірі
бола алады.

Нұрсұлтан Назарбаев,

ҚР Президенті, «Болашақ» мұнай және газ
дайындайтын зауытты ашу салтанатында:

«Осыдан 8 жыл бұрын ерекше кешенді
қондырғы құрылысының алғашқы тасын
қалаған едік. Зауытты «Болашақ» деп
атай отырып мен бұл атауға ерекше мән
бердім. Оның болашақ Қазақстанның
гүлденуінің символы болатынына біз сенімді
болдық. Бүгін осы мақсатты жүзеге асыру
жолындағы маңызды межеге қол жеткізілді.
Зауытты іске қосу 2,5 мыңға жуық жұмыс
орнын ашуға мүмкіндік берді».
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Нұрсұлтан Назарбаев,

ҚР Президенті, Атырау қаласының тұрғындарымен
әңгімелесу барысында:

«Мен бұл өңірді 30 жылдан бері көріп келемін, бұрын қалалар
жайластырылмаған, абаттандырылмаған болатын. Қазір,
өздеріңіз көріп отырғандай, мұндағы тұрмыс-тіршілік түбегейлі
өзгерді. Атырау қаласы Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында
қалай дамығанын танытатын символ болып отыр. Мен әрдайым
мемлекет жүргізіп отырған барлық жұмыстар халықтың
әл-ауқатын көтеруге, оның мүддесін қорғауға бағытталған деп
баса көрсетіп отырамын.
Қазақстандықтар өз болашағына, балаларының және жалпы
елдің келешегіне үлкен сеніммен қарайды.
Мұнай-газ индустриясын дамыту үшін біз капитал салымдарын
белсенді тартып жатырмыз. Бір «Қашаған» жобасының өзіне
біз $50 млрд астам инвестиция тарттық. Осының бәрі ел
бюджетіне пайда әкеледі. Басқа ірі жобалар, атап айтқанда,
Каспий құбыр консорциумын іске асыру да елді дамытуға
бағытталған маңызды жұмыс болып табылады.
Өнеркәсіптің өңдеуші секторында өндіріс дамытылып жатыр,
тікұшақ жасау, фотоэлектрлік пластиналар шығару және
басқалары сияқты жоғары технологиялық салалар құрылды.
Табиғи ресурстардан түсетін барлық табысты экономиканы
дамыту үшін және мұнай мен металдың бағасына тәуелді
болмау үшін өндіріске салу қажет».

Пьер Оффан,

NCOC Басқарушы директоры, Қазақстан Президенті Нұрсұлтан
Назарбаевқа және Ұлыбритания Премьер-министрі Дэвид Кэмеронға
«Болашақ» зауытында жобаны таныстыру барысында:

«Өте үлкендігіне және күрделілігіне байланысты
Қашаған жобасы өндірістің басталуын және
бірте-бірте белгіленген деңгейге шығуын көздейтін 40-тан
астам қадамды қамтитын жүйелі процеспен
іске қосуды талап етеді.
2012 жылы басталған теңіздегі және құрлықтағы
нысандарды іске қосуға даярлық жұмыстары үздіксіз әрі
қарқынды түрде жүргізілді. Кезең-кезеңмен пайдалануға
берілетін өндірістік нысандарды іске қосудың басталуы –
біздің, бәріміздің мақтанышпен айтатын жетістігіміз.
Бұл – мұнай өндіру өнеркәсібін дамытудың айқын
бастамасы. Барлық осы күрделі процесс барысында,
қауіпсіздік – біздің ең басты басымдығымыз болатынын
атап көрсеткен жөн».

Нұрсұлтан Назарбаев,

ҚР Президенті, «Болашақ» мұнай және газ дайындайтын
зауытты ашу салтанатында:

«Қашағанды игеру арқылы Қазақстанның мұнайгаз индустриясының жаңа дәуірі басталады.
Солтүстік Каспий жобасы тиімді халықаралық
ынтымақтастықтың жарқын үлгісі болып табылады.
Қашаған ірі әлемдік мұнай компанияларын бір ортақ
мақсатқа жұмылдырды. Олар біздің елімізге өздерінің
бай тәжірибесі мен мол білімін алып келді. Шетелдік
инвесторлармен таяуда ғана болған кездесуде мен
инновациялар енгізгендерге мемлекет тарабынан ерекше
басымдық берілетінін және қолдау көрсетілетінін атап
көрсеттім. Оны бүгін де растай аламын.
Қазақстан экономикасы Қашағанды игеруден қазірдің
өзінде көп табыс түсіріп отыр. Бүгінгі күні
2600-ден астам отандық компаниялар жобада алдын
ала біліктілік беруден өтті. Тек былтырғы жылдың
өзінде қазақстандық өндірушілерге Солтүстік Каспий
жобасы шеңберіндегі төленген төлемдер шамамен
бір жарым миллиард долларды құрады. Бұл жұмысты
жалғастырып, жетілдіре түсу керек».
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Ұзақбай Қарабалин,
2013 жылы ҚР Мұнай және газ министрі:

«Кен орнын дамыту болжамдары мен жоспарлары
орындалған жағдайда, Қашағанда қол жеткізілетін
максималды өндіру көлемі – тәулігіне 1,5 миллион
баррель болмақ.
Қазір Қашаған жұмыс істеп тұр, мұнай өндірілуде.
Мен масс-медиада егер жақында ғана ұңғыма ашылған
болса, бұл әлі толыққанды өндіру емес деген әңгіме
болғанын естідім. Бұл тек жаттығу, ал коммерциялық
өндіру әлі алда болады деген сияқты әңгіме. Шынында,
олай емес. Бұл – қалыпты коммерциялық өндіру. Тұтас
жүйені, тұтас кешенді сынақтан өткізу үшін оператор
максималды ауқымға шыға қоймаса, онда ол өз алдына
бөлек әңгіме. Мұнай қазір өндіріліп жатыр, ол әрі қарай
экспорттау үшін жиналып жатыр.
Қашаған бойынша консорциумның әр серіктесі мұнайды
өзі тасымалдайды. КҚК-де квотасы барлар КҚК-мен
экспорттайды, КҚК-де квотасы жоқтарға бізде дәстүрлі
экспорттау жүйесі – Атырау – Самара бойынша
жеткілікті деңгейде біршама ауқым бар. Бізде CNPC
серіктестерінің бірі Қытайға жаңа бағыт ашылайын деп
жатыр, сондықтан бұл бағыт та белсенді пайдаланылады
деп жобалап отырмыз».

Нұрлан Балғымбаев,

2013 жылы «ҚазМұнайГаздың» салынып жатқан
кәсіпорындар дирекциясының Бас директоры:

«Солтүстік Каспий жобасы біздің еліміз
үшін халықаралық деңгейдегі кадрлар
ұстаханасы болды. Каспий теңізінің
қазақстандық секторында Қашаған
кен орнын игеру бойынша жобаны іске
асыру басталғанда біздің ешқандай
тәжірибеміз болған жоқ. Жобаға
шетелдік топ-менеджерлерді ғана емес,
мамандарды, жұмысшыларды да тартуға
тура келді. Осы жылдар ішінде жүздеген
қазақстандықтар әлемнің жетекші
оқу орындарында оқытылды, мұнай
компанияларында тағылымдамадан өтті.
Бүгінде олар жоғары санатты мамандар:
жұмысшылар, орта буынды басшылар,
топ-менеджерлер. Нәтижесінде: қазір
жобада жұмыс істеп жатқандардың
80 пайызы – қазақстандықтар.
Менің ойымша, бұл – өте маңызды іс.
Өйткені бізді алда әлі де жаңа жобалар
күтіп тұр және біз оларды өз бетімізше
іске асыра аламыз».

Тимур Құлыбаев,

KAZENERGY Қауымдастығының төрағасы:

«Қашаған кен орнына байланысты оқиғалар бұл жобаны іске асыра бастағаннан-ақ
аса күрделі болды. Біріншіден, жобаны техникалық және технологиялық жағынан
іске асыру тым қиын болды, осыған байланысты кен орнын пайдалануға беру
мерзімі бірнеше рет кейінге қалдырылды. Екіншіден, оның құны өсіп кетті, мұның
өзі жобаның акционерлері болып табылатын мұнай алыптарына, оның ішінде
«ҚазМұнайГазға» түсетін қаржы жүктемесін ұлғайтты. Үшіншіден, біз жобаны
басқару ісінен көптеген кемшіліктер таптық. Осының бәрі өзін-өзі өтеуді кейінге
қалдырып отырды.
Бүгін біз жіберілген қателіктерді түзедік, Қашағанда мұнай өндіруді бастадық.
Осыдан кейін сатылған мұнайдан түсетін ақшалай қаражат ағыны түсе бастайды,
одан әрі – инвестициялар қайтарылады, жобаның өзі басқаша келбетке ие болады.
Қазіргі уақытта мұнай-газ саласында мұнай бағасы түсіп тұрған уақытта аса
қымбат жобалар, мысалы, Теңіз өндірісін ұлғайту жобасы іске асырылып жатыр.
Оның бюджетін, оған қоса мұнай бағасының өсуі мүмкіндігін ескерсек, таяудағы
келешекте Қашаған жобасының құны орынды болып көрінуі де мүмкін. Орта
мерзімді перспективада Қазақстанның осы жобаға қатысуы да өз жемісін бере
бастайды».

Сауат Мыңбаев,

2013 жылғы шілдеден бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Басқарма төрағасы:

«Металдың бастапқы конструкциясы мен техникалық
сипаттамасын, мұнай және газ кен орындарының
күкіртті сутегі ортасы мен сулылығын ескерсек, Қашаған
дәл сондай кен орны, ол игеру саласындағы халықаралық
стандарттарға және оңтайлы әлемдік тәжірибеге толық
сәйкес. Оған қоса, металдың күкіртті газ әсеріне реакциясын
модельдеуді қоса алғанда, құбыр металын зертханалық
зерттеу қорытындысы бойынша металл Қашаған кен
орнының жағдайына сай келеді деген қорытынды жасалды.
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, мұндай жағдай
орын алады дегенге негіз жоқ болды».
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Жақып Марабаев,

2008 жылдан бастап NCOC Басқарушы
директорының орынбасары:

«Бүгінде біздің нысандардың конфигурациясы тәулігіне 350 мың баррель мұнай
өндіруге мүмкіндік береді. Біз мемлекетке ілеспе газды қабатқа айдау бойынша
қуаттылықты ұлғайту туралы мәселемен сұраныс жасадық, егер ол оң шешілсе,
бізде өндіру 450 мың тоннаға дейін ұлғайтылмақ.
Қашаған кен орнындағы ілеспе газдың қорлары шамамен 52 триллион текше
метрді құрайды. Өндірілетін қорлардың көлемін ұлғайту үшін газдың біршама
ауқымы қайтадан қабатқа айдалатынына қарамастан, газдың қалған бөлігі
І кезең шеңберінде құрлықтағы өңдейтін қондырғыға тасымалданады да,
күкіртсіздендіріледі. Тазартылған газдың бір бөлігі теңіздегі және құрлықтағы
нысандарда электр энергиясын өндіру үшін пайдаланылады, екінші бөлігі
өткізіледі. І кезең шеңберінде күкіртті сутегі өндіру нәтижесінде орта есеппен
жылына 1,1 млн тонна күкірт өндіріледі деп жоспарлануда.
Нарықтық талаптар күкіртті өткізуге бағытталған консорциум жоспарына
әрдайым сай келе бермейтінін ескерсек, оны сақтайтын орынды қарастыру
да көзделіп отыр. «Болашақта» өңделген күкірт герметикалық жағдайда
сақталады. Сұйық күкірт герметикалық контейнерге құйылып, әрі қарай
датчиктердің көмегімен бақыланатын болады. Өткізер алдында күкірт
бөлшектелмей, қайтадан сұйық күйге, кейіннен қатты түйіршіктерге
ауыстырылады. Мұндай технология шаң-тозаң түзілуін болдырмайды».

Қанат Бозымбаев,

ҚР Энергетика министрі:

«Қашаған кен орнының масштабын және игерілу қиындықтарын ескере отырып бұл жоба
кезең-кезеңмен іске асырылады. Қазір кен орнын игерудің І кезеңі енгізіліп жатыр. Келесі
кезеңдер қазіргі уақытта даярлық сатысында. Өндірістік қауіпсіздік, жобалау, логистика
саласындағы қиындықтарын және қатал экологиялық жағдайларын ескерсек, Қашаған
кен орны әлемдегі ең күрделі салалық жоба болып табылады. Біз бәріміз оны қадағалап
отырмыз. Біздің еліміз үшін Қашағанның маңызы зор, әсіресе әлемдік мұнай нарығы
қиын кезеңдерді басынан кешіп отырған қазіргі кезеңде маңызы байқалады. Қиындықтар
ерте ме, кеш пе – бәрібір аяқталады, ал кен орнын игеру жалғасуда және келешекте ол
Қазақстан халқына пайдалы болмақ».

Құрманғазы Исқазиев,

2013 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма
Төрағасының орынбасары:

«Біз Қашаған бойынша NCOC операторының белгілі бір
техникалық мәселелерді шешетініне сенімдіміз. Біз қазір
өз жоспарларымызды ай сайын түзетіп отырамыз.
Жабдықтарды баптау бойынша ауыр техникалық жұмыстар
жүргізіліп жатыр. Бұл – табиғи процесс. Себебі, бұл – күрделі
кен орны. Мұнда ерекше жабдықтар орнатылған және ең
бастысы, NCOC операторы және біз бәріміз қауіпсіздікті
бірінші орынға қоямыз.
Бұл жұмыстар жалғастырыла бермек.
Біз биылдың өзінде мұнайды экспортқа шығарамыз деп
үміттеніп отырмыз. Қашаған бойынша басым бағыт – КҚК.
Оған қоса, қосымша бағыт – Ақтау – Баку – Батуми арқылы
өтетін оңтүстік бағыт та бар. Шығыс бағыт бар.
Бірақ басымдық – КҚК-де».
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ЕВРАЗИЯ

ТЕРЕҢДІГІ
«ЕВРАЗИЯ» БІРЕГЕЙ
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ
ЖОБАСЫНЫҢ ПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ
КӘСІБИ ТҰРҒЫДАН ҚАРАҒАНДА, БҰЛ –
МҮЛДЕМ БАСҚА ДЕҢГЕЙДЕГІ ТӘСІЛДЕР МЕН
ТЕХНОЛОГИЯЛАР. НЕГІЗГІ МАҚСАТТАРҒА
ҚОСА ОЛ ӨҢІРДІҢ ТЕРЕҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ
ҚҰРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ БАҒА ЖЕТПЕС
АҚПАРАТ АЛУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ, ТЫМ
ТЕРЕҢДЕ ЖАТҚАН КӨМІРСУТЕГІНІҢ ТАРАЛУ
ЗАҢДЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУҒА КӨМЕКТЕСЕДІ.

2013

жылы қазанда Астанада өткен
VIII Еуразиялық KAZENERGY
форумы барысында Қазақстан
мұнайшылары масштабты, теңдессіз және ТМД-да
аналогы жоқ «Евразия» геологиялық барлау жобасын
таныстырды.
Европа мен Азияның шектескен жерінде
географиялық орналасуына байланысты «Евразия» деп
аталған және Каспий маңындағы ойпаттардың терең
қабатттарын зерттеуге бағытталған бұл жобаны таяуда
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев мақұлдады.
Кәсіби тұрғыдан қарағанда, бұл – мүлдем басқа
деңгейдегі тәсілдер және технологиялар. Негізгі
мақсаттарға қоса ол өңірдің терең геологиялық
құрылымы туралы баға жетпес ақпарат алуға мүмкіндік
береді, тым тереңде жатқан көмірсутегінің таралу
заңдылығын анықтауға көмектеседі.

