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Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы



Құрметті оқырман, қолыңыздағы кітап  - «Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ 
саласы» деп аталады.  

Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігінің 25 жылдығын атап өтті.  Осы кезеңде 
болған ел үшін аса маңызды оқиғаларды еске түсіргенде ол деректердің ішінде 
Қазақстанның мұнай-газ саласымен байланысты жайттардың өте көп екенін аңғарасыз.  
Еліміздегі мұнай өндіру ауқымы және бюджетке төленетін салық төлемдері жағынан 
теңдессіз «Теңізшевройл» халықаралық кәсіпорны құрылды, Каспий қайраңы игеріле 
бастады, бүгінде біздің елде еңбектеген баладан бастап еңкейген кәріге дейін білетін 
«бренд» - «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы құрылып, өркендеді.  

Тәуелсіздік жылдарында мұнай және газ өндіру ауқымы бірнеше есеге өсті және 
одан түсетін табыстар Қазақстанның орташа жалақысының көлемін он шақты есеге 
ұлғайтты. Мұнай саласынан қаржы түсіп тұратын, қазіргі және келешек ұрпақтың 
игілігіне арналған Қазақстанның Ұлттық қоры құрылды. Мұнай түсімдері түсетін 
экспорттау ағындарын қамтамасыз ететін алып құбыр жүйелері  салынды... Тәуелсіз 
Қазақстан дамуының 25 жылында қол жеткен межелер осындай мұнай жетістіктерімен 
айшықталып отырды! 

Қазіргі жетістіктер өзінен-өзі келмегенін, дұрыс тактикалық шешімдер мен 
қырағы стратегиялық жоспарларды жүзеге асырудың, қазақстандықтардың қажырлы 
еңбегінің нәтижесі екенін ұмытпаған жөн. Қазақстан мен оның мұнай-газ саласы өзінің 
дара жолының бастауында КСРО тарағаннан кейін барлық кеңестік республикаларда 
орын алған жаппай бүліну мен тоқырау үрдістеріне қарсы тұра білді. Бұрынғы 
шаруашылықты жабық әкімшілендіру жүйесінен қазіргі жаһандық нарыққа ашық 
жаңа экономикаға көшу - республика алдында тұрған тағы бір үлкен қиындық болды. 
Қазақстанға өнеркәсіпті жұмыспен қамтамасыз ету, азаматтарды еңбекпен қамту, 
халықтың әлеуметтік әл-ауқатын көтеру үшін осы бір бәсекелестігі жоғары нарықтан 
өз орнын тауып, орнығу қажет еді. 

Мұнай-газ саласы мемлекетке  сенімді тірек болды. Президент Нұрсұлтан 
Назарбаев өзінің «Қазақстан жолы» кітабында былай дейді: «Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарынан бастап-ақ біз экономикамыздың мұнай-газ секторын дамытуға баса назар 
аудардық.  Себебі мұнай мен газ біз үшін тек отын-энергетикалық және стратегиялық 
ресурс қана емес. Бұл - басты негіз…». 

Алғысөз 
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«ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ 
САЛАСЫ» - ЕЛІМІЗДІҢ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА 
КЕШЕНІНІҢ ЖАҢА ТАРИХЫ ТУРАЛЫ 
КІТАП. ДЕГЕНМЕН, КӨПТЕГЕН БІЗДІҢ 
ОТАНДАСТАРЫМЫЗ ОНДА СИПАТТАЛҒАН 
ОҚИҒАЛАР МЕН ЖАЙТТАРДЫ ӨЗІНІҢ ЖЕКЕ 
ӨМІРБАЯНЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫРАТЫНЫ 
АНЫҚ.  МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНЫҢ 
ЕРЕКШЕЛІГІ ОСЫ – ОНЫҢ ПРОЦЕСТЕРІ 
МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ КӨПТЕГЕН АДАМНЫҢ 
ӨМІРІНДЕ ІЗ ҚАЛДЫРАДЫ. 
АЛ ОНЫҢ МҰНАЙЛЫ-ГАЗДЫ ҚАЗАҚСТАНҒА 
ҚАТЫСЫ -  ШҮБӘСІЗ!



Сол себепті Президенттің бастамасымен Қазақстанның мұнай-газ кешені 
мемлекеттік тәуелсіздік қарсаңында дербес реформалауды бастап, миллиардтаған 
халықаралық инвестицияларды, алдыңғы қатарлы өндірістік технологияларды тартты. 
Егемендік алған соң бұл процесс қарқындап дамып, кең ауқымда ұлғайтылды, себебі 
әрбір шешілген міндет жаңа мақсаттарға қол жеткізу үшін негіз болып қаланады.  
Сырттан келіп құйылған миллиардтар өндірісті дамытады, ұлғайған өндіріс 
құбыр жүйесін кеңейтуге және өңдеуші зауыттарды жаңартуға, экономиканың 
шектес салаларын инновациялық дамыту үшін - мұнай жобаларын іске асыруға 
ынталандырады. 

Салалық жетістіктер Қазақстанның геостратегиялық ықпалын кеңейтуге мүмкіндік 
береді. Мемлекет басшысының жігерлі әрекетінсіз аса маңызды мұнай-газ  міндеттері 
мен жобаларын іске асыру мүмкін болмас еді. Қазақстанның мемлекеттік жолының 
бас кезінде-ақ Нұрсұлтан Назарбаев күшті оппоненттермен істің реті келгенде қажет 
жерінде дауласып, орайы келгенде  ымыраласа алды және қарсы жақ астыртын қарсы 
әрекеттерге дайындалғанда бұзып-жарып өте алды... «Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-
газ саласы» кітабында осындай алмағайып сәттер әңгімеленеді.

Бұл кітап Қазақстанның мұнай-газ кешені салалық және ұлттық дамудың әр қилы 
кезеңдерінде қалай жетілдірілгені, МГК секторында жаңартулардың қалай жүргізілгені, 
өнеркәсіптік және корпоративтік міндеттер мемлекеттің стратегиялық мақсаттарын 
іске асыруға қалай қызмет еткені туралы сыр шертеді. Мұнай-газ қызметінің өзі, 
тәсілдері ғана емес, бұл іспен айналысатын адамдардың санасының  қалай өзгергені 
де айтылады.

Бұл шежіреде болған оқиғалардың қыр-сырын толық жеткізу үшін оның 
айғағы ретінде көптеген тікелей қатысушылардың естеліктері берілді, олар: 
саяси, экономикалық, салалық қайраткерлер, менеджерлер, мамандар, әртүрлі 
қазақстандықтардың естеліктері. Сондықтан «Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ 
саласы» - еліміздің отын-энергетика кешенінің жаңа тарихы туралы кітап. Дегенмен, 
көптеген біздің отандастарымыз онда сипатталған оқиғалар мен жайттарды өзінің 
жеке өмірбаянымен байланыстыратыны анық.  Мұнай-газ саласының ерекшелігі осы 
– оның процестері мен нәтижелері көптеген адамның өмірінде із қалдырады. Ал оның 
мұнайлы-газды Қазақстанға қатысы -  шүбәсіз!



ТӘУЕЛСІЗ

САЯСАТЫ

Саланың қазіргі өрлеу қарқыны мен оның мемлекеттік рөлі әлі бәсеңдеген 
жоқ. 2017 жылдың бірінші жартысында Қазақстанның мұнай-газ кешені 
мұнай мен конденсат өндіру ауқымын 17%-дан артығырақ, ал газ ауқымын 
34%-дан астам көлемге асырды. Бұл салалық өсу ЖІӨ-нің өсуіне жағдай 

жасап, жалпы Республикада ЖІӨ өсу қарқыны 4%-ға дейін жетті, яғни бастапқы 
болжамға қарағанда екі есеге ұлғайды.  

Қазақстанның экономикалық және тарихи тағдырында мұнай-газ кешенінің 
атқарған рөлін Президент Нұрсұлтан Назарбаев «Қара алтын - бағы, әлде соры» деп 
атап көрсетті. Мұндай жоғары баға қаржылай және өндірістік нақты нәтижелерге 
сүйене отырып берілді.  Сыртқы жағымсыз факторлардың әсеріне тәуелділікті азайту 
және келешек ұрпаққа қаражат жинау үшін құрылған ҚР Ұлттық қорына мұнай-газ 
саласынан ондаған миллиард доллар келіп түсті. Өндіру, инвестиция және инновация 
ауқымы жағынан теңдесі жоқ алып теңіз кен орны Қашағанды игеру жобаларын, 
Теңіз/Королевский бірегей кен орындарын пайдалануды ұлғайту жобаларын іске 
асыру жаңа деңгейге көтерілді. Еуразияның ұланғайыр бөліктері арасында орталық 
«көпір» іспетті қызмет атқаратын Қазақстанда Каспий құбыр консорциумы (КҚК), 
Қазақстан-Қытай құбыры және Трансазиялық газ құбырының  өткізу қабілеті аса 
жоғары экспорттық жүйелері құрылды әрі даму үстінде. Қазақстанның мұнай 
өндіретін секторын ауқымды түрде жаңарту еліміздің отын тәуелсіздігін нығайтып 
қана қоймай, қайта өңделетін көмірсутекті шикізатты өткізетін жаңа нарықтарға 
жол ашады.   

Бұл процестер «өрлеу өзегі» ретінде «Қазақстанның даму стратегиясы - 2030»  
және «Қазақстан-2050» стратегиясында жоспарланған ұзақ мерзімді экономикалық 
дамуға энергетикалық тірек болмақ. 

Қазіргі мегажобалар мен тың жоспарлар Қазақстанның мұнай-газ тарихында 
қол жеткізген жетістіктерге негізделген.   

I бөлім

Тәуелсіздік жылдарында мұнай-газ кешені Қазақстан Республикасының тұтас 
экономикасы мен өнеркәсібінің тұрақты даму көзіне айналды. Бұл жылдары қара 
алтынды өндіру ауқымы 3 есеге (немесе 200 %), ал газ өндіру ауқымы 5 есеге өсті. 
Энергетикалық өсу қарқыны Республиканың жалпы ішкі өнімінің (ЖІӨ) нақты мәнін 
2,2 есеге, ал ақшаға шаққанда, іс жүзінде,  20 есеге ұлғайтты.



«Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары оңай болған жоқ. Инвестиция тарту және 
инвесторлармен келісімшарт жасау істерінде біздің ешқандай тәжірибеміз 
жоқ еді, біз барлығын жүре үйрендік. Осы жылдары Теңізді игеруге 
инвестиция тарту бойынша жұмыстар басталды, Қарашығанақты пайдалану, 
Каспийдің қазақстандық секторына геологиялық барлау жүргізуге арналған 
«Қазақстанкаспийшельф» консорциумын құру, Каспий құбыр консорциумын 
құру жөніндегі алғашқы келісімдерге қол қойылды. Тәуелсіз ҚР мұнай-газ 
саласын дамытудың кешенді тәсілі мұнай міндеттерін  осынша кең ауқымда 
секторлық деңгейде қамтуға мүмкіндік берді. Біз іске осылайша кірістік. 
Салалық Энергетика және отын ресурстары министрлігінің құрылуы бұл іске 
көп көмегін тигізді».

Қадыр Байкенов 
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Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

Мұнай-газ саласында он шақты  жылдар 
бойы жұмыла еңбек еткен  Қазақстанның 
саяси және салалық қызметтегі басшылары, 
жұмыскерлер, мамандар, менеджерлер, 
мыңдаған адамдардың бірнеше ұрпағы 

қазіргі табысты мұнай-газ кешенін қалыптастыру үшін  
аянбай тер төкті. Қазақстанның мұнайлы тарихы басталған 
сәттен бастап  республиканың жергілікті еңбеккерлері 200-ден 
астам көмірсутекті кен орнын ашты. Қазақстан мұнайшылары 
елімізге дүниежүзінің қара алтын экспорттаушылары 
арасында «алтын ондықтан» орын алып берген  көлемде 
өнім  өндіре бастады, бұл өнім Еуропада, Азияда, Америкада 
сұранысқа ие болып отыр. Республиканың өнеркәсіппен 
айналысушы тұлғалары өндіру, өңдеу, мұнай-газ өндірісіне 
қызмет жасау саласында ондаған кәсіпорындар ашты. 

Еліміздің индустриалдық әлеуеті көмірсутекті ресурс-
тың қуатты базасына негізделіп құрылды. Мұнайлы-газды 
жерлердің көлемі байтақ Ұлы Даланың үштен екісін немесе 
Қазақстанның жалпы жер көлемінің 62% құрайды,  яғни 
1 млн 700 мың км2 аумақтағы 15 мұнайлы-газды ауданды 
қамтиды.  Халық айтқандай, жері байдың  - елі бай.

Тәуелсіздік алған жылдары мұнайдың А+В+С1 
(барланған) санаты бойынша геологиялық қоры 5,472 млрд 
тонна болса, оның өндірілетін үлесі 2,168 млрд тоннадан 
артық болды. Алдын ала бағаланған қор (санаты - С2) 1,547 
млрд тоннаға жетті, оның ішінде алынатын қор - 560 млн. 
Еріген газдың барланған қоры алынатын 483 миллиардты 
қоса алғанда, 1,18 трлн текше метрден артық болды. Бос 
газдың барланған қоры – 1,682 трлн м3 болса, алдын ала 
бағаланған қоры - 33 миллиардтан астам болды. 

Мұнай-газ өндірісінің негізгі ресурстық-индустриалдық 
орталықтары Батыс Қазақстанда: Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе, 
Батыс Қазақстан облыстарында, сонымен қатар елдің орталық 
бөлігі мен  оңтүстігінде  - Қарағанды және Қызылорда 
облыстарындағы Торғай  бассейнінде орналасқан.  1991 
жылы елде 25 млн тонна мұнай мен  конденсат, сондай-ақ  
7,9 млрд текше метр көгілдір отын өндірілді. Ол уақытта  
мұнай-газ саласында алты өндіруші өндірістік бірлестік 
жұмыс істейтін, ірі де алып кен орындары - Ембі тобы, Өзен, 
Жаңажол, Құмкөл, Теңіз, Қарашығанақты игеру ісі басталды. 

Өзен – Атырау – Самара, Кеңқияқ – Орск, Омск 
– Павлодар – Шымкент – Сейди мұнай құбырларымен, 

ЖЕР 
ҚОЙНАУЫ, 

АДАМДАР,
МҰНАЙ



Орталық Азия – Орталық, «Союз», Бұхара – Ташкент 
– Алматы газ тасымалдау жүйесімен, Қарашығанақ – 
Туймазы- Оренбург – Новосибирск (ТОН) құбырларымен, 
басқа да магистральдармен көмірсутегінің мол ағыны 
тұтынушыларға жіберіле бастады. Атырау және Шымкент 
МӨЗ, Павлодар мұнай-химия зауыты, Қазақ ГӨЗ, химия 
өндірістері мұнай және  газ өңдеу жұмыстарымен 
айналысты. 

Бұл кәсіпорындар мен жобалар туралы деректер 
Қазақстанның тарихи өмірбаяны десек те болады. ХХ 
ғасырдың басында  Орал-Ембі мұнайлы аймағының 
алғашқы мұнай өнеркәсібімен бірге алғашқы қазақстандық 
мұнайшылар буыны, алғашқы ұлттық кәсіпкерлер 
және олардың мұнай-сервистік кәсіпорындары пайда 
бола бастады.  Ұлы Отан Соғысы жылдарында Батыс 
Қазақстанда жаңа мұнай өндіретін өндірістер ашылды, 
Орталық Азиядағы алғашқы мұнай өндіретін зауыттардың 
бірі – Атырау зауыты жұмыс істей бастады. Соғыстан 
кейінгі дәуірде өнеркәсіп қана емес, онымен бірге  
республиканың экономикалық қуаты да шапшаң дами 
бастады: еңбек, қоғамдық-саяси, басқарушы кадрлар мен  
кәсіби әулеттер қалыптасты. «Әкеге қарап ұл өсер» деп 
халық тегін айтпаған ғой. 

Қазақ халқынан шыққан ғалым, мемлекеттік 
қайраткер, мұнайлы өңірлердің және ірі кәсіпорындардың 
басшыларын көптеп атауға болады, олар: Қ.Сәтпаев, 
С.Өтебаев, М.Балғымбаев, О.Исқазиев, Б.Елеманов, 
Ж.Досмұхамбетов, Б.Сағынғалиев, К.Балжанов, 
Т.Жұмағалиев, С.Өтеғалиев, А.Қисметов, В.Авров, 
Н.Марабаев, О.Ақшолақов, Р.Өтесінов, Н.Имашев, 
М.Есенов, Ж.Оңдасынов,  М.Есенов, Н.Бекбосынов, 
А.Атшыбаев, К.Құдабаев, Ж.Есенжанұлы, Х.Өзбекқалиев, 
Р.Сағындықов, К.Огай, С.Мұқашев, Е.Тасқынбаев, 

А.Құлыбаев, Т.Құлыбаев, И.Тасмағамбетов, Б.Ізмұхам-
бетов, Б.Палымбетов, К.Құдабаев, Н.Балғымбаев, 
Ұ.Қарабалин, Л.Қиынов, Ж.Құлекеев, Қ.Қабылдин, 
Ғ.Кешубаев, Ж.Марабаев, Р.Чердабаев, Б.Қуандықов, 
К.Ибрашев, Т.Хасанов, Б.Өжкенов, Б.Назаров, Қ.Байкенов, 
Б.Ізмұхамбетов, С.Дәукеев және мұнай-газ саласында 
құрметке ие болған басқа да танымал отандастарымыз бар.  

Қазақстандықтар сол уақыттағы Шығыс блоктағы 
мемлекеттер арасында салалық активтердің жиынтық 
қауыттылығы бойынша екінші орындағы мұнай өндірісін  
ұлан байтақ Орталық Азия және Каспий өңірінде бірте-
бірте қалыптастырды.  

1980 жылдардың соңында Қазақстан қара алтын 
өндіру ауқымы бойынша Кеңес Одағындағы екі көшбасшы 
мемлекеттің бірі болды, ол ірі мұнай өндірушілер бестігіне 
кірді, мұнайды магистральмен тасымалдау бойынша 
4-ші орынды, ал газ айдау деңгейі бойынша 3-орынды 
иеленді.   Кейіннен қазақстандық мұнайшылардың 
ұлттық жер қойнауын Орталықтан тәуелсіз  игеру  үшін 
жүргізген күресінің символы болған ерекше қорлары бар 
Қарашығанақ және Теңіз кен орындары сол жылдары 
ашылды. Оған қоса бұл кеніштер халықаралық жобаларды 
ұйымдастырудағы қазақстандық тәсілдің табыстылығының 
көрсеткіші болды.



14 ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
МҰНАЙ-ГАЗ САЯСАТЫ

I бөлім

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

МҰНАЙ 
ТАҢЫНДАҒЫ 

ТӘУЕЛСІЗДІК

Қазақстан халқының экономикалық, әлеуметтік, саяси, 
мәдени және басқа да осындай табыстары тұрақты сипатқа 
ие болды, нәтижесінде республиканың  заң жүзінде тәуелсіз 
даму жолына түсуіне өз үлесін қосты.   

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев сол жылдардың өзінде-
ақ республиканы әлемдегі табысты әрі күшті мемлекетке 
айналдыратын, халықтың тұрмысын ұдайы жақсартатын 
мүмкіндік осы табиғи байлық деп бағалады. Ол өзінің 
«Қазақстан жолы» деп аталатын кітабында бұл туралы  былай 
деп ашық әрі нақты жазды: «Мен мұнай ресурстарымызды 
тиімді де сапалы игеру үшін кен барлау жұмыстарында, 
көмірстуегі шикізатын өндіру мен өңдеу, оны тасымалдау 
салаларында аса бай тәжірибесі бар дүниежүзінің ірі мұнай 
компанияларымен кең ынтымақтастықтың қажеттігін 
түсіндім. Әлі Қазақстан өз тәуелсіздігін алып болмаған кездің 
өзінде әлемдік мұнай өнеркәсібі алыптарымен келіссөздер 
жүргізе бастадым. Әсіресе бұрын-соңды кездеспеген 
қиындықтар көп болды, алайда басты стратегиялық мақсатқа 
– мұнай өңдеудің деңгейін арттыруға қалай болғанда да 
жеттік».

1991 жылы 16-желтоқсанда Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы 
конституциялық заң қабылдады. Мемлекеттік егемендіктің 
экономикалық негізі дәрежесінде мемлекеттің жері мен жер 
қойнауы, табиғи ресурстары, экономикалық және ғылыми-
техникалық әлеуеті республиканың айрықша меншігі деп 

жарияланды.  Президенттің 1991 жылғы 31-тамыздағы 
«Мемлекеттік кәсіпорындар мен одаққа бағынышты 
ұйымдардың Қазақ КСР Үкіметінің  қарамағына өтуі туралы» 
№ 410 Жарлығымен басталған өзгерістер елге екпіндеп кірді. 
Барлық кәсіпорындар мен одаққа бағынышты ұйымдардың 
ведомстволық бағыныштылығы ауысып қана қойған жоқ, 
олардың мүлкі республиканың меншігіне айналды. Бұрын 
тек сыртқы нұсқаулар ғана орындалып келген болса, енді бұл 
игілікті  ұлттық мүддеге пайдалануға болатын еді.

Президент жаңа Қазақстанның шаруашылық жүргізу 
және басқару жүйесін түбегейлі өзгерте отырып, мұнай-газ 
кешенін реформалауға өз тәжірибесін қолданады. Тамыз 
жарлығынан бірнеше апта бұрын, 1991 жылы шілдеде, 
«Қазақстанмұнайгаз» мұнай, газ және мұнай өнімдерін 
барлау, өндіру, өңдеу және өткізу жөніндегі мемлекеттік 
корпорация құру туралы шешім қабылданады. Оның 
құрамына республикалық және одақтық мәндегі және одаққа 
бағынышты кәсіпорындар да енгізілді. 1991 жылы болған 
осы тектес маңызды оқиғалардың бірі – барлық салалық 
газ активтері табыс етілген «Қазақгазөндіріс» мемлекеттік 
концерні мекемесінің құрылуы. Кейінірек бұл екі құрылым 
да мемлекеттік мұнай-газ саясатының дамуына байланысты 
іске асырылған әртүрлі қайта құрулардан өтіп, қазіргі 
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясын қалыптастырады. Бұл 
жөнінде біз келесі тарауда әңгімелейміз.   