«Евразия» жобасы туралы бастама көтеру
KAZENERGY форумы барысындағы ең маңызды және
перспективті ақпарат болды және халықаралық мұнай-газ
компанияларының өкілдері тарабынан зор қызығушылық
туғызды. Оның презентациясында біраз қатысушыларға орын
табылмады – геологиялық барлау саласындағы жаңа жоба
туралы жаңалық үлкен қызығушылық туғызғаны сонша,
халық баяндамашыларды тік тұрып тыңдады.
Болашақта күрделі инвестицияларды тартып қана
қоймай, Каспий өңірінің өндіру ауқымын өсіруді жобалап
отырған өршіл қазақстандық жоба әлемдік геологиялық
барлау жаңалығы болуы мүмкін – сарапшылардың
тұжырымы осындай болды.
Жобаны іске асыру, біріншіден, мұнай-газ саласын
тұрақты ресурстық базамен қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді, яғни көмірсутегі шикізатының «стратегиялық
резерві» болуы мүмкін, екіншіден, 15-20 жылда болуы
мүмкін делінген елдегі мұнай өндіру ауқымының азаюын
болдырмайды, үшіншіден, Қазақстанның энергетикалық
қауіпсіздігінің іргетасы, экономикалық қиындықтар
туындаған жағдайда қорғаныш механизмі болады деп
күтілуде.
«Жаңа кен орындарын барлау жұмыстарын
жандандыру қажет. Мұнай және газ өндіру ісіне өсу,
шарықтау шегіне жету және төмендеу үрдісі тән. Сіздер
мұнайшыларсыздар ғой, сіздер білесіздер, тіпті біздің
Теңіз бен Қарашығанақ сияқты ірі кен орындарының өзі
10-15 жылдан кейін шегіне жетеді. Егер біз осы уақыт
ішінде барлау жұмыстарының есебінен жаңа ауқымдарды
қоспасақ, жағдай қиындайды. Каспий маңындағы ойпатта
6-7 мың метр тереңдікте орасан зор барланбаған кен
шоғыры бар екенін біз білеміз. Тұзды шөгінділердің
айналасында да мұнай мен газдың ауқымды қоры бар,
бірақ соңғы жылдардағы барлау өте артта қалып отыр.
«ҚазМұнайГаз», Энергетика министрлігі және Үкімет
мұнай-газды барлауға назар аударуы және оған әлемдік
компанияларды тартуы тиіс».
Нұрсұлтан Назарбаев,
ҚР Президенті.
Атыраудағы облыс әкімдерімен өткізілген мәжілісте
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Балтабек Қуандықов,

Қазақстан мұнайшы-геологтары қоғамының Президенті.
(«Қазақстанның геологиялық барлаудағы жаңа мүмкіндіктері.
Еуразиялық KAZENERGY форумындағы «Евразия» жобасы» тақырыбындағы
«дөңгелек үстел» мәжілісі барысында):

«Біз жобаны «Евразия» деп атадық, себебі бұл аумақ дәл
Европа мен Азияның шектескен жерінде орналасқан. Бұл идея
Қазақстанның, Ресейдің және басқа да мұнай компанияларының
геологтары арасында көптен бері айтылып жүрген. Жұмыс
үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде өткен жылдардың
материалдары жинақталып, өңделеді. Екіншісінде – масштабты
геологиялық-геофизикалық зерттеу жүргізіледі. Соңғы кезеңде
жаңа «Каспий-1» тіреу-параметрлік ұңғымасы бұрғыланады.
Болжамданған тереңдік 14-15 километр деп белгіленді.
Біздің бағалауымызбен үш кезең бойынша болжамданған
құны $500 млн құрайды.
Цифрларды біз есептеген жоқпыз, оны Ресейдің тәуелсіз ғылымизерттеу институттары есептеді – әлі зерттелмеген жер
қойнауынан 40 миллиард тоннаға дейін шартты отын табылады
деген болжам бар. Біз 300 миллион тоннадан астам қорлары
бар жиырма шақты көмірсутегі кен орны табылуы мүмкін деп
болжамдап отырмыз
Жобаны іске асырудағы мемлекет рөлі қандай? Мемлекеттің
бастапқы материалдарға шектелмеген құқығы бар, құзыреті
органдар өңірлік сипаттағы барлық материалдарды еркін
қолдануды қамтамасыз етеді. Жұмыстарды 2015 жылы
бастау жоспарланып отыр, ал оған дейін ведомствоаралық
комиссия құрылады, ол жобаны іске асыру барысы туралы
баяндап тұрады. Жобаның әлеуетті қатысушыларымен
келіссөздер жүргізетін топ құрылады. 2013 жылдың аяғына
дейін халықаралық кеңесшілерді таңдау керек. Жобаның өзі
2015-2020 жылдары жүзеге асырылады деп күтілуде.
1993 жылы осындай консорциум құру арқылы Каспий қайраңында
осындай жобаларды жүзеге асыруда Қазақстанның табысты
тәжірибесі бар екенін білесіздер, сол жұмыстың нәтижесінде
біз Қашағанды және басқа да кен орындарын аштық. Біз алдын
ала кейбір ірі мұнай компанияларымен келіссөздер жүргіздік,
олардың жоба туралы пікірлерін сұрастырдық.
Біз Мексика шығанағы сияқты типтегі терең бассейндерді
бұрғылау тәжірибесін, сонымен қатар Бразилиядағы және
Сахалиндегі соңғы жетістіктерді зерттедік. 10 км тереңдікте
мұнайдың өнеркәсіптік ағындары бар. Осының бәрі бізді осы
идеяны және Қазақстан және Ресей аумағындағы Каспий маңы
ойпатының материалдарын жан-жақты зерттеуге итермеледі».

Ұзақбай Қарабалин,

ҚР Мұнай және газ министрі:

«ЖЕҢІЛ МҰНАЙ» ДӘУІРІ
ӨТТІ, САРАПШЫЛАР
БОЛЖАМДАП
ОТЫРҒАНДАЙ, ЖЕРДІҢ
ЕНДІГІ НЕГІЗГІ
МҰНАЙ-ГАЗ
РЕСУРСТАРЫН
7-15 КМ ТЕРЕҢДІКТЕН
ІЗДЕУГЕ ТУРА КЕЛЕДІ.
БҰЛ БОЛЖАМ
СОҢҒЫ УАҚЫТТАРДА
БРАЗИЛИЯДА ӨТЕ
ТЕРЕҢДЕ ЖАТҚАН ТУПИ
КЕН ОРНЫНЫҢ ЖӘНЕ
МЕКСИКА ШЫҒАНАҒЫ
АКВАТОРИЯСЫНДАҒЫ
ТАЙБЕР КЕН ОРНЫНЫҢ
АШЫЛУЫНА,
СОНЫМЕН ҚАТАР
ҮЛКЕН ТЕРЕҢДІКТЕГІ
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ
ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ
КҮШЕЙТІЛУІНЕ
БАЙЛАНЫСТЫ
АЙТЫЛЫП ОТЫР.

«Болашақта мұнайдың жыл сайынғы тұтыну ауқымы өспек.
Өсу қарқыны біраз төмендегенімен, ғаламдық энергетикалық
баланстағы мұнай мен газдың басым рөлі сақталып қалады.
Сонымен бірге, «жеңіл мұнай» дәуірі де өтті, сарапшылар
болжамдап отырғандай, Жердің ендігі негізгі мұнай-газ
ресурстарын 7-15 км тереңдіктен іздеуге тура келеді.
Бұл болжам соңғы уақыттарда Бразилияда өте тереңде
жатқан Тупи кен орнының және Мексика шығанағы
акваториясындағы Тайбер кен орнының ашылуына,
сонымен қатар үлкен тереңдіктегі геологиялық барлау
жұмыстарының күшейтілуіне байланысты айтылып отыр.
Осылайша, әзірше мұнай мен газға толыққанды балама
бола алатын энергетикалық ресурс жоқ деуге болады,
ал экономиканың тұрақты өсуін қамтамасыз ету үшін
өндіру ауқымына қарама-қарсы қорлардың өсу қарқынын
қамтамасыз ету керек.
Қазақстанның мұнай-газ саласының дамуы, негізінен, Каспий
маңындағы ойпаттағы кен орындарын игеруге байланысты
болды, онда көмірсутегі ресурстарының 75-80 пайызы
шоғырланған.
Алайда 15-20 жылдан кейін біз Теңіз, Қарашығанақ және
Қашаған сияқты ірі кен орындарында өндіру ауқымы
төмендейді деп күтіп отырмыз. Ресурстық базаны тереңде
жатқан горизонттарды барлау арқылы толықтыруға
болады, мамандар өте тереңде жиырма шақты ірі
көмірсутегі кен орындары (300 млн тоннадан астам)
бар деп болжамдап отыр. Жаңа супергиганттар ашылады
деп те күтілуде.
Осындай болжамдар «Евразия» жобасына бастама көтеруге
негіз болды.
Халықаралық мұнай компанияларының қызығушылығы
туралы айтатын болсақ, жаһандану дәуірінде олар
инвестициялық шешім қабылдайтын кезде, оның ішінде,
жаңа кен орындарын барлауға қаражат саларда, ең
алдымен, әлемнің әр түрлі бөліктеріндегі қаражат
салымдарынан түсетін пайда мен тәуекелдерді бағалайды.
Біздің міндетіміз – осы өршіл жоба үшін техникалық
тәуекелдер мен қаржы жүктемелерін азайтатын
кепілдіктер, жеңілдіктер мен преференциялар жүйесін
ұсыну арқылы қолайлы инвестициялық климат жасау.
Қазіргі уақытта бұл мәселелер Қазақстан Үкіметінің әр
түрлі инстанцияларында талқыланып жатыр.
Каспий маңындағы ойпаттың жоғары көмірсутегі әлеуеті
мамандарға белгілі және қосымша жарнама жасаудың
қажеті жоқ. Сондықтан Қазақстанда жұмыс істеп
жатқан Ресей, Европа, АҚШ, Азияның халықаралық
компанияларының басым көпшілігі жобаға қатысуға
қызығушылық танытып отыр.
Жобаға барлық қатысушылардың мүддесін қаншалықты
жылдам әрі тиімді біріктіре алуымызға – осы жобаның
қағаз бетінде қалуы немесе жаңа кен орнын іздеуге
серпіліс беруі, жаңа технологияларды, Қазақстанның
интеллектуалдық әлеуетін дамыту істері
байланысты болмақ».
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2012–2016
Балтабек Қуандықов,
Қазақстан мұнайшы-геологтары қоғамының Президенті:

«Каспий маңындағы ойпат – әлемдегі ең ірі мұнай-газ провинцияларының
бірі екені көпшілікке белгілі. Алайда, осы аймақта алып кен орындары
ашылғанымен (Теңіз, Қарашығанақ, Қашаған, Астраханское), оның
тереңде жатқан орталық бөлігі әлі күнге дейін зерттелмеген. Бұл
инвесторларды біршама ынталандырып отыр. Оған қоса, қазір біз негізгі
техникалық және қаржы тәуекелдерін мойнына алатын компанияларға
кейіннен барлау және өндіру барысында фискалдық немесе фискалдық
емес сипаттағы жеңілдіктер мен преференцияларға кепілдік берілуін
қарастырып жатырмыз.
Біз «Евразия» жобасының бизнес-схемасының негізіне қатысушыларды
дискриминацияламау қағидаты қалануы тиіс деп жобалап отырмыз.
Қатысушылардың қатысу үлесі, құқықтары мен міндеттері Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес Консорциалдық келісімде
белгіленеді. Бұл жобаның Қазақстан мен Ресей үшін тиімділігі
сонда, олар геофизикалық барлау және өте терең бұрғылаудың жаңа
технологияларын, сонымен қатар Каспий маңы ойпатындағы тереңде
жатқан горизонттағы көмірсутегі әлеуеті туралы ақпаратты иеленеді,
бұл ақпарат кейінгі геологиялық барлау жұмыстарының стратегиялық
жоспарын әзірлеуге мүмкіндік береді. Мұндай тәсіл Қазақстандағы
теңіз мұнай саласын дамытуға негіз болып қаланған Каспий теңізінің
қазақстандық бөлігіндегі ресурстарды игеру бағдарламасын даярлау
кезінде қолданылғанын сіздер білесіздер.
Жоба бойынша алынған барлық ақпарат Қазақстанда сақталады, бірақ
консорциум мүшелері оны еркін қолдана алады.
Консорциумның барлық қатысушыларына үлес салмақтарына
байланысты жауапкершілік жүктеледі. Алайда біз ҚР Үкіметі жоба
бойынша шығындардың бір бөлігін қаржыландыра алатын мемлекеттікжекеменшік серіктестік схемасын пайдалану мүмкіндігін жоққа
шығармаймыз.
Жоба қазіргі уақытта тереңдігі 15 километр вертикал ұңғыманы
бұрғылай алатын бұрғылау қондырғысының, сонымен қатар ұңғыма
арматурасының, құбырлардың, реагенттердің жоқтығымен ерекшеленеді.
Дегенмен, жетекші компаниялар тапсырыс берілген жағдайда жобалау
және құрылыс жұмыстарын бастауға даяр. Екінші ерекшелігі – ұңғыманы
табаны жекелеген жерлерде 9 километр тереңдікте жатқан тұз ішімен
жобалау және өткізу болып табылады.
Көптеген мамандардың пікірінше «жеңіл мұнай дәуірі» өтіп бара
жатыр, ал таяудағы келешекте көмірсутегіне деген сұраныс тек өсетін
болады. Сондықтан уақытпен қатарласа аяқ басу үшін біз мемлекеттік
деңгейде Қазақстанға жаңа техника мен технологиялар тарту мәселесін
шешуге міндеттіміз. «Евразия» жобасы – уақыт талабына сай жоба,
прогрессивтік ғылыми сынақтар үшін полигон рөлін атқара алады.
Қашаған біз үшін жақсы сабақ болды және мұндай қателіктер алда
қайталанбайды деп үміттенеміз».

ЖОБА ҚАЗІРГІ
УАҚЫТТА ТЕРЕҢДІГІ
15 КИЛОМЕТР
ВЕРТИКАЛ ҰҢҒЫМАНЫ
БҰРҒЫЛАЙ
АЛАТЫН БҰРҒЫЛАУ
ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ,
СОНЫМЕН
ҚАТАР ҰҢҒЫМА
АРМАТУРАСЫНЫҢ,
ҚҰБЫРЛАРДЫҢ,
РЕАГЕНТТЕРДІҢ
ЖОҚТЫҒЫМЕН
ЕРЕКШЕЛЕНЕДІ.
ДЕГЕНМЕН, ЖЕТЕКШІ
КОМПАНИЯЛАР
ТАПСЫРЫС БЕРІЛГЕН
ЖАҒДАЙДА ЖОБАЛАУ
ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС
ЖҰМЫСТАРЫН
БАСТАУҒА ДАЯР.

Сауат Мыңбаев,

2013 жылғы шілдеден бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Басқармасының төрағасы:

«Жаңа технологияларды әзірлеу және
сынақтан өткізу қазақстандық компаниялар
мен ғылыми-зерттеу институттары үшін
баға жетпес тәжірибе болмақ. Жоба ұзақ
мерзімді перспективаға арналған және оны
іске асыру Қазақстанның ғана емес, әлемнің
мұнай-газ саласы үшін де маңызды».

Базарбай Нұрабаев,

ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің
Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің
Төрағасы, Еуразиялық KAZENERGY форумы барысында:

«2030 жылдар әлемдік мұнай өндірудің
шарықтау шегі болуы мүмкін, сол кезеңде
максималдық ауқым деңгейіне шығатын
мемлекеттердің бірі Қазақстан болмақ».
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2012–2016

ЖОҒАРЫ
БАҒА
Т

әуелсіздік жылдарында Қазақстан өндірілетін мұнайгаз ресурстарының бағасын үш есеге – 22,7 млрд
тоннадан 76,4 млрд тоннаға өсіре алды. Бұл – Қазақстан
Республикасының бассейндеріне кешенді зерттеу жүргізген
қазақстандық геолог-ғалымдар мен мұнайшылардың авторлық
ұжымының тамаша еңбектерінің жемісі болатын.
Тәуелсіздік күнінің қарсаңында, 2015 жылы
15-желтоқсанда Президенттің резиденциясы Ақордада
Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан Республикасының
көмірсутекті шикізатының ғылыми негіздемесі»
тақырыбындағы жұмыстар топтамасы үшін Әл-Фараби
атындағы ғылым және техника саласындағы Мемлекеттік
сыйлықты алты авторға табыс етті, олар: «АқАйКонсалтинг»
ЖШС Бас директорының орынбасары Орал Ақшолақов,
Қ.Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің
мұнай және газ геологиясы кафедрасының меңгерушісі Герой
Жолтаев, «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ Бас директоры
Құрманғазы Исқазиев, «Геокен» ғылыми-өндірістік орталығы»
ЖШС Бас директорының орынбасары Петр Коврижных,
«Меридиан Петролеум» ЖШС Президенті Балтабек
Қуандықов және «ҚазМұнайГаз» барлау және бұрғылау
ғылыми-зерттеу институты» ЖШС Бас директорының игеру
және барлау жөніндегі орынбасары Евгений Огай.
Іргелі әрі қолданбалы зерттеулер саласындағы үздік
нәтижелері, әлеуметтік және экономикалық нәтижемен
қамтамасыз еткен жаңа өнім мен технологиялар құру және
оларды әр түрлі салада енгізу бойынша ғылыми-технологиялық

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ
ТЕХНИКА САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
СЫЙЛЫҒЫ
Қоғам мен мемлекет алдындағы ғылым мен
техника саласындағы жетістіктері үшін берілетін
Мемлекеттік сыйлық. Әл-Фараби атындағы ғылым
мен техника саласындағы Мемлекеттік сыйлық
Қазақстан Республикасының азаматтарына:
• республиканың экономикалық және
әлеуметтік дамуын айтарлықтай жеделдетуге,
қазақстандық ғылым мен техниканың
әлемдегі озық жетістіктер деңгейіне шығуына
әкелетін іргелі және қолданбалы зерттеулер
саласындағы аса үздік нәтижелер үшін;
• қоғамға кеңінен танылған бір саладағы ғылыми
жаңалықтар, монографиялар мен ғылыми
жұмыстар үшін;
• техниканың, материалдардың және
технологиялардың әлемдік аналогтар
деңгейіндегі немесе одан жоғары деңгейдегі
жаңа түрлерін әзірлегені және өндіруді
ұйымдастырғаны үшін;
• экономиканың түрлі салаларында мемлекеттік
құпияларға жатқызылған мәліметтері бар
мүлдем жаңа бұйымдар, технологиялық
процестер әзірлегені және жасағаны үшін;
Қазақстан Республикасының Әл-Фараби атындағы
ғылым және техника саласындағы мемлекеттік
сыйлығы Тәуелсіздік күніне орай беріледі.