 Мұнай-газ кешенін ұлттық басқару жүйесін әрі қарай 
дамыту қажет болды, сондықтан 1992 жылы ақпан айында 
Президент Үкіметке  Энергетика және отын ресурстары 
министрлігін құру туралы тапсырма берді. Министрлікке 
«Қазақстанмұнайгазбен» бірлесіп бұрынғы кеңестік, 
қазіргі шетелдік зауыттармен жаңа серіктестік қатынастар 
құру және келісімшарттардың өзара тиімді болуына, 
төлемдердің қамтамасыз етілуіне қол жеткізу қажет еді. 
Әртүрлі компаниялар мен ведомстволарды көп жылдар 
бойы басқарған танымал мұнайшы Ұзақбай Қарабалин 
сол уақыттағы кадрлар жағдайын былай деп есіне алады: 
«Жауапты қызмет ешуақытта жеңіл болмайды. Ал ол кезде 
мұнай-газ кешенін өз бетінше басқара алатын жоғары 
лауазымды басшылар тіпті тапшы болды. 1991 жылы 
мені ҚазКСР үкіметіне өнеркәсіп бөлімінің аға референті 
қызметіне шақырғанда, тұтас аппаратта жалғыз мұнайшы 
маман мен ғана болдым. Ол уақытта Салалық министрлік 
немесе Ұлттық мұнай компаниясы мүлдем болған жоқ».

Мұнай-газ саласын басқару атқарымдары жүктелген 
ҚР Энергетика министрлігінің құрылуы бұл жағдайға өзгеріс 
енгізе бастады. Ведомствоға басшы болып бір уақытта 
вице-премьер қызметін атқара жүріп Қадыр Байкенов, 
министрдің бірінші орынбасары және мұнай-газ өндірісінің 
кураторы болып  Нұрлыхан Бекбосынов тағайындалды, ол 
оған дейін бес жыл бойы «Маңғышлақмұнай» бірлестігін 
басқарған болатын. Министрдің екінші орынбасары 
қызметіне Қазақстан және Орта Азия магистралдық мұнай 
құбыры өндірістік бірлестігінің бас директоры Анатолий 
Лобаев тағайындалды. Сол кездегі алғашқы министрлер 

командасында Ұзақбай Қарабалин, Ғалиаусат Кешубаев, 
Нұрберген Балғымбаев, Жақсылық Жанғазиев, Мұрат 
Құрбанбаев, Қуаныш Сисембаевтар болды. 

Энергетика министрлігі құрылған кезде Мемлекеттік 
геология және жер қойнауын қорғау комитеті министрлік 
мәртебе алады. Оған басшы болып Лев Трубников 
тағайындалды, кейінірек оның орнына Серікбек Дәукеев 
келді, ал Балтабек Қуандықов министрдің орынбасары болып, 
Орал Ақшолақов пен Бақтықожа Ізмұхамбетов мұнай және 
газ басқармасының бастығы қызметіне белгіленді. 

Қадыр Байкенов былай деп есіне алады: «Тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдары оңай болған жоқ. Инвестиция тарту 
және инвесторлармен келісімшарт жасау істерінде біздің 
ешқандай тәжірибеміз жоқ еді, біз барлығын жүре үйрендік. 
Осы жылдары Теңізді игеруге инвестиция тарту бойынша 
жұмыстар басталды, Қарашығанақты пайдалану, Каспийдің 
қазақстандық секторына геологиялық барлау жүргізуге 
арналған «Қазақстанкаспийшельф» консорциумын құру, 
Каспий құбыр консорциумын құру жөніндегі алғашқы 
келісімдерге қол қойылды. Тәуелсіз ҚР мұнай-газ саласын 
дамытудың кешенді тәсілі мұнай міндеттерін  осынша кең 
ауқымда секторлық деңгейде қамтуға мүмкіндік берді. Біз 
іске осылайша кірістік. Салалық Энергетика және отын 
ресурстары министрлігінің құрылуы бұл іске көп көмегін 
тигізді».

Кейінгі жылдары үкіметтің мұнай-газ блогына саланың 
өзекті басымдықтарына байланысты қайта құрылымдаулар 
жүргізілді.

«Мен мұнай ресурстарымызды 
тиімді де сапалы игеру үшін кен барлау 

жұмыстарында, көмірстуегі шикізатын өндіру 
мен өңдеу, оны тасымалдау салаларында аса 

бай тәжірибесі бар дүниежүзінің ірі мұнай 
компанияларымен кең ынтымақтастықтың қажеттігін 
түсіндім. Әлі Қазақстан өз тәуелсіздігін алып болмаған 
кездің өзінде әлемдік мұнай өнеркәсібі алыптарымен 
келіссөздер жүргізе бастадым. Әсіресе бұрын-соңды 
кездеспеген қиындықтар көп болды, алайда басты 
стратегиялық мақсатқа – мұнай өңдеудің деңгейін 

арттыруға қалай болғанда да жеттік».

Нұрсұлтан Назарбаев,
Қазақстан Республикасының Президенті
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Жаңа кешенді мұнай саясатының ауқымы 
мен сипатын жете түсіну үшін салалық 
кәсіпорындардың жұмысын бұрынғыдай 
Орталыққа емес,  ұлттық мүддеге 
негізделген тиімді жолға қоятын жүйе құру 

қажет болғанын  есте ұстаған жөн. Оның үстіне бұрынғы 
шаруашылық басымдықтар мен қазіргі жүйе бір-біріне 
мүлдем кереғар еді. Мысалы  бұрын Орталыққа барынша 
арзан шикізат қажет болды, ал қазіргі тәуелсіз Қазақстанға 
мұнай өндіру саласынан түсетін табысты неғұрлым арттыра 
түсу қажет еді. Бірақ бұл мақсатқа қол жеткізу үшін сатып 
алушыларды өз бетінше іздеу, өткізу бағыттарын қамтамасыз 
ету, бәсекелесе білу, сұранысқа қанша мұнай қажет болса, 
сонша өндіру, оған тиісінше төлем алу қажет болды. 

Одақтық республикалар сыртқы экономикалық 
қызметтерді өз бетінше жүргізуі үшін қажетті ұйымдастыру 
инфрақұрылымы КСРО-да іс жүзінде болған жоқ. Тәуелсіз 
мемлекет мұндай құрылымға аса мұқтаж болды, бірақ оны 
кеңестік үлгіден басқаша құру керек еді. Бұрынғы саяси 
жүйе ғана емес, онымен бірге оның нарықтық тәсілмен 
басқарылмайтын шаруашылық жүйесі мен құрылымы да 
келмеске кетті. Халықаралық істерді жүргізу үшін өзіндік 

басқару жүйесін құру жаңашыл шешімдерді талап етті. 
Сол себепті осынау өтпелі кезеңде заманауи нарықтық 
құзыреттілікке ие болған қазақстандық менеджерлер мен 
кәсіпкерлер уақыт өте келе отандық мұнай-газ кешенін 
дамытатын басты күшке айналады. 

Мұнай-газ кешенін өз бетінше басқару тәжірибесі 
қазақстандық басшыларға саладағы шаруашылық және 
технологиялық байланыстарды түбегейлі қайта құру 
қажеттігін айқын ұғындырды. Аса зор геологиялық және 
өндірістік әлеуетіне қарамастан Қазақстанның 1990 
жылдардың бас кезіндегі мұнай-газ кешені әлі де алынбаған 
асу еді. 

Салалық активтер бір орталыққа біріктірілген, бірақ 
олардың өз арасындағы технологиялық және экономикалық 
байланыстар мүлдем нашар еді. Кәсіпорындар қаншалықты 
қауырт жағдайда жұмыс істеп тұрғанымен, оларға өз 
жұмысының коммерциялық нәтижесін көріп, пайдалану 
қиынға соқты. Мұның себебі: қазақстандық мұнай-газ 
активтері бір-бірімен мүлдем байланыста болған жоқ, 
олар өзара тек республикадан тыс жерлерде ғана байланыс 
жасайтын. 

Ол уақытта елдегі газ кен орындары мен газ өндіретін 
кәсіпорындар негізінен бұрынғы КСРО-ның еуропалық 
өңірлеріне ғана көгілдір отын жеткізетін. Ал Оңтүстік 
Қазақстан облысындағы қазақстандық тұтынушылар 
Түрікменстаннан және Өзбекстаннан әкелінетін табиғи газбен 
қамтамасыз етілді. Ақтөбе мұнайын Ресейдегі Орск МӨЗ-
ге өңдеуге жіберу, ал Павлодар мен Шымкент зауыттарын 
Батыс Сібірлік Юграның шикізатымен қамтамасыз ету оңай 
әрі арзан болатын… 

Бұл технологиялық тізбектер біртұтас КСРО кезінде 
жұмыс істеді, бірақ ол ыдырағаннан кейін бұрынғы кеңестік 
шаруашылық жүйенің «ескерткішіне» айналды. Сауда-саттық, 
өндірістік, технологиялық байланыстар бұзылды, бұрынғы 
серіктестік қатынастар үзілді, жұмыс  жоспарлары түкке 
татымай қалды.



ҚАРА 
АЛТЫНҒА ТІГІЛДІ 

Республиканың мұнай-газ саласын ғана емес, басқа 
да кәсіпорындарын экономикалық маңызды әрі әлеуметтік 
пайдалы ету үшін отандық активтер арасында: өндіруші 
және өңдеуші кәсіпорындар арасында, газ және газ 
таратушы кәсіпорындар арасында, кен орындары және жаңа 
нарықтар арасында өзекті, адекватты байланыстар жүйесін 
қалыптастыру қажет еді. 

Мұндай міндеттерді орындауға қажетті күш-қуаттың 
күрделілігі мен ауқымын елестету үшін, оны мүлдем жаңа 
өнеркәсіп құру ісімен салыстыруға болады. Қазіргі заманның 
белесінен көз тігер болсақ, өндірушіні тұрақты өнім өткізетін 
орынмен қамтамасыз ететін нарықтық тізбекті құру кезекті 
индустриалдық алыпты іске қосуға қарағанда қиындау 
екені өз-өзінен түсінікті. Ол уақытта, жаңадан тәуелсіздік 
алған кезде, Қазақстанның барлық өмір сүруге бейімді 
кәсіпорындарына осындай тізбек құру аса қажет болды.

Бұрынғы кеңестік көршілес елдердің бір-бірінен сауда-
саттық-қаржылай кедергілермен оқшаулануы, серіктестік 
байланыстарды бұзуы, дербес квазивалюта енгізуге 
байланысты бұрынғы КСРО ақшасының құнсыздануы 
жағдайды тіпті қиындатып жіберді. Айырбас жасау 
мәмілелері аса қажет тауарларды алуға біршама деңгейде ғана 
кепілдік береді. Кейіннен Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, ол 
кезеңдегі постодақтық экономика «коматозды күйде» болды. 
Диагноз қойылды. 

Бірақ «ауру желмен келiп, термен шығады» деседі. 
Президент өз шешімдерімен «ауруды емдеу» жолдарын да 
енгізеді, ол дүниежүзілік нарықта сұранысқа ие өнімді алға 
бастыру арқылы еркін айырбасталымды валютамен (ЕАВ) 
ұлттық табысты арттыру жолын ұсынады. Мұндай өнімді 
бірінші кезекте мұнай саласы бере алады. Қазір  бұл аксиома 
сияқты. Алайда ол кезде ел экономикасы құрылымындағы 
мұнай секторы мардымсыз көлемде болатын, оған қоса мұнай 
бағасы тәуелсіздік алған алғашқы күннен-ақ  1991 жылы бір 
баррельге 28 доллардан 1999 жылы 9-10,5 долларға дейін 
құлдырай бастады.   Мұндай жағдайда бар сенімді қара 
алтынға арту – Елбасының батыл әрі жауапты шешімі болды. 
Бағаның төмендеуі аталмыш кезеңде валюта түсімдерін де екі 
есеге азайтты. Әңгіменің бәрі мемлекеттің халық тұтынатын 
тауарларды, азық-түлік пен дәрі-дәрмекті дәл осы мұнай 
экспортынан түсетін  қажетті еркін айналымдағы валютаға 
(ЕАВ) сатып алатынында болып тұр. Бұл табыстарды 
мемлекет әлеуметтік қызметтерді атқаруға жұмсайды, осы 
қаражат көптеген қазақстандықтарды жалақы, зейнетақы, 
денсаулық сақтау қызметтері, басқа да игіліктермен 
қамтамасыз етеді әрі елдің сыртқы және ішкі қауіпсіздігіне 
кепілдік береді… 
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ЖЕР ҚОЙНАУЫНАН 
БАСҚА ДА 
ИГІЛІКТЕРІМЕН  
ТАРТЫМДЫ ЕЛ

Тәуелсіздік таңында ел алдында тұрған мемлекеттік 
қалыптасу жолындағы қиындықтарды еңсеру 
үшін мұнай өндірісі мен экспортын ұлғайту 
басты экономикалық құралдардың бірі болды. Бұл 
міндет Қазақстанның сол уақыттағы мұнай және 

инвестициялық саясатын айқындап берді: мемлекет әлемдік 
нарықтағы баға жағдаятын өзгерте алмайтыны хақ, бірақ ҚР 
саяси және салалық басшылары әртүрлі шаралармен жағдай 
жасау арқылы көмірсутекті өндірісті ұлғайту үшін  қолдан 
келгеннің бәрін жасады. 

1990-шы жылдары бұрынғы одақтық республикалар 
инвестициялық климаттың әртүрлі модельдерін 
қалыптастырады. «Кірісіне карай шығысы» екенін бәрі де 
түсінеді. Капитал салымдарына ресурс алмастырудың тиімді 
механизмін құру аса қиын мәселе. Оның үстіне істі бастайын 
деп  тұрғанда ешқандай тәжірибенің жоқтығы тағы бар. 

Қазақстанның мұнайлы-газды көршілері жеке-жеке 
инвестормен жасалатын, жабық әрі жария емес нысандағы 
келісімдерді қолдана бастады. Мұндай саясаттың болмашы 
ғана нәтиже бергенін, ал ол мемлекеттердің мұнай-газ 
кешеніне салған капитал салымдарының ауқымы мен 
келісімшарттар саны қазіргі кездің өзінде де шектеулі болып 
қалғанының қазір  куәсі болып отырмыз. 

Қазақстанның экономикалық және инвестициялық 
саясаты басынан-ақ нарықтық батыл саясат болды 
және көпшілік жергілікті және шетелдік жер қойнауын 
пайдаланушыларға кеңінен қолдау көрсетті. Олармен 
жасалатын жеке келісімшарттар қабылданған заңнама 
шеңберінде әзірленеді. Көмірсутегі шикізатын өндіру 
және экспорттау ауқымын өсіру міндеті масштабы әртүрлі 
инвесторларға қолайлы инвестициялық климат қалыптастыру 
арқылы шешіледі, мұның өзі кейіннен мұнай-газ өндірілетін 
жер қойнауын пайдалануға арналған 200-ден астам 
келісімшарттар жасауға мүмкіндік жасады. 

Капитал салымдарын тартудың институционалдық 
жолын ұсынған - Нұрсұлтан Назарбаев. Президент бұл жолды 
экономикалық еркіндікті дәйекті ұстанушы ретінде таңдап 
алған сияқты. Егемендік алған соң елде құқықтық жүйе 
құрыла бастайды, ол тәуелсіз жаңғырудың алғашқы толқынын 
– билік институтын, мемлекеттік-жекеменшік серіктестік  
ережелерін қалыптастырды, мұнай-газ кешенін жаңа 
нарықтық экономиканың «локомотивіне» айналдырды. Мұнда 
Назарбаевтың Қазақстанға арналған басты экономикалық 
заңдарды КСРО ыдырағанға дейін бір-екі жыл бұрын, 

яғни оқиғалардың алдын ала отырып қол қойып, бекіте 
бастағанын  ескерте кеткен жөн. Мына заңдар Президенттің 
бірнеше жыл бұрын, 1990 жылдан бастап қабылдаған 
бастамаларының кейбіреуі ғана: «Мемлекет иелігінен алу 
және жекешелендіру», «Шетелдік инвестициялар туралы», 
«Жеке кәсіпкерлікті қорғау және қолдау туралы», «Мұнай 
туралы», «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану 
туралы»…. 

Бұл құжаттар әртүрлі саланы қамтиды әрі кешенді 
мемлекеттік саясатты қалыптастырады, оның басымдықтары 
– нарықтық экономика құру, экономикалық еркіндікті кеңейту 
және қазақстандықтардың, сол сияқты шетелдіктердің де 
белсенділігін арттыру. Ал мұнай-газ саласын Қазақстанның 
басты табыс көзіне, кеңестік дәуірмен салыстырғанда 
жоғары деңгейлі экономикалық өрлеуді жаңғыртатын 
драйверге, бұрынғы серіктестермен қарым-қатынаста қол 
жетімсіз болған табиғи қазыналар мен жобалардың «кілтіне» 
айналдыру.  

Бұл заңдардың қабылдануы халықаралық компанияларға 
және бірінші кезекте Қазақстанның серіктестері үшін тың 
жаңалық болды, себебі олардың мүдделерін билік осы 
заңдар арқылы қамтамасыз етеді деген сөз.  Қазақстанның 
инвестициялық саясаты супержобалар арқасында ғана 
емес, сонымен қатар жер қойнауын пайдаланушылар 
мен мердігерлердің жалпы санын ұлғайту нәтижесінде 
елге тартылған капитал салымдарының ауқымын өсіруге 
бағытталған. 

Компаниялар экономиканың нақты секторын 
инвестициялағанда бұл заңдардың оларды жеңілдетілген 
қазыналық тәртіппен  қамтамасыз етуге кепілдік беретінін, 
тәуекелдер орын алған кезеңде және жас мемлекетке 
берілген инвестициялардың тәуекелдерін азайту үшін 
салық салу тұрақтылығына, компаниялардың өз өнімдері 
мен табыстарын еркін пайдалануына кепілдік беретінін 
түсінеді.  Инвесторларға Қазақстанмен көршілес басқа 
мемлекеттердің бәрінде дерлік дәл осындай құқықтар 
ұсынылмайтын және үкімет міндеттемелері орындалмайтын. 
Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алған алғашқы 
жылдардың өзінде-ақ жағымды инвестициялық климат 
қалыптастыруы өз кезегінде мегамәмілелердің  жасалуына 
тамаша мүмкіндік берді. (Республикадағы масштабты мұнай-
газ жобаларының тарихы мен сабақтары «Қазақстанның 
мұнай-газ мегажобаларының «Жоғарғы лигасы» тарауында 
баяндалған).



• Мемлекеттік мұнай өндіруші компанияларға өз мұнайының 30 % өз 
  бетінше сату құқығы беріледі.  

• Мемлекеттік мұнай кәсіпорындарын жекешелендіру басталады.

• ҚР Үкіметі Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің бірінші 
  кезеңіне арналған мемлекеттік бағдарламаны бекітеді.

• 1994 жылы қазақстандық бірінші жекеменшік мұнай компаниясы -  
  «АНАКО»  құрылады.

• Каспий қайраңында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу үшін 
  халықаралық консорциум құру туралы келісімге ҚКШ және әлемнің ірі 
  жеті компаниясы: Mobil (АҚШ), Shell, British Petroleum және British Gas 
  (Біріккен Корольдік), Agip (Италия), Total (Франция), Statoil (Норвегия) 
  қол қойды.

• Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен «Каспий теңізінің 
  қазақстандық бөлігінде көмірсутегі шикізатын өндіруді дамыту 
  және қалыптастыру туралы» үкіметтік қаулы қабылданды. Теңізде 
  мұнай мен газды зерттеу және өндіру жұмыстарын атқаратын 
  «Қазақстанкаспийшельф» (ҚКШ) мемлекеттік мамандандырылған 
  компаниясын құру қарастырылуда.

• 1993 жылдың басында Қазақстанда бірінші мұнай өндіретін 
  «Қазақтүрікмұнай» БК, көп ұзамай - «Қазгермұнай» БК тіркелді

• Оман Сұлтандығымен «Көмірсутегін Қазақстаннан әлемдік нарыққа 
тасымалдайтын Каспий Құбыр Консорциумын (КҚК) құру туралы» 
үкіметаралық келісімге қол қойылды.

• Американдық Chevron компаниясымен «Теңіз кен орнын игеретін 
  бірлескен кәсіпорын мекемесін 40 жылға құру туралы» келісімге қол 
  қойылды. «Теңізшевройл» бірлескен кәсіпорны өндіруге кірісті.

1991-1996 ЖЫЛДАРДАҒЫ НЕГІЗГІ МҰНАЙ-ГАЗ ОҚИҒАЛАРЫ 



20 ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
МҰНАЙ-ГАЗ САЯСАТЫ

I бөлім

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
«ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖАҢАЛЫҚТЫҢ» 

ЕКІ ҮРДІСІ

Секемшіл әрі сақ жаһандық инвесторлар құны 
мыңдаған миллиардтан асып жығылатын 
келісімдерге қол қояды, себебі, Қазақстанға ақша 
салу – сенімді әрі табысты бизнес екеніне көздері 

жетеді. Қабылданған экономикалық заңдар мен жасалған 
мұнай-газ келісімшарттарының стратегиялық және ұзақ 
мерзімді сипатта болуы маңызды, олар шапшаң әрі тиімді 
нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді: жалпы өндірістік 
және салалық құлдыраулар 1995 жылы тоқырайды. 

1991-1996 жылдары Қазақстан Республикасында 
мұнай мен конденсат өндіру, млн тонна

1991 1992 1993 1994 1995 1996
26,6 25,8 23,0 20,3 20,6 23,0

Дерек көзі: ҚР Статистика комитеті

Кейінірек Президент Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттің 
өмірбаянындағы осы бір сәтті былай деп ерекше атап 
көрсетті: «1996 жылдың бас кезінде Қазақстан тәуелсіздігінің 
тарихында алғаш рет экономика аз да болса елеулі нәтиже 
көрсетті, ЖІӨ 0,5% өсті. Кейінгі 30-40 жыл бойы өндіру 
жұмыстарын жүргізуге болатын мұнай қорларының көлемі, 
сонымен қатар Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде 
шетелдік инвесторлардың белсенділігі мұнайдан түсетін 
табыстың жыл өткен сайын арта түсетініне көз жеткізді. 
«Өрт сөндіру» кезеңі аяқталып, бізде сәл аялдап, еліміздің он, 
жиырма және отыз жылдан кейін қандай дәрежеге жететінін  
бажайлайтын мүмкіндік пайда болды».