2015
және инновациялық қызметтердегі танымал жетістіктері
үшін берілетін Мемлекеттік сыйлықты салтанатқа басқа
да қатысушылар алды.
«Олардың еңбектерінің бағасы Әл-Фараби
атындағы ғылым және техника саласындағы
Мемлекеттік сыйлық болып табылады. Бұл бағыттағы
қызметтер қазіргі уақытта аса маңызды. Ғылым
мен техника ойлау горизонтын кеңейтеді, адамның
мүмкіндіктерін арттырады. Бізде алдыңғы қатарлы
экономика негіздерін қалыптастыратын жаңа
әзірлемелер жүзеге асырылып жатқаны маңызды іс.
Назарбаев Университетінде құрылған орталықтар мен
Алматыдағы «Алатау» инновациялық технологиялар
паркі ел ғылымын дамыту және коммерцияландыру,
стартаптарды жүзеге асыру, озық зертханаларды
көшіру ошақтары болмақ. Жастардың ғылымға
ұмтылуы олардың мүмкіндіктері мен жалақыларын
арттырғанын зор қуанышпен атап көрсетемін» деп
мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев.

Петр Коврижных,

«Геокен» ғылыми-өндірістік орталығы» ЖШС
Бас директорының орынбасары:

«Әл-Фараби атындағы ғылым және техника
саласындағы Мемлекеттік сыйлығы биыл бірінші
рет беріліп отыр және біздің еңбегіміздің алғашқы
жеті лауреаттың құрамында болуы біз үшін зор
мақтаныш, зор абырой. Біздің ұжымның еңбегінің
осылай марапатталуы зор қуаныш сезіміне
бөлейді, сонымен бірге сол биік деңгейге әрдайым
сай болуға және өз қызметтеріміздің тиімділігін
төмендетпеуге міндеттейді».

Ұзақбай Қарабалин,

2015 жылы ҚР Энергетика бірінші Вице-министрі:

«Осыдан үш жыл бұрын «ҚазМұнайГаз» ұлттық
компаниясының тапсырысымен және ҚР Инвестициялар
және даму министрлігінің Геология және жер
қойнауын пайдалану комитетінің қолдауымен беделді
қазақстандық ғалымдардың бір тобы ҚР мұнай
шоғырланған жерлерін бағалау бойынша жұмыстарды
бастады. Мұнай мен газ бойынша ресурстық базаны
қайта бағалау зерттеулердің басты мақсаты болды.
оның нәтижесі – «Қазақстан Республикасының
көмірсутекті шикізатының ғылыми негіздемесі»,
оның базасында «Қазақстан Республикасының
мұнай-газ шоғырланған және перспективті шөгінді
бассейндер атласы» шығарылды. Отандық геологиялық
ғылым мен практикалық мамандардың әлеуетін
көрсететін мұндай жұмыс Қазақстан егемендік
алғалы бірінші рет атқарылды. Әрбір шөгінді бассейн
бойынша (Қазақстанда мұндай 15 бассейн бар)
қолда бар әдістермен максималды зерттелу деңгейі
атқарылмағандықтан ғалымдар мәліметтерді жүйелі
талдауға кірісті. Зерттеу барысында ауқымды зерттеу
жұмыстары орындалғанын айта кеткен жөн. Жер
қойнауын сейсмикалық барлау, гравиметриялау және
магниттік электробарлау және басқаларын қоса
алғанда, геологиялық-геофизикалық зерттеулер бойынша
барлық қолжетімді деректер кешенді түрде зерттелді.
Сонымен қатар ұңғы бұрғылаудың аэрологиялық
зерттеу деректері мен нәтижелері пайдаланылды.
15 бассейннің әрқайсысы бойынша Қазақстанның
көмірсутекті әлеуетінің ғылыми негіздемесін орындаған
біздің ғалымдар әрі қарайғы геологиялық барлау
жұмыстарын белгілейтін ұсыныстар берді. Каспий
маңындағы тұзды ойпаттағы жаңа нысандар мен
горизонттар басым деп белгіленді».
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ЕУРАЗИЯЛЫҚ

2015 жыл

ИНТЕГРАЦИЯ
ЕврАзЭС
туралы шарттың
күшіне енуі
КЕЛЕШЕКТЕ
БІРТҰТАС
КӨМІРСУТЕГІ
НАРЫҒЫН ҚҰРУ
ПЕРСПЕКТИВАСЫ

Үш мемлекет тауарлардың,
қызметтердің,
капиталдардың және
жұмыс күшінің еркін
қозғалысына кепілдік
беру, экономиканың
басты салаларында:
энергетика, өнеркәсіп, ауыл
шаруашылығы, транспорт
саласында келісілген
саясатты жүзеге асыру
міндеттемелерін алды.
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2012–2016

2015

жылы 1-қаңтарда Қазақстан, Ресей және
Белоруссия арасындағы Кеден одағының
базасында Еуразиялық экономикалық
одақ (ЕврАзЭС) құру туралы Шарт күшіне енді.
Осы Шартқа Қазақстан, Ресей және Белоруссия
Президенттері Нұрсұлтан Назарбаев, Владимир Путин
және Александр Лукашенко 2014 жылы 29-мамырда
Жоғарғы Еуразиялық экономикалық Кеңестің Мәжілісінде
қол қойды.
ЕврАзЭС құру қатысушы елдерді интеграцияның
жоғары деңгейіне көтерді. Үш мемлекет тауарлардың,
қызметтердің, капиталдардың және жұмыс күшінің
еркін қозғалысына кепілдік беру, экономиканың басты

салаларында: энергетика, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы,
транспорт саласында келісілген саясатты жүзеге асыру
міндеттемелерін алды. Осылайша, 170 миллион адамы бар
ТМД кеңістігінде экономикалық дамудың күшті орталығы
болатын ірі ортақ нарық құру ісі аяқталды.
Келіссөздер барысында бірте-бірте күрделі
келіссөздерді шеше отырып, тараптардың құжаттарға
қол қоюы ұзақ жылдарға созылды. ЕврАЗЭС құру
туралы шартқа қол қояр алдында үш мемлекеттің Вицепремьерлері деңгейінде шешімін таппаған бірнеше мәселе
реттелмеген болатын. РФ Бірінші вице-премьері Игорь
Шувалов үш елдің көшбасшыларымен кездесер алдында
ЕврАзЭС құру туралы шартты даярлау жұмыстарын

Қасым-Жомарт Тоқаев,

Александр Лукашенко,

«Мен көптеген өкілеттіліктер берілген
Еуразиялық экономикалық комиссиясын толық
деңгейде пайдалануымыз тиіс деп санаймын.
Әзірше ол нағыз халықаралық ұйым дәрежесінде
жұмыс істеп жатқан жоқ. Менің білуімше,
комиссия қызметі мемлекет басшыларын да
қанағаттандырмайды. Біздің елдеріміздің
халқы да, президенттері де, парламенттері де
экономикалық және гуманитарлық салада тығыз
интеграция болуын қалайтыны аса маңызды.
Күрделі геосаяси жағдайды ескерсек, бұл –
басты мәселе».

«Біз олардың экономикасының біздікіне
қарағанда басқаша екенін, тіпті
түбегейлі басқаша екенін түсіндік. Оларда
шикізаттық экономика бар, оларда мұнай,
газ және басқасы бар, бізге бұл жағдайда
шектеулерсіз жұмыс істеу оңай болмайды,
бірақ біз осыларға қарамастан: біз келісеміз,
біз мұны атқарамыз деп мәлімдедік».

2015 жылы ҚР Сенат Төрағасы:

Беларусь Республикасының Президенті:

2015
атқарған делегация барлық қарама-қайшылықтарды
алып тастай алды деп мәлімдеді.
2015 жылы ЕврАзЭС-ке Армения мен
Қырғызстан қосылды.
ЕврАзЭС иелігінде масштабты бастапқы
энергия ресурстарының қоры және қуатты отынэнергетикалық кешені бар екенін ескере отырып,
ортақ энергетикалық нарықты кезең-кезеңмен
қалыптастыру туралы шешім қабылданды.
Атап айтқанда, бұл бастама энергетикалық
инфрақұрылымның, оның ішінде табиғи монополия
субъектілерінің серіктес елдердің электр энергетикасы
саласындағы қызметтерінің, сонымен қатар газ, мұнай
және мұнай өнімдерін тасымалдау жүйелерінің қол
жетімділігін қарастырады (2025 жылға қарай).

Тимур Жақсылықов,

2015 жылы ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау
Вице-министрі:

«Біздің еліміздің мұнай-газ мемлекеті екені
түсінікті және біз сыртқы нарыққа үлкен
ауқымда көмірсутегі өнімін экспорттаймыз.
Біз Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде
ортақ мұнай өнімдері нарығын құру және
газ тасымалдау жүйесінің қолжетімділігі
туралы 2025 жылға дейін белгілі бір ауыспалы
кезеңмен іске асырылатын уағдаластық жасап
жатырмыз».

Даниал Ахметов,

2015 жылы Еуразиялық экономикалық комиссиясының (ЕЭК)
энергетика және инфрақұрылым жөніндегі алқа мүшесі (министрі):

«ЕврАзЭС – үш мемлекеттің – Беларусь, Ресей және
Қазақстанның ғана жаңа даму векторы ғана емес,
сонымен бірге дүниежүзілік өркениеттің жаңа даму
деңгейі. 2025 жылы ЕврАзЭС мұнай, газ және мұнай
өнімдерінің ортақ нарығы жұмыс істей бастайды,
мұның өзі интеграциялар саласындағы ірі шешімдердің
бірі болып табылады.
Ортақ нарық құру арқылы біз көмірсутегі саласында
терең координация жасай аламыз, ол болса біздің ортақ
нарығымызда баға белгілеу тұрғысында, сол сияқты
қосылған құны жоғары өнім алу тұрғысында да бәсекеге
қабілетті болуға мүмкіндік береді.
Ресейге қарсы санкциялар Қазақстанға әсер етпейді
деген терең сенімділік бар, себебі Қазақстанның өз
серіктестері бар және олар Қазақстанды сенімді
серіктес ретінде бағалайды. Біздің транспорттау
жүйеміз барынша тиімді жүйе, ал көмірсутегінің өзіндік
құны бәсекеге қабілетті.
Бізге өзімізде бар технологиялық потенциалдың
таусылмайтынын және дәстүрлі әдіспен өндіру
тиімділігін арттыру, жаңа ұшқыр технологияларды
енгізу таяудағы 10-15 жыл ішінде маңызды
болып табылатынын түсінуге тиіспіз. Біздің
жеткізілімдеріміздің географиясын кеңейту үшін құбыр
транспортын, ең алдымен, оңтүстік-шығыс Азия және
Қытай бағытында дамыту біз үшін басты мәселе
болып табылады. Мұнай-газ секторын мемлекеттік
және корпоративтік басқару сапасын арттыру да
маңыздылығы кем емес мәселе».
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2016

жылғы 31-мамырда Астана қаласында
Еуразиялық экономикалық одаққа
(ЕврАзЭС) мүше елдердің Премьерминистрлері Жоғарғы Еуразиялық экономикалық кеңестің
мәжілісінде мемлекет басшылары деңгейінде ЕврАзЭС
шеңберінде Біртұтас мұнай және мұнай өнімдері нарығын
қалыптастыру тұжырымдамасын бекітті.
Бұл құжат 2014 жылғы 29-мамырдағы ЕврАзЭС
туралы шартқа сәйкес әзірленді.
Тұжырымдама аса маңызды құжат болып табылады.
Ол ЕврАзЭС туралы шартта көзделгендей, 2025 жылдың
1-қаңтарынан кешіктірмей тиісті шарттарға қол қойылуын
ескере отырып, ЕврАзЭС-ке мүше мемлекеттердің

Біртұтас технологиялық
негіздері бар дамыған
коммуникациялық
инфрақұрылымды
пайдалану ортақ
энергия ресурстары
нарығын қалыптастыру
кезінде заманауи
технологиялық
талаптарды және
сұраныстарды ескере
отырып, экономикалық
негізделген
энергетикалық
байланыстарды өнімді
дамытуға мүмкіндік
береді.

интеграциясын дамытуға және ЕврАзЭС-тің ортақ газ,
мұнай және мұнай өнімдері нарығын құруға негіз қалайды.
Мұнай және мұнай өнімдерінің ортақ нарығын құру
тұжырымдамасы мұнда мұнай және мұнай өнімдерінің
өзара сауда-саттығы екіжақты шарттар бойынша,
сол сияқты биржа арқылы да жүзеге асырылатынын
жобалайды. Ортақ нарықта дискриминациясыз тиімді
сауда-саттық үшін барлық жағдай жасалады, мұнай және
мұнай өнімдерін тұтыну, өндіру, тасымалдау, өңдеу туралы
ақпарат алмасулар қамтамасыз етіледі, баға белгілеу
ашықтығы артады.
ЕврАзЭС ортақ газ нарығын қалыптастыру Одақ
шеңберіндегі экономикалық интеграцияның ажырамас
бөлігі болып табылады және мүше мемлекеттер арасында
тауарлар, қызметтер, технологиялар мен капиталдардың
еркін қозғалысына жағымды жағдай жасауға бағытталады.
Оны құру барысында мүше мемлекеттердің газ нарығын
дамыту және жұмыс істеу ерекшеліктері; ортақ
нарықта ішкі сұранысты бірінші кезекте қамтамасыз
ету қажеттілігі; ортақ газ нарығын қалыптастырудың
халықаралық тәжірибесі және басқалары ескеріледі.
Қазақстан, ЕврАзЭС-ке мүше басқа мемлекеттер
сияқты өз мүддесін және ішкі мұнай, мұнай өнімдері және
газ нарығын қорғайтын басым құқық қалдырады.

Тайыр Мансұров,

2016 жылы Еуразиялық экономикалық комиссиясының
энергетика және инфрақұрылым жөніндегі алқа мүшесі
(министрі):

«Қазіргі заманда энергия ресурстарымен
қамтамасыз ету деңгейі, оларды өндіру
және сыртқы сауда ауқымы геосаясаттың
негізгі факторларының бірі болып табылады.
Ірі әлемдік державалар арасында энергия
ресурстарын игеру, оларды экспорттау және
жаңа бағыттар бойынша транспорттау
бәсекелестігі өсуде.
ЕврАзЭС энергетика саласындағы
стратегиялық мақсаттары – Одақтың
біртұтас энергетикалық кеңістігін құру және
үйлестірілген энергетикалық саясат жүргізу.
Оларды іске асыру үшін мынадай міндеттер
шешіліп жатыр: ЕврАзЭС-тің бәсекеге
қабілетті ортақ энергия ресурстары нарығын
кезең-кезеңмен құру; энергия ресурстары
жүйелерін дискриминациясыз қолдана
алу; үйлестірілген энергетикалық саясат
жүргізуді қамтамасыз ететін механизмдерді
әзірлеу және іске қосу; Одақ елдерінің
энергия ресурстары нарығын өзара қолдану
кедергілерін жою.
Біртұтас технологиялық негіздері бар
дамыған коммуникациялық инфрақұрылымды
пайдалану ортақ энергия ресурстары
нарығын қалыптастыру кезінде заманауи
технологиялық талаптарды және
сұраныстарды ескере отырып, экономикалық
негізделген энергетикалық байланыстарды
өнімді дамытуға мүмкіндік береді.
Біз ЕО энергетика саласындағы оң және
теріс тәжірибелерді, оның ішінде Еуропалық
энергетикалық одақ құру бойынша
Еурокомиссияның жоспарында зерделеп
зерттейміз және талдаймыз. Себебі біз
ЕО-мен өзара тиімді ынтымақтастық
шарттарымен практикалық әрекеттестікке
бағытталып отырмыз».
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК
САУДА ҰЙЫМЫНА
КІРУІ

2015

жылы маусымда Қазақстан Дүниежүзілік Сауда
Ұйымына (ДСҰ) кіру туралы келіссөздерді
аяқтады. Аталмыш келіссөздердің аяқталғаны
туралы мәлімденген жұмыс тобының қорытынды мәжілісі Женева
қаласында өтті.
Бұл оқиға тиісті келіссөздерді 19 жыл бойы жүргізген
республика үшін тарихи оқиға болды.
Қазақстан ДСҰ-ның 162-ші мүшесі болды. Дүниежүзіндегі
барлық айтулы экономистер Қазақстанды халықаралық құқық
нормаларына сәйкес сауда-саттық жүргізетін жағымды
инвестициялық климаты бар ел ретінде құптады.

«Құрметті қазақстандықтар!

2015

ДСҰ-ға мүше болу арқылы біздің экономикамыз үшін жаңа көкжиектер ашылады.
Бұл біздің кәсіпорындарымызға шетелдік нарыққа шығуға мүмкіндік береді, ал
тұтынушыларға – түрлі тауарлар мен қызметтерді ұсынады. Бүгінде біздің саудасаттықтың 90%-ы ДСҰ елдеріне жатады. Сондықтан осы шешім біз үшін аса
маңызды. Қазақстан шетелдік инвесторлар үшін ғана емес, сол сияқты отандық
инвесторлар үшін де тартымды болып отыр. Бізге жаңа өндірістер мен жұмыс
орындарын құру мүмкіндігі беріледі.
Келіссөздер 19 жыл бойы жүргізілді. Осы уақыт ішінде біздің Үкімет пен сарапшылар
бізге тиімді шарттарды қорғай отырып, бар күшін салып жұмыс істеді. Біз өз
экономикамыздың ең сезімтал мәселелері бойынша позицияларға келісімдер жасадық.
Оның ішінде, ауыл шаруашылығын қолдау – дәл осы тармақ бойынша біз күрделі
келіссөздер жүргіздік, себебі олар субсидияларды төмендетуді талап етті, бірақ
біз өз позициямызды қорғап қалдық. «Қазақстандық үлес» және қаржы қызметтері
нарығы және телекоммуникациялар мәселесі де күрделі болды. Біз өзіміздің ұлттық
мүддемізді қорғай отырып, ДСҰ мен ЕАЭО талаптарын үйлестіре алдық.
ДСҰ-ға кіру – тұтас Қазақстанның жеңісі, оны ғаламдық экономикалық жүйенің
ажырамас бөлігі ретінде мойындалуы. Біз Бес халықтық реформаны жүзеге асырып
жатқан кезде, Одақтың есігі алдымыздан айқара ашылғаны ерекше сәйкестік болды.
ДСҰ жұмыс стандарттары осы реформалардың – ашықтық, тиімділік, бәсекеге
қабілеттілік деген талаптарына сай келеді.
ДСҰ-ға кірген соң біз отандық кәсіпорындарға көмектесуден бас тартпаймыз. Ендігі
жерде мемлекет көрсететін қолдау шаралары халықаралық қағидаларға сәйкес
болуы тиіс. Дәл сол уақытта қазақстандық кәсіпорындар ДСҰ қағидалары бойынша
бәсекеге қабілеттілікті үйренуі тиіс.
Мен бұл жөнінде көптен бері айтып жүрмін, енді біздің ЕАЭО шеңберінде ғана емес,
ДСҰ масштабында басқа елдермен бәсекелесуге тура келетін уақыт келді. Бізді алда
көп шаруа күтіп тұр. Мен әрдайым ескерткендей, бұл ұйымға кіру басымдықтарына
қоса бәсекелестік те күшейеді. Барлық тауар өндірушілерге әлемдік деңгейге
жету керек.
ДСҰ-ға кіру біздің әлемдік экономикаға интеграциялануымызға, әлемнің озық 30 елінің
қатарына кіруге және «100 нақты қадам» Ұлттық жоспарын орындауға мүмкіндік
береді. Біз ДСҰ беретін басымдықтарды пайдалана алатынымызды дәлелдеуіміз
керек. Қазақстанның бұл істі атқара алатынына және әлемнің жетекші елдері
қатарынан орын алатынына сенімдімін».
(ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ДСҰ-ға кіру бойынша
келіссөздердің аяқталуына байланысты Қазақстан халқына Жолдауынан)
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ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ

ДИПЛОМАТИЯ
2014

жылы 1-қаңтардан бастап Қазақстан
алғаш рет халықаралық энергетикалық
сектордағы ережелерді заңмен міндеттейтін
халықаралық ұйымның жоғарғы басқарушы органы –
Энергетикалық Хартия жөніндегі конференцияға басшылық етті.
Республика 2013 жылы желтоқсанда Кипрдің астанасы
Никосияда өткен Энергетикалық Хартияның кезекті сессиясында
Энергетикалық Хартияның келесі конференциясының төраға
дәрежесінде сайланды. Онда Энергетикалық Хартия
конференциясының жаңа жүйесі мақұлданды, оның міндеті
Хартия процесіне мүше елдерді көбірек саяси тартуға жағдай
жасау. Осылайша, біздің еліміз жаңа тәжірибеге сәйкес төрағалық
ететін бірінші мүше-мемлекет болды.
Энергетикалық Хартия конференциясына төраға болып
ҚР Мұнай және газ министрі Ұзақбай Қарабалин, оның
орынбасары болып KAZENERGY қауымдастығы Төрағасының
орынбасары Жамболат Сәрсенов сайланды.

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
ХАРТИЯ ЖӨНІНДЕГІ
КОНФЕРЕНЦИЯҒА
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУІ

Кәрім Мәсімов,

ҚР Премьер-министрі, 2014 жылы қараша айында
Астана қаласында өткен Энергетикалық Хартия жөніндегі
конференцияда:

«Энергетикалық Хартия энергетикалық нарықты
басқаруда, осы нарықтың қатысушылары
арасында байланыс орнатуда үлкен рөл атқарады.
Осыған сәйкес Энергетикалық Хартия туралы
шарт өндірістік энергетикалық тізбектің
барлық қатысушылары үшін бірдей талаптарды
қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады.
Бүгінде транзиттік коридорларды дамыту
ғаламдық энергетикалық қауіпсіздіктің кілті
ретінде қарастырылады. Теңізге шығатын
жолы жоқ және Евразия құрлығының ортасына
орналасқан мемлекет бұл мәселеге ерекше басымдық
деп қарайды.
Біз Қазақстанда экономика үшін энергетиканы
дамыту әлеуетінің, жалпы жаңа жоғары сапалы
жұмыс орындарын құру және тұрмыс деңгейін
жақсартудың маңыздылығын толық түсінеміз.
Соңғы бірнеше жыл ішінде біз әлемнің жетекші
экспорттаушыларының қатарына іліндік және
қазір де біз ірі және маңызды жобаларды жүзеге
асырып жатырмыз.
Энергетикалық қауіпсіздік – біздің заманның
негізгі қиындықтарының бірі. Экономикалық өсу
энергетикалық ресурстарға деген сұраныстың
өсуіне әкеліп отыр. Біз осы қызмет бағыты, сонымен
қатар жаңармалы энергия көздерін іздестіру
таяудағы жылдары маңызды бола түседі деп
санаймыз. Бірде-бір компания, бірде-бір мемлекет
бұл мәселені жалғыз шеше алмайды. Біз бұл
сын-қатерлерді шешуге жұмыла кірісуіміз қажет».
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Урбан Руснак,
Жамболат Сәрсенов,
KAZENERGY қауымдастығыТөрағасының орынбасары:

«Төрағалық ету міндеті жүктелген бірінші ел болу – Қазақстан
үшін үлкен абырой. Біздің еліміз Евразияның дәл орта тұсына
орналасқан және өңірдің энергетикалық балансы мен энергиялық
қауіпсіздігінде маңызды рөл атқарады.
Біз өзімізді сенімді әрі тәжірибелі халықаралық серіктес ретінде
таныта алдық және Хартияны дүниежүзілік энергетикалық
басқару жүйесінде алға шығару жолында еңбектенуге даярмыз
KAZENERGY қауымдастығы және Қазақстан Үкіметі
республиканың қазіргі энергия ресурстарын транзиттеу
жағдайын «Жаңа Жібек жолын» – Қазақстан Қытай мен
Еуропаның энергетикалық нарығы арасында көпір болатын
энергия ресурстарын транзиттейтін мүлдем жаңа бағытты
құруға мүмкіндік ретінде қарастырып отыр. Бұл маршрут
көбінесе энергия ресурстарын құрлықпен тасымалдау
жолдарын қамтиды.
Қазіргі уақытта ғаламдық энергетикалық кешен күрделі
көп деңгейлі жүйені білдіреді, оған қарапайым саяси
тәсілдер жарамайды. Біздің бастамамыз соңғы уақытта
ғаламдық отын-энергетикалық кешенді дамыту шындығы
мен жекелеген мемлекеттер мен саясаткерлер ұстанып
отырған кейбір позициялар арасындағы дисбалансты, белгілі
бір түсініспеушіліктерді жоюға көмектеседі деп сенемін.
Сол себепті Қазақстанның, атап айтқанда KAZENERGY
Қауымдастығының Хартия процестеріне қатысуы геосаяси
көзқарас тұрғысынан қарағанда да маңызды.
Біз Энергетикалық Хартияны дүниежүзілік энергетикалық
басқару жүйесінде алға шығару жолында әрі қарай да
еңбектенуге даярмыз. Біз болашаққа сеніммен қараймыз».

Энергетикалық Хартияның
Бас хатшысы:

«Энергетикалық Хартия қағидалары
мен Еуразиялық экономикалық одақтың
біртұтас мұнай және газ нарығы
қағидалары бір-біріне ұқсас. Екеуінде де
энергия ресурстарын тасымалдауға тең
және кемсітпеушілік ұстанымы белгіленген.
Бастысы, оның Еуроодақ пен ЕАЭО елдері
арасында қарама-қайшылық туғызбаса
болғаны».

1991 жылғы Энергетикалық Хартия —
Шығыс пен Батыс арасындағы энергетикалық
ынтымақтастықты қолдайтын саяси декларация.
Хартия энергиямен сенімді жабдықтау және
тұрақты экономикалық даму тұрғысындағы ортақ
мүдделер бойынша халықаралық энергетикалық
ынтымақтастықтың іргетасы болып қаланатын
қағидаттарды нақтылайды.
Еуропалық энергетикалық қауымдастық идеясын
Голландияның бұрынғы Премьер-министрі Рюд
Любберс 1990 жылғы маусымдағы ЕО мәжілісінде
ұсынған болатын. 1991 жылы желтоқсанда Гаага
қаласында Батыс Еуропаның көптеген мемлекеттері,
ЕО (жеке тарап ретінде), Австралия, Канада, Түркия,
АҚШ және Жапония Хартияға қол қойды.
Хартияның талаптары мен декларациялары
міндетті заңды міндеттеме болып қалыптасуы
үшін Энергетикалық Хартияға Шартты жасау
тапсырылды. ЭХШ 1994 жылы желтоқсанда қол
қоюға ұсынылды.

ӨЗІНДІК ЖЕТІСТІКТЕРІ
МЕН КЕМШІЛІКТЕРІ БОЛА
ТҰРА, ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
ХАРТИЯҒА ШАРТ БҮГІНГІ
КҮНІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
ҚАҚТЫҒЫСТАР
ТУЫНДАҒАНДА НЕГІЗГЕ
АЛА ОТЫРЫП ШЕШІМ
ТАБУҒА БОЛАТЫН ЖАЛҒЫЗ
ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚҰЖАТ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ.

Ұзақбай Қарабалин,
2014 жылы ҚР Энергетика министрінің орынбасары:

«Өзіндік жетістіктері мен кемшіліктері бола
тұра, Энергетикалық Хартияға шарт бүгінгі
күні халықаралық энергетикалық қақтығыстар
туындағанда негізге ала отырып шешім табуға
болатын жалғыз құқықтық құжат болып табылады.
Себебі халықаралық транзиттік ағындарға көмек
көрсету – ЭХШ басым бағыттарының бірі. Бұл
мәселе Евразиядағы энергетикалық қауіпсіздік
үшін аса маңызды, себебі осы өңірдегі мұнай мен
газдың қомақты үлесі көптеген шекаралар мен заң
құзыреттіліктерін кесіп өтетін құбыр арқылы үлкен
қашықтықтарға тасымалданады.
Менің ойымша, ЭХШ – барынша икемді шарт және
жаңа сын-қатерлерге әрекет етуге даяр. Қазақстан
осы саяси-энергетикалық процестерге толыққанды
қатысуын жалғастыра береді деп сенемін.
Қазақстан Энергетикалық Хартияға мүшелік еткен
соңғы жылдарында оның дамуына зор үлес қосты.
Расында солай.
Біріншіден, 2012 жылы біз Қазақстанның
энергетикалық секторындағы инвестициялық
климат пен нарық құрылымына тереңдетілген шолу
әзірледік, онда бірқатар тұжырымдар жасалды.
Атап айтқанда, тікелей шетелдік инвестициялар
ағынын қамтамасыз ете отырып, кәсіпкерлік ортаға
жасалатын жағдайларды біршама жақсартты.
Көмірсутегі шикізатын өндіру ауқымы өсті және
энергетикалық сектордағы халықаралық саудасаттық және ынтымақтастықты дамыту
мақсатында мұнай және газ құбырлары желісі
жаңартылды. Энергия сыйымдылығын төмендету
Қазақстан үшін ендігі басым бағыттардың бірі
болмақ, ол үшін технологиялық жаңартулар,
тұтынуға бақылауды күшейту, энергия тиімділігі
саласындағы бағдарламалар, тиісті тарифтік
саясат және коммуналдық қызметтерді әрі қарай
коммерциялау туралы халыққа көптеп жариялау
талап етіледі.

Екіншіден, Энергетикалық Хартия Хатшылығының
Білім орталығымен әрекеттестік ету шеңберінде
биылғы жылдың маусым айында Астанада «Жылдам
өзгеріп отырған әлемде энергия қауіпсіздігін нығайту
үшін инвестицияларды қорғау стратегиясы»
тақырыбында басшылар үшін біліктілікті арттыру
бағдарламасы ұйымдастырылды.
Үшіншіден, қазіргі уақытта Хатшылық KAZENERGY
қауымдастығымен әрекеттесе отырып, Қазақстанның
энергия тиімділігі саласындағы саясатына
тереңдетілген шолу жасау жұмыстарын аяқтады.
Осы саладағы стратегиялар мен саясаттың ағымдағы
мәртебесінің кешенді бағалауын және осы процесті
жүзеге асыруға кедергі келтіретін негізгі қиындықтар
мен бөгеуілдердің талдауын ұсыну қажет. Бұл туралы
Астанада алда болатын Конференция сессиясында
ресми жариялау жоспарланып отыр.
Биылғы жылғы Қазақстанның өзінің төрағалығы
шеіберінде ұсынған басымдықтары мен
бастамаларына қатысты айтар болсақ, ол
энергетикалық секторға инвестицияларды алға
бастыруға қатысты конструктивтік ұсыныстарды,
транзит пен сауда-саттықты, дауларды шешу
механизмдерін жетілдіруді, сонымен қатар
Энергетикалық Хартия процесін жаңартуды қамтиды.
Атап айтқанда, біз дауларды реттеу механизмі
ретінде халықаралық арбитражға жүгінуді
болдырмауға көмектескен медиацияны енгізуді
ұсындық. Оған қоса, біз даулардың тиімдірек шешілуін
қамтамасыз ету және тіпті оларды болдырмау
мақсатында Бас Хатшы жанынан Инвестицияларды
қорғау жөніндегі омбудсмен лауазымын құруды
ұсындық.
Біз халықаралық энергетикалық ынтымақтастық
шеңберінде, егер ол өзара тиімді қызметтерді
жетілдіруге бағытталған болса, кез келген
жаңартуларға әзірміз».
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2012–2016

ҮЛЕСТІК
МҮДДЕ

2012

Қарашығанақ
кен орнын
игеруге
Қазақстанның
кіруі

жылы маусымда Қазақстан алып мұнай-газ
конденсатты Қарашығанақ кен орнын (Батыс
Қазақстан облысы) игеріп жатқан Karachaganak
Petroleum Operating (KPO) халықаралық консорциумынан 10%
үлес сатып алу бойынша мәмілені аяқтады.
Мәміле нәтижесінде қатысу үлестері былайша бөлінді:
британдық BG Group және итальяндық Eni компанияларына –
29,25% үлес, американдық Chevron – 18%, ресейлік «Лукойл»
компанияларына – 13,5%, ал Қазақстан Республикасына 10%
үлес берілді.
Осы уақытқа дейін ол Қазақстанға үлестік мүдделер
берілмеген елдегі жалғыз масштабты мұнай-газ жобасы болатын.

Қазақстан шаруашылық дауларды реттеудің орнына
5% үлес алып және тағы 5% үлесті $1 млрд сатып алып,
сонымен қатар бұрын сөз болған талап-тілектерді реттей
отырып, жобаға кірді. 5% қатысу үлесін және салықтарды
төлеу үшін 2012 жылғы республикалық бюджетке
толықтырулар жобасында жалпы сомасы $2 млрд шығындар
көзделді. Мердігер осы орайда төленген соманың бір бөлігін,
атап айтқанда $1 млрд-ты бюджетке жобадағы үлесті
сату салығы түрінде қайтарып берді, қалған $1 млрд-ты
«ҚазМұнайГазға» қарыз ретінде берді – бұл ақша «СамұрықҚазына» қоры арқылы дәл солай бюджетке қайтарылды.

Сауат Мыңбаев,
2012 жылы ҚР Мұнай және газ министрі:

«Келіссөздер барысында қиындықтар көп болды. Бірақ, жобаға қатысушылардың басым бөлігі
мәмілеге оң қабақ танытқанын атап көрсеткен жөн. Қазақстан осы жағдайда халықаралық
ынтымақтастықты нығайтуға және дамытуға барынша әзір екенін көрсете алды деп ойлаймын.
Қазақстанның Қарашығанақ жобасына қатысуы 2037 жылы аяқталатын ӨБҚК қалған барлық
қолданылу мерзімі ішінде $3,3 млрд-тан 5 млрд дейінгі көлемдегі ақша ағыны (СashFlow) түрінде
немесе «ҚазМұнайГаздың» (NPV) $1,4 млрд-тан $2 млрд дейінгі дисконтталған ақша ағыны
түрінде қосымша табыс әкеледі. Бұл қосымша табыс көлемі 2012 жылдан бастап 2037 жылға
дейінгі кезеңдегі мұнай құнына байлаулы, осы орайда, 1 баррель шикі мұнайдың әлемдік құны
$85 болғанда, оның ең төменгі шегі – $3,3 млрд болады. Мұнайдың одан жоғарырақ бағасы
тіркелгенде бұл сома сәйкесінше өседі. Аталған табыс Қазақстан бюджетіне KPO тарабынан
түсетін салықтық аударымдарға, сонымен қатар «ҚазМұнайГаз» ӨБК-ге қатысудан алатын
мұнай түсімдеріне қосымша түседі. Сонымен қатар түсімдер сомасы Қарашығанақ кен орнының
әрі қарай даму сценариіне байланысты болады: билік тарабынан мақұлданса, өндірісті біршама
өсіруді жобалап отырған 3-Фазаны іске асырған жағдайда көмірсутегі өндіру ұлғаяды».