«Еңбектің көзін тапқан, байлықтың өзін табады» -  
дейді халық нақылы.  Жер қойнауын пайдалану бағытында 
жемісті әрі табанды  еңбек ету нәтижесінде Қазақстан байи 
бастайды. 1996 жылы шетелдік тікелей инвестициялар 
1,7 миллиард долларға жетті. Көп ұзамай Қазақстан 
дүниежүзілік инвестицияны тарту жағынан КСРО елдері 

ішінде «чемпион» атанды, ал қазақстандықтардың орташа 
жалақысы посткеңестік кеңістікте ең жоғары жалақылардың 
қатарында болды.

Бұл – істің нәтижесі. Оған қол жеткізген тәсілдер 
- Қазақстанның инвестициялық және экономикалық даму 
көздерін әртараптандыру деп көрсетуге болатын ел билігінің 
таңдап алған басымдықтары. Біріншіден, капитал салымдары 
бойынша шығындардың қомақты бөлігін, мүмкіндігінше  ең 
көп бөлігін жекеше және шетелдік инвесторлардың  өндірісін 
дамытуға салу республикаға тиімді. Екіншіден, экономиаға 
әкімшілік әсерлерді сақтап қана қоймай, оған нарықтық 
әсерлердің болуын қамтамасыз ету үшін елге мемлекет 
мүддесінде жұмыс істейтін күшті ұлттық компаниялар 
ашу қажет. Мұндай компаниялар, әсіресе,  мұнай-газ 
саласы сияқты жетекші әрі басты салаға қажет. Сондықтан 
Қазақстанның инвестициялық және мұнай саясатында 
қатарлас екі үрдіс дамиды. 

Бірінші үрдіс акционерлік меншікке жекеше және 
шетелдік серіктестерді тартуға негізделген. Үкімет 
тәуелсіздік алғаннан бастап бүгінгі күнге дейін мемлекеттік 
меншікті жекешелендірудің ондаған бағдарламасын 
қабылдайды. Осыған сәйкес акционерлер құрамын өзгерту, 
акция үлестерін шетелдіктер мен қазақстандықтар арасында 
қазақстандықтардың пайдасына қайта бөлу  арқылы  
жекеменшік капиталмен әрекеттесу және серіктестік  ету 
сапасы күннен күнге арта түседі. 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, бұрынғы «Оңтүстік-
мұнайгаз» - қазіргі «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз», 
кейбір акционерлік қоғамдар да осы жолмен жүріп өтті. Осы 
үрдіс шеңберінде жекешелендіру жобаларынан өзге жаңа 
қорларды барлауға, барлау және игеруге лицензия алған жер 
қойнауын пайдаланушылар саны көптеп өсе бастайды. Мұнай 
операторларының саны 1991 жылғы 8 өндірістік бірлестіктен 
1996 жылы 15-ке өседі, ал 2001 жылы 27-ге жетеді. 

   

Дерек көзі: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі



    1997-2001 ЖЫЛДАРДАҒЫ НЕГІЗГІ МҰНАЙ-ГАЗ ОҚИҒАЛАРЫ 

• Президент Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақойл» Ұлттық компаниясын және «ҚазТрансОйл» Ұлттық 
мұнай тасымалдау компаниясын құрады. 

• Қазақстан Қарашығанақ кен орнының өнімін бөлу туралы қорытынды келісімге қол қояды. 
• Республика қазір Солтүстік Каспий Консорциумы (СКК) деп аталатын «ҚазақстанКаспийШельф» 

консорциумының шетелдік қатысушыларымен Солтүстік Каспийді игеру бойынша өнім бөлісі туралы 
келісім жасайды.

• Қазақстан мен АҚШ Экономикалық серіктестік жөніндегі хартияға қол қояды, Республика Құрама 
Штаттардың стратегиялық серіктесі болады. 

• Қазақстан мен Ресей Каспий теңізі солтүстік бөлігі түбінің ара-жігін ажырату туралы келісім 
жасайды, ол оффшорлық мұнай қорларын игеру мүмкіндіктерін біршама кеңейтеді.

• Жер қойнауын пайдалану саласындағы табыстарды жинау және сақтау мақсатында Ұлттық қор 
құрылады.

• «ҚазГазТранс» газ тасымалдау және газ-энергетикалық компаниясы құрылады.
• СКК Қашаған мұнай-газ конденсатты бірегей кен орнын ашады. Ол бірнеше жыл бойы барланады, 

ал консорциум тағы да төрт теңіз кен орнын ашады.
• Бастапқы өткізу қабілеті жылына 28,5 миллион тоннаны құрайтын Каспий құбыр консорциумының 

(КҚК) Теңіз-Новороссийск мұнай құбыры пайдалануға беріледі.
• Үкімет «Мұнай және газ тасымалы» Ұлттық компаниясын құрады, ол құбыр активтерін және өзге де 

салалық активтерді біріктіреді. 

Қазақстанның тиімді инвестициялық саясаты тартылған 
шетелдік тікелей капитал салымдарының қарқындап өсуіне 
жағдай жасайды. Тәуелсіздіктің алғашқы онжылдығының 
орта шенінде шетелдік тікелей инвестициялар (ШТИ) 1,7 
миллиард долларды құраса, 2000-шы жылы оның сомасы 12,6 
миллиард долларға жетеді.    

1997 1998 1999 2000 2001
25,8 25,9 30,1 35,3 40,1

1997-2001 жылдары Қазақстан Республикасын-
да мұнай мен конденсаттың өндірілуі, млн тонна

Республика мақсат-мүдделердің қарама-қайшы болуын 
қаламайды: 1999 жылы Нұрсұлтан Назарбаев кеңесші-
консультациялық орган - Қазақстан Президенті жанындағы 
шетелдік инвесторлар кеңесін құрады. Оған Теңіз операторы 
Chevron компаниясының, Қарашығанақ жобасынан British Gas 
бен Agip өкілдері, жетекші әлемдік қаржы, металлургиялық, 
жоғары технологиялық компаниялар мен Қазақстанда жұмыс 
істеп жатқан басқа да компаниялардың өкілдері шақырылды. 

Президент, оларға қоса, серіктестік барысында 
туындайтын мәселелерді қазақстандық жоғары лауазымды 
шенеуніктермен де ашық талқылайды.  Ондай мәселелер 
жетіп артылады: инвестициялық міндеттемелерді барлық 
инвесторлар орындамайды және мерзімін сақтамайды. Кей 
жағдайларда мәселенің ушығатыны сондай екі  тараптың 
шартты бұзуына дейін келіп тіреледі. Бірақ Назарбаевпен осы 
бір тікелей диалог жасау мүмкіндігі болмағанда, халықаралық 
жобаларды іске асыру және дамытуда қиындықтар көбеймесе 
азаймас еді.

Осы кезеңдегі екінші үрдіс - корпоративтік даму және 
ұлттық компаниялардың нарықтық рөлін кеңейту болып 
табылады. 1997 жылы Президент өзінің жарлығымен 
«Қазақойл» ұлттық компаниясы» ЖАҚ-ты құрды. Мұндай 
шешім сол кездегі аса үлкен емес, табысы аз салалық 
мемлекеттік активтерді біріктіру үшін қажет еді. Басты 
міндет  - оларды меншікті  ұлттық басқару нәтижесінде 
табысты әрі заманауи бизнеске айналдыру болды. Бұл 
- таза коммерциялық мақсатта және елдің энергетикалық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін де қажет іс.    

Мұндай міндет қазақстандық мұнайшылар, кәсіпкерлер, 
менеджерлер, салалық «ақсақалдар» және жаңа нарықтық 
экономиканың кәсіпқойлары үшін сын-қатер туғызды. 
«Туған жерге туыңды тік» -  дейді халық даналығы. Олар 
бұл істі абыроймен атқарды. «Қазақойл» компаниясы 
көмірсутегінің әлемдік мұнай бағасы төмен болып тұрған 
жағдайда республиканың мемлекеттік мұнай кәсіпорнын 
тиімді экономикалық құрылымға айналдыру әрекетінің 
алғашқы жемісті  нәтижесі болды. Оның тарихын біз «Ұлт 
«чемпиондары»: табысқа қосқан үлесі» тарауында әңгімелеп 
береміз, ал бұл жерде осы табыстың неден басталғанын айта 
кеткен  жөн. 

Осы орайда 2001 жылдан бастап 2010 жылға дейін 
келіп түскен қаражаттың ауқымы одан 10 есеге өсіп, 126 
миллиард доллардан асып түсті. Мұнай-газ кешенінің үлесіне 
ШТИ 70% бөлінді, бірақ жер қойнауын пайдаланушылардың 
тапсырысына сай осы қаражаттың ауқымды бөлігі шектес 
салаларға  және елдің тұтас экономикасына берілді. 

Мұнай саласының «локомотив» рөлін атқарғанын даму 
қарқыны айқындап берді. Осылайша 2000 жылдан бастап 
2010 жылға дейін Қазақстанда сұйық көмірсутегі өндіру 
ауқымы жылына 35 млн тоннадан 80 млн тоннаға дейін өсті 
немесе екі есеге ұлғайды. Осы кезеңде республикадағы ЖІӨ 
өсуінің орташа жылдық қарқыны өз кезегінде жылына 10%-
ға жетті. 

Экономиканың және капитал салымдарының өсуі 
қазыналық саясатпен қосымша ынталандырылатыны сөзсіз. 
1995 жылы қабылданған, кейіннен 2001 жылы жетілдірілген 
Салық кодексінде компаниялардың жақын арадағы мұнайдың 
төмен бағасына байланысты тәуекелдері, сонымен қатар 
Каспий қайраңындағы көп еңбекті қажет ететін жобаларға  
инвестор тартуға даярлық жұмыстары ескерілген.  
Қазақстанның салық тәртібіне және келісімшарт талаптарына 
тәуекелдердің өтемақысын белгілей отырып, оның жауабы 
ретінде серіктестерден өз келісімшарттық міндеттемелерін 
орындауын күтуі - әділ іс. 

Дерек көзі: ҚР Статистика комитеті



Бірлік қуаты



«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».

Нұрлан Балғымбаев,
(«Қазақойл» Ұлттық мұнай-газ компаниясының 
Президенті қызметінде өткізген алғашқы баспасөз 
конференциясы)



Қазақстанның көрнекті экономика және қоғам 
қайраткері, ал «Қазақойл» құрылған кезде 
компанияның экономика және қаржы жөніндегі 
вице-президенті Тимур Құлыбаев сол уақыттағы 
бастаманы былай деп есіне алады: «Қазақойлға» 

біріктірілген мұнай өндіруші кәсіпорындардың жағдайы  ол 
кезде өте ауыр болды. Мен бірінші рет Өзен кен орнына 
келгенде қызметкерлердің жалақысы бойынша көп қарыздар 
бар екенін анықтадым, сонымен бірге қоймалар бартерлік 
схема бойынша жеткізілген мұнайға төлем жасау шеңберінде 
кәсіпорынға келіп түскен материалдық-техникалық 
құндылықтарға толып тұрды. Компанияның құндылықтарын 
өзгерту қажет екені түсінікті болды.  

«Қазақойлға» басынан-ақ қызықты команданың 
жиналғаны ұтымды болды: Нұрлан Өтепұлы Балғымбаев-
тың (компанияның бірінші президенті) әріптестері – 
өндірісшілер Мұрат Саламатов, Несіпқали  Марабаев, 
Ғалиаусат Кешубаев, сонымен қатар компанияға менімен 
бірге келген жас қаржыгерлер, экономистер мен заңгерлер. 
Бұл тәжірибелі мұнайшылар мен  бірлесіп табысты жұмыс 

істеуге әзір  жастардың жиналған ортасы еді. Біз барлығын 
бір-бірімізден 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 кейіннен елдің 
мұнай-газ саласының «локомотиві»  болған жобаларды ең 
басынан бастап дамыттық».

Сол кезде, 1997-ші жылы және кейінірек 1990 
жылдардың аяғында «ҚазТрансОйл» ҰК, «ҚазТрансГаз» 
компаниясы құрылады. Олар өздерінің корпоративтік деңгейін 
көтереді, құрылымдық жағдайын, атауын өзгертеді, бірақ 
міндетін өзгертпейді және 2002-ші жылы «Қазақойлмен» 
бірге салалық «чемпион» - «ҚазМұнайГаз» АҚ-ны құрады.  
(«ҚазМұнайГаз» АҚ Ұлттық компаниясының Қазақстанның  
жан-жақты әрі мұнай-газ саласының дамуына қосқан үлесі 
туралы келесі тарауда айтылады).

24 ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
МҰНАЙ-ГАЗ САЯСАТЫ

I бөлім

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

Экономиканың ұлттық секторындағы
МҰНАЙ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ



2002 2003 2004 2005 2006
47,3 51,5 59,5 61,5 65,0

Дерек көзі: ҚР Статистика комитеті 

2002-2006 жылдары Қазақстан Республикасында 
мұнай мен конденсаттың өндірілуі, млн тонна

Мұнай табыстарының жалпы өсуі, атап айтқанда 
«ҚазМұнайГаз» қызметінің нәтижесінде өсуі Президент 
Назарбаевтың мемлекет үшін аса маңызды құрылымдарды 
құру туралы қабылдаған шешімдеріне байланысты болды. 
2000-шы жылы болашақ ұрпаққа арналған қаржылай 
қаражат жинақтау және экономиканың сыртқы жағымсыз 
факторлардың әсеріне тәуелділігін азайту мақсатында Ұлттық 
қор құрылады. 2015 жылға қарай Ұлттық қордың көлемі 
$71,7 миллиард доллардан асады, бұл табыс негізінен мұнай 
экспортынан келіп түседі.

«ҚазМұнайГаздың» 2006 жылы құрылған екінші жаңа 
құрылым – «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару 
жөніндегі холдингілік компаниясының ең құнды активі 
болуы заңды құбылыс. Шынында «Самұрық» мекемесінің 
өзі – анағұрлым жоғары деңгейге – мұнай саласындағы 
компанияларды құрудан бастау алған салалық «чемпиондар» 
моделінің деңгейі - жалпы мемлекеттік деңгейге 
көтерілгенінің дәлелі. Холдинг отандық сектордың әлеуетін 
шоғырландырады және республика шоғырландырылған 
қаражат пен активтер арқылы кейінгі жылдары көптеген 
әртүрлі міндеттерді шешеді. «Самұрық» негізінен мұнай 
саласының қызметтері нәтижесінде «ҚазМұнайГаздан» келіп 
түскен табыстарға сүйенеді.

Ұлттық секторды дамыту мұнай-газ заңнамасын 
жетілдірумен өзара тығыз байланысты. 2004 жылдың аяқ 
кезінде «ҚР кейбір заңнамалық актілеріне жер қойнауын 
пайдалану және мұнай операцияларын жүргізу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заңды 
Парламент қабылдап, Президент қол қояды. Бұл құжат 

     2002-2006 ЖЫЛДАРДАҒЫ НЕГІЗГІ МҰНАЙ-ГАЗ ОҚИҒАЛАРЫ 

• Нұрсұлтан Назарбаев «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясын құру туралы жарлыққа қол қойды.
• «ҚазМұнайГаз» «Газпромен» бірлескен кәсіпорын «ҚазРосГаз» ЖШС арқылы газ экспортымен 

айналыса бастайды. 
• ҚР Президенті Каспий теңізінің 25 миллиард тонна мұнай эквивалентіне тең перспективтік 

ресурстары бар қазақстандық секторын игеру жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны бекітеді.
• Қазақстанның басты мұнай өндірушілерінің үштігіне кірген «ҚМГ Барлау Өндіру» АҚ құрылды. 
• Қазақстан мұнай-газ активтеріндегі үлесті сатып алу кезіндегі мемлекеттің басымдықтарын 

белгілейтін «Жер қойнауы туралы» заңға түзетулерді қабылдайды.
• «ҚазМұнайГаз» ҰК Солтүстік-Каспий консорциумынан 8,33 пайыздық үлес сатып алады.
• Мұнай-газ және энергетика секторының отандық және шетелдік компаниялары мемлекеттік 

органдардағы саланың мүддесін жақтайтын және мұнайшылардың корпоративтік қызметтеріндегі 
ұлттық басымдықтарды білдіретін – KAZENERGY қауымдастығын құрады.

• «ҚазМұнайГаз» Қазақстан отын-энергетикалық кешенінің барлық секторларына ұлттық қатысу 
үлесін ұлғайтады.

• Атасу - Алашанькоу бағыты бойынша Қазақстан-Қытай құбыры пайдалануға берілді. Бұл бұрынғы 
КСРО-дан әлемнің үлкен әрі перспективті нарығына шыққан бірінші құбыр. 

• Президент Назарбаев «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі холдингілік 
компаниясын құрады, оған «ҚазМұнайГаз» кіреді.

• «ҚМГ Барлау Өндіру» АҚ акциялары қор нарығында сатыла бастайды. ҚМГ БӨ IPO өткізіп, 2 
миллиард доллардан астам табыс түсіреді.

мұнай келісімшарттарындағы босаған үлестерді сатып алу 
барысындағы мемлекеттің бірінші кезектегі маңызды үлесін 
бекітеді. Бұл, сөзсіз, әділ шарт, себебі мемлекеттің нақты 
өзі ең басынан бизнес-келісім жасайды және жер қойнауын 
пайдалану құқығын береді. Республиканың мүддесін 
жақтау өз кезегінде «ҚазМұнайГаз» ҰК-ге табысталады, 
оның басшылары мұнай активтерін «екінші» нарықта сату 
барысындағы мемлекеттік басымдықтар идеясын ұсыну және 
қолдау ісінде басынан бастап-ақ көп жұмыстарды атқарды.

Даярлық процесіне қатысушылардың бірі Қанатбек 
Сафинов былай деп есіне алады: «ҚазМұнайГаздың» 
басшылары сатылатын активтерді сатып алу арқылы «шеттегі» 
мұнай жобаларына компанияның қатысуын дамыту қажеттігі 
туралы мәселені бірнеше рет көтерген болатын. Содан бір 
уақытта ҚМГ президенті Ұзақбай Сүлейменұлы Қарабалин 
мәселені пысықтауға нақты тапсырма берді. 2003 жылы жазда 
«ҚазМұнайГаздың» бірінші вице-президенті Тимур Асқарұлы 
Құлыбаев осы мәселе жөнінде мәжіліс өткізіп, жер қойнауын 
пайдаланушылар иеліктен шығарылған активтерді сатып 
алған кезде мемлекеттің басым тәртіппен қатысуы жөніндегі 
механизмді әзірлеуді ұсынды». 

Бұл жұмысқа ҚМГ-нің заңгерлері қатысып қана 
қойған жоқ, талқылаулар сонымен бірге үкіметте, шетелдік 
инвесторлар, құқықтанушы ғалымдар, БАҚ арасында да 
жүргізілді. Академик Майдан Күнтуарұлы Сүлейменов мұндай 
активтерді соттық тәртіппен мемлекеттендіруді ұсынса, 
академик Салық Зиманұлы Зиманов – «Жер қойнауы туралы» 
заңға түзетулер енгізу арқылы заңнамалық жолмен шешкен 
дұрыс деді. Дәл осы ұсыныстың жеңіске жетуі және жалпы 
талқылаулардың барысы Қазақстанның инвесторлармен 
дауларды заңды жолмен шешу жолын ұстанатынын және оған 
бей-жай қарамайтынын білдірді. Инвесторлар жаңа нормаға 
аса қуана қоймағанымен, республиканың іскерлік климатты 
кенеттен нашарлататын біржақты саясаттты ұстанбайтынына 
көздері жетті. Инвесторлар Қазақстан Республикасына 
сенім білдірді және олардың өзара келісімге қол жеткізуі 
мемлекеттің дипломаттық жеңістерінен кем соқпағаны анық.
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ЕУРОПАҒА 
ШЫҒУ, 
       ҚЫТАЙҒА   
       ЖАЛҒАСУ 

Алайда республика Еуропа экономикасындағы 
өз рөлін масштабты түрде екіжақты 
ұлғайтуға әзір еді. Еуропа – қазақстандық 
көмірсутегі  тауарларын сататын негізгі 
нарық және ол уақытта ҚР – ЕО-ның ірі 

мұнай жеткізушілерінің қатарында болды. Сондықтан осы 
бағыттағы әсерлерді дамыту Қазақстанның мүмкіндігі мен 
мүддесіне сәйкес еді. 

Ол үшін басты қозғаушы күш - «ҚазМұнайГаз». 2007-
де компания Rompetrol Group компаниясының 75% акциясын 
сатып алып, өңдеуші және мұнай-химия зауыттарын, сонымен 
қатар Оңтүстік Еуропа елдерінде жұмыс істейтін АЖҚ ірі 
желісін иеленеді. Алда қыруар техникалық және әкімшілік 
жұмыстар тұр, бірақ қазақстандық МГК ұлттық секторы 
сол уақыттың өзінде-ақ құрылықтық сатылас біріктірілген 
бизнеске айналып үлгерген еді. Мұндай жетістіктің салалық 
қана емес, сонымен бірге геосаяси маңызы да бар еді.  

2007 жылы «ҚазМұнайГаздың» президенті болған 
Ұзақбай Қарабалин былай деп түсіндіреді: «Біз 90%-ға 

жуық жеңіл фракция шығаратын өңдеуші зауыттарды, КТК 
құбыры және Батуми порты арқылы жүретін экспорттық 
маршруттың тамаша Қара теңіз бағытын  және Еуропаның 
5 еліндегі өте үлкен өткізу желісін иелендік. Бұл - Еуропаға 
қазақстандық «энергетикалық көпір» салу туралы Елбасы 
берген тапсырманың нақты орындалғанының көрсеткіші еді. 
Осылайша, менің ойымша, республикада ЕҚЫҰ төрағалық 
етуге ұмтылу үшін біздің пайдамызға шешілетін тағы бір 
аргумент пайда болды». 

Сол уақытта, 2000-шы жылдардың орта шенінде, 
экспорттық ұлғаю үрдісі  Қытайға мұнай құбырын салу 
түрінде ҚР шығыс жағына ойысуы - үлгі тұтарлық іс. Бұл  - 
бұрынғы КСРО-дан әлемнің ірі нарығы – Қытайға тартылған 
бірінші құбыр. Қазақстанның транспорттық және экспорттық  
дамуы, осы саладағы саяси кедергілер мен сирек кездесетін 
шешімдер туралы  «Мультивекторлық экспортқа бастар 
жолда» тарауында баяндалады.