ҚАРАШЫҒАНАҚ ЖОБАСЫНДАҒЫ
ҚАТЫСУШЫЛАР ҮЛЕСІ
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2012–2016
«...Бүгінде Қарашығанақ
бойынша Өнім бөлісі туралы
қорытынды келісімде, егер
Қазақстан жобаның тиімділігін
арттыруға мүмкіндік беретін
қосымша үлес қосса, оған
10 пайыздық қатысу үлесін
алуға құқық беріледі деп
жазылғаны туралы білетіндер
кемде-кем. Ұзақ жылдар
бойы біз бұл құқығымызды
пайдалана алмадық, тек
«ҚазМұнайГаз» ұлттық
компаниясы осы жобаны
қаржыландыруға толық
құқықпен қатысу үшін өз
әлеуетін өсіргенде ғана оны
жүзеге асыра алдық».
Ұзақбай Қарабалин

Ұзақбай Қарабалин,

1997 жыл, Қарашығанақ бойынша ӨБҚК қол қою сәтінде, «Қазақойл» ҰМК Вице-президенті,
2012 жылы «Қазақстан мұнай және газ институты» АҚ Бас директоры:

«Қазақстан Қарашығанақ кен орнын игеруге шетелдік инвесторларды тарту
бойынша процестің басынан бастап осы жобаға кіруді терең ойластырып,
жобалады. Бірақ ол идеядан бас тартты. Біріншіден, республика жобаға
қатысу үлесінен тыс, кен орнын игеруге Қарашығанақ консорциумының
құрылтайшылары сияқты қомақты қаражат салмай-ақ, ӨБҚК бойынша
өнім бөлісінен үлес алды. Екіншіден, ӨБҚК-ге қол қойылатын сәтте мұндай
жобаларға миллиардтаған инвестициялар салуға Қазақстанның әлеуеті
жеткіліксіз болды. Қазақстанның Қарашығанақтағы үлеске мердігер
дәрежесінде ұмтылмауының негізгі себебі осы болатын.
Осыған қарамастан, бүгінде Қарашығанақ бойынша Өнім бөлісі туралы
қорытынды келісімде, егер Қазақстан жобаның тиімділігін арттыруға
мүмкіндік беретін қосымша үлес қосса, оған 10 пайыздық қатысу үлесін алуға
құқық беріледі деп жазылғаны туралы білетіндер кемде-кем. Ұзақ жылдар
бойы біз бұл құқығымызды пайдалана алмадық, тек «ҚазМұнайГаз» ұлттық
компаниясы осы жобаны қаржыландыруға толық құқықпен қатысу үшін өз
әлеуетін өсіргенде ғана оны жүзеге асыра алдық».

Болат Ақшолақов,
2010-2011 жылдары PSA ЖШС Бас директоры:

«Қазақстанның акционер құқығымен Қарашығанақ жобасына кіруі қажеттігі
туралы мәселе көтерілгенде, оның басқа қатысушыларымен ұзақ та күрделі
келіссөздер процесі басталды. Келіссөздер процесін жүргізу үшін маған шұғыл
түрде команда жинап, Мұнай және газ министрлігі басқаратын компания
құру тапсырылды.
Мұндай компанияны «нөлдік» деңгейден, Жарғыға қол қоюдан, тіркеуден,
логотипін ойлап табудан бастап құруға тура келді. Логотип негізінде мен
қазақтың былғары ыдысы – торсықты алып, оны оңға қарай садақ сияқты
бұрылған күйде бейнеледім. Бұл ұлттық нақыштағы және біздің дұрыс
бағытта екенімізді көрсететін символ еді. Атауын ойластыруға біраз күш
жұмсадық: ол өте ұзақ еді – Өнім бөлісі туралы келісім бойынша уәкілетті
орган... Қысқартып айту да онша ыңғайлы бола қоймады. Сосын мен былай
деп шештім: «Біз оны қысқаша PSA деп атайық». Бұл «Рroduction sharing
agreement» деген сөзді білдірмейтін, бірақ мағынасы дәл сондай еді. Компания
ҚР-дағы Өнім бөлісі туралы келісім бойынша уәкілетті орган болды.
Біз Қарашығанақ бойынша келіссөздерді екі жыл бойы жүргіздік, бірақ
нәтижесінде шетелдік серіктестермен Қазақстанның осы жобаға кіруі
туралы келісе алдық. Қорытындысында бүгінде Қазақстан Қарашығанақта
10% үлесті иеленеді».

PSA ЖШС 2010 жылы маусымда құрылды.
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» акционерлік
қоғамы осы компанияның жарғылық қорындағы
100% қатысу үлесін Қазақстан Республикасының
Мұнай және газ министрлігіне сенімгерлік
басқаруға тапсырып PSA ЖШС құрылтайшысы
болды. Қазақстан Республикасының Энергетика
министрлігі Қазақстан Республикасы Мұнай және
газ министрлігінің құқықтық мұрагері болды.
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РЕСЕЙЛІК
2014 жылғы 1 қаңтардан бастап өзара жеткізілім
схемасын қолдана отырып, ресейлік мұнай бірінші рет
Қазақстан жерімен ҚХР-ға тасымалдана бастады.
Тиісті екіжақты келісімге қол қойылуы осы оқиғаға
түрткі болды. Осылайша, 2013 жылы 24-желтоқсанда
Қазақстанның Мұнай және газ министрі Ұзақбай
Қарабалин және РФ Энергетика министрі Александр Новак
Ресей мұнайын Қазақстан жерімен Қытайға тасымалдау
туралы Мұнай транзиті саласындағы Ынтымақтастық
туралы үкіметаралық келісімге Москва қаласында, екі елдің
басшылары қатысқан Еуразиялық Экономикалық кеңестің
мәжілісінде қол қойды. Ал 2013 жылы 27-желтоқсанда
«ҚазТрансОйл» АҚ Бас директоры (Басқарма төрағасы)
Қайыргелді Қабылдин мен «Роснефть» ААҚ Президенті
Игорь Сечин мұнай тасымалдау бойынша қызметтер ұсыну
шартына жасасты.
2014 жылдан бастап Қазақстанның Магистралдық
мұнай құбыры жөніндегі ұлттық операторы «ҚазТрансОйл»
АҚ ресейлік «Роснефть» компаниясына автоматты түрде
5 жылға ұзарту мүмкіндігімен 5 жыл бойы Прииртышск –
Атасу – Алашанькоу бағытымен ҚХР бағытында мұнай
тасымалдау бойынша қызметтер көрсете бастады.
Тараптар Ресей Қытайға Қазақстан жерімен осы
көрсеткішті 10 млн тоннаға дейін ұлғайту мүмкіндігімен
жылына 7 млн тонна мұнай жөнелтіп отыратыны туралы
уағдаласты.
Бұрын мұндай жеткізілімдер эпизодтық сипатта
болатын және Қытайға ҚР арқылы тасымалданатын
мұнайдың жалпы ауқымы онша көп болмайтын. Енді
транзитке үкіметаралық келісіммен кепілдік берілді.
Оған қоса, 2014 жылғы 1-қаңтардан бастап Ресейден
Қазақстан аумағына ішкі тұтынуларға ашық түсті мұнай
өнімдерін кедендік баж салығынсыз жеткізу режимі жұмыс
істей бастады. Осы орайда реэкспорт жүзеге асырылмауы
үшін Қазақстан өз аумағынан ашық түсті мұнай өнімдерін
әкетуге тыйым салуға міндеттенді. Сондай-ақ Ресейден
Қазақстанға қара түсті мұнай өнімдерін, негізінен мазутты
әкелуге тыйым салынды.

Қайыргелді Қабылдин,

2014 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директоры,
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасының мұнай
тасымалдау жөніндегі орынбасары:

«Қазақстан аумағы РФ-дан Қытайға мұнай
тасымалдау үшін транзиттік аумақ болып отыр.
Мұндай ешуақытта болған емес, мұндайды
болады деп ешкім елестете де алған жоқ!
Осылайша, біз басқа елдерде де сұранысқа ие
болған жүйені құра алдық. 2020-2030 жылдары
Қытай нарығы бізді ғана емес, көршілерді де
қызықтырады деп ойлаймын. Дәл осы тұста
Қазақстан энергетикалық хаб бола алады».
Ұзақбай Қарабалин,
2014 жылы ҚР Мұнай және газ министрі:

«Бұл біздің Ресеймен қарым-қатынасымыздағы
бетбұрыс кезең болды. Ресейлік тарапқа қолайлы
транзиттік тарифтер ұсынылды. Ал біз болсақ
Ресей мұнайын транзиттеуден пайда түсіре
бастадық».
Мәлік Сәлімгереев,

2014 жылы «Самұрық-Қазына « ҰӘҚ АҚ Басқарушы
директоры:

«Қазақстанға өз аумағы арқылы Қытайға
РФ мұнайының тасымалдануы тиімді. Бұл
коридорда біз транзиттен қандай да бір маржа
аламыз. Бюджеттің табыстық бөлігі өсетіні
заңды, сәйкесінше салықтар да түсе бастайды.
Егер салықтар түсе бастаса, бұл ел үшін оң алғы
шарт болады деп ойлаймын».

ТРАНЗИТ
Ресей мұнайын
Қазақстан
жерімен Қытайға
тасымалдай
бастау

Жамболат Сәрсенов,
KAZENERGY қауымдастығы Төрағасының орынбасары:

«2013 жылы желтоқсанда қол қойылған және тараптар
биылғы жылы бекіткен үкіметаралық келісімге сәйкес
РФ және ҚР Атасу – Алашанькоу, Қазақстан – Қытай
мұнай құбырымен мұнай жеткізу барысында 7 млн
тоннаға swap-схеманы пайдалану ниеттерін растады.
Мұнай тасымалдау құнын Қазақстанның уәкілетті
мемлекеттік органы келісімнің тұтас қолданылу мерзіміне
1 тоннаға АҚШ долларымен есептеп, тараптардың
уәкілетті ұйымдарының уағдаластығы негізінде
бекітеді. Қазақстан тарабы тасымалдау бағыты
бойынша мұнай тасымалдау бойынша қызметтерге,
оның ішінде оның қатысушыларының кез келгеніне
нөлдік мөлшерлеме бойынша ҚҚС белгілейді. Осы орайда
Қазақстанның салық заңдарына сәйкес ҚҚС қайтару
мақсатында қазақстандық тарап мұнай тасымалдау
бойынша қызметтерді халықаралық тасымал ретінде
қарастырады.
Қазақстандық МӨЗ-дерді мұнаймен қамтамасыз ету
мақсатында, егер ресейлік тараптың уәкілетті ұйымы
мұнай тасымалдау маршрутының соңғы пунктінде
(Алашанькоу) тасымалдау туралы шартта көзделген
мөлшерде және сападағы мұнайды тапсыратын
болса, қазақстандық тараптың уәкілетті ұйымының
Қазақстанның магистралдық құбырлар жүйесінде
ресейлік мұнайды қазақстандық мұнайға ауыстыру
туралы өз бетінше шешім қабылдауға құқығы бар».
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ХАЛЫҚ

СЕНІМІ

«ХАЛЫҚТЫҚ IPO»
МЕМЛЕКЕТТІК
БАҒДАРЛАМАСЫНА
«ҚАЗТРАНСОЙЛ»АҚ
ҚАТЫСУЫ

2012

жылы 25-желтоқсанда Қазақстандық
қор биржасының (KASE) сауда
залында «Халықтық ІРО» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде «ҚазТрансОйл» АҚ жай
акцияларын екінші нарықта сатудың ресми ашылу
салтанаты өтті. Іс-шараны «ҚазТрансОйл» АҚ (KASE
бірлесіп) ұйымдастырды.
«Халықтық ІРО» мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларын Қазақстандық
қор биржасына орналастыру бағасы, саны және құрылымы
туралы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Директорлар
кеңесінің шешімі ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 31-қазандағы
№1376 қаулысымен бекітілді. Бағалы қағаздардың
ұйымдастырылған нарығында бастапқы орналастыру
барысында «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясының құны
725 теңге деп белгіленді. «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларына
жазылу 6-қарашада басталып, 5-желтоқсанға дейін
жалғасты.
2012 жылғы қарашаның 6-сынан бастап 27-сіне
дейін республиканың әр түрлі елді мекендерінде: Астана,
Алматы, Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Көкшетау,
Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Петропавловск,
Семей, Талдықорған, Тараз, Орал, Өскемен, Шымкент,
аудандық орталықтарда және ауылдарда 100-ден астам
кездесу өткізілді. «ҚазТрансОйл» АҚ орналастырылған
акцияларын сатып алуға жоғары қызығушылық танытқан
Республиканың жинақтаушы зейнетақы қорларының
басшыларымен кездесулер өткізілді. Қазіргі уақытта

Қазақстан Республикасының 8 миллионға тарта азаматы
ЖЗҚ салымшылары болып табылатыны қоғам үшін маңызды
болды.
2012 жылы 13-желтоқсанда биржа «ҚазТрансОйлға»
қабылданған Өтініштер тізбесін ұсынды. Жазылу шарттарына
сай тізбеге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
құрылған ҚР ЖЗҚ азаматтарының өтініштері ғана, сонымен
қатар маркет-мейкердің өтініші енгізілді.
Қабылданған өтініштер тізбесіне сай жалпы сомасы
59 408 943 975 теңгеге 34 676 өтініш келіп түсті, оның ішінде
10 өтініш ҚР азаматтарынан, 10 өтініш ЖЗҚ-дан және
1 өтініш маркет-мейкерден түсті.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы
31-қазандағы №1376 қаулысымен бекітілген «ҚазТрансОйл»
АҚ жай акцияларын орналастыру құрылымына сәйкес
өткізілген бөлу нәтижелері бойынша: маркет-мейкердің
1 өтініші (орналастырылатын акциялардың 0,6%-ы);
Қазақстан Республикасы азаматтарының 34 676 өтініші
(орналастырылатын акциялардың 79,1%-ы); ЖЗҚ
10 өтініші (орналастырылатын акциялардың 20,4%-ы)
қанағаттандырылды.
«Халықтық ІРО» жарияланғаннан кейінгі алғашқы
сағаттардың өзінде-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларын
сатып алу өтініштерінің көлемі 86 млн теңгені құрады. Осы
орайда Орталық депозитария деректері бойынша брокерлік
есепшоттардың саны 2012 жылы 6-қарашада 25 мыңға жетті.
Алғашқы екі аптаның өзінде қазақстандықтар 3 млрд теңгеге
«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларын сатып алды.

2012

Қайыргелді Қабылдин,

«ҚазТрансОйл» АҚ Бас директоры,
Халықтық ІРО:

«Жалпы қорытынды жасай келе, біздің
компанияның акцияларын сатып алып,
ел экономикасының дамуына үлес қосуға
әзір екендігін көрсеткен азаматтардың
бізге артқан сенімі бізді мақтаныш
сезіміне бөлегенін атап көрсетемін. Өз
тарабымыздан біз бұл сенімнен шығу үшін
бар күшімізді салдық».

«Үкімет IPO бағдарламасын
қарап жатқан кезде, экономиканың
нақты секторының компаниясы
«ҚазТрансОйл» акцияларды
бастапқы орналастыру
қағидаттары мен талаптарына
барынша сай келді. Бағдарлама «Халықтық
IPO» деп аталғанымен, мұндай орналастыру
барысындағы қағидалар мен талаптар
халықаралық алаңдар мен қазақстандық
алаңдар үшін бірдей болады.
2012 жылы «Халықтық IPO» бағдарламасы
шеңберінде 34 мың қазақстандық
«ҚазТрансОйлдың» халықтық
акционері болды.
Үш жыл ішінде – 2011, 2012 және
2013 жылдары – «ҚазТрансОйл»
өз қызметтерінің нәтижесі бойынша
акционерлеріне 180 миллиардтан астам
теңге немесе сол кездегі бағам бойынша
$1 миллиард төледі. Олардың ішінде
10%-ын миноритарлық акционер болып
табылатын азаматтар алды. Экономиканың
нақты секторының бірде-бір компаниясы
халықтың пайдасына ешқашан осынша ақша
төлеген жоқ!
2012 жылы 25-желтоқсанда Астана
қаласында Қазақстан Республикасының
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
«ҚазТрансОйл» АҚ-ға бизнестің әлеуметтік
жауаптылығы бойынша өткізілген «Парыз2012» байқауының Гран-приін табыстады».
Қайыргелді Қабылдин

Өмірзақ Шүкеев,

2012 жылы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ
Басқарма төрағасы:

«Бүкіл елде «ҚазТрансОйл» акцияларына
жазылу бойынша кампания өткізіліп
жатыр. Қарқыны аса жоғары. Бүгінгі
күннің өзінде жазылушылар саны
2400-ге жетті. Олар 3 миллиардтан
астам теңгеге акция сатып алды.
Күн сайын акция сатып алуға
500-600 өтініш қабылданады.
Біз акциялардың үштен екісін жеке
тұлғалар сатып алады деп ойладық.
Бұл соңғы меже емес екені қазірдің өзінде
белгілі болып тұр. Зейнетақы қорлары
акциялар жетпей қала ма деп қобалжуда.
Бізді, жалғыз-ақ қынжылтатыны – біздің
халықтың бәрін соңғы күні істейтін
әдеті. Сондықтан барлық инвесторлардан
өз қаражаты мен уақытын бірдей
бөлуін өтінеміз».
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ГАЗ
БАЗАСЫ

2012–2016

«ГАЗ ЖӘНЕ ГАЗБЕН ЖАБДЫҚТАУ ТУРАЛЫ»
ҚР Заңын қабылдау

ГАЗ ЖӘНЕ ГАЗБЕН
ЖАБДЫҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ
ҰЛТТЫҚ ОПЕРАТОР
2012 жылы 9-қаңтарда Қазақстанда Президент Нұрсұлтан
Назарбаев қол қойған «Газ және газбен жабдықтау туралы» ҚР Заңы
күшіне енді.
Жаңа Заң Қазақстан Республикасындағы газ және газбен
жабдықтау саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық,
экономикалық және ұйымдық негіздерді белгіледі және Қазақстан
Республикасының газға деген ішкі сұраныстарын қамтамасыз етуге,
сонымен қатар газбен жабдықтау жүйесі нысандарының тиімді,
сенімді әрі қауіпсіз пайдаланылуына жағдай жасауға бағытталды.
«Газ және газбен жабдықтау туралы» ҚР Заңымен ұлттық
оператор ұғымы енгізілді. ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 5-шілдедегі
№914 қаулысымен Қазақстанның газ және газбен жабдықтау
саласындағы ұлттық операторы болып «ҚазТрансГаз» АҚ мемлекеттік
компаниясы белгіленді.

2012 жыл

«ҚазТрансГаздың» ұлттық оператор ретіндегі
басты мақсаты Қазақстанның тауарлық газға деген
ішкі сұраныстарын қамтамасыз ету. Ұлттық оператор
Қазақстанды газбен қамтамасыз етудің басты схемасын әзірлеу және іске асыруға қатысуы және шикі
және тауарлық газды, сонымен қатар тауарлық газбен
жабдықтайтын біртұтас жүйенің (БГЖ) нысандарын
сатып алу істерінде мемлекеттің айрықша құқығын
жүзеге асыруы тиіс. Оған қоса, оған БГЖ нысандарының технологиялық жұмыс режимін орталықтандырылған оперативтік-диспетчерлік басқаруды қамтамасыз
ету және тауарлық газды көтерме және бөлшек саудада
өткізу міндеті жүктелген.
Осының бәрі газдың ішкі ресурстары есебінен
елді газдандырудың стратегиялық міндеттерін шешуге
мүмкіндік береді.

Сауат Мыңбаев,

2012 жылы ҚР Мұнай және газ министрі:

«Заң ұлттық оператордың Үкімет белгілейтін
қызметтерінің базасы болмақ, бұл оператордың
басты міндеттерінің бірі – елдің ішкі
сұраныстарын басымдықпен қамтамасыз ету
мақсатында тауарлық және шикі газды сатып
алуда мемлекеттің айрықша құқығын іске асыру.
Газдандырудың бас сызбасын әзірлеу және
бекіту көзделіп отыр, шынында, бұл сызба
қазір жұмыс істеп тұрған газбен жабдықтау
жүйелерін жаңарту және жаңа нысандарын
салудың, қажетті қаржы құралдары және
олардың көздерінің, сонымен қатар тауарлық
және сұйытылған мұнай газының перспективті
ресурстарының қадам-қадам бойынша
сипатталған жоспары болып табылады.
Газдың ішкі нарығындағы мемлекеттік бағаны
реттеу ісі де кезекте тұр. Тауарлық және
сұйылтылған, көмірсутекті газға үкімет
бекітетін шектік көтерме сауда бағасын енгізу
жоспарланып отыр».

Серік Сұлтанғали,
2012 жылы «ҚазТрансГаз» АҚ Бас директоры:

«Елбасы елдің газ саласындағы толық
энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ету
жөнінде тапсырма берген соң, «Газ туралы»
заңды әзірлеу мәселесі туындады. Себебі мұнай
өндіруші және газ тұтынушы компаниялар
арасында заңдық келіспеушіліктер болып
тұрды. Қазақстанда бұрын болмаған жаңа
«Газ туралы» заңның қабылдануы атқарылған
қыруар жұмыстың нәтижесі болды. Онда газ
және газбен жабдықтау саласындағы ұлттық
оператор дәрежесіндегі «ҚазТрансГаздың»
атқарымдары нақты көрсетілген».
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МАГИСТРАЛЬ

ЗАҢЫ

«МАГИСТРАЛЬДЫҚ ҚҰБЫР ТУРАЛЫ»
ҚР Заңын қабылдау

МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ
ҚҰБЫРЫ ЖӨНІНДЕГІ
ҰЛТТЫҚ ОПЕРАТОР

2012 жылы 22-маусымда ҚР Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев Қазақстан Республикасының «Магистральдық құбыр
туралы» №20-V Заңына қол қойды.
Бұл құжат ел экономикасы үшін стратегиялық маңызы бар
магистральдық құбыр саласындағы қатынастарды реттеу арқылы
Қазақстан Республикасының экономикалық және энергетикалық
қауіпсіздігін нығайту мақсатында қабылданды.
Құжаттың басты нормаларының бірі – жаңадан құрылатын
кез келген мемлекеттік, сол сияқты жекеменшік магистральдық
құбыр жобасына мемлекеттің басым құқықпен қатысуын
бекіту. Осы арада мемлекеттің басым құқығы қолданыстағы
магистральдық құбыр ұлғайтылған жағдайларда, жекелеген
участоктарда құбыр ауыстырылғанда немесе құбырдың қатарлас
тізбектері төселгенде, қолданылмайды.
Заңды әзірлеу барысында магистральдық құбырларды
дамыту үшін тежеуші фактор болып табылатын магистральдық
құбыр саласындағы құқықтық қатынастардың маңызды бөлігі
реттелмегені назарға алынды.
Сонымен қатар осы заңмен ұлттық оператор институты
енгізілді. Оған дауыс беруші акцияларының 50% мемлекетке
немесе мемкомпанияларға тиесілі магистралдық құбырларды
эксклюзивтік оперативті басқару құқығы беріледі деп
жобаланып отыр.
ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 8-қазандағы №1237 қаулысына
сәйкес магистральдық құбыр жөніндегі ұлттық оператор болып
«ҚазТрансОйл» АҚ мемлекеттік мұнай құбыры компаниясы
белгіленді.

МАГИСТРАЛЬДЫҚ ҚҰБЫР ЖӨНІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ
ОПЕРАТОРДЫҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ:
– Ішкі және сыртқы нарыққа магистральдық
мұнай құбырымен өнім тасымалдау
барысында Қазақстан Республикасының
және осы қарым-қатынастардың басқа
қатысушыларының мүддесін қамтамасыз ету;
– Магистральдық мұнай құбыры жүйесінің
инновациялық дамуын және оның
дүниежүзілік энергетикалық жүйемен
бірігуін қамтамасыз ету;
– Мұнай-газ секторын магистральдық мұнай
құбырымен мұнай тасымалдау бөлігінде
дамыту жөніндегі мемлекеттік және ұлттық
бағдарламаларды әзірлеуге және орындауға
қатысу;
– Қазақстан Республикасының магистральдық
құбыр туралы заңнамасын жетілдіруге
бағытталған нормативтік құқықтық актілер
жобасы бойынша ұсыныстарды пысықтап,
уәкілетті органның қарауына енгізу;
– Магистральдық мұнай құбыры саласындағы
нормативтік және нормативтік-техникалық
құжаттама жобаларын әзірлеуге қатысу;
– Магистральдық құбырмен мұнай
тасымалдау саласындағы халықаралық
шарттарды әзірлеу және іске асыруға
қатысу; энергетикалық қауіпсіздікті нығайту
және мұнай тасымалдау бағыттарын
әртараптандыруға бағытталған
халықаралық жобаларды іске асыру
бойынша жұмыстарға қатысу.

Сауат Мыңбаев,

2012 жылы ҚР Мұнай және газ министрі:

«Ол уақытта магистральдық мұнай құбыры
саласындағы нормативтік құқықтық база
қазіргі сұраныстарға сәйкес болған жоқ,
бұл қарым-қатынастардың маңызды бөлігі
заңнамалық деңгейде реттелмеген еді
және заңға қосымша актілерді қабылдау
үшін жеткілікті негіз бола алмайтын.
Мұның бәрі магистральдық мұнай құбыры
инфрақұрылымының дамуын біршама тежеді.
«Магистральдық құбыр туралы» ҚР Заңы
қабылданған соң, қолданыстағы заңнаманы
жүйелеу мәселесі шешілді, магистральдық
құбыр саласында қалыптасқан қоғамдық
қатынастарды құқықтық реттеудегі
кем-кетіктер дұрысталды».

Қанатбек Сафинов,

2012 жылы ҚР Мұнай және газ министрінің жауапты
хатшысы:

«Бұл Заң аса қажет. Газ өндіруді және оның
ішкі тұтынылуын ұлғайту біздің алдымызға
жаңа міндеттер қойып отыр.
Қолданыстағы заңнама стратегиялық
нысандарға жатқызылған магистральдық
құбырларға ауыртпалықтар салу және
иеліктен шығаруға рұқсат беру мәселелерін
ғана, сонымен қатар Үкіметтің немесе
оның рұқсат етуімен ұлттық басқарушы
холдингтің басым сатып алу құқығы бөлігін
ғана реттейді. Біз қазір қолданыстағы,
сонымен бірге жаңадан салынған құбырларға
осы ережелер қолданылатын норманы енгізіп
жатырмыз».
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ТИІМДІ

ЭНЕРГЕТИКА
«ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ
ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІН
АРТТЫРУ ТУРАЛЫ»
ҚР Заңын қабылдау

2012 жылы 13-қаңтарда Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» ҚР Заңына
қол қойды.
Бұл Заң экономиканың энергиялық тиімді дамуға көшуін
қамтамасыз ету үшін энергия үнемдеу саласындағы
біртұтас құқықтық базаны құруға, сонымен қатар
энергия үнемдеу саласындағы ұлттық инфрақұрылымды
қалыптастыруға бағытталған.
Құжатта энергия үнемдеу және энергия тиімділігін
арттыру мәселелері бойынша құқықтық базаны құру, барлық
деңгейдегі бюджет есебінен іс-шараларды қаржыландыру
көзделген. Оған қоса, онда энергия тасымалдағыштарды
өндіру, сақтау, тасымалдау және тұтыну істеріне жаңарту
жүргізуге меморгандардың құзыреттілігін белгілеу, энергия
үнемдеу және энергия тиімділігі саласындағы заң нормаларының
сақталуына жауаптылық шараларын белгілеу бойынша нормалар
регламенттелген.
Заңда мемлекеттік энергетикалық тізбе құру жобаланған.
Тізбеге енгізілген жылына 1,5 мыңнан астам тонна шартты отын
тұтынатын субъектілер аудиттен өтуге, содан кейін энергия аудитінің
қорытындысы бойынша энергия үнемдеу бойынша шаралардың
жоспарын құруға және энергетикалық ресурстардың жылдық
тұтынылуын төмендетуге міндетті болады.

ЗАҢДА МЕМЛЕКЕТТІК
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ТІЗБЕ ҚҰРУ
ЖОБАЛАНҒАН. ТІЗБЕГЕ ЕНГІЗІЛГЕН
ЖЫЛЫНА 1,5 МЫҢНАН АСТАМ
ТОННА ШАРТТЫ ОТЫН ТҰТЫНАТЫН
СУБЪЕКТІЛЕР АУДИТТЕН ӨТУГЕ,
СОДАН КЕЙІН ЭНЕРГИЯ АУДИТІНІҢ
ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША
ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ БОЙЫНША
ШАРАЛАРДЫҢ ЖОСПАРЫН
ҚҰРУҒА ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
РЕСУРСТАРДЫҢ ЖЫЛДЫҚ
ТҰТЫНЫЛУЫН ТӨМЕНДЕТУГЕ
МІНДЕТТІ БОЛАДЫ.

Сауат Мыңбаев,
ҚР Мұнай және газ министрі:

Энергия үнемдеу мәселесі бүгінде басты мәселе болып
отыр, ал энергия тиімділігін арттырудың экономика
және қоғам өмірінің барлық салаларына қатысы бар.
Сондықтан осы Заңның тиімді іске асырылуына бәрі –
мемлекет те, бизнес те, біздің еліміздің тұрғылықты
халқы да мүдделі болуы тиіс».

Альберт Рау,

2012 жылы ҚР Индустрия және жаңа технологиялар
Вице-министрі:

«Еуроодақ елдерінің үлгісімен тізбеге кіретін ірі
кәсіпорындар мен энергия үнемдеу саласындағы уәкілетті
органдар және әкімдіктер арасында жасалатын энергия
үнемдеу саласындағы ерікті келісімдер енгізіліп жатыр.
Осы келісімде кәсіпорындардағы энергия тиімділігі
қаншалықты төмендетілетіні жылдар бойынша
келісіліп жазылған.
Оған қоса, мәслихаттар кәсіпорындардың энергия
тиімділігін арттыру бойынша жоспарды іске
асыруға бағыттайтын шығын сомасынан қоршаған
ортаға шығарындылар салығын төмендете алатын
мүмкіндіктер Салық кодексіне енгізіледі.
Мұның осындай негізде біздің энергия станцияларымызға
да қатысы бар».
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ТЕҢІЗДЕГІ БҰЖ-ҚҚБЖ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
ТУРАЛЫ ҚОРЫТЫНДЫ ШЕШІМДІ ҚАБЫЛДАУ

ТЕҢІЗ: болашаққа
2016

жылы 5-шілдеде Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі және «Теңізшевройл» ЖШС (ЖШС) алып Теңіз кен
орнының өндірістік қуаттылығын ұлғайтудың келесі кезеңі болатын Болашақ ұлғайту жобасын (БҰЖ) және қабаттық қысымды
басқару жобасын (ҚҚБЖ) қаржыландыру туралы қорытынды
шешім қабылдағандары туралы мәлімдеді.
БҰЖ-ҚҚБЖ іске асыру құны күтпеген шығындар мен
ұлғайтуларға есептелген резервті ескере отырып, $36,8 млрд деп
бағаланды.
Осы жобаларды іске асыру шеңберінде алғашқы мұнай
2022 жылы өндіріледі деп жоспарланған.
БҰЖ-да ойдағыдай әзірленген және 2008 жылы алдыңғы
ТШО өндірістік қуаттылығын ұлғайту жобасында сынақтан
өткізілген шикі газды айдау технологиясы қолданылады.
БҰЖ іске асыру нәтижесінде Теңіз кен орнында мұнай өндіру
бойынша өндірістік қуаттылық жылына шамамен12 млн тоннаға
немесе тәулігіне 260 мың баррельге артып, жылдық мөлшері
39 млн тоннаға немесе тәулігіне 850 мың баррельге жеткізіледі.
Максималды өндіру кезеңінде бұл көрсеткіш тәуілігіне
900 мың баррельден асады.
БҰЖ іске асыру өндіріс ауқымын ұлғайтуға мүмкіндік
береді, ал ҚҚБЖ фонтандайтын ұңғымалардың қабаттық
қысымын төмендету және жұмыс істеп тұрған алты кешенді
технологиялық желілердің кірісіндегі қысымды көтеру
арқылы Теңізде жұмыс істеп тұрған зауыттардың өндірістік
қуаттылығының толық жүктелуін қамтамасыз етеді.
БҰЖ құрылысы барысында шамамен 20 мың жұмыс
орны ашылады. 1993 жылдан бастап ТШО қазақстандық
тауарлар мен қызметтерді $20,8 млрд-тан астам сомаға сатып
алды. ТШО жобалау, сатып алу және модульдерді әзірлеу
бойынша жұмыстарды орындау үшін БҰЖ-ға қазақстандық
кәсіпорындарды тартады.
Бұл оқиға Теңіз мұнай-газ кешенін пайдалануға берілгеніне
және Теңіз кен орнында өндірістік мұнай өндірудің басталғанына
25 жыл толу мерекесіне сәйкес келді
«20 жыл ішінде Chevron Теңіз кен орнын игеру бойынша
жобаны іске асыруға $20 млрд салды, ал Қазақстанға $77 млрд
көлемінде пайда түсті.

БҰЖ-ДА ОЙДАҒЫДАЙ ӘЗІРЛЕНГЕН
ЖӘНЕ 2008 ЖЫЛЫ АЛДЫҢҒЫ
ТШО ӨНДІРІСТІК ҚУАТТЫЛЫҒЫН
ҰЛҒАЙТУ ЖОБАСЫНДА СЫНАҚТАН
ӨТКІЗІЛГЕН ШИКІ ГАЗДЫ АЙДАУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ ҚОЛДАНЫЛАДЫ.
БҰЖ ІСКЕ АСЫРУ НӘТИЖЕСІНДЕ
ТЕҢІЗ КЕН ОРНЫНДА ШИКІ ГАЗ
ӨНДІРУ БОЙЫНША ӨНДІРІСТІК
ҚУАТТЫЛЫҚ ЖЫЛЫНА ШАМАМЕН
12 МЛН ТОННАҒА НЕМЕСЕ
ТӘУЛІГІНЕ 260 МЫҢ БАРРЕЛЬГЕ
ҰЛҒАЯДЫ ЖӘНЕ ЖЫЛЫНА 39 МЛН
ТОННАҒА НЕМЕСЕ ТӘУЛІГІНЕ
850 МЫҢ БАРРЕЛЬГЕ ҚОЛ
ЖЕТКІЗІЛЕДІ.