2007 – мұнай саласындағы ұлттық компаниялар құрылған 
сәттен бастап бірінші онжылдық аяқталған жыл, ол ҚР 
мұнай саласындағы ерекше кезең. Қазақстан ол уақытта 
жоғары инвестициялық мүмкіндіктері бар мықты экономика 
қалыптастырған еді. Әрине, ол өз нәтижесін де беріп жатты. 
Бірінші кезекте ел ішінде және де тек мұнай-газ саласында 
ғана емес, сонымен бірге республика өмірінің басқа да 
әртүрлі салаларында  өз жемісін берді.  



Ұзақбай Қарабалин

«Біз 90%-ға жуық жеңіл фракция шығаратын өңдеуші зауыттарды, 
КТК құбыры және Батуми порты арқылы жүретін экспорттық 
маршруттың тамаша Қара теңіз бағытын  және Еуропаның 5 еліндегі 
өте үлкен өткізу желісін иелендік. Бұл - Еуропаға қазақстандық 
«энергетикалық көпір» салу туралы Елбасы берген тапсырманың 
нақты орындалғанының көрсеткіші еді. Осылайша, менің ойымша, 
республикада ЕҚЫҰ төрағалық етуге ұмтылу үшін біздің пайдамызға 
шешілетін тағы бір аргумент пайда болды».
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БӘРІНЕ

ДАЯР
ИНВЕСТОРЛАР

Қазақстанның инвестициялық саясаты даму 
үстінде: 2000 жылдардың екінші жартысында 
жеке салымдарды қолдау үрдісі және ұлттық 
секторды дамыту үрдісі интеграцияға 
ұмтылысты көрсетеді. IPO өткізген соң ҚМГ 

еншілес ұйымы «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ-ның 
миноритарлық, бірақ аса маңызды 11 пайыздық GDR пакетін 
Қытай үлескерлері сатып алады.  

Бұл, бірінші кезекте, коммерциялық операция, осыған 
қарамастан шетелдік компаниялардың ҚР-ға капитал салу 
тәсілдерінің стратегиялық өзгерістерін  білдіреді, ендігі 
жерде олар қазақстандық majors пен менеджерлердің 
операциялық және басқарушылық бақылауымен активтерге 
салым салуға әзір. 

Шетелдіктердің республиканың табиғи ресурстарын 
пайдалану мүмкіндігін алуға ұмтылыстары қазіргі 
онжылдықтың бас кезінде арта түседі.  Олар салық 
ережелерінің заңнамалық өзгерістерін және ӨБК 
шартымен жаңа келісімшарттардың жасалуын тоқтатуды  
белгілі себептермен көңілсіз қабылдайды. Инвесторлар 
Қазақстанның талаптарын кеңейтуге де келіседі, сондықтан 
мұнай-газ кешенінің өндірістік және технологиялық даму 
драйвері ретіндегі рөлі арта түседі. 

Бір жағынан Үкімет 2010 жылы Қазақстандық 
үлесті дамыту тұжырымдамасын мақұлдайды және жер 
қойнауын пайдаланушылардың тапсырыстарында тауарлар 
мен қызметтерді алға бастыруға арналған Қазақстандық 
келісімшарттық агенттікті бекітеді. Екінші жағынан ҚР 
көмірсутегі қорларын, оның ішінде Каспийдің қазақстандық 
қайраңын игеру жөнінде жаңа келісімдер жасасатын шетелдік 
компаниялар индустриалдық жобалар бойынша міндеттеме 
алады.   

Италиялық Eni компаниясы «Ерсай Каспиан 
Контракторс»  кеме жасайтын орынды салуға («ЕРС 

2007 2008 2009 2010 2011
67,1 70,7 76,5 79,7 80,1

2007-2011 жылдары Қазақстан Республикасында 
мұнай мен конденсаттың өндірілуі, млн тонна

Дерек көзі: ҚР Статистика комитеті 

Холдингз» және Saipem International B.V. тең үлестерімен 
құрылған БК арқылы) салым салады. Корея ұлттық мұнай 
корпорациясы (KNOC) Каспийдің суы таяз аймағында 
терең ұңғымаларды бұрғылауға арналған «Эксплорер» 
заманауи теңіз бұрғылау баржасын салады. «ҚазМұнайГаз» 
кеме жасайтын орында өздігінен көтерілетін бұрғылау 
қондырғысын салады. Оған қоса Eni Қазақстанмен бірге 
Исатай теңіз учаскесіндегі барлау жұмыстары табысты 
болса, Маңғыстау облысында газ өңдейтін зауыт немесе газ 
турбиналы электр станциясын немесе кеме жасайтын орын 
салу ниеті туралы келісімге қол қояды. 

Бүгінде бұл жобалардың барлығы іске асырыла 
қойған жоқ, бірақ мұнай-сервистік нарықта жалпы 
қазақстандық жеткізушілердің үлесін ұлғайту үрдісі әрі 
қарай жалғасып жатыр.

Бүгінде жұмыс орындары санының өсу болжамы, ЖІӨ 
қарқынын ұлғайту, кәсіпорын табыстарын, азаматтардың, 
тұтас Республиканың табысын ұлғайту осы үрдіске 
байланысты. 2016 жылы іске қосылған  Теңіз кен орнын 
игерудің бір ғана Болашақ Ұлғайту Жобасын (БҰЖ) іске 
асыру барысында 20 000 жаңа жұмыс орындары ашылады, 
қазақстандық жеткізушілер шамамен 10-12 миллиард 
долларға жуық тапсырыспен қамтамасыз етіледі. 



     2007-2011 ЖЫЛДАРДАҒЫ НЕГІЗГІ МҰНАЙ-ГАЗ ОҚИҒАЛАРЫ

• «ҚазМұнайГаз» Румыниядағы мұнай өңдеуші кәсіпорындардың және Еуропа елдеріндегі өткізу желілерінің 
иеленушісі Rompetrol Group компаниясын сатып алды. Осылайша ҚМГ құрылықтық сатылас біріктірілген 
мұнай компаниясына айналды.

• «Теңізшевройл» Екінші буынды және Шикі газ айдайтын зауыт жобасын аяқтап, өндіруді екі есеге ұлғайтты. 
• ҚМГ «Маңғыстаумұнайгаз» және Павлодар МӨЗ акционері болды.
• Қазақстан Қытай, Түрікменстан және Өзбекстанмен бірге Орталық Азиядан ҚХР-ға газ жеткізетін 

Трансазиялық газ құбырының бірінші тармағын және бір жылға жетер-жетпес уақыт ішінде екінші тармағын 
қолданысқа енгізеді. Осыдан кейінгі бірнеше жыл ішінде ТАГ үшінші тармағы салынады.

• Қытай мемлекеттік қоры - China Investment Corp. «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ-дан 11% GDR сатып 
алып,  компанияның ірі миноритарлық акционері болды. 

• Республика жаңа Салық кодексін қабылдады.
• «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ өңірдегі жұмыссыздық пен әлеуметтік шиеленіс мәселелерін азайту 

үшін өзінің Ақтау және Жаңаөзендегі капиталдық және операциялық шығындарын миллиардтаған теңгеге 
ұлғайтты. 

• «ҚазМұнайГаз» Karachaganak Petroleum Operating B.V. компаниясынан 10 % үлес сатып алды.
• Үкімет Республиканың мұнай өңдеуші зауыттарын дамытудың  кешенді жоспарын бекітті.

2012-2016 жылдары Қазақстан Республикасында 
мұнай мен конденсаттың өндірілуі, млн тонна

Дерек көзі: ҚР Статистика комитеті

Мұнай өңдеу зауыттарын дамыту жөніндегі кешенді 
жоспарды және Қазақстан Республикасын газдандырудың 
басты сызбасын жүзеге асыру ұзақ мерзімді өрлеу нәтижесімен 
қосымша салалық және экономикалық дамуға жол ашып отыр.  
Оларды іске асыру мерзімі  бір тонна мұнай мен бір текше метр 
газды экспорттау құны жергілікті нарықтың жеткізілімдерімен 
салыстырғанда бірнеше есеге өсіп кеткен,   көмірсутегінің 
әлемдік бағасы төмендеген  және салалық табыстар азайған 
кезеңге сай келіп отыр. Осыған қарамастан бағдарламалар 
орындалуда, дегенмен республикаға мемлекеттік-жекеменшік 
серіктестікте инвесторлардың жаңарту және дамытуды кейінге 
қалдыру деген ниеттерімен күресуге  немесе тым болмаса 
инвестициялар кестесін соза түсуге тура келеді. Бұл үрдіс 
көмірсутегін барлау және өндіру секторында да пайда болуда, 
мұнда 2012 жылдан бастап бірнеше жыл бойы жер қойнауын 
пайдаланушылардың белсенділігі тұрақсыз болып отыр.

2012 2013 2014 2015 2016
79,2 81,8 80,8 79,5 78,0

2014-2015 жылдардағы күшті баға дағдарысынан кейін 
мемлекеттік инвестициялардың осы үлгілері мен жобалары 
мыналарды көрсетеді. Бір жағынан, ҚР экономикалық 
белсенділіктің дүниежүзілік шектеулері кезеңінде сыртқы 
құлдыраулардың орнын толтыра отырып, жеке капитал 
салымдарын ұлғайтты. Ал екінші жағынан мемлекеттік 
мұнай-газ саясаты қысқа мерзімді коммерциялық факторларға 
қарағанда стратегиялық факторларға басымдық береді.

ҚР салалық саясатының 
қазіргі нәтижелері 
Қазақстанның 
мұнай-газ 
кешенініңТәуелсіздік 
жарияланған сәттен 
бастап барлық 
секторларда 
даму энергиясын 
жоғалтпағанын көрсетеді. 
Тек алға ұмтылу, 
қиындықтарды еңсеру 
және әр істе мақсатқа 
жету – мақтаныш 
тұтуға болатын қасиет 
және халықаралық 
талдаушылар нақтылап 
айтатындай,  case study - 
маңызды сабақ.
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Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

1992-2016 жылдары ҚР-дағы орташа еңбекақының ұлғаю кестесі, $ 

Мұнай-газ саясаты мен ҚР тарихы аз уақыт ішінде 
әртүрлі сипатқа ие болды. Небары бес-ақ жылдың ішінде 
мұнай бағасы шарықтап көтерілді, құлдырап төмен түсті, 
2016 жылдан бастап мұнай-газ саласының белсенділігі артып, 
елеулі өрлеулер де болды.    

Осыларға қатарлас жер қойнауын пайдалануды реттеу 
ісі де өзгеруде. 2016 жылы Үкімет мұнайға салынатын 
экспорттық баж салығының мөлшерін азайтады, «Жер 
қойнауы туралы» заңға және Салық кодексіне  әкімшілік және 
қазыналық баж салығын азайту үшін өзгерістер әзірленеді.   
Ірі жер қойнауын пайдаланушылардың белсенділігі артады. 
Жоғарыда айтылған Теңіз кен орнындағы миллиардтық 
Болашақ Ұлғайту Жобасына қоса Қашағанда мұнай мен 
газды тұрақты өндірістік өндіру басталады, оны ұлғайту 
жобалары дайындалады, сонымен қатар тағы бір теңіз кен 
орны – Хазарды игеру басталады. Қазақстан «Еуразия» 
жобасы арқылы Каспий маңы ойпатында тереңде жатқан 
горизонттарды халықаралық зерттеу ісін ұйымдастырады. 
Қазақстанның «ҚазМұнайГаз» құрамындағы өз 
кәсіпорындары мұнай өндіруді ұлғайтады.   

Мұнай экспорттау қуаттылықтары кеңейтіледі және газ 
тасымалдау және  тарату желілері ұлғайтылады. Ғаламдық 
салалық құлдырауларға қарамастан табандылықтың 
нәтижесінде мұнай өңдейтін қуаттылықтарды  жаңарту әрі 
қарай жалғасып, республика мұнай өнімдері құрылымын 
жетілдіреді: 2016 жылы жоғары октанды ЖЖМ шығару үлесі 
артады, мұның өзі импорттық отын үлесін азайтады. Оған 
автокөліктерді экоологиялық таза сұйытылған газға көшіруге 
жағдай жасайтын белсенді шаралар жол ашады.

ҚР салалық саясатының қазіргі нәтижелері 
Қазақстанның мұнай-газ кешенінің Тәуелсіздік жарияланған 
сәттен бастап барлық секторларда даму энергиясын 
жоғалтпағанын көрсетеді. Тек алға ұмтылу, қиындықтарды 
еңсеру және әр істе мақсатқа жету – мақтаныш тұтуға 
болатын қасиет және халықаралық талдаушылар нақтылап 
айтатындай,  case study - маңызды сабақ. Десек те, «бiткен iске 
сыншы көп». Сол себепті осы тұстан бастап республиканың 
мұнай-газ кешені туралы егжей-тегжейлі әңгімелейміз. 

Мысалы қазақстандық ірі мемлекеттік кәсіпорындардың 
бірі – «Өзенмұнайгаз» нарықта мұнай бағасы бір баррельге 
65 доллар болған кезде мұнайды шығынсыз өндіре алады. 
Бизнестің арифметикалық заңы бойынша «ҚазМұнайГаз» бен 
«Самұрық» бұл кәсіпорындарды жабуы тиіс еді. Осылайша 
экономикалық тиімсіздігіне байланысты мұнайшылардың 
моноқаласы Жаңаөзенді және басқа да ондаған елді мекенді 
қоса алғанда тұтас өңірдің өндірістік және әлеуметтік өмірі 

тоқтап қалар еді. Бірақ ҚМГ мен Холдинг басқа шешім тапты. 
«Өзенмұнайгаз» кен орнының бір бөлігіне ПҚӨС азайтылды, 
кәсіпорынға бұрғылау қызметінің құны төмендетілді және 
басқа да шаралар қабылданды.  Нәтижесінде кәсіпорын 
құтқарылды, онда  және онымен шектес өндірістерде еңбек 
етіп жүрген мыңдаған мұнайшылар, олардың он шақты мың 
отбасы мүшелері аман-есен жұмыс орындары мен қаржылай 
белсенділігін сақтап қалды. 



• Қазақстан нарығында импорттық моторлық отынның үлесі азая 
бастайды.

• Үкімет мұнайшыларға салынатын салық тәртібін жеңілдетіп, 
жекелеген жобаларға жеке жеңілдіктер ұсынады және барлық  
экспорттаушыларға кедендік баж салығы мөлшерлемесін азайтады.

• «ҚазМұнайГаз» өзінің еуропалық активі KazMunayGas International 
N.V. CECL компаниясына China Energy Company Ltd (CECL) атынан 
стратегиялық серіктес тартады,  өзінің қолданыстағы АЖҚ желісін 
бірнеше есеге ұлғайтуды жоспарлайды. 

• Атырау МӨЗ-де Мұнайды терең өңдеу кешені бойынша механикалық 
жұмыстар аяқталады. Павлодар МӨЗ-де және Шымкент МӨЗ-де негізгі 
жабдықтар орнатылады.

• «ҚазТрансГаз» Бейнеу – Бозой – Шымкент магистралдық газ 
құбырының құрылысына кірісті. Республика оны Қытайға газ 
экспорттауға пайдаланбақ. 

• 2030 жылға дейін Қазақстанды Газдандырудың Басты Сызбасы 
бекітілді.   

• Қазақстан «Еуразия» деп аталатын ҚР және РФ аймағында Каспий 
маңы ойпатының тереңде жатқан горизонттарын халықаралық 
зерттеу жобасын ұсынады.  

• «Теңізшевройл» құны 37 миллиард доллар тұратын Теңізді игеруді 
болашақ ұлғайту жобасын іске асыру туралы қорытынды шешім 
қабылдайды. Қазақстандық қызметтер мен тауар жеткізушілер оның 
12 миллиард доллары көлемінде табыс табуы мүмкін. 

• Солтүстік-Каспий жобасының операторы North Caspian Operating 
Company құбырларды ауыстырып, 2013 жылғы сәтсіздіктен кейін 
екінші рет Қашағанды игеруге кіріседі.

• «ҚазМұнайГаз» Қазақстанның Солтүстік-Каспий консорциумындағы 
үлесін 16,88 % дейін ұлғайтады. 

2012-2016 ЖЫЛДАРДАҒЫ НЕГІЗГІ МҰНАЙ-ГАЗ ОҚИҒАЛАРЫ



Бірлік қуаты



«Тәуелсіз Қазақстанның жаңа тарихы энергиямен тығыз 
байланысты. Көшбасшымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
және Қазақстан халқының саяси бағдары мен сарқылмас жігер-күші  
еліміз аңсаған егемендікке қол жеткізді. Тәуелсіздік жер қойнауын 
игеру саласына тың серпіліс берді, елімізде ғаламат зор 
ауқымда отын, терең өңдеу тауарларының өндірісіне арнаған 
шикізат өндірілуде, мемлекеттік бюджетке түсетін экспорттық 
түсімдер ел азаматтарының әл-ауқаты мен мемлекет қауіпсіздігін 
қамтамасыз етіп отыр. Біз әлемдегі ең ірі мұнай экспорттаушы 
12 елдің қатарына кірдік. Біз жас мемлекеттің бастапқы кездегі 
қиындықтарын еңсердік, мұнай бағасын ең төменгі шекке дейін 
құлдыратқан қатал дағдарысқа төтеп бердік.   
Қол жеткен жетістіктер – мұнай-газ саласындағы мыңдаған 
адамдардың, біздің әріптестеріміздің: өндірісшілер, заңгерлер, 
басшылар, бизнесмендер, саясатшылардың қажыр-қайратының 
нәтижесі. Олардың жолбасшысы біздің әкелеріміз - қазақстандық 
мұнайшылардың аға буыны болды. Елімізге 100 миллиардтан астам  
мұнай инвестицияларын құйып, өндіріс пен бизнеске алдыңғы 
қатарлы технологиялар әкелген әлемнің әр қиырынан келген 
серіктестеріміздің осы  ортақ табысқа қосқан үлесі мен рөлі зор». 

Тимур Құлыбаев, 
KAZENERGY қауымдастығының Төрағасы 



Қазіргі уақыттағы Қазақстан Республикасының экономикасындағы 
ірі өнеркәсіптік актив – ол «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» 
АҚ. Бұл жағдай мұнай-газ саласының Республиканың ішкі жалпы 
өніміне көбірек үлес қосатын сала болуымен, яғни жыл сайынғы 
өнеркәсіптік өндірістің шамамен 40 %, мемлекеттік бюджеттің 
табыс бөлігінің 45% құрауымен байланысты болып отыр. Бұл 
сала 250 мыңнан астам қызметкерге жұмыс орнын ұсынып отыр.  

II бөлім

ТАБЫСҚА ҚОСҚАН 
ҮЛЕСІ

«ҰЛТ ЧЕМПИОНДАРЫ»:

Егер мұнай-газ саласының ҚР экономикасындағы 
рөлін және ондағы «ҚазМұнайГаз» ұлттық 
компаниясының орнын салыстырып қарайтын 
болса, олардың бір-бірімен салыстыруға 
тұрарлықтай екендігі байқалады. «ҚазМұнайГаз» 

ҰК – Қазақстан үшін жетекші сала болып табылатын 
мұнай-газ саласындағы мемлекеттің мүдделерін білдіретін 
көмірсутектерін барлау, өндіру, өңдеу және тасымалдау 
жөніндегі оператор. 

Жоғары құқықтық мәртебесі нақты өндірістік 
сипаттамаларға негізделеді: «ҚазМұнайГаз» ҰК жыл 
сайын елдегі мұнай мен газды конденсаттың 28 % өндіреді, 
олардың 65 % магистральдық құбырлармен айдайды, 
танкерлермен тасымалдаудың 77 % жүзеге асырады. 
Компанияның мұнай өңдеудегі үлесі 82 % құрайды және 
оның Республиканың мұнай өңдеу бойынша бөлшек сауда 
нарығындағы үлесі 20 % жуық әрі оның келешекте кеңею 
перспективасы зор. Бұдан бөлек газды өндірудің 16 % мен 
оны магистральдық құбырлармен тасымалдаудың 95 % оған 
тиесілі. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ – мемлекеттегі ірі жұмыс 
берушілердің бірі, Топтың барлық кәсіпорындарында жұмыс 
істейтін қызметкерлер саны 90 мың адамнан асады. 

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы «Қазақойл» және 
«Мұнай және газды тасымалдау» ұлттық компанияларын 

біріктіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
№811 Жарлығының негізінде 2002 жылғы 20 ақпанда 
құрылды (олардың аяққа тұруы және дамуы туралы, 
«ҚазТрансОйл» және «ҚазТрансГаз» сияқты компаниялардың 
қазіргі отандық сектордың қалыптасуында атқарған рөлі 
туралы жеке сөз еткен жөн, ол туралы келесі бөлімдерде 
айтатын боламыз). «ҚазМұнайГаз»  жабық акционерлік қоғам 
мәртебесін алып, ел Үкіметі оның жалғыз құрылтайшысы 
болды.  Бүгінгі күні компания акцияларының 90 % «Самұрық-
Қазына» мемлекеттік активтерін басқару жөніндегі 
қазақстандық холдинг» АҚ басқаруында. ҚМГ акцияларының 
10 % ҚР Ұлттық банкісіне тиесілі.

Біріктірілген ҰК алдына Қазақстандағы мұнай және газ 
қорын ұтымды пайдалану жөніндегі бірыңғай мемлекеттік 
саясатты жүргізу міндеті қойылды. Дұрысында, Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев жаһандық бәсекелестік жағдайы 
күшейіп тұрғанда, Қазақстанның халықаралық экономика 
үшін қолжетімді мұнай-газ саласының нарықтық жолдармен 
ұлттық мүдделерді қорғау кепілдігін алуына қол жеткізді. 
Яғни бұл «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясына әлемдік 
мұнай саласындағы алыптармен қатар тиімді әрі табысты 
болу талабы қойылды деген сөз.



«Саваннадағы бала 
арыстан тәрізді»

ХХ және ХХI ғасырлар тоғысындағы ірі энергетикалық 
корпорациялардың дамуындағы басты беталыстардың бірі 
активтерді біріктіру еді. 1990 жылдардың соңында ВР 
құрамына Amoco, ARCO және Castrol кірді. 1999 жылы 
ірі америкалық Exxon және Mobil компанияларының 
біріктірілуі аяқталды, бір жыл өткен соң франциялық Total 
мен ElfAquitaine бірікті, ал 2001 жылы Chevron компаниясы 
Texacoны «жұтып» алды. Аз уақыттан кейін бас компаниялар 
Royal Dutch Petroleum Company мен The Shell Transport and 
Trading Company Ltd біріктіру арқылы Shell деген алып қайта 
жаңартылды. 

Бұдан басқа түбегейлі үрдіс мұнай-газ елдерінің өз 
ұлттық компанияларын құрумен байланысты болды, бұл 
көмірсутегі қоры мен нарықтар үшін жаһандық бәсекелестік 
қарқынды  күшейген жағдайда мемлекеттік мүдделерді 
қорғау үшін де жасалған шара еді. Егер итальяндық ENI 
компаниясының бағалауы бойынша 1970 жылдары мұнай 
өндірудегі ұлттық компаниялардың үлесі 6 % құраған 
болса, «ҚазМұнайГаз» компаниясын құрған кезде ол 10 
еседен де көп болды. Ұлттық компаниялар, халықаралық 
компаниялар сияқты, активтерін мұнай-газ саласының барлық 
секторларында, яғни барлау мен өндіруден бастап, дайын 
өңделген өнімді бөлшек бағамен сатуға дейін шоғырландыра 
отырып, нығая түсті. Осылайша, нарық қатысушылары 

кәсіпорындарды біріктіруден және вертикалды біріктірілген 
бизнес сегменттерін барынша қамтудан болған синергети-
калық әсерді күшейте білді. 

«ҚазМұнайГаз» алғашқы президенттерінің бірі Ұзақбай 
Қарабалин оның пайда болуы, және сол кезде болып жатқан 
процестердегі рөлі туралы былай дейді: «Бұл компанияны 
құру Қазақстанның мұнай саласының эволюциялық дамуы 
болды. Аталған шешімге сол кезде орын алған жаһандандыру 
себеп болды. Халықаралық және қазақстандық мұнай-
газ жобаларына толыққанды қатысу үшін қуатты ұлттық 
компания қажет болды. Бір жағынан оған кіретін мемлекеттік 
бейінді компаниялардың қаржысын, кадрларын, техникалық 
мүмкіндіктерін біріктіре алатындай, ал екінші жағынан 
нарықта сұсты ойыншы болуға қабілетті. «Бір шатырдың» 
астына өндіруші «ҚазақОйл», тасымалдаушы «ҚазТрансОйл» 
және «ҚазТранс Газ» компанияларын біріктірген кезде біз 
ешбір ірікіліссіз жұмыс істейтін бірыңғай механизмге ие 
болдық. «ҚазМұнайГаз» саваннадағы бала арыстан ретінде 
пайда болды».
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АКТИВТЕРІ БӨЛЕК 
БОЛҒАНЫМЕН,
синергиясы ортақ

Құрамына өндіруші, тасымалдаушы және 
сервистік кәсіпорындар, сондай-ақ елдегі 
мұнай өңдеуші үш зауыттың бірі – Атырау 
зауыты кірген отандық компанияны құру ұлттық 
мүдделерге де, әлемдік энергетикалық және 

экономикалық талапқа да сай болды. Жағдайдың күрделілігі 
«ҚазМұнайГаздың» мұнай-газ секторында (midstream) 
айтарлықтай әлеуеті бар болғанымен, барлау мен өндіру 
(upstream), сондай-ақ өңдеудегі (downstream) активтері 
осалырақ әрі аздау болды.  

Жаңа ұлттық компанияның шоғырландырылған 
теңгерімінің жалпы құны шамамен $2 млрд. бағаланды. 
Алайда ағыспен ағып кете беру «ҚазМұнайГаздың» 
жоспарында болған жоқ, және өзіне берілген мұнай-газ 
қорын ұтымды пайдалану мақсатында бірыңғай мемлекеттік 
саясатты жүргізу тапсырмасын орындау үшін тізгінді 
ұстағандар мен  басқа жұмыс орнындағылар әдеттен тыс 
және тиімді шараларды қабылдады. 

«ҚазМұнайГаз» қызметінің бүгінгі келбеті – мұнай 
саласында жұмыс істейтін қазақстандық азаматтар 
– жұмысшылардың, мамандардың, менеджерлердің, 
басшылардың қол жеткізген нәтижелері. Екінші жағынан, 
бұл нәтижелер - Республиканың тәуелсіз даму жолының 
қалыптасуымен қатар басталған мұнай-газ кешенін 
басқарудың ұтымды құрылымын іздеудің табысты 
аяқталуының растауы. Ал сол кезеңде қабылданған 
шешімдер, сол кездегі қиындықтарға қарамастан, дұрыс 
болып шықты. 

Ұлттық секторда жекелеген өндіруші, тасымалдаушы 
және өңдеуші кәсіпорындардан бірыңғай мұнай-газ бизнесін 
қалыптастыру бұлардың барлығын біртұтас жүйелі саясатқа 

Бұл сандар отандық мұнай-газ секторының 
басымдықтары мен негізгі даму үрдістерінің қалай 
өзгергендігін, қандай жетістіктерге қол жеткізгендерін, 
компанияның жаһандық нарықта мұнай бағаларының 
төмендеуін қалай еңсере білгендігін көрсетеді.

біріктіретін басты бағыт болды. Бұл процестің Қазақстанды 
өркенді және біртұтас мемлекет ретінде дамыту жөніндегі 
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жалпы саясатын 
орындаудың бір тұсы екендігі сөзсіз. 

Мұнай-газ саласының өзінде шоғырландыру 
«ҚазМұнайГаз» қызметіне келешегі зор жаңа активтерді 
тартудың арқасында күшейіп отыратын синергетикалық 
әсерді туғызды. Бұл іс-әрекетті вертикалды біріктірілген 
мемлекеттік мұнай-газ компаниясының дамуының басты 
қозғаушы күші бизнестің белгілі бір секторы болып табылады 
деген тұрғыдан қарастыру дұрыс болмайтын еді. 

Ұлттық сектордың өндірістік және коммерциялық 
тарихының әр түрлі кезеңдерінде мұнайды өндіруден бастап 
газды тасымалдауға дейінгі түрлі бөлімшелерді, кәсіпорындар 
мен жобаларды елдің ішінде орналастырудан бастап, елден 
тыс сатып алуға дейінгі түрлі механизмдер  басымдыққа ие 
болып, нәтижелер беріп тұрды. Бұл іс-қимылдар үздіксіз 
жаһандық бәсекелестікке қайтарылған жауап іспетті еді. 
Ал онда кезекті бір сын-тегеурін қабылдаған кезде дұрыс 
іс-әрекет алгоритмін басқаларға қарағанда жылдамырақ әрі 
нақтырақ есептей білген және оны өзгертуден қорықпайтын 
қатысушылар озып шығады. Өндірістік көрсеткіштердің 
кейбір сандары Қазақстанның мұнай-газ саласындағы 
басқарудың осындай математикасының керемет көрінісі 
болып табылады.

«Бұл компанияны құру Қазақстанның мұнай саласының эволюциялық 
дамуы болды. Аталған шешімге сол кезде орын алған жаһандандыру 
себеп болды. Халықаралық және қазақстандық мұнай-газ жобаларына 
толыққанды қатысу үшін қуатты ұлттық компания қажет болды...
 ...«Бір шатырдың» астына өндіруші «ҚазақОйл», тасымалдаушы 
«ҚазТрансОйл» және «ҚазТранс Газ» компанияларын біріктірген кезде 
біз ешбір ірікіліссіз жұмыс істейтін бірыңғай механизмге ие болдық».

Ұзақбай Қарабалин 
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НЕЛІКТЕН ОТАНДЫҚ СЕКТОР 
ЖАҺАНДЫҚ БРЕНДКЕ АЙНАЛДЫ?
МГК ұлттық секторының бастапқы даму кезеңінде мұнай-газ саласының дербес отандық 
активтерінің қызметін шоғырландыру және модернизациялау мақсаттары басты мақсат болады. 
Олардың негізінде «Қазақойл» мен «ҚазТрансОйл» ұлттық компаниялары құрылады, қауырт 
корпоративтік және өндірістің жаңғырту жүргізіледі, мемлекеттің қарамағына газ тасымалдау 
жүйесі қайтарып алынады. Осы кезеңде мемлекеттің мұнай қызметінен түскен қаржы қорының 
өсуіне платформа жасалады. Мұнай-газ саласының мемлекеттік секторы құрылымдарымен 
ұйымдастырылу тұрғысынан байланысты емес Қазақстанның Ұлттық қоры МГК ұлттық 
кәсіпорындарынан түскен қаражат есебінен едәуір толыға түсті.  

Ұлттық қордың есепті 
кезеңнің соңындағы 
қаражаты

 Бір жылғы түсім  Оның ішінде 
 мұнай секторынан

2001 190 197 99
2002 299 110 52
2003 528 230 140
2004 667 139 130
2005 1 080 414 357
2006 1 853 774 672
2007 2 733 1 139 1 038
2008 3 311 1 653 1 717
2009 4 501 2 297 1 377
2010 5 704 2 408 2 273
2011 7 988 3 488 3 374
2012 10 447 3 844 3 459
2013 13 026 3 992 3 431
2014 16 429 5 367 3 503
2015 25 754 11 794 1 630
2016 24 436 1 556 1 138

2000-2016 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚР ҰЛТТЫҚ ҚОРЫНЫҢ ӨСУ ДИНАМИКАСЫ ЖӘНЕ 
МҰНАЙ СЕКТОРЫНАН ТҮСКЕН ТҮСІМ КӨЛЕМІ, МЛРД ТЕҢГЕ

Дерек көзі: ҚР Қаржы министрлігі

Келесі кезең – «ҚазМұнайГаз» ҰК құру, өндірістік, 
басқарушылық, экономикалық, меркетингтік қызметті 
жаңғырту, активтердің синергиясы әсерін қалыптастыру. 
Корпоративтік басқару құралдарына Теңдестірілген 
Көрсеткіштер Жүйесі әдістемесі енгізілді. Компанияда 
қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары, бизнес-
жоспарлау және тәуекелдерді басқару жүйелері қолданыла 
бастайды. Өндірістік қызмет ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 
стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

Жұмысының алғашқы бесжылдығының өзінде 
компания шоғырландырылған кірісін 3 есеге арттырады, 
бұл жай ғана қолайлы нарықтық коньюктураға байланысты 
емес, себебі әлемдік мұнай бағаларының 2,6 есе өсуі ҚМГ 
көрсеткіштерінен әлдеқайда төмен болды. Осы жылдары ҰК 
құрамында ҚМГ-нің барлық өндіруші активтерінің қызметі 
шоғырландырылған жаңа «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» 
АҚ құрылды. Ұлттық компанияның жаңа бизнесі қалыптаса 
бастайды. Мәселен, «Газпроммен» бірлесіп құрылған,              



15 жыл бойы Қазақстанға көгілдір отынның тұрақты 
экспортын қамтамасыз етіп келе жатқан және мемлекеттің 
бұрын толыққанды қол жеткізе алмаған табыс алуына себеп 
болған «ҚазРосГаз» ЖАҚ. 

Сол «жинақталу бесжылдығы» Республиканың 
корпоративтік секторы үшін таңсық саналатын «ҚМГ Барлау 
Өндіру» IPO өткізу арқылы отандық және халықаралық қор 
инвесторларының қаражатын тартумен аяқталады. Бұл оқиға, 
қаржылық нәтиже алумен қатар, ҚР мұнай-газ кешенінің 
ұлттық секторының әлеуеті мен қабілетін жаһандық дәрежеде 
мойындаудың куәсі болды.  Сонымен қатар, «ҚазМұнайГаз» 
жоғары әлеуметтік жауапкершіліктің үлгісіне айналды: оның 
әлеуметтік мақсаттағы аударымдарының көлемі шамамен 
жылына $100 млн. құрайды. 

«Белсенді іс-қимыл» кезеңі тартылған қаражатты 
стратегиялық перспективалы активтерге және ірі 
инвестициялық жобаларға кіру үшін инвестициялаудан 
басталды. «ҚазМұнайГаз» БӨ «ҚазГерМұнай», 
«ПетроҚазақстан», «Қаражанбасмұнай» сияқты компаниялар-
дың акционері болды.  «Бас» компания Қазақстанды 
Солтүстік Каспий консорциумына қайтарып, теңіздегі 
қорды игеру бойынша жаңа жобаларды ұйымдастырады. 
Ол Теңізді өңдеудің бірінші кеңейту жобасына қатысады, ал 
ол болса, оның өнімділігін екі есеге арттырады. Қазақстан 
Республикасын өндіру көлемі бойынша ірілер қатарындағы 
Қарашығанақ консорциумындағы үлеспен қамтамасыз етеді. 

Осы кезеңде қол жеткізген пайда мен жетістіктер – 
ауқымды мемлекеттік мұнай-газ саясатын іске асырудың 
жемісі. Ол саясатқа мемлекеттің отандық мұнай-газ 
кешінінің қызметі үшін жаңа жағдайлар жасаған заңнамалық 
және нормативтік-құқықтық актілер кешенін әзірлеу 
және қабылдау да кіреді. Мәселен, заңнамада сатылатын 
активтерге мемлекеттің артықшылығы туралы заңнамалық 
норманың пайда болуы «ҚазМұнайГазға» Қазақстанның 
барлық стратегиялық тұрғыдан маңызды жобалар мен 
кәсіпорындарға қатысуын қамтамасыз етуге көмектесті. 
Дәл осы кезде ұлттық компания мұнайды өңдеу және дайын 
өнімді сату секторларындағы «миноритарийден» осы 
нарықтың басты қатысушысына айналды. «ҚазМұнайГаз» 
мұнай-газ саласындағы отандық мүдделерді жаңа деңгейде 
іске асыру үшін қажетті өзгерістердің бастамашысы мен 
драйвері бола білді. 

ҚМГ еншілес ұйымдары – «ҚазТрансОйл» АҚ мен 
«ҚазТрансГаз» АҚ көмірсутектерін өндіру және Қазақстаннан 
экспорттау көлемінің күрт өсуіне, халықаралық транзитіне 
тиісті қолдау көрсетіп, Еуразияның құбыр жүйесін 
ауқымды кеңейту процесіне қатысады. Қазақстандық 

құбыр компаниялары өз серіктестерімен бірлесіп, ҚР мұнай 
құбырларының Батыс және Шығыс жүйесін біріктіріп, 
Қытайға баратын магистральдің өткізу қабілетін күшейтті, 
сөйтіп, Орталық Азияның газ кен орындарын ҚХР-дағы 
тұтынушылармен байланыстыруға айтарлықтай үлесін қосты. 

Осы шешімдердің нәтижелерінің түйіні – саладағы 
қазақстандық кәсіпқойлар – өндірістегілер, экономистер, 
менеджерлер, басшылар – Қазақстанның мұнай нарығындағы 
мемлекеттің қатысу жағдайы мен келешегін түбегейлі 
өзгертті. Олар жұмысты орындап, нәтижелерге қол жеткізді, 
ал ол нәтижелер әлемдік деңгейдегі жойқын жобаны іске 
асырумен бірдей. Айырмашылығы тек Қазақстанның осы 
заманғы мұнай тарихын жасаған адамдардың таза өндірістік 
міндеттермен қатар көптеген басқа да, көп жағдайда, алғашқы 
рет туындап тұрған мәселелерді шешуінде болды. 

Бүгінгі күнгі мұнай шындығы кеңес заманындағы 
«нефтянка» тұр ғой, одан бертінгі 1990 жылдардың басында 
орын алған жағдайға да ұқсамайды. Барынша мол пайда 
алу және ұзақмерзімді стратегиялық жоспарлау қазіргі 
уақытта Қазақстанның мұнай мен газды ұлттық мүдде үшін 
пайдалану жөніндегі осы күнгі саясатының маңызы бірдей 
қырларына айналды.  

«ҚазМұнайГаз» жаһандық брендінің дамуы МГК 
отандық секторының қазіргі заманғы дамуы кезеңінің 
басты үрдісі болып табылады. ҚМГ қатысатын әлемдік 
деңгейдегі мегажобалар, бірінші кезекте, Солтүстік 
Каспий мен Теңіз жобалары, мұнай өндірісін нығайтады, 
өзінің инфрақұрылымын кезекті ауқымды кеңейтуге 
дайындайды. Келесі ширек ғасырда олар бұрынғы Шығыс 
блок аумағындағы мұнай өсімінің және мұнай-газ саласына 
арналған жаһандық технологиялық жабдық пен қызметтер 
нарығындағы сұраныстың артуының басты көзіне айналады. 

Алдағы бірнеше жылда еуразиялық «ҚазМұнайГаз» 
СБМК халықаралық серіктестерінің көмегімен өзінің 
қазақстандық өңдеу зауыттарында мұнай өнімдері өндірісін 
едәуір ұлғайтады, мотор отынының өңірлік және құрлықтық 
нарығындағы үлесін, оның ішінде ЕО елдеріндегі өткізу 
желісін кеңейтеді. Әлемдік мұнай-газ қауымдастығындағы 
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясының және, тиісінше, 
тұтас Қазақстанның мәртебесі мен рейтингін көтеретін басқа 
да жобалар бар. Алайда  перективалар туралы айтқан кезде, 
қазіргі ұлттық «чемпион» «ҚазМұнайГаздың» жетістіктері 
мен аяққа тұруы оның қазіргі құрамындағы ғана емес, 
ҚМГ ресми түрде құрылғанға дейін мемлекеттік секторды 
дамытуды бастаған және осы күні дамытуға қатысып жүрген 
компаниялардың үлесіне негізделетіндігін есте сақтаған 
жөн болады.



Ләззат Қиынов  
2002 ақпан – 2003 наурыз

2011 желтоқсан – 2013 шілде
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АЛҒАШҚЫ ҰЛТТЫҚ 
МҰНАЙ-ГАЗ КОМПАНИЯЛАРЫ

«ҚАЗАҚСТАНМҰНАЙГАЗ» 
тәуелсіздік қағидаты ретінде  

Қазақстанның ұлттық МГК секторының қалыптасуы 
жалпы ел тәуелсіздігінің қалыптасуының маңызды 
әрі серпінді бөлігі ретінде басталды. Мұнай-газ 
саласының аса мол табиғи, экономикалық және 
адами әлеуеті оны мемлекеттік мүдделер мен 
өзгерістерде пайдаланудың мәні мен тиімділігіне 
себепші болды. 

1991 жылғы шілде айында Президент Нұрсұлтан 
Назарбаевтың тапсырмасы бойынша Мұнайды, газды және 
мұнай өнімдерін барлау, өндіру, тасымалдау, өңдеу және сату 
жөніндегі «Қазақстанмұнайгаз» мемлекеттік корпорациясын 
құру туралы үкіметтік қаулыны қабылдау - бұл процестердің 
басталуы екендігі сөзсіз. Корпорацияға республикалық және 
одақтық мәні мен бағыныштылығы бар кәсіпорындар кіреді. 
Корпорация құрылмас бұрын Қазақстан мен одақтық биліктің 
мұнай-газ өндіруші бірлестіктері арасында шаруашылық, 
тіптен саяси дау орын алды. Олар қазақстандық мұнай-
газ өнеркәсібі объектілерін, әсіресе келешегі барларын 
Республиканың бақылауына және меншігіне бергісі келмеді. 

1988 жылы КСРО Мұнай-газ өнеркәсібі министрлігі 
мен америкалық Chevron компаниясы арасында ниеттер 
туралы хаттамаға қол қойылып, онда Королевское кен 
орнын бірлесіп игеру туралы уағдаластық болды. Ол, 
өздеріңіз білетіндей, алпауыт Теңіздің қасында орналасқан, 
алайда Қазақстан ол шарттан хабарсыз еді. Белгілі болған 
кезде, Президент Нұрсұлтан Назарбаев сол кездегі кеңес 
көшбасшысы Михаил Горбачевтен келіссөздер жүргізу 
өкілеттіктерін республикалық билікке беруді сұрай 
бастайды. Нәтижесінде «Теңізмұнайгаз» өндірістік 
бірлестігімен жаңа шарт жасалады.

 Әйтсе де, одақтық ведомстволар «Теңізмұнайгазды» 
және оның алдағы мегажобасын өзіне тікелей бағындыру 

үмітін әлі үзгісі келмеді. Есесіне Қазақстанның мұнай-газ 
өндіруші бірлестіктерінің басшылары 1990 жылдың шілде 
айында Жоғарғы Кеңес пен Қазақ КСР Министрлер кеңесіне, 
одақтық Мұнай-газ өнеркәсібі министрлігіне (МГӨМ) 
мұнай-газ өнеркәсібі объектілерін Республиканың меншігіне 
беру талабымен арнайы хаттар жолдады. 

 Сөздері  з ілді ,  мұнайшылардың жазғаны: 
«Құрамына келешегі белгісіз, экономикалық тұрғыдан 
тиімді емес мұнай-газ бірлестіктері кіретін «Қазақмұнай» 
республикалық концернін айналып өтіп,  өзіне 
«Теңізмұнайгаз» ӨБ-ні тікелей бағындыру туралы МГӨМ-
нің ұсынысы орынсыз. МГӨМ-нің «Теңізмұнайгаз» ӨБ-ні 
өзіне тікелей бағындыру ұсынысы Қазақ КСР аумағында 
орналасқан бірегей кен орнының жеке дара меншік иесі 
болуға талпынысынан туындап отыр». Президент Назарбаев 
1991 жылдың жазында қазақстандық-америкалық бірлескен 
кәсіпорын құру туралы тікелей келіссөздердің басталуына 
қол жеткізді. Бұл шара кейіннен келісімшартқа қол қоюмен 
аяқталды. Алайда Теңізге қатысты мысал үлгі болып қана 
қойған жоқ: құрамына Республика аумағындағы барлық 
мұнай өндіруші активтер кіретін «Қазақстанмұнайгаз»құру 
туралы шешім оның басшылығының мұнай-газ саласындағы 
ұлттық мүдделерді қорғау жолында діттеген бағытының 
жалғасы еді. 



Бәрі КӨЛЕМГЕ байланысты емес

Мұнайды басқару емес, 
МҰНАЙДАН ТАБЫС ТАБУ

Мұнайлы өңірлердің салалық және облыстық 
басшыларының арнайы кеңе сінде 
«Қазақстанмұнайгаз» корпорациясының 
бірінші басшысы болып Болат Елеманов 
тағайындалады. Кезінде сол баяғы 

«Теңізмұнайгаз» ӨБ басқарған кәсіпқой мұнайшы, ал сол 
кезде Ембі ауданының партиялық-шаруашылық басшысы. 

Таза өндірістік қызметпен қоса «Қазақстанмұнайгаз» 
корпорациясы жұмысының бағыттарына мұнай мен 
газды өндіруші және өңдеуші кәсіпорындарға, сондай-ақ 
байланысты химиялық және машина жасау өндірістеріне 
мемлекеттік тапсырыс жобасын дайындауға қатысу, 
көмірсутекті тауарлардың бағалары, мұнай мен мұнай 
өнімдерін тасымалдау тарифтерінің, сондай-ақ  олардың 
экспорттық квоталарының мөлшері бойынша ұсыныстарды 
әзірлеу кіреді. Міндеттердің ауқымы кең.

Республика күшейе түсті, сондай-ақ, экономика, мұнай-
газ саласы мен оның алдына қойылған міндеттердің нарыққа 
бейімделуі нығая берді. Тиісінше, олар бұрынғы кеңестік 
әкімшілік жүйеден, бұрынғы заманға тән басқару әдістері мен 
үлгісінен күннен күнге алшақтай берді. 

Бұл даму мұнай мемлекеттік корпорациясының 
құрылымдық өзгерістерінен байқалды. Үкімет оны алдымен 
«Қазақстанмұнайгаз» ұлттық мұнай компаниясына, ал 1993 
жылы «Мұнайгаз» мемлекеттік холдингтік компаниясына 
қайта ұйымдастырды. Оған мұнай саласындағы барлық 
барлау, өндіруші, тасымалдаушы және өңдеуші активтер 

берілді. Олардың ішінде: «Маңғыстаумұнайгаз», 
«Тенгизнефтегаз», «Эмбанефть», «Актюбинскнефть», 
«Южнефтегаз» бірлестіктері, «Каражанбастермнефть» 
басқармасы, «Казнефтебитум» МӨБ, Қазақстан мен Орта 
Азия магистральдық құбырлары ӨБ, геофизикалық, машина 
жасау, сервистік және басқа кәсіпорындар. 

Холдингті құру идеясы саланың да, жалпы эконмиканың 
да даму «локомотиві» бола алатын қуатты компания құру 
еді. Бұл үміт белгілі бір дәрежеде ақталды десе де болады: 
Қазақстан Каспий құбыр консорциумы сияқты маңызды 
жобада да, «Қазтүрікмұнай», «Қарақұдықмұнай» бірлескен 
кәсіпорындарында да басқа серіктестермен қарым-қатынас 
кезінде елдің мүддесін білдіруге қабілеті бар ірі активке ие 
болады. 

Алайда активтердің арифметикалық қосындысының 
пайдалы әсер коэффициенті төмен болып шығады. 
Сондықтан, холдинг құрылғанымен, барлық салалық 
көрсеткіштер төмендейді, ал онда проблемалар көбейген 
сайын, активтер бірлескен кәсіпорындарға беру, жаңа 
өндірістерді ұйымдастыру үшін біртіндеп «Мұнайгаздан» 
бөліне бастайды. Ұлттық мұнай-газ активтерінің алғашқы 
шоғырлануы осылайша аяқталады. Дегенмен, «Мұнайгаз» 
жұмысының позитивті тұсы да болды. Мұнайшылар 
мынаны ұғынды: табысты бизнестің иесі болу үшін тек қана 
кәсіби өндірістік басқару ғана емес, сапалы экономикалық 
менджмент де қажет.

Осы жаңа корпоративтік идеология 1997 жылғы 4 
наурызда ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Жарлығымен құрылған «Қазақойл» ұлттық мұнай-
газ компаниясы (ҰМК)» ЖАҚ ұйымдастырылуына 
мұрындық болды. 

«Қазақойл» қызметінің негізгі бағыттары: 
• барлау және бұрғылау;
• мұнай мен газды өндіру;
• көмірсутектерін дайындау және өңдеу;
• тасымалдау және сақтау;
• маркетинг, өткізу, үлестіру;
• ҚР аумағында да, шетелде де импорттау және 

экспорттау.

Жаңа компанияға мұнай-газ саласы кәсіпорындарының, 
оның ішінде бірлескен кәсіпорындардың мемлекеттік 
акциялар пакеттері, сондай-ақ Қазақстанның мұнай-газ 
жобалары мен сала кәсіпорындарында қатысуға барлық 
құқықтары берілді. «Қазақойл» ҰМК» ЖАҚ 40-тан астам 
заңды тұлғаның капиталына қатысып, олардың 35-нде 
5 % және одан көп акцияларына иелік етті. Бірақ негізгі 
активтері, жалпы алғанда, 45 мұнай және газ кен орындарын 
игеріп жатқан «Қазақойл-Ембі» ААҚ мен «Өзенмұнайгаз» 
ААҚ кәсіпорындары болды. Ол кезде әр түрлі пайдалану 
сатысында болған 39 кен орнында мұнай мен газ өндіріліп 

жатты. Ішіндегі ең ірісі Өзенді қоспағанда, қор көлемі 
бойынша бұл нысандар орташа және шағындар қатарына 
жататын. Ал көне кен орындар – Доссор мен Мақат – сонай 
1910 жылдардың өзінде игеріле бастаған.

Екінші жағынан «Қазақойл» ҰМК тіркелген құрылтай 
құжаттарын сол уақытқа дейін министрдің бірінші 
орынбасары және ҚР Инвестициялар жөніндегі мемлекеттік 
комитетінің Жобаларды бағалау және келіссөздерді жүргізу 
дирекциясының басшысы болған Тимур Құлыбаев пен 
оны әріптесі Қанатбек Сафинов әзірледі. Осы құқықтық 
әлеует кейіннен «Қазақойлға» ұлттық компанияның өзінің 
ізашарлары қолданбаған мүмкіндіктерді пайдалануға көмегін 
тигізеді. 

ҰМК президенті орнына ҚР Мұнай және газ өнеркәсібі 
министрі лауазымынан келген марқұм Нұрлан Балғынбаев 
компанияның миссиясын былайша тұжырымдады:  «Ішкі 
және халықаралық нарықтағы конъюнктураға орай әрекет 
жасай алатын, халықаралқ стандарттар деңгейіндегі 
менеджментті жүргізе алатын, жаңа технологияларды енгізе 
алатын – яғни мұнайды басқаратын емес, мұнайдан табыс 
таба алатын, жаңа, икемді және нарық жағдайында жұмыс 
істеуге қабілеті бар құрылым қажет болды. Осындай құрылым 
болу«Қазақойлдың» міндеті еді, оның басты мақсаты әлемдік 
нарықта және республика қатысатын халықаралық жобаларды 
іске асыру кезінде Қазақстанның стратегиялық мүдделерін 
қорғау болатын».
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ТИМУР ҚҰЛЫБАЕВ 
не берді

1997 жылы компанияны тіркеу Қазақстанның мұнай-
газ саласының ұлттық секторы дамуының негізінен жаңа 
кезеңінің басталуы болды. Бұл процесс бір жағынан 
«Қазақойлдың» саяси құзыреттерін пайдалану мен кеңейту 
жөніндегі мемлекеттік саясатқа сүйенсе, екінші жағынан 
«адами факторға» сүйенді, себебі компанияны басқаруға 
кәсіпқой менеджерлер келіп, олар мұнай өндірісін таза 
технологиялық өндірістен коммерциялық процеске 
айналдыра білді. 

1990 жылдардың соңында, әлемдік мұнай бағалары 
ең төмен болған кезеңде, мұнай-газ кешенінде жұмыс 
істеу нарық экономикасы мамандарын айтарлықтай 
преференциялармен қызықтырмай, олардың құлшыныс пен 
елсүйгіштік сезімдерін оятуды талап етті. Кезінде Балғымбаев 
ол кезді былай есіне алды: «Ол уақытта Алматыда ешкім 
мұнайшы болғысы келген жоқ. Тимур Құлыбаевтан 
«Қазақойлға» жұмысқа келуді өтініп сұрауыма тура келді. Ол 

«ҚАЗАҚОЙЛ» ҰМК БАСШЫЛАРЫНЫҢ 
АЛҒАШҚЫ ҚҰРАМЫ 

Нұрлан БАЛҒЫМБАЕВ, президент
Мұрат САЛАМАТОВ, вице-президент
Тимур ҚҰЛЫБАЕВ, вице-президент
Ғалиаусат КЕШУБАЕВ, вице-президент

БІРІНШІ КЕЗЕҢДЕГІ ДЕПАРТАМЕНТ-
ТЕРДІҢ БАСШЫЛАРЫ 

Сатыбай ДҮЗБАЕВ
Қанатбек ЖҰМИН
Мұсабек ИСАЕВ
Ержан ОРЫНБАСАРОВ
Азат РАҚЫМБЕКОВ
Әсия СЫРҒАБЕКОВА
Бақытжан ХАСАНОВ

келген бойда жаңа жұмыс бағыттары, жаңа міндеттер пайда 
болды. Ол салаға кәсіпорындардың тиімділігін бағалаудың 
жаңа өлшемдерін, ресурстарды басқарудың жаңа нысандарын 
ала келді. Оның атқарған тәжірибесі бойынша «Қазақойл» 
корпоративтік қаржыландыруды меңгерді».

Компания қызметінің бұл бөлігі о бастан оған 
берілген өндіруші активтердің сипатымен күрделене 
түсті. Сол жылдары «Қазақойл» экономика және қаржы 
жөніндегі вице-президенті болған Тимур Құлыбаев былай 
дейді: «Қазақойл» құрылғанға дейін мұнай-газ саласында 
ауқымды жекешелендіру болды. Павлодар және Шымкент 
МӨЗ, «Маңғыстаумұнайгаз», басқа сала кәсіпорындарының 
акциялары жеке компанияларға сатылды. Өзі тартымды, өзі 
жігерлі адам - Нұрлан Өтепұлы Балғынбаевтың идеясы 
мұнай-газ саласындағы жекешелендіруге ілікпеген, 
бытыраңқы кәсіпорындарды сақтап, бір биліктің 
астына алу еді. Көптеген себептермен олар шетелдік 
инвесторлардың қызығушылығын тудырмады және 
жаңа ұлттық компанияға берілді. «Қазақойл» осындай 
активтермен жұмыс істей бастады».

«Қазақойлдың» инвестициялық мүмкіндіктерін 
арттыру үшін Тимур Құлыбаев ішкі займ корпоративтік 
облигацияларын шығаруды және орналастыруды ұсынды. 

Ұсыныс іске асырылады, ал қосымша уақытты талап ететін 
процедураға мұқият дайындалу ұлттық компанияны жаңғырту 
процесін тағы да ынталандыра түседі. «Қазақойлда» 
халықаралық стандарттар бойынша мұнай қорына және 
қаржылық жағдайға аудит жүргізіледі. Бұрын соңды ҚР мұнай 
активтерін басқару тәжірибесінде бұлай болмаған. Осындай 
облигацияларды орналастыру да орын алмаған құбылыс.

Бұған қоса, «Қазақойл» отандық компаниялардың 
ішінде бірінші болып 2000 жылдың маусым айында екі 
жыл бойы айналу мерзімімен $25 млн көлемінде оларға 
эмиссия жүргізеді. Түскен қаражат көмірсутегі шикізатын 
өндіру көлемін арттыру бойынша жобаларды іске асыруға 
және заманауи автожанармай құю станциялары құрылысына 
жұмсалды. «Қазақойлдың» іс жүзінде жұмыс істейтін 
вертикальды біріктірілген мұнай компаниясына айналу 
жолындағы талпыныстары жалғасын тауып, қолдауға ие 
болады. Осының алдында ғана, яғни 1999 жылы «Қазақойл» 

өзінің Атырау мұнай өңдеу зауытындағы үлесін 86,7 % дейін 
арттырып, кәсіпорынды іс жүзінде басқаруды қолға алады. 
Корпоративтік облигацияларды орналастырудан түскен 
қаражатты АҚС желісін дамытуға жұмсау туралы шешім 
«Қазақойлдың» Қазақстанның мұнай-газ кешеніндегі ұлттық 
операторы ретінде нығаюы мен дамуына септігін тигізді. Сол 
кезеңде «Қазақойлға» республика аумағында шетелдік мұнай 
компанияларының өнім бөлісі бойынша ірі жобалардағы 
жұмысына мониторинг жүргізетін Үкіметтің Уәкілетті 
органы функциялары, сондай-ақ олардың ел заңдары мен 
келісімшарт талаптарын орындауын бақылау құқығы беріледі. 

Осы қабылданған жан-жақты шаралар мен олардың 
нәтижелері кешенді міндеттерді шешуді және «Қазақойлдың» 
қосбірлікті рөлін орындауды көздейтін компанияның 
Стратегиялық даму жоспарын іс жүзінде іске асыру болды. 
Бір жағынан Қазақстанның мұнай-газ саласына шетелдік 
инвестициялардан барынша пайда ала отырып, мемлекеттік 
мүддесін білдіру және қорғау. Екінші жағынан нарықтың 
ең үздік халықаралық қатысушыларымен тиімді бәсекелесе 
алатын оператор компанияны құру. 



Мұнай-газ кешенінің 

ҰЛТТЫҚ ТАСЫМАЛДАУ 
КОМПАНИЯЛАРЫ 

МҰНАЙ-ГАЗ КЕШЕНІНІҢ 
ҰЛТТЫҚ ТАСЫМАЛДАУ КОМПАНИЯЛАРЫ

«Қазақойл» ҰМК дамуымен қатар мұнай мен газды 
тасымалдау және үлестіру сегменттерінде мемлекет пен нарық 
үшін өте маңызды процестер болып жатты. Онда мұнай мен 
газ тасымалдау инфрақұрылымын дамытудың техникалық 
міндеттері ғана шешілген жоқ. Осы салада Қазақстанның 
ұлттық мүдделерін ауқымды және түбегейлі қорғау процесі 
кеңінен тарай бастайды: экспорттық маршруттарға қарай 
мұнайшылардың алдағы уақыттағы пайда алуынан бастап, 
Республиканың миллиондаған тұрғындарын жылумен және 
энергиямен қамтамасыз етуге дейін.

Мүмкін дәл осы оқиғадағы қайшылықтардан ел 
Президенті, ұлттық компаниялардың басшылары мен 
қызметкерлері Қазақстанның мұнай-газ саласындағы 
отандық артықшылықтар қорғалып,  оларды ілгері бастыру 
үшін жұмсаған күштерінің ауқымы айқын көрінген шығар.  
«ҚазТрансОйл», «Мұнай және газ тасымалдау» ұлттық мұнай 
және газ тасымалдау компаниялары, басқа ұйымдар осы 
процестегі және өз саласындағы басты күш болды. 

МГК жаңа ұллтық секторының тасымалдау сегменті 
қазақстандық upstream қалыптасуы мен жаңғыруымен 
қатар қалыптаса бастады. 1992 жылы Республиканың 
аумағында жұмыс істеп тұрған мұнай құбыры активтері 
«Южнефтепровод» және «Қазақстан мен Орта Азия 
магистральдық құбырлары» өндірістік бірлестіктеріне 
шоғырланады. Осылайша мұнай тасымалдау саласындағы 
активтердің шоғырлану үрдісі бастау алады. 

 Сол уақытта, 1997 жылдың сәуір айында, «Қазақойл» 
ҰК тіркелген күндері Үкімет «Қазақмұнайқұбыры» 
ұлттық мұнай құбыры компаниясы» АҚ құрады, ол 
бұрынғы «Мұнайгаз» холдингінің құрамына кірген мұнай 
тасымалдаушы өндірістік бірлестіктерді біріктіреді. 
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ПРЕЗИДЕНТ 

ДЕП ЖАЗДЫ

«МЕН
ҚОЛДАЙМЫН!»

«Қазақмұнайқұбыры» - «ҚазТрансОйл» компания-
сын құру тұжырымдамасы мен негіздемесі Мұнай 
және газ министрлігінде ұзақ талқыланды. Мұнай 
компанияларының басшылары әр түрлі пікір білдірді, оның 
ішінде жағымсыздары да болды. Алайда министр Нұрлан 
Балғынбаев осы саладағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
үшін мамандандырылған құбыр компаниясын құру туралы 
бастамашылар А.И. Лобаевтың, Қ.М. Қабылдиннің, Т.М. 
Қасымовтың мына ұстанымын қолдап, ел Президентіне тиісті 
ұсыныс жолдайды. Президент премьер-министрге келесі 
тапсырманы береді: «Осы ел үшін маңызды мәселелерді 
қарап, олар бойынша шешім қабылдауды сұраймын. Мен 
қолдаймын!». Мұнай тасымалдау компаниясы Президент 
Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей тапсырмасы бойынша 
құрылады. Жаңа ұлттық компанияға көлемі 6400 км асатын 
магистарльдық құбырлар мен 2000 км аса әлеуметтік 
тұрғыдан маңызды су таратқыштардан тұратын тасымалдау 
қуаттары беріледі. Оның құрамына шамамен 40 сорғы-
айдау станциялары кіреді, ал мұнай сақтау қоймаларының 
жалпы көлемі 1 миллион кубометрден асатын болады. 
«Қазақмұнайқұбыры» - «Қазақойл» өз саласындағы ең мықты 
және беделді нарық қатысушысына айналады, себебі олар 
Қазақстанда өндірілетін мұнайдың шамамен 80 % жуығын 
тасымалдауды қамтамасыз етіп отырды.  

Осындай қуатты нарық қатысушысы «мұнай мен 
мұнай өнімдерін тасымалдау, экспорттау және импорттау, 
сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындарды басқару құрылымын 
оңтайландыру мәселелерінде ҚР экономикалық мүдделерін 
сақтауды күшейту мақсатында» құрылады. Компанияға 
барлық құбырмен байланысты жобаларда, оның ішінде 
халықаралық жобаларда Республиканың мүддесін білдіру 
тапсырмасы беріледі. Қазақстанға мұнай тасымалдау 
саласында барлық магистральдық құбырлар үшін  бірыңғай 
тарифтік саясатты дамыту мен жүргізуге инвестиция тарту 
қажет болды. 

 Осы өзгерістердің басты идеясы - өндіруші сектордың 
алдыңғы құлдырау үрдісін жеңе біліп, оны әрі қарай дамыту 
үшін барабар тасымалдау жүйесінің маңызы зор деген 
ұстаным еді. Көп ұзамай, компанияға «ҚазТрансОйл» 
деген атау беріліп, ол оның ұлттық тиістілігі мен атқаратын 
қызметінің түрін білдіріп, шетелдік клиенттер мен серіктестер 
үшін мақсаты айқындау бола бастады. «Қазақойл» сияқты 
«ҚазТрансОйл» ҰМТК үшін де коммерциялық міндеттерді 
де, стратегиялық міндеттерді де шешу керек болды.

Республиканың мұнай ресурстарының басым бөлігін 
халықаралық компаниялар игеріп жатқан жағдайда мұнай 
тасымалдауын бақылау мемлекеттің салаға қосымша ықпал 
жасауын қамтамасыз етеді және оның мүдделерін қорғауды 
күшейтеді. Бұл ҚР «стратегиялық мақсаты». Оны ақылмен әрі 
ұтымды пайдалану қажет болды. Өйткені «ҚазТрансОйлдың» 
өз проблемалары болды. 1992-1997 жылдары мұнай 
тасымалдау қуаттары қажетті өндірістік инвестициялар 
алмады. Осыған байланысты сол жылдары 1000 км мұнай 
құбырында 5 аварияға дейін болып тұрды, сондықтан жөндеу 
жұмыстарын күнделікті жүргізуге тура келді деуге болады. 

 «ҚазТрансОйл» мұнай тасымалдау қызметін 
жаңғыртуды өзінің қызметтерінің ақысын мұнаймен төлеуден 
ақшалай есеп айырысуға көшуден бастады. Компанияның 
алғашқы басшыларының бірі Қаппаров Нұрлан ол кезді былай 
есіне алады: «Біздің «Теңізшевройл», «Қаражанбасмұнай» 
компаниялары, «Қазақойл», «Өзенмұнайгаз» және 
«Ембімұнайгаз» кәсіпорындары сияқты клиенттеріміз 
мұнайды тасымалдағанымыз үшін ақшалай ақы төлемейтін, 
проблема осында еді. Егер қателеспесем, сол уақытта 
ақшалай ақы төлеу жалпы көлемнің шамамен 30 % құрады. 
Барлық басқа төлемдер бартерлік тәсілмен, көп жағдайда 
кешіктіріліп жүргізілді. Біздің басты міндетіміз қаржылық 
тәртіпті ретке келтіру еді. Әрі біз оны жасай алдық: бір 
жылдан соң төлемдердің 95 % уақытында, алдын ала төлем 
жүргізумен және қолма-қол ақшамен орындалатын болды».



«ҚАЗТРАНСОЙЛ» КЕЛЕСІ НЕГІЗГІ МҰНАЙ 
МАРШРУТТАРЫНЫҢ ТҰРАҚТЫ ЖҰМЫС ІСТЕУІН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ:

• ӨЗЕН – АТЫРАУ – САМАРА, 
• ҚАЛАМҚАС – ҚАРАЖАНБАС – АҚТАУ, 
• ЖАҢАЖОЛ – КЕҢҚИЯҚ – ОРСК, 
• ОМСК – ПАВЛОДАР – ШЫМКЕНТ, 
• АСТРАХАНЬ – МАНГЫШЛАК ӘЛЕУМЕТТІК ТҰРҒЫДАН 
  МАҢЫЗДЫ СУ ТАРАТҚЫШЫ

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ БАСҚА ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ИЕЛІК 
ЕТЕТІН МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫН 
ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ОЛАРҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТЕДІ:

• КЕҢҚИЯҚ – ҚҰМКӨЛ ЖӘНЕ АТАСУ – АЛАШАНЬКОУ 
   («ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ» ЖШС)
• КЕҢҚИЯҚ – АТЫРАУ («МҰНАЙТАС» СБҚК» АҚ)
• АҚСАЙ – ҮЛКЕН ШАҒАН – АТЫРАУ 
   («ҚАРАШЫҒАНАҚ ПЕТРОЛЕУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.»)
• ТОРҒАЙ – ПЕТРОЛЕУМ МАДО – «ҚҰМКӨЛ» БМАС 
   («ТОРҒАЙ – ПЕТРОЛЕУМ» АҚ)

«ҚазТрансОйлдың» көрсетілген қызметінен табыс 
алу үшін тасымалдау қуаттарын жөндеу мен дамытуға 
құйылған инвестицияларды қосу есебінен тарифтің 
көлемі, сондай-ақ үстемеақылар көбейді. Әр жылдары 
ұлттық мұнай тасымалдау және мұнай активтері 
басшылығы құрамында жұмыс істеген Қайыргелді 
Қабылдин «ҚазТрансОйлдың» қалай дамығандығын 
былай түсіндіреді: «Америкалық консалтингтік 
компаниямен бірлесіп қолданыстағы активтер үшін 
пайдалану шығындарының негіздемесін, пайда нормасын 
көздейтін формула әзірленді. Бұл әдістеме әлі күнге дейін 
қолданалып келеді. Жаңа тұлғалар, оның ішінде жас 
басқарушылар тартылды».

«Осы ел үшін маңызды 
мәселелерді қарап, олар 
бойынша шешім қабылдауды 
сұраймын. Мен қолдаймын!». 

Нұрсұлтан Назарбаев,
Қазақстан Республикасының Президенті
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Жаңа мамандықты игерген

МҰНАЙШЫЛАР
«ҚазТрансОйл» қолданған шаралар 1998 жылғы 

мұнай тасымалдау көлемінің 24 млн тоннадан, ал жүк 
айналымының – 15,3 млрд тонна-километрден асуына 
ықпал етті. Сонымен қатар, компания негізгі мұнай өндіру 
өңірлерінде мұнай құятын және мұнай ағызатын теміржол 
эстакадаларын пайдаланады. Теміржол цистерналарына құю 
терминалдарының қуаты жылына 5 миллион тоннаға дейін 
жетсе, теңіз термианлдарының қуаты 6 млн тоннадан асады. 

Осы уақыттан бері компанияның өндірістік 
көрсеткіштері үздіксіз өсіп келеді. Алдында айтылғандай, 
1996 жылдан кейін жер қойнауын пайдаланушылар 
Қазақстанда мұнай өндіру деңгейін қарыштатты. Бұл 
қарыштаудағы қомақты үлес өндіруші компаниялар таппаған 
мұнай экспорттау жүйесіне кірудің жаңа тәсілін тауып, 
өзінің өндірістік географиясының ауқымын кеңейткен 
«ҚазТрансОйлға» тиесілі.

Республиканы өндірістік дамыту және оны мұнай 
өндірудің аса жоғары межесіне шығарудағы көлік саласы 
қызметкерлерінің рөлі өсімнің дәстүрлі және жаңа көздерін 
ашудағы жер қойнауын пайдаланушылар рөліндей жаңа. 

Бұл процесті басқарған Тимур Құлыбаев оны былайша 
егжей-тегжейлі суреттейді: «1999 жылдың наурызында 

«ҚазТрансОйлдың» президенті болып тағайындалған 
кезімде мен кадрларға басты назар аудардым. Компанияның 
қызметі ол кезде техникалық, басқарушылық және өндірістік 
тұрғыдан алғанда жақсы жолға қойылған болатын. Бірақ оған 
қаржы мен коммерция саласында заманауи көзқарастар аздап 
жетіспеді. 

Нәтижесінде қысқа мерзім ішінде «ҚазТрансОйл» 
Қазақстандағы ең табысты компаниялардың біріне айналды. 
Кәсіби өсуді қамтамасыз ету үшін орталық аппаратқа 
жаңадан келген әрбір қызметкер менің тапсырмам бойынша 
алдымен өңірдегі өндірістік филиалда жұмыс істеуі, яғни, 
нағыз практикадан өтуі тиіс еді. Өзін сол жақта жақсы 
көрсетіп, екі-үш жылдан кейін орталық аппаратқа оралған 
мамандар өндірістің әрбір учаскесін жетік білетін болды. 
Мұнымен қоса біз біліктілігін шетелде арттырғысы келген 
қызметкерлердің оқуын төлеп, оларды әрдайым қолдап 
отырдық.

«ҚазТрансОйлда» сол кезде қалыптасқан жұмыс 
тәжірибесі мен кадрлық әлеует кейін «ҚазТрансГаз» сияқты 
көптеген басқа компаниялардың құрылуына негіз болды».

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» ҚЫЗМЕТІНІҢ 1997-2001 ЖЫЛДАРДАҒЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Операциялар 1997 1998 1999 2000 2001

Мұнай тасымалдау, 
млн т

22,97 21,10 25,00 27,78 32,02

Мұнайдың жүк 
айналымы, млн т / км

17,17 15,34 16,81 19,10 21,81

Су беру, мың м3 18,22 13,83 12,79 13,77 15,09

Дерек көзі: «ҚазТрансОйл» АҚ



Дерек көзі: «ҚазТрансОйл» АҚ

«1999 жылдың наурызында «ҚазТрансОйлдың» 
президенті болып тағайындалған кезімде мен 
кадрларға басты назар аудардым. Компанияның 
қызметі ол кезде техникалық, басқарушылық 
және өндірістік тұрғыдан алғанда жақсы жолға 
қойылған болатын. Бірақ оған қаржы мен 
коммерция саласында заманауи көзқарастар 
аздап жетіспеді. 
Нәтижесінде қысқа мерзім ішінде «ҚазТрансОйл» 
Қазақстандағы ең табысты компаниялардың 
біріне айналды».

Тимур Құлыбаев,
KAZENERGY қауымдастығының Төрағасы
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эстакадалар құрады

Қазақстанның мұнай-көлік инфрақұрылымын 
кеңейтуге инвестициялар салуды арттыру 
үшін қазақстандық қор нарығында «Қазақойл» 
облигацияларының эмиссиясын дайындаған 
Тимур Құлыбаев «ҚазТрансОйл» президенті 

ретінде бұл процесті жаңа деңгейге көтерді. «ҚазТрансОйл» 
өзінің алғаш облигацияларын 2000 жылы $20 млн сомаға 
шығарды, Қазақстанның қор биржасы оны дереу «А» 
листингіне енгізді. Облигациялар үш жыл айналымда болу 
мерзімімен жылына  10,3 % кіріспен $100 сатылды.  

Компанияның қолайлы қаржылық және экономикалық 
жағдайы мен келешегі басқа қазақстандық эмитенттерге 
қарағанда айналымда аса ұзақ болу мерзімі мен үнемді 
кіріс мөлшерлемесін ұсынса да  «ҚазТрансОйл» бағалы 
қағаздарына жоғары сұранысты қамтамасыз етті. 

Тартылған қаражат бірқатар жобаларды инвестициялауға 
жұмсалды. Компания іске асырған алғашқы ірі жобалардың 
бірі – 2000 жылғы шілдеде Павлодар-Шымкент мұнай 
құбырының Атасу мұнай айдау станциясында қуаты 3 млн 
тонна болатын жаңа мұнай құю эстакадасын пайдалануға 
беру болды. Ол мұнайды теміржол арқылы Қытайға жөнелту 
және жеткізуді қамтамасыз етеді. Бұл жерде Батыс Сібір 
мұнай құбыры арқылы тасымалданатын Ресей мұнайын 
құюды жүзеге асыруға болады.  

Бұл инвестициялық жобаның мақсаты қазақстандық 
өндірушілер үшін мұнай өткізу нарығын кеңейту болып 
табылады. Жобаның мақсатына қол жеткізілді, ал жобаның 
өзі Құмкөл бассейні кен орындарының мұнайын Қытай 
нарығына шығаруды қамтамасыз етудегі маңызды қадам 

болды. ҚХР экспорттау үшін осы инфрақұрылым орталығын 
құру оның Қазақстанға деген сауда және инвестициялық 
қызығушылығын күшейте түседі. Өйткені кейін Атасудан 
Қазақстан-Қытай мұнай құбыры салынып,  «ҚазТрансОйл» 
ірі халықаралық мұнай-көлік жобаларын іске асыратын 
белсенді қатысушыға айналды (Бұл туралы толығырақ келесі 
тарауда айтылады). 

1992 жылы Каспий құбыры консорциумын (КҚК) құру, 
1996 жылы Акционерлер шартына қол қою, 2001 жылы 
Теңгіз-Қара теңіз маршруты бойынша КҚК бірінші кезекті 
экспорттық мұнай құбырын пайдалануға беру Қазақстанның 
қазіргі заманғы мұнай-көлік тарихындағы маңызды оқиғалар  
болғаны сөзсіз.

«ҚазТрансОйл» республика аумағында көлік қуатын 
арттырады. Жаңа объектілер жергілікті жер қойнауын 
пайдаланушыларға экспорттық маршруттарға шығуға 
мүмкіндік береді, мұндай мүмкіндік оларда бұрын болмаған. 
Бұл өндіруші компаниялар үшін өте өзекті мәселе, өйткені 
мұнай өндіру процесінің өзі өнімді үздіксіз тасымалдауды 
талап етеді, ол болмағанда жер қойнауын пайдаланушы 
не өндірісін тоқтатады не оны ең төмен пайдамен өткізуге 
келіседі. 

Жер қойнауын пайдаланушылар жобаларын толыққанды 
іске асыру үшін көлік инфрақұрылымы жетіспейтін өңірлерде 
оның объектілерін салу «ҚазТрансОйл» қызметінің ауқымды 
бағыты болды. Компания құбыр желілерін жаңартуға $1 
млрд инвестиция салуға уәде берді. Мұндай инвестициялық 
жандану компанияның қарыз қаражатын сырттан тартуды 
жалғастыру есебінен болды.



ЕУРОНОТАДАН 

дейін 
«ХАЛЫҚТЫҚ IPO-ға» 

Бұл ретте «ҚазТрансОйл» қазақстандық 
өнеркәсіптің корпоративтік секторы үшін жаңа 
қадам болмақ. Ол компания міндеттерін шешіп 
қана қоймай, Қазақстан Республикасының 
экономикалық қызметіне қатысушыларға 
бағыт-бағдар мен жаңа тәжірибе береді. 
Мәселен, 2001 жылы «ҚазТрансОйл» бағалы 
қағаздардың ғаламдық нарығына шығып, 
бірінші эмиссиядағы Еуроноталарды бес жыл 
ішінде өтеу мерзімімен $150 млн сомаған сәтті 
орналастырды. 

Бұл орналастыру Лондон қор биржасында 
жасалып, «ҚазТрансОйл» және банктік 
емес сектордағы барлық қазақстандық компаниялар үшін 
корпоративтік облигациялардың капиталдың халықаралық 
нарықтарына алғаш шығуы болды. Облигациялар сатып 
алуға тапсырыстардың жалпы кітабы эмиссиялар көлемін 
едәуір арттырып, купондық мөлшерлемесі жылына 8,50 
%-бен түпкілікті кірісті жылына 8,67 % деңгейінде белгілеуге 
мүмкіндік берді, бұл кірісті алдын ала талқылау кезінде ең 
төменгі шек болған болатын. 

Яғни, «ҚазТрансОйл» белгілеген пайыздық мөлшерлеме 
қазақстандық орналастыруға қарағанда төмендеп, қағазға 
деген халықаралық сұраныс өсті. Бұл сұраныс шын мәнінде 
аса жоғары сұраныс болды, себебі отандық компанияның 
бағалы қағаздарын Батыстың ең бай елдерінің инвесторлары 
сатып алғысы келген. Өйткені road-show мүдделі сатып 
алушылармен жеке кездесулер түрінде АҚШ-тың бірқатар 
қалаларында, Франкфурт пен Лондонда өтті. 

Орналастыру инвесторлардың түрлі топтары арасында 
әртүрлі болды. Мәселен, америкалық инвесторлардың үлесі 
44,4 %, Ұлыбритания мен Германия инвесторларының үлесі 
– тиісінше, 26,3 % және 18,4 %. Орналастыруға Швейцария, 
Австрия, Голландия және Испания инвесторлары қатысты. 
Бұл эмиссияға «Қазақойлдағыдай» Тимур Құлыбаев 
бастамашылық жасап, ұйымдастырды…

Республиканың он мыңдаған азаматтары «ҚазТрансОйл» акцияларының 
10 % иеленді. Бұл бағалы қағаздар олардың 2012-2016 жылдары дивиденд 
түрінде шамамен 220 млрд теңге мөлшерде тиісті үлесін қамтамасыз етіп, 
акционерлерге төленді. 2016 жылы дивидендтер сомасы 51 млрд теңгеден 
асты! Бүгінгі күні қазақстандық қор биржасында жасалған бағалы қағаздар 
саудасының ең көп көлемі «ҚазТрансОйл» акцияларына тиесілі.

«ҚазТрансОйлдың» корпоративтік 
қағаздар шығарудағы саясаты өзінің 
жаңашылдығымен қызықты, ол өндірістік 
компанияның қосалқы бизнесін ондаған, 
тіпті жүз мыңдаған қазақстандықтың 
қапшығы үшін маңызды етті.  Бұл 
жаңашылдықты және оның нәтижелерін 
көрсету үшін осы әңгімеде «ҚазТрансОйл» 
тарихының басқа салалық оқиғаларынан 
басып озамыз. 

Бұл ретте компанияның жоба 
қарыздарын ұйымдастырудан нағыз 
халықтық акцияландыру жүргізуге көшкенін 

көреміз. 2012 жылы «ҚазТрансОйл» өз акцияларын 
«Халықтық IPO» бағдарламасы аясында ұйымдасқан 
бағалы қағаздар нарығына шығарды. Қазақстан 
Республикасының азаматтары мен қазақстандық 
зейнетақы қорларына компанияның 38,5 млн дерлік 
жай акцияларын әрқайсысын 725 теңгеден сатып алу 
ұсынылды. Келіп түскен өтінімдер көлемі жалпы сомасы 
59 млрд теңгеден асатын шамамен 35 мың өтінімге жетті, 
яғни, сұраныс ұсыныстан 2 есе жоғары болды. 

Республиканың он мыңдаған азаматтары 
«ҚазТрансОйл» акцияларының 10 % иеленді. Бұл 
бағалы қағаздар олардың 2012-2016 жылдары дивиденд 
түрінде шамамен 220 млрд теңге мөлшерде тиісті үлесін 
қамтамасыз етіп, акционерлерге төленді. 2016 жылы 
дивидендтер сомасы 51 млрд теңгеден асты! Бүгінгі күні 
қазақстандық қор биржасында жасалған бағалы қағаздар 
саудасының ең көп көлемі «ҚазТрансОйл» акцияларына 
тиесілі.

Қазақстанның ұлттық мұнай-газ компанияларының 
өз қызметін бастаған кезден-ақ капиталдың ғаламдық 
нарығына жасаған салмақты да салиқалы қадамынан 
Республика үшін қомақты экономикалық серпіліс 
нәтижелері осындай болды …



52 «ҰЛТ ЧЕМПИОНДАРЫ: 
ТАБЫСҚА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ»

II бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы

«МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ТАСЫМАЛДАУ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ 

«Мұнай және газ тасымалдау» ҰК ЖАҚ 100 пайыз мемлекеттің қатысуымен Үкіметтің 
2001 жылғы 2 мамырдағы № 591 қаулысымен құрылған. Компания мұнай-газ 
саласының жұмысын жүйелендіру және магистральдық құбырларды басқарудың 
бірыңғай жүйесін құру мақсатында құрылды.
Жаңа компанияға «ҚазТрансОйл», «ҚазТрансГаз» (оның құрылуы туралы жеке 
айтылатын болады), «Қазтеңізкөлікфлоты», «Мұнай-Импекс», «ҚазКөлікБайланыс», 
«Ақтөбемұнайбайланыс», «Атырау халықаралық әуежайы», «Еуро-Азия Эйр» 
авиакомпаниясы акционерлік қоғамдарындағы мемлекеттік пакеттер тапсырылды. 
«Мұнай және газ тасымалдау» ҰК өзінің корпоративтік қуаты мен мұнай-газ 
қызметінің ауқымы «Қазахойлмен» тең, тіпті бизнесі асып кетуі де мүмкін. 
«Мұнай және газ тасымалдау» ҰК қызметінің негізгі бағыттарына көмірсутек 
шикізатын тасымалдауға байланысты барлық ішкі және халықаралық 
қазақстандық жобаларға қатысу, сондай-ақ мұнай және газ өткізу 
саласында маркетинг жасау кіреді.

«МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ТАСЫМАЛДАУ» 
ҰК ҚҰРЫЛУ КЕЗІНДЕГІ КОМПАНИЯ 
БАСШЫЛАРЫ 

Тимур ҚҰЛЫБАЕВ, бас директор 
Кайыргелді ҚАБЫЛДИН, бірінші орынбасары
Болат ПАЛЫМБЕТОВ, бірінші орынбасары
Данияр БЕРЛІБАЕВ, орынбасары

«МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ТАСЫМАЛДАУ» ҰК 
БАСШЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 

Мұрат ӘБДІРАХМАНОВ
Тимур БИМАҒАМБЕТОВ
Леонид ИВАНОВ
Әзиз ЕЛЕУОВ

«МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ТАСЫМАЛДАУ» ҰК 
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 

Ұзақбай ҚАРАБАЛИН, 
энергетика министрінің орынбасары
Александр АНДРЮЩЕНКО, 
экономика министрінің орынбасары
Мақсұтбек РАХАНОВ, 
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру 
комитетінің төрағасы
Тимур ҚҰЛЫБАЕВ, 
«Мұнай және газ тасымалдау» ҰК» ЖАҚ 
бас директоры
Қанатбек САФИНОВ, 
ҚР Премьер-министрі Кеңсесінің заң бөлімі 
меңгерушісінің орынбасары.



Өндіріс қозғалтқышы- 

ТАСЫМАЛ
Мұнай-көлік саласы, бүкіл мұнай саласы, тіпті 

Қазақстанның тұтастай экономикасы үшін 
2001 жыл өтпелі кезең болды. Бұл жылы 
техникалық, саяси және өзге де жұмыстар 
қызу жүргізілу арқылы түрлі бағыттарда 

бірқатар нәтижелерге қол жеткізілді. Көлік мүмкіндіктері 
саласында қара алтынды экспорттауға қолайлы жағдайлар 
жасалды. Тимур Құлыбаев мұны бір сөзбен былайша 
жеткізді: «Бүгін Қазақстан үшін экспорттық маршруттарға 
толық жол ашылды деуге әбден болады». 

Бұл шындық. Бастапқы өткізу қабілеті 28 млн т болатын 
КҚК құбырын іске қосу, Атырау-Самара құбыры арқылы 
жылына 15 млн т мұнай айдау туралы 
Ресеймен уағдаластыққа қол жеткізу, 
Ақтау – Махачкала – Новороссийск 
мультитасымалдау маршруты бойынша 
тағы 2,5 млн т шығаруға квота алу 
Қазақстанға 45,5 млн т экспорттауға 
мүмкіндік береді. Бұл қомақты көлем! 
Мұнай өндіруді арттыру үшін берілген 
айрықша мүмкіндік пен серпін. 

Көлік саласында аталған оқиғалар 
орын алғаннан кейінгі жылы сұйық 
көмірсутегін өндіру 2001 жылмен 
салыстырғанда 7 млн т өскені заңды 
құбылыс. Бұл тәуелсіз Қазақстанның 
тарихында болмаған аса ірі жылдық өсім. Тасымал міндеттері 
шешілмей, мұндай мұнай өсіміне қол жеткізу мүмкін емес 
екені түсінікті.

Ал «ҚазТрансОйл» қатысуымен құрылған «Мұнай 
және газ тасымалдау» ұлттық компаниясы сол 2001 жылы 
жаңа талаптармен Қазақстаннан көгілдір отын экспортын 
дайындайды, оны экспорттау 2002 жылы басталады (Бұл 
туралы толығырақ «КазРосГаз» ЖШС бөлімінде айтылған).

 «Мұнай және газ тасымалдау» ҰК аса дамыған 
бизнесі ретінде «ҚазТрансОйл» инвестицияларды өсіріп, 
Еуроноталар арқылы тартылған ақшаны жаңа мұнай 
тасымалдау жобаларын қаржыландыруға жұмсайды.  
Қазақстанның мұнай экспорттау саясаты үшін келесі ірі  
әрі маңызды оқиға ұзындығы 450 км дерлік, өткізу қабілеті 
жылына 6 млн т Кеңқияқ-Атырау магистральдық мұнай 
құбырын салу болды. 

Ол бір жағынан Ақтөбе мұнайын Каспий құбыры 
консорциумы мен Атырау-Самара экспорттық мұнай 

«ҚАЗТРАНСОЙЛ»  АҚ ШЕТЕЛ ҚАТЫСҚАН 
КӘСІПОРЫНДАРДАҒЫ ҮЛЕСІ

• «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС (CNODC компаниясымен тең 
   үлесте), жалпы ұзындығы 1759 км, өткізу қабілеті жылына 
   12 млн тонна Атасу – Алашанькоу және Кеңқияқ – Құмкөл мұнай 
   құбырларының иесі.
• «МұнайТас» СБҚК» АҚ («ҚазТрансОйл» үлесі акциялардың 51 %, 
   CNPCExploration&DevelopmentCo. 49 %), ұзындығы 449 км және 
   өткізу қабілетін жылына 6 млн тонна Кеңқияқ – Атырау мұнай 
   құбырының иесі.

құбырларына шығаруды қамтамасыз етеді. Кеңқияқ - Атырау 
ММ пайда болуы Кеңқияқ - Орск тұйық құбырының жоғары 
кірісті баламасына айналып, ақтөбелік жер қойнауын 
пайдаланушылар Солтүстік - Батыс, Орталық және Оңтүстік 
Еуропа маршруттарына қосылуға рұқсат алады. 

Екінші жағынан,  Кеңқияқ - Атырау учаскесі Атыраудан 
Алашанькоуға дейін құрылатын трансреспубликалық 
Қазақстан-Қытай мұнай құбырының бір бөлігі болып 
табылады. Оның құрылысы мен рөлі туралы толығырақ келесі 
тарауда айтылады. 

Салалық маңыздылық пен жұмыс істеу тиімділігі артуы 
«ҚазТрансОйлға» жүктелген тапсырмалардың күшеюіне және 

онда халықаралық жобалар көлемінің өсуіне әкеп соқтырады. 
Бұл кезде компания «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясының 
бір бөлігі еді. 

Бірнеше жылдар бойы Қазақстанда халықаралық және 
өңірлік мұнай құбырлары қарқынды дамып келді. Атасу – 
Алашанькоу магистральдық мұнай құбыры пайдалануға 
берілді, Астрахань – Маңғышлақ су таратқышы мен 
Қарақойын - Атасу учаскесіндегі Павлодар - Шымкент мұнай 
құбыры қалпына келтірілді. Жол жылыту пештері сатып 
алынуда, олар парафиндік және тұтқырлығы жоғары мұнайды 
экспорттау мүмкіндігін жақсартып, МГК қатысушылар мен 
мемлекеттік кірісін арттырды. 

Қазақстанның мұнай экспорттау тәуелсіздігін 
нығайтатын танкер флоты құрылып, басқа да жобалар іске 
асырылуда. 
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2002-2006 ЖЫЛДАРДАҒЫ «ҚАЗТРАНСОЙЛ» ҚЫЗМЕТІНДЕГІ НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР 

• «ҚазТрансОйл» ЖАҚ бөлімшелерінде кәсіпорынды басқарудың SAP/R3 автоматтандырылған 
жүйелері енгізіліп, халықаралық сертификаттау жүйесінде халықаралық біріктірілген сертификаттау 
жүйесі сертификатталды.

• Қабылдау-тапсыру операцияларын жүзеге асыру үшін бірінші және екінші кезекте резервуарлық 
паркі бар Әлібекмола МАС пайдалануға берілді. 

• Кеңқияқ – Атырау магистральдық мұнай құбыры пайдаланыла бастады.
• «ҚазТрансОйл» ЖАҚ «МұнайТас» БК үшін «ҚазМұнайГаздан» 51 % акцияларды алды. 
  «МұнайТас» Еуропалық банктен $81,6 млн кредит алды.
• 2004 жылғы 31 мамырда компанияның атауы «ҚазТрансОйл» АҚ-ға өзгерді.
• «ҚазТрансОйл» мен Қытай мұнай және газ барлау мен өндіру ұлттық корпорациясы (CNODC) тең 

үлестерде «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС құрады. ҚҚҚ Атасу – Алашанькоу мұнай құбырының 
құрылысын қаржыландыру үшін $300 млн еурооблигация орналастырды.

• Атасу – Алашанькоу магистральдық мұнай құбыры пайдалануға берілді.
• Солтүстік Бозашы – Қаражанбас мұнай құбыры іске қосылды.
• «ҚазТрансОйл» 23 ірі объектіде автоматика жүйелерінің реконструкциясын аяқтады және 

Компанияның барлық басқару деңгейінде SCADA жүйесін енгізді.

«ҚазТрансОйл» ЖАҚ негізгі қызметінде «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясының 
құрамына кіргеннен кейін өсім жалғасады. («ҚазТрансОйл» қызметінің 2002-2006 
жылдардағы көрсеткіштерін қараңыздар).

 «ҚАЗТРАНСОЙЛ» ҚЫЗМЕТІНІҢ 2002-2006 ЖЫЛДАРДАҒЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Операциялар 2002 2003 2004 2005 2006

Мұнай тасымалдау, 
млн т

30,32 34,19 38,39 38,20 43,27

Мұнайдың жүк 
айналымы, млн т / км

24,80 24,60 25,14 25,13 28,83

Су беру, мың м3 14,38 14,84 18,00 18,12 21,79

Дерек көзі: «ҚазТрансОйл» АҚ

1997-2001 ЖЫЛДАРДАҒЫ «ҚАЗТРАНСОЙЛ» ҰК ҚЫЗМЕТІНДЕГІ НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР:

• 1997 жылы 2 сәуірде Үкімет 100 пайыз мемлекеттің қатысуымен «ҚазТрансОйл» ұлттық мұнай тасымалдау 
компаниясы» ЖАҚ құрды.

• «ҚазТрансОйл» Теңгіз – Грозный мұнай құбырының қазақстандық учаскесінің активтерін Каспий құбыры 
консорциумының балансына берді.

• Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің республикалық бөліміне магистральдық мұнай 
құбырлары жүйесі бойынша мұнай тасымалдау қызметтері мен магистральдық су құбырлары жүйесі бойынша 

  су беру қызметтері енгізілді.
• Атасу мұнай айдау станциясында теміржол мұнай құю эстакадасының құрылысы аяқталды.
• Компания халықаралық қор биржаларында еурооблигациялардың алғашқы шығарылымын орналастырады, 
  бұл 8.5% тең, жалпы сомасы 150 млн. АҚШ доллары болатын купонмен қазақстандық компаниялардың 

корпоративтік облигацияларының алғашқы шығарылымы болды. Еурооблигациялар толықтай өтелді.
• Каспий құбыры консорциумы жүйесіне мұнай айдау үшін Атырау мұнай айдау станциясында объектілер салынды.
• 2001 жылы 2 мамырда Үкіметтің № 591  қаулысымен «Мұнай және газ тасымалдау» ұлттық компаниясы» 
  ЖАҚ құрылды. «ҚазТрансОйл» ЖАҚ акцияларының мемлекеттік пакеті осы ұлттық компанияның жарғылық 

капиталына берілді.



2007-2011 ЖЫЛДАРДАҒЫ «ҚАЗТРАНСОЙЛ» ҚЫЗМЕТІНДЕГІ НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР

• «ҚазТрансОйл» ISO/IEC халықаралық стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы Британдық 
стандарттау институтынан және OHSAS халықаралық сапа стандартына сәйкестігі туралы DET NORSKE 
VERITAS норвегиялық институтынан сертификаттар алды.

• Батум мұнай терминалы сатып алынды.
• Кеңқияқ-Құмкөл құбырының құрылысын қаржыландыру үшін $1 млрд астам сомаға 10 жылдық 
  кредит тартылды.
• Жобаны іске асырғаннан кейін Кеңқияқ – Құмкөл магистральдық мұнай құбыры пайдалануға берілді.
• Павлодарда жаңартылған алғашқы орталық диспетчерлік пункт қолданысқа енгізіліп, «ҚазТрансОйл» 

мұнай құбырларын басқарудың иерархиялық құрылымын қайта ұйымдастыру басталды.
• Компания «ҚазМұнайГаздан» Компанияның орналастырылатын акцияларының төлемі ретінде 
  Туймазы – Омск – Новосибирск-2 («ТОН-2 құбыры») мұнай құбырының қазақстандық учаскесін алды.

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» ҚЫЗМЕТІНІҢ 2007-2011 ЖЫЛДАРДАҒЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Операциялар 2007 2008 2009 2010 2011

Мұнай тасымалдау, 
млн т

45,68 47,47 50,89 52,50 54,02

Мұнайдың жүк 
айналымы, млн т/км

31,10 32,27 33,51 34,22 34,49

Су беру, мың м3 19,40 19,50 18,93 21,36 21,19

Дерек көзі: «ҚазТрансОйл» АҚ

Ал, 2009 жылы Кеңқияк – Құмкөл құбыры қатарға 
қосылады. Бұл учаскенің құрылысы – Қазақстан 
Республикасы мұнай құбырларының «алтын қиылысы». 
Жобаны іске асыру Қазақстанның мұнай-газ саласы мен 
саясаты үшін үлкен стратегиялық мәнге ие. Елімізге және 
көптеген жер қойнауын пайдаланушыларға Еуразияның 
батыс және шығыс нарықтарына шығуына мүмкіндік беретін 
жан-жақты бірыңғай мұнай тасымалдау жүйесі құрылды. 

Бұл құбырларды біріктірудің техникалық мүмкіндіктері 
кеңейе келіп, 2013 жылы Атасу – Алашанькоу мұнай 

құбырында екі МАС іске қосылғаннан кейін осы магистраль 
бойынша 20 млн т мұнай айдаудың техникалық мүмкіндігіне 
қол жеткізілді. ҚҚҚ ауқымын толықтай кеңейту енді ҚХР-да 
мұнай жеткізуге деген сұраныс пен кірістің артуымен өзара 
байланысты. 

Бірақ ең бастысы Батыс және Оңтүстік мұнай 
құбырлары жүйесін қосқаннан кейін Қазақстан мен оның 
экспорттаушылары нарық конъюнктурасына қарай барлық 
негізгі кен орындарынан тауар ағынын жедел қайта бағыттау 
мүмкіндігіне ие болды. 



Батуми мұнай терминалы

56 «ҰЛТ ЧЕМПИОНДАРЫ: 
ТАБЫСҚА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ»

II бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы

ҰЛТТЫҚ

ОПЕРАТОР
«ҚазТрансОйл» континенттің мұнай тасымалдау жүйесіне қатысуын 

кеңейту үшін Қазақстанның шекарасынан тыс шығады: компания Батумидағы 
мұнай терминалын сатып алды. Оның стратегиялық міндеті -жаңа логистикалық 
маршруттар құру, оның ішінде жаңа даму аумақтары арқылы құру. Мәселен, 
Оңтүстік Еуропада «ҚазМұнайГаз» өзінің біріктірілген бизнесінің тағы 
бір конгломератын құрады  – бұл туралы «Отын секторы  және көмірсутек 
шикізатын терең өңдеу» 4-тарауында айтылатын болады. 

Екінші жағынан, «Оңтүстік Кавказ дәлізі» қолдағы бар мұнай үшін ғана 
емес, Каспий қайраңындағы болашақ өнімдер үшін де құрылады.

Қазақстан Республикасының көлік, тұтастай алғанда мұнай әсерінің Қара 
теңіз бассейні елдеріне таралуы қазақстандық ұлттық МГК секторы күшінің 
Республика ішінде шоғырлануынан экономикалық экспансиясының одан тыс 
шығуына көшкенін көрсетеді. 

Мұнай тасымалдау саласында ғана емес петросаясатта да мәртебенің 
мұндай артуы Қазақстан Республикасы үшін Ресей мұнайын Қазақстанның 
аумағы арқылы «ҚазТрансОйл» құбырлары бойынша транзиті басталды. 
Компания дербес өзі де, серіктестерімен бірге, оның ішінде Каспий құбыры 
консорциумы және «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС бірге түрлі маршруттарда 
тек жаңа қуаттарды іске қосуда (бұл туралы келесі тарауда айтылатын болады).

Осы өндірістік, корпоративтік жетістіктер бойынша адал қол жеткізілген 
саяси нәтиже – 2012 жылдың қазанында «ҚазТрансОйлдың» магистральдық 
мұнай құбыры бойынша ұлттық оператор мәртебесін алуы. Оның қызметі, үкімет 
қаулысында айқындалғандай, «Қазақстан Республикасында магистральдық 
мұнай құбырлары жүйесін дамытуға және оларды тиімді, сенімді, қауіпсіз 
пайдалануға бағытталған». «ҚазТрансОйлға» мұндай міндеттер мен құзыреттер 
беру «Магистральдық құбыр туралы» заңға сәйкес жүргізілді, яғни, олардың 
заңнамалық мәртебесі бар. Бұл компанияның мемлекеттік мұнай саясатын 
жүргізу мәні мен орны туралы көп көрініс береді.

ҰЛТТЫҚ ОПЕРАТОРДЫҢ МАГИСТРАЛЬДЫҚ 
МҰНАЙ ҚҰБЫРЫ БОЙЫНША НЕГІЗГІ 
МІНДЕТТЕРІ:

• өнімді магистральдық мұнай құбырлары бойынша ішкі 
және сыртқы нарыққа тасымалдау кезінде Қазақстан 
Республикасының және қатынастардың басқа да 
қатысушыларының мүдделерін қамтамасыз ету,

• магистральдық мұнай құбырлары жүйесін 
инновациялық дамытуды және оны әлемдік 
энергетика жүйесіне біріктіруді қамтамасыз ету,

• мұнай-газ секторының магистральдық мұнай 
құбырлары бойынша мұнай тасымалдау 
бөлігін дамытудың мемлекеттік және ұлттық 
бағдарламаларын әзірлеу және орындауға қатысу,

• Қазақстан Республикасының магистральдық құбыр 
туралы заңнамасын жетілдіруге бағытталған 

  нормативтік құқықтық актілердің жобалары бойынша 
ұсыныстар әзірлеу, уәкілетті органға қарауға енгізу,

• магистральдық мұнай құбырлары саласында 
нормативтік және нормативтік-техникалық құжаттама 
жобаларын әзірлеуге қатысу,

• магистральдық құбырлар бойынша мұнай тасымалдау 
саласында халықаралық шарттарды әзірлеуге және 
іске асыруға қатысу,

• энергетикалық қауіпсіздікті нығайтуға пен мұнай 
тасымалдау маршруттарын диверсиялауға 
бағытталған халықаралық жобаларды іске асыру 
жұмысына қатысу.



• Қазақстан «Магистральдық құбыр туралы» Заңды қабылдады.
• ҚР Үкіметінің қаулысы «ҚазТрансОйл» АҚ-ны магистральдық мұнай 

құбырлары бойынша ұлттық оператор деп айқындады. 
• Қазақстанның қор биржасында «Халықтық  IPO» бағдарламасының 

аясында «ҚазТрансОйл» АҚ жай акцияларының қайталама нарықта 
ашық сауда-саттығы ашылды. Өтінімдер көлемі орналастыру 
көлемінен 2,1 есе асты, акцияларды 10 жинақтаушы зейнетақы қоры 
мен  Қазақстан Республикасының 33 989  азаматы сатып алды. 

• Ресей мұнайын Қазақстанның аумағы арқылы ҚХР-ға жылына 7 млн 
тонна көлемінде тасымалдау басталды.

• Құмкөл – Қарақойын мұнай құбырының үшінші тармағының 
құрылысы аяқталды.

• Транзит  және экспорт мақсатында мұнай тасымалдау қызметтері 
«Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына енгізілген түзетулерге сәйкес 
табиғи монополиялар саласынан алынып тасталды.

• ММ өткізу қабілетін реверстік бағытта қамтамасыз ету үшін 
Павлодар – Шымкент магистральдық мұнай құбырының Барсеңгір – 

  Атасу учаскесін қалпына келтіру аяқталды. Жұмыстар Қазақстан – 
Қытай мұнай құбырының өткізу қабілетін жылына 20 млн тоннаға 
дейін арттыру аясында жүргізілді.

• «ҚазТрансОйл» АҚ Халықаралық мұнай тасымалдаушылар 
қауымдастығына кірді.

• «ҚазТрансОйл» 2015 жылдың желтоқсанынан бері Қазақстан 
мұнайын Атырау – Самара – ТОН-2 – Прииртышск – ҚР МӨЗ 
маршруты бойынша РФ аумағы арқылы ҚР МӨЗ жеткізуді жүзеге 
асыра бастады.

• Қашаған кен орнынан мұнай қабылдау басталды. Мұнай Атырау – 
Самара мұнай құбыры учаскесі бойынша тасымалданып, Усть-Луга 
порты арқылы жөнелтілді. 

• ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Астана 
қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті 2015 жылдың 
қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-ны астананың ең 
жақсы салық төлеушісі деп таныды. 

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» ҚЫЗМЕТІНІҢ 2012-2016 ЖЫЛДАРДАҒЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Операциялар 2012 2013 2014 2015 2016

Мұнай тасымалдау, 
млн т

53,46 53,92 50,03 47,54 43,80

Мұнайдың жүк 
айналымы, млн т/км

34,53 36,99 35,83 36,87 35,64

Су беру, мың м3 22,80 23,40 24,82 24,99 25,13

Дерек көзі:  «ҚазТрансОйл» АҚ

Ұзақ уақыт бойы «ҚазТрансОйл» АҚ басқарған және 
Қазақстанның маңызды мұнай құбырлары жобаларын 
іске асыруға қатысқан Қайыргелді Қабылдин Тәуелсіздік 
жылдары ішінде отандық мұнай тасымалдау компаниясының 
басты стратегиялық және өндірістік жетістіктерін айқындап 
берді. Ол өз сөзінде былай дейді: «Бүгін мен Қазақстанның 
қара алтынын отандық және әлемдік нарықтарға үздіксіз 
жеткізетін, ғаламдық мұнай тасымалдау желісіне қосылған 
көпвекторлы құбырлар жүйесінің Республикада құрылғанын 

үлкен мақтанышпен айтқым келеді. «ҚазТрансОйл» 
АҚ магистральдық мұнай құбыры бойынша еліміздің 
ұлттық операторы ретінде мың шақырымнан асатын жаңа 
магистральдық мұнай құбырларын салып, резервуарлық 
паркті 60 %-ға жаңартты. Компания еліміздің тиімді 
мұнай тасымалдау активі, ол өз саласында мемлекеттік 
саясатты сәтті жүзеге асырып келеді, оның Қазақстанның 
экономикалық өсуіне және халықтың әл-ауқатын арттыруға 
қосқан үлесі зор».

«ҚАЗТРАНСОЙЛ» ҚЫЗМЕТІНІҢ 2012-2016 ЖЫЛДАРДАҒЫ НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАРЫ
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Қайнолла Қасенов
1997 жылғы сәуір – маусым

Абай Садықов  
2002 қаңтар – қыркүйек

Нұрбол Сұлтан  
2009 қаңтар – 2011 қазан

Нұрлан Қаппаров   
1997 шілде – 1998 сәуір

Асқар Сманқұлов   
2002 қыркүйек – 2004 қаңтар

Қайыргелді Қабылдин   
2011 қазан – 2015 желтоқсан

Ерлан Упушев   
1998 сәуір – 1999 наурыз

Қайрат Қырымов   
2004 қаңтар – 2006 ақпан

Димаш Досанов   
2016 тамыздан бастап 

осы уақытқа дейін

Тимур Құлыбаев   
1999 наурыз – 2002 қаңтар

Берік Толымбаев   
2006 ақпан – 2007 желтоқсан

Болат Палымбетов   
2002 қаңтар

Нұртас Шманов   
2007 желтоқсан – 2009 қаңтар
2015 желтоқсан – 2016 тамыз

«ҚазТрансОйл» басшылары



«ҚАЗАҚГАЗДЫҢ»
дара жолы

«ҚазТрансГаз» АҚ және «Интергаз Орталық Азия» АҚ
Республикалық газ компаниясын құрудың алғашқы қадамын Қазақстан 1991 жылы жасады. Сол 
жылы күзде Оралда КСРО-ның Қазақ КСР аумағында орналасқан газ өнеркәсібі кәсіпорындары 
басшыларының конференциясы өтіп, онда қазақстандық газ компаниясын құру туралы шешім 
қабылданды. Қазақ КСР министрлер кабинеті 1991 жылғы 11 қазанда «Табиғи газ бен газ 
конденсатын барлау, өндіру, тасымалдау және қайта өңдеу бойынша «Қазақгазпром» Қазақ 
мемлекеттік концерні туралы» № 601 қаулысын қабылдады. 

Қадыр Байкенов, 1991 жылы ҚР Премьер-министрінің 
орынбасары мен сол кездегі Энергетика министрлігінің 
басшысы ол уақыттағы ахуалды былайша түсіндіреді: «Біз 
сол кездегі саяси және экономикалық оқиғалардың КСРО-
ны құлдырауға апаратынын түсіндік, сондықтан бұрын одақ 
министрлігінің құрамына кірген кәсіпорындардан өзіміздің 
мұнай-газ саласын басқару құрылымын құру қажет болды. 
Нәтижесінде, одаққа бағынысты барлық бейінді кәсіпорындар 
«Қазақстанмұнайгаз» корпорациясы мен «Қазақгазпром» 
концерні арасында бөлінді. Бұл концерн «Қазақгаз» 
компаниясының түпкі атасы болып табылады».

 «Қазақгазпром» құрамына Қазақстан аумағындағы 
барлық газ тасымалдау жүйелері: Бұқара – Орал, Газли - 
Шымкент, Бұқара – Ташкент – Бішкек - Алматы, Орта Азия 
- Орталық, Оренбург – Новопсков магистральдық газ құбыры 
және тағы да басқа бірқатар жүйелер берілді. Нажмедин 
Есқалиев, республиканың газ өндіретін ең ірі Қарашығанақ 
кен орны орналасқан Батыс Қазақстан облысының облыстық 
комитетінің бірінші хатшысы «Қазақгазпром» басшысы 
ретінде газ тасымалдау бірлестіктері бірінің бас директоры 
ретінде Есет Әзербаевты тағайындауды ұсынды. 

Жаңа концерн жасалатын операциялары бойынша 
әлемдік газ компанияларының ішінде он бірінші орында 
болды.

Жекелеген бағыттарды басқару үшін жаңа құрылым-
дық бөлімшелер құрылды: «Ташкент – Шымкент – 
Жамбыл – Бішкек - Алма-Ата» және «Газли - Шымкент» 
- «Жайықтрансгаз» жүйесі қуаттарында (А.К. Көшкінбаев) 
«Бұқара - Орал» - «Ақтөбетрансгаз» пайдалану үшін 
(басшысы - Б.У. Алдабергенов) «Оренбург - Новопсков» 
және «Союз» газ құбырлары базасында «Оралтрансгаз» 

мемлекеттік кәсіпорны құрылды (директоры В.И. Лехман). 
Маңғыстау облысында магистральдық газ құбырлары көлігі 
мен пайдалануды «Ақтаутрансгаз» (Г.Г. Штоппель), Қостанай 
облысында газбен жабдықтау ұйымын «Қостанайтрансгаз» 
МК (директоры К. Р. Омаров) басқарды.

Байкенов былай деп еске алады: «Елді мекендерде 
бұрын «Газпром» жүйесінде еңбек еткен және жұмыс 
тәжірибесі үлкен басқарушылар жұмыс істеді. Кәсіби 
кадрлар жеткілікті болды, Есет Әзербаевтың алға қойған 
мақсаты соларды тауып, дұрыс орналастыру ғана еді». 
Кейін концерн «Қазақгаз» ұлттық газ компаниясы болып 
қайта құрылды. Одан кейін 1993 жылдың қыркүйегінде 
Министрлер кабинетінің № 851 қаулысымен «Қазақгаз» 
мемлекеттік холдингтік компаниясы (МХК) болып қайта 
ұйымдастырылды. 

Қайта құрылымдау «Газ шаруашылығында газ саласын 
тиімді дамыту және нарықтық қатынастар құру мақсатында» 
жасалды. «Қазақгаз» құрамында Батыс Қазақстан облысында 
жұмыс істейтін екі ірі кәсіпорын құрылды: өндіруші 
«Қарашығанақгазөндіріс» АҚ мен транспорттаушы 
«Батыстрансгаз» АҚ. «Қазақгаз» МХК президенті болып 
Т.Е. Наушиев тағайындалды. Сонымен қатар, Алматыда басқа 
«Қазақгаздандыру» кәсіптік концерні негізінен газ таратумен 
және өңірлерде газ желілерін салумен айналысатын «Алаугаз» 
МХК болып қайта ұйымдастырылды. Оны В.А. Путинцев 
басқарды. 

1990 жылдары газ тасымалдау саласын қайта 
құрылымдау сипаты оның сол кезде мұнай-көлік саласынан 
бөлек дара даму