ҮШІНШІ БУЫНДЫ ЗАУЫТ
Энергия ресурстар
участогы

Электр энергиясын
өндіретін участок

Мұнай және газ
даярлау қондырғысы

Шамамен 1,2 км

Мұнай тиейт

Қанат Бозымбаев,

2016 жылы Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі:

жол салу
Осы жылдар ішінде мыңдаған қазақстандық мамандар
даярлықтан өтті. «Теңізшевройл» БК-де мұнай өндіру ауқымы
26 есе өсті, ал республика экономикасы 16 есе өсті.
Теңіз кен орны орналасқан Атырау облысының әлеуметтік
дамуына $800 млн салынды. Бүгінде Атырау облыстық орталығы
еліміздің ең әдемі қалаларының бірі болып табылады, біз оны
Қазақстанның мұнайлы астанасы деп атаймыз.
Біз 2050 жылға қарай әлемнің озық 30 елінің қатарына
кіруді жоспарлап отырмыз және Chevron біздің экономикамыздың
дамуына үлес қосып жатқанына қуаныштымыз.
Chevron компаниясының Қазақстанға келіп табысқа жетуі
және Қазақстанда табысты жұмыс істеуге болатынын бүкіл
әлемге танытуы мен үшін маңызды.
Біз әлі де бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз, алда ТШО-ны әрі
қарай дамыту, мұнай өндіруді ұлғайту сияқты жаңа міндеттер
тұр. Біз оларды іске асырамыз.
8,5 мың шетелдік компания бүгінгі күні Қазақстанда жұмыс
істеп жатыр, олар елімізге шамамен $200 млрд инвестиция салды,
бірақ көшті бастаған – Chevron компаниясы. Осының арқасында
біз АҚШ-пен сенімді қарым-қатынас құра алдық, көптеген
американдық компаниялар қазір де Қазақстанда табысты жұмыс
істеп жатыр. Бұл әрекеттестік жалғаса береді».
Нұрсұлтан Назарбаев,
ҚР Президенті,
Chevron компаниясын Қазақстанда
жұмыс істегеніне 20 жыл толуымен
құттықтау сөзінен
Қышқыл суларды
буландыратын бағана

тін участок

Қысым арттыратын
қондырғы
Қабылдау участогы

Факелдік шаруашылық

«Бүгін біз мұнай-газ саласының ғана
емес, тұтас елдің тарихи оқиғасының
куәсі болып отырмыз. Мұндай шешімдер
күнде қабылдана бермейді. Бұл
Қазақстанның соңғы он жыл ішіндегі
үлкен инвестициялық жобаларының бірі.
«Теңізшевройл» компаниясының Болашақ
ұлғайту жобасы – Астана күніне ең үздік
сыйлық болды. Инвестициялар сомасы
$37 млрд құрайды. Бұл дегеніңіз 20 мыңнан
астам жаңа жұмыс орындарының
ашылуын және мұнай өндіруді жылына
12 млн тоннаға ұлғайтуды білдіреді.
Ал бұл елімізге қосымша миллиардтаған
доллар табыс әкеледі».

Тэд Этчисон,
ТШО Бас директоры:

«Қазіргі уақытта Қазақстан
Республикасының экономикасына және ТШО
серіктестеріне қомақты үлес қосатын
БҰЖ-ҚҚБЖ іске асыруды бастауға әзір тұр.
Жемісін қазақстандықтардың келешек
ұрпақтары көретін Теңіз кен орнында
тұрақты әрі сенімді өндіруді қамтамасыз
ету үшін ТШО әлемдік деңгейдегі осы
жобалар Қазақстан Республикасымен ұзақ
мерзімді серіктестік қатынастармен іске
асырылатынына сенімді».

Әнуарбек Жакиев,
ТШО Бас директорының орынбасары:

«Жобаның Қазақстан Республикасының
экономикасына әсері, жұмыс
орындарының ашылуы, тауар өндіру
және қызметтерді сатып алу, сонымен
қатар жобаның мультипликативтік әсері
қомақты болмақ. БҰЖ-ҚҚБЖ жобалау,
жоғары технологиялық жабдықтарға
қызмет жасау және модульдерді
әзірлеу саласында келешекте біздің
еліміздің игілігіне қызмет ететін жаңа
мүмкіндіктерді мұра етіп қалдырмақ».
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Кеннет Дерр,

Chevron Директорлар кеңесінің экс-төрағасы және
атқарушы директоры, «ТШО» БК 20 жылдығын
мерекелегенде:

«Мені Астананың құрылысы және осы қалаға
соңғы рет келгеннен кейінгі зор прогресс
таңғалдырды. Сіздердің Астаналарыңыз –
тұтас елдің табысының көрсеткіші. Біз
Қазақстанның қол жеткен табыстармен
тоқталып қалмайтынына сенеміз және
Chevron сіздердің табыстарыңыздың бір
бөлшегі екенін мақтанышпен айтамыз».
Тэд Этчисон,

ТШО бас директоры, Теңізде өндіріс басталғанына
25 жыл толуына арналған салтанатты жиналыста:

«Біздің барша ұжымға және 25 жыл бұрын
алғашқы мұнай өндірген ардагерлерімізге
шын жүректен ризашылығымды білдіргім
келеді. Олар қолайсыз әрі қатал жұмыс
жағдайында еңбек етті, бірақ биік мақсат
қойып, оған өздерінің қажырлы еңбегімен
қол жеткізе алды.
Жиырма бес жыл ішінде біз үлкен жолды
жүріп өттік, бірақ жол аяқталған жоқ, ол
жалғасуда. Теңіз – Қазақстанның дәулеті».

2012–2016

Ұзақбай Қарабалин,

2014-2016 жылдары ҚР Энергетика министрінің
бірінші Вице-министрі:

«Мен бұл аса маңызды жоба деп ойлаймын.
Ол өндіруді 12,5 млн тоннаға ұлғайтуға
мүмкіндік береді. Болашақ ұлғайту жобасына
металл конструкция құрылымымен жұмыс
істейтін қазақстандық компаниялар
тартылады. Олардың ауқымы жылына
60 мың тонна металл конструкция деп
белгіленіп отыр, оның үстіне ТШО-ның
өзі жалпы қазақстандық үлес барлық
инвестициялардың 32,5%-ын құрайды деп
ұсыныс жасады, ал бұл дегеніңіз – $10-11 млрд.
ТШО-ның Атырау облысында салынып жатқан
мұнай-химия кешенін толық ауқымда газбен
қамтамасыз ететіні туралы уағдаластыққа
қол жеткізу маңызды мәселе болды. Яғни, бұл
біздің экономикамыз үшін жаңа бағыт, оған
$6 млрд астам инвестиция тартылады және
баса назар аударылады, ол Теңіз шикізатымен
қамтамасыз етіледі».

ҮШІНШІ БУЫНДЫ ШИКІ ГАЗДЫ
АЙДАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ

Бірінші компрессорлық
тізбек

Шамамен 1,8 км

Қабылдау участогы
Факелдік шаруашылық

Екінші компрессорлық
тізбек

Энергия ресурстары
участогы
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АТЫРАУ
МӨЗ-ДЕ
МҰНАЙДЫ
ТЕРЕҢ ӨҢДЕУ
КЕШЕНІНІҢ
ҚҰРЫЛЫСЫН
БАСТАУ

ИННОВАЦИЯЛЫҚ
2012

жылы 10-қыркүйекте «ҚазМұнайГаз»
ұлттық холдингі бақылау жасайтын
Атырау МӨЗ-де Мұнайды терең өңдеу
кешенінің (МТӨК) құрылысы басталды, осы кешен
салынып бітсе, кәсіпорында халықаралық стандарттарға
сай келетін сапалы әрі экологиялық мұнай өнімдерінің
шығарылымы ұлғайтылады.
Нысанның іргетасына «алғашқы тас» қалау
салтанатына Қазақстан, Қытай, Жапония мұнай
компанияларының басшылары, мемлекеттік бақылаушы
органдардың және БАҚ өкілдері қатысты.
Инвестициялық жобаның стратегиялық мақсаты
Атырау МӨЗ-де әлемдік стандарттарға сәйкесетін жоғары
сапалы мұнай өнімдерін, сонымен қатар отандық мұнайхимия саласын дамытатын шикізат шығаратын заманауи
техникалық база ұйымдастыру болып табылады. Мұнай
өңдеу саласын дамыту ғана емес, сонымен бірге тұтас
Қазақстанның мұнай-газ кешенін дамыту да жобаның іске
асырылуына байланысты болмақ.
МТӨК құрылыс жобасы Қазақстанның мемлекеттік
үдемелі индустриалдық-инновациялық даму
бағдарламасына енгізілді және Атырау МӨЗ-ді қайта
құрылымдаудың соңғы кезеңі болды.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫҢ
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТЫ АТЫРАУ
МӨЗ-ДЕ ӘЛЕМДІК СТАНДАРТТАРҒА
СӘЙКЕСЕТІН ЖОҒАРЫ САПАЛЫ
МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН, СОНЫМЕН
ҚАТАР ОТАНДЫҚ МҰНАЙХИМИЯ САЛАСЫН ДАМЫТАТЫН
ШИКІЗАТ ШЫҒАРАТЫН ЗАМАНАУИ
ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗА ҰЙЫМДАСТЫРУ
БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. МҰНАЙ
ӨҢДЕУ САЛАСЫН ДАМЫТУ ҒАНА
ЕМЕС, СОНЫМЕН БІРГЕ ТҰТАС
ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ
КЕШЕНІН ДАМЫТУ ДА ЖОБАНЫҢ
ІСКЕ АСЫРЫЛУЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ БОЛМАҚ.

Ғалымжан Амантұрлин,

2012 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай
өңдеу және мұнай химиясы жобалары жөніндегі
басшы менеджері:

«Бұл «ҚазМұнайГаз» компаниясының
МҮИИДБ шеңберіндегі ірі инвестициялық
жобаларының бірі. Ол белгіленген
мерзімге сай іске асырылуда.
Қазақстандық мұнай өңдейтін
зауыттарды жаңарту ішкі нарықты
отандық жоғары сапалы мұнай
өнімдерімен толығымен қамтамасыз
етуге мүмкіндік береді. Мұның
өзі автокөлік иелерінде ЖЖМ-ға
байланысты қазіргідей қиындықтар
болмайтынын білдіреді».

ӨҢДЕУ
Бұл жобаны іске асыру мұнайды терең өңдеуді
85%-ға арттыруға, Евро-5 талаптарына сай келетін
мотор отынын өндіруге және қара түсті мұнай өнімдерін
өңдеуге мүмкіндік береді. Кешен жылына 2,4 млн тонна
шикізат (мазут, вакуумды газойль) өңдеуге есептелген.
2011 жылы 29-желтоқсанда «Атырау МӨЗ»
ЖШС және құрамында қытайлық Sinopec Engineering
(ҚХР), жапондық Marubeni Corporation және
қазақстандық «ҚазҚұрылысСервис» МГҚК АҚ бар
консорциум арасында «толық аяқтау» талабымен
МТӨК құрылысы шартына қол қойылды. Sinopec
Engineering консорциумның көшбасшысы ретінде
шарттасты, Marubeni Corporation Жапондық
халықаралық ынтымақтастық банкімен қаржыландыруды
ұйымдастырды, сонымен қатар сатып алулар мен
логистикаға атсалысты. «ҚазҚұрылысСервис» құрылысқа
және Sinopec Engineering басқаруымен жергілікті сатып
алуларды жүргізуге қатысты.
Бұл жобаның құны ҚҚС-ны қоса алғанда
$1 млрд 679 млн 892,520 мың деп бағаланды. Іске
асыру мерзімі – 41 ай. Жобалау-іздестіру жұмыстарын
«Омскнефтехимпроект» ААҚ (Ресей) орындады.
Ағылшындық КВС компаниясының қатысуымен
«Роминсерв – Қазақстан» мамандандырылған ұйымын

тарта отырып осы жұмыстарды орындау барысында
терең өңдеу кешендерінің нұсқаларын салыстырмалы
талдау бойынша жұмыстар атқарылды, осы жұмыстардың
қорытындысы бойынша кешеннің технологиялық
процестерінің дұрыс таңдап алынғаны расталды.
Оған қоса, француздық Axens және американдық
UOP компанияларымен лицензиялық келісімге
қол қойылды, итальяндық Foster Wheeler және
ресейлік «Омскнефтехимпроект» компанияларының
технологиялары игерілді.
Жобаны іске асыру барысында қосымша терең
өңдеуді (кокстеу, вакуумдық блок АВТ-3) қамтамасыз
ететін қайталама процестер, сонымен қатар каталитикалық
крекинг сияқты базалық терең өңдеу процесі енгізілді.
МТӨК қоршаған ортаға әсерінің болжамданған
деңгейі нормативтік деңгейден аспайды, себебі
жобаның инженерлік-техникалық шешімі және
таңдап алынған нысандарды орналастыру нұсқасы
Қазақстанның экологиялық талаптарына сай келеді.
Жоба ҚР аумағындағы автокөлік құралдарының зиянды
шығарындыларына қойылатын талаптар туралы бекітілген
техникалық регламент шеңберінде іске асырылуда.
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БІРІНШІ

БЕНЗОЛ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ
БЕНЗОЛДЫҢ БІРІНШІ
ӨНДІРІСТІК ПАРТИЯСЫН
ЭКСПОРТҚА ЖӨНЕЛТУ

2016

жылы 4-шілдеде «Атырау мұнай өңдеу
зауыты» ЖШС өзі өндірген бензолдың бірінші
өндірістік партиясын экспортқа жөнелтті. Ол
Ароматты көмірсутегі өндіретін кешеннің (АКӨК) қондырғысында өндірілді.
Бұл оқиға отандық мұнай өңдеу тарихында шынында да
маңызды әрі айтулы оқиға болды, себебі сала жаңа даму кезеңіне
аяқ басты, шикізаттың анағұрлым жоғары деңгейіне көшіп,
жаңа жоғары технологиялық сала – мұнай-химиясы үшін іргетас
қалыптастырылды.
АКӨК қуаттылығы жылына 136 мың тонна бензол және
496 мың тонна параксилолды құрайды.

2014 жылы 25-желтоқсанда
жалпы ұлттық телекөпір кезінде Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев АКК кешенінің
іске қосу-баптау жұмыстарын іске қосты

2014

ЖОБАНЫҢ ТАРИХЫ:
2014 жылы 25-желтоқсанда жалпыұлттық
телекөпір кезінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
Ароматты көмірсутегі өндіретін кешенінің іске
қосу-баптау жұмыстарын іске қосты.
2015 жылы 3-шілдеде бас мердігері Sinopec
Engineering және лицензиары Axens болып
табылатын зауыттың мамандары жаңа
технологиялық нысандардың іске-қосу-баптау
жұмыстарын аяқтаған соң, АКӨК бірінші іскеқосу-баптау кешенінде бензолдың сынақтық
партиясы өндірілді, ал 2015 жылы 2-қазанда
екінші іске-қосу-баптау кешенінде параксилолдың
алғашқы партиясы шығарылды. Бұл – Атырау
МӨЗ-де «АКӨК құрылысы» жобасының аяқталғанын
білдіретін оқиға болды.
2015 жылы 4-желтоқсанда Бірінші іске қосу кешенінің
актісіне Мемлекеттік қабылдау комиссиясының қол қоюы
осы жұмыстардың қорытындысы болды.
Роттердамдағы Saybolt Nederland B.V. халықаралық
аккредиттелген зертханасы Атырау МӨЗ-де өндірілген
бензолдың сапасына жоғары баға берді. 2016 жылы маусымда
бензол сапасын тәуелсіз орган – «ҰлтССО» АҚ Атырау филиалы
растады. Нәтижесінде Атырау МӨЗ «Тазартылған бензол-545»
№КZ2310317.01.01.04289 сәйкестік сертификатын алды.
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ

БИТУМ
Битум шығаратын
зауытты іске қосу

«Мен осы жобамен бірнеше жыл бойы
айналыстым. Қаржы мәселесі ұзақ уақыт
бойы шешілмеді. Енді қаржы табылды, бұл
Қазақстанда республика үшін аса қажет
жол битумдарының өндірісін жолға қоюға
мүмкіндік береді».
Нұрсұлтан Назарбаев

2013

жылы 20-желтоқсанда
Индустриалдандыру күні және
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан
Назарбаевтың қатысуымен өткен жалпыұлттық
телекөпір шеңберінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ақтау
пластик массалар зауыты базасындағы жол битумын
өндіру зауытын пайдалануға берді.
Бұл шараға Маңғыстау облысының әкімі
Алик Айдарбаев, Қытай Халық Республикасының
Қазақстан Республикасындағы Төтенше және өкілетті
елшісі Лэ Юйчэн, ҚР Мұнай және газ министрлігінің
және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілдері, CITIC Group,
Caspi Bitum БК ЖШС және басқа да серіктес
компаниялардың басшылары қатысты.

2009 жылы 6-қарашада Caspi Bitum БК ЖШС,
«Caspi Bitum» БК ЖШС құрылтайшылары
«KPI» АҚ болып табылады және CITIС
Kazakhstan ЖШС (CITIC Group еншілес
ұйымы) бірлескен кәсіпорындарына
мемлекеттік тіркеу жасалды. Битумдық
зауыттың нысандарын салу мақсатында
«ҚазҚұрылысСервис» МГҚК АҚ және CITIC
Construction ЖШС арасында мердігерлер
консорциумы құрылды.
2010 жылы 3-маусымда БК және консорциум
мердігерлері арасында жоба нысандары
құрылысының ЕРС-келісімшартына қол
қойылды.
Жыл сайын Ақтау битум зауыты 400 мың
тоннаға жуық тотықтанған жол битумын
және 120 мың тонна модификацияланған жол
битумын, 15 мың тонна бензин фракциясын,
230 мың тонна керосин-дизельдік фракция,
220 мың тонна вакуумдық газойль өндіреді.
Бастапқы шикізат дәрежесінде Қаражанбас
кен орнының жылына 1 млн тонна көлемдегі
жоғары шайырлы мұнайы пайдаланылады.
2015 жылы қазанда Ақтау битум зауытында
алғаш рет жол жабынының динамикалық
және температуралық жүктемеге беріктігін,
иілгіштігін қамтамасыз ететін, автомобиль
қозғалысы кезінде деформациялануды
болдырмайтын асфальтбетонның құрамдас
бөлігі – модификацияланған битумның
өндірісі басталды.

Ұзақбай Қарабалин,

Сунь Ян,

2013 жылы ҚР Мұнай және газ министрі:

CITIС Kazakhstan ЖШС Бас директоры:

«Соңғы жылдары Қазақстанда қуатты
автомобиль жолдары, оның ішінде Жаңа Жібек
жолы жобасын дамыту шеңберінде жолдар
салынды. Бұл жолдарды асфальттау үшін көп
мөлшерде битум қажет болады. Біз, импортқа
тәуелді мемлекет ретінде көп мөлшерде, негізінен
Ресейден жылына 200 мыңға жуық тонна битум
сатып алатынбыз. Сол уақытта Қаражанбас кен
орны ашылғаннан бастап оның мұнайын жоғары
сұрыпты битум жасауға пайдалануға болатыны
белгілі болды. Қазақстанның импортқа тәуелділігі
шектен шыға бастағанда, Елбасы битум
зауытын салуға тапсырма берді. Қазақстандық
және қытайлық мамандар бұл жобаны
бірлесіп жобалады және іске асырды. Бүгінде
зауыт Қазақстанға қажетті битумды толық
қамтамасыз етеді».

«Менің ойымша, Ақтау битум зауытын құру
өзара тиімді және ең бастысы, Қазақстан мен
Қытайдың достық қарым-қатынасының жарқын
үлгісі болып отыр».

Дәулеткерей Ерғалиев,

Kazakhstan Petrochemical Industries АҚ Басқармасының
төрағасы:

«Бүгін Маңғыстау облысының тұрғындары мен
зауыт қызметкерлері үшін ғана емес, тұтас
ел үшін маңызды сәт туды. Біздің зауыт елге
қажетті жол битумын толық қамтамасыз ететін
болады. Бұл – «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы
мен қытайлық CITIC Group компаниясының
бірлескен жобасы».
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КАСПИЙ
ЗЕРТТЕУШІСІ
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БІРІНШІ ҚАЛҚЫМАЛЫ
БҰРҒЫЛАУ ҚОНДЫРҒЫСЫН САЛУ

2012

жылы маусымда «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
және Каспий мұнай жобасының кореялық
консорциумы Каспий теңізінің қазақстандық
секторында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге арналған
Қазақстандағы бірінші «Caspian Explorer» жартылай батпалы
бұрғылау қондырғысының (ЖБҚ) құрылысын аяқтады.
Жаңа ЖБҚ операторға – «ҚазМұнайТеңіз» ҰМК АҚ 100%
еншілес ұйымы «Теңіз Бұрғылау» ЖШС-ға табысталды, ол
қондырғыны сенімгерлік басқару шартымен пайдаланады.
2012 жылы 6-маусымда «Теңіз Бұрғылау» ЖШС бұрғылау
жұмыстарын жүргізуге №0000213 мемлекеттік лицензия алды.
Қазақстандағы бірінші теңіз бұрғылау қондырғысын
салу қажеттілігі Каспий теңізінің қазақстандық секторында
теңіз мұнай операцияларын жүргізу ауқымының күн санап
өсуіне және Каспийдегі бұрғылау қызметтері нарығында
қуаттылықтың тапшылығына байланысты. Соңғы жылдары бұл
тапшылық негізінен басқа аймақтардан, атап айтқанда Ресей
және Әзірбайжаннан бұрғылау қондырғыларын тарту арқылы
орындалатын. Оның үстіне, Каспийде пайдаланылатын бұрғылау
қондырғылары 20 жыл бұрын шығарылған және сәйкесінше,
ұңғымаларда прогрессивтік бұрғылау технологиясын енгізуге
жарамайтын.

Caspian Explorer

«Заманауи бұрғылау техникасының арқасында
біз Каспийдің экологиялық сезімтал аймағы үшін
тәуекелдерді барынша азайтуға, осындай теңіз
операцияларын жүргізудің қабылданған әлемдік
стандарттарын орындауға тырысамыз, сонымен қатар
қазақстандық қызмет жеткізушілерін тартамыз.
Қазақстанда теңіздегі барлық операциялар қауіпсіз
жүргізілуі үшін белсенді жұмыстар жасалып жатыр.
Бұл жалпы мұнай-газ саласы үшін де, атап айтсақ,
инвесторлар үшін де ерекше оқиға. Мемлекет ұлттық
компанияның жаңа мұнай операцияларындағы 50%-дық
үлесіне айрықша құқығын заңды түрде бекітіп, бізге
үлкен сенім артып отыр, біз оны ақтауға тиіспіз».
(«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ баспасөз хабарламасынан)

CASPIAN EXPLORER
БҰРҒЫЛАУ ҚОНДЫРҒЫСЫ
ТЕҢІЗ ТЕРЕҢДІГІ НЕБАРЫ
2,5-5,5 МЕТР САЯЗ СУДА,
ҰҢҒЫМАНЫ МАКСИМАЛДЫ
БҰРҒЫЛАУ ТЕРЕҢДІГІ
6000 МЕТРГЕ ДЕЙІНГІ
БОЛАТЫН БҰРҒЫЛАУ
ЖҰМЫСТАРЫН
ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН.

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ және кореялық консорциум 2005 жылы
қол қойылған Каспий теңізі қайраңындағы Жамбыл участогын барлау
қағидаттары туралы келісімшарттарын орындау шеңберінде ЖБҚ
құрылысын саламыз деп міндеттеме алды. Осы ЖБҚ құрылысының
келісімшартына 2010 жылы, ал Бұрғылау қондырғысын мобилизациялау
және пайдалану туралы келісімге 2011 жылы 25-тамызда қол қойылды.
2011 жылғы қаңтардан бастап Бұрғылау платформасының
модульдері әр түрлі елдерде бөлік-бөлікпен жиналды, кейіннен
Волга–Дон каналымен Қазақстанға жеткізілген соң, «Ерсай Каспиан
Контракторс» ЖШС (Маңғыстау облысы) қазақстандық компаниясының
өндірістік қуатын пайдалану арқылы құрастырылды.
Caspian Explorer бұрғылау қондырғысы теңіз тереңдігі небары
2,5-5,5 метр саяз суда, ұңғыманы максималды бұрғылау тереңдігі
6000 метрге дейінгі болатын бұрғылау жұмыстарын жүргізуге арналған.
ЖБҚ технологиялық сұйықтар мен бұрғылау ерітіндісін теңізді
ластандырмай құбыр бойымен айналдыратын жабық жүйесі бар
қажетті техникалармен және заманауи технологиялық жабдықтармен
жабдықталған. Оны пайдалану барысында қоршаған ортаны қорғау
талаптарын қатаң сақтау талап етіледі («нөлдік шығарынды» қағидатын,
зиянды шығарындылардың минималды рұқсат етілген концентрациясын
қамтамасыз ету және басқ.). Кемелерді қауіпсіз пайдалануды басқару
және ластандыруды болдырмау жөніндегі халықаралық кодекстің
талаптарына сәйкес қауіпсіздікті басқару жүйесі әзірленді.
Жаңа ЖБҚ пайдалануға берілгеннен кейін Қазақстанда
қайраңның таяз суында теңіз мұнай-газ ұңғымаларының құрылысы
бойынша қызметтерді алғаш рет қазақстандық бұрғылаушы мердігер
атқара бастады.
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ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ

ТРЕНДІЛЕР

KAZENERGY
ҰЛТТЫҚ
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
БАЯНДАМАСЫН
ТАНЫСТЫРУ

2013

жылы KAZENERGY қауымдастығы
алғаш рет Қазақстанның мұнайгаз, көмір, уран, отын және электр
энергиясы салаларының ағымдағы жай-күйі және даму
перспективасы туралы ақпаратты құрайтын кешенді
құжат – Ұлттық энергетикалық баяндаманы даярлады.
Қазақстан экономикасының елдің отынэнергетикалық кешенін (ОЭК) құрайтын базалық
секторларының ағымдағы жай-күйі және даму
перспективасы туралы жүйелі материал жасау басты
міндет болды. Онда Қазақстан Республикасының
біртұтас жүйе ретіндегі мұнай-газ және энергетикалық
саласының тұрақты дамуына KAZENERGY
қауымдастығының стратегиялық көзқарасы бейнеленген.
Құжатты әзірлеу барысында Дүниежүзілік
энергетикалық кеңестің, Дүниежүзілік мұнай кеңесінің
ұсыныстары, сонымен қатар энергетика саласындағы
негізгі ғаламдық зерттеулер мен болжамдар ескерілді.
KAZENERGY Ұлттық энергетикалық
баяндамасының ресми таныстыруы 2014 жылы
16-қаңтарда Қауымдастық кеңесінің 15 мәжілісінде өтті.
Ұсынылып отырған құжатқа қауымдастық мүшелері,
Қазақстанның мемлекеттік органдарының өкілдері,
сонымен қатар көптеген отандық және шетелдік
сарапшылар жоғары баға берді.
Ұлттық энергетикалық баяндама әзірленген
уақыттан бастап дүниежүзілік энергетикада болып
жатқан елеулі өзгерістерді ескере отырып, 2015 жылы
құжаттың жаңартылған нұсқасы шығарылды. Еуразиялық
KAZENERGY форумында Ұлттық энергетикалық
баяндама – 2015-ке энергетика саласындағы танымал
сарапшы, IHS Вице-төрағасы, Пулитцер сыйлығының
лауреаты Дэниель Ергин шолу жасады.
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Тимур Құлыбаев,
KAZENERGY қауымдастығының Төрағасы:

«Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бес институционалдық реформаны іске асыру бойынша
100 нақты қадам шеңберінде қалыптасқан жағдайда Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға
бағытталған тұтас шаралар кешені бекітіліп, іске асырылуда. Десек те, қате шешімдердің бағасы тым
жоғары болатын қазіргі жағдайда дүниежүзілік энергия ресурстары нарығын дамыту перспективасы,
оның Қазақстан отын-энергетика кешеніндегі рөлі, жалпы бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін
арттыру бойынша қажетті іс-қимылдар мен саяси шаралар туралы сыртқы тәуелсіз сараптамалық
пікірлердің болуы аса маңызды. Еліміздің отын-энергетикалық кешені мен тұтас экономикасы үшін
ең алдымен артық қуаттылықтарды салу түріндегі тиімсіз қаржы шығындарын болдырмау үшін
қажетті энергия ресурстарын ішкі тұтынудың объективті болжамының да маңызы кем емес. Осыған
байланысты KAZENERGY қауымдастығы қауымдастыққа мүше компаниялардың қолдауымен және
Exxon Mobil Kazakhstan Inc және «Самұрық-Энерго» АҚ компанияларының ерекше үлес қосуының
арқасында KAZENERGY-2015 Ұлттық энергетикалық баяндамасын әзірлеуге мұнай-газ және энергетика
саласындағы жетекші халықаралық консалтингілік компаниялардың бірі – IHS Energy тарту туралы
шешім қабылданды. KAZENERGY Ұлттық энергетикалық баяндамасында елдің отын-энергетикалық
кешенін дамытудың негізгі көрсеткіштері мен перспективалық тренділері бейнеленген, олардың алдында
тұрған міндеттердің болжамды шешімдері ұсынылған».

Дэниель Ергин,

IHS Вице-төрағасы, Пулитцер сыйлығының лауреаты:

«Геологиялық, сол сияқты геологиялық емес сипаттағы
факторларды талдау нәтижесіне сүйене отырып біз Қазақстанның
отын-энергетикалық кешеніне ұзақ мерзімді перспективада
базалық болжам әзірледік. Болжамды әзірлеу барысында біз
бірқатар қозғаушы күштерді, баяндамада келтірілетін және
қарастырылатын оқиғалар мен жағдаяттарды ескердік.
Осыған қарамастан біз жағдайдың қалай қалыптасатыны
елдегі минералдық шикізат базасы мен халықаралық нарықтағы
оқиғалардың дамуына ғана емес, бірінші кезекте Қазақстан
Республикасы Үкіметі қабылдайтын саяси шаралар мен шешімдерге
тәуелді болатынын білетінімізді және оны мойындайтынымызды
атап көрсеткен жөн. Қазақстан 1991 жылдан бастап қол жеткізген
барлық басымдықтар мен табыстарды өзгерген жаңа контексте
сақтауға және көбейтуге мүмкіндік беретін саяси шешімдерді
қабылдау және іске асыру процесінде баяндамада көрсетілген
ақпарат пайдалы болады деп сенеміз».

Эпилог

Қ

азақстан Республикасы тәуелсіздік алған сәттен бастап жиырма бес жыл ішінде ел
экономикасында кадрлық және индустриалдық өсуге, инновациялық өркендеулерге,
халықтың әл-ауқат деңгейін және әлеуметтік тұрақтылықты арттыруға жол
ашқан тарихи өзгерістер болды. Экономиканы әртараптандырудың қол жеткен деңгейіне
қарамастан осы жылдар ішінде кейбір болжамдар бойынша әлі ең кемі жарты ғасырдай
дүниежүзілік энергетикаға негіз болатын көмірсутегіге басты рөл берілді. Мұның өзі
мұнай-газ саласы бұрынғысынша ұлттық экономиканың негізгі арқауы, соңғы ширек
ғасырда әр түрлі салаларда болып жатқан позитивтік ауысулардың катализаторы болып
қалатынын білдіреді.
Қазақстан қазірдің өзінде Каспий теңізіндегі алып кен орны Қашағанды коммерциялық
пайдалануды бастады, таяудағы болашақта ірі кен орны Теңізде өндірістік қуаттылықты
ұлғайтпақ, тағы бір ірі кен орны – Қарашығанақта өндіруді ұлғайту жоспарда тұр.
Қазақстан өндіріс ауқымын жақын арада тәулігіне 2 млн баррельге жеткізіп, әлемдегі мұнай
өндірушілердің бірінші ондығына кіруді жоспарлап отыр. «Еуразия» деп аталатын ерекше
жоба шеңберінде халықаралық серіктестердің қатысуымен Каспий маңындағы қайраңда
белсенді геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу мұнай-газ секторының дамуына
жаңа серпіліс беріп, еліміздің көмірсутегі әлеуетін арттырмақ. Энергетикалық фактор
Қазақстанның халықаралық серіктестермен қатынасын нығайтуға көмектеседі,
ал осы жобаларды дамыту Республиканың әлемдегі мұнай-газ державасы дәрежесіндегі
рөлін арттырмақ.
Әлемдегі жағдай өте жылдам өзгеруде. Қазір біздің еліміздің алдында тым жаңа
сын-қатерлер тұр.
Жоспарланып отырған «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ны жекешелендіру корпоративтік
басқаруды жетілдіреді және негізгі салалық жобаларды басқаратын Ұлттық компанияны
халықаралық деңгейге көтереді.
Көмірсутекті шикізатты өңдеу сегментінде қазірдің өзінде Қазақстан алдында
мұнайды тереңдетіп өңдеу және қосымша құны жоғары өнім өндірісін ендіру және дамыту
бойынша күрделі міндеттер тұр. Мұндай жобаларды іске асыру арқылы Республикаға ішкі
және сыртқы нарықта жоғары сапалы әрі тұтынушылардың сұранысына ие өнімді өткізуге
мүмкіндік беріледі.
Қолайлы географиялық жағдайын, мұнай мен газ өндірісінің дамуын және
көршілермен, бірінші кезекте Ресей Федерациясымен және Қытай Халық Республикасымен
тамаша геосаяси қатынастарды ескерсек, Қазақстанның мұнай мен газ тасымалдау әлеуетін
ұлғайтуға мүмкіндігі зор деуге болады.
Оған қоса табиғи ресурстарға бай біздің еліміз жалпы энергетика саласының
құрылымында жаңармалы энергия көздерінің үлесін жоспарлы түрде арттыра береді.
Қазақстан Республикасы бұдан кейін де көмірсутегі ресурстарын пайдалану саясатын
ашық түрде жүргізеді, трансұлттық компаниялармен және басты аймақтық көршілермен
ашық әрі тұрақты әрекеттестік етеді, жаһандық экономикаға интеграциялануды қамтамасыз
етеді. Бұл әлемдік энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге нақты өз үлесін
қосатын елдің перспективті әрі сенімді халықаралық серіктес дәрежесіндегі абыройын
арттырады. Жаңа сын-қатерлерді еңсеру үшін және табысты дамудың тұрақтылығына
қол жеткізу үшін біз бұрынғысынша бай ғылыми әлеуетімізге, интеллектуалдық элитаға,
жоғары технологияларға арқа сүйейміз. Ол үшін саясаткерлер, экономистер, бизнестің,
шенеуніктердің, азаматтардың жұмыла кірісетін күш-қимылы қажет. Бұл енді егемен елдің
дамуындағы келесі дәуір болмақ.

1991-2016
Жобаның идеясын ұсынған
KAZENERGY қауымдастығы
Жобаның жетекшісі
Ұзақбай Қарабалин
KAZENERGY қауымдастығы Төрағасының Орынбасары.
Ұлттық және Халықаралық Инженерлік академиясының академигі, техника ғылымының докторы,
профессоры, Қазақстан Республикасының Еңбек Ері
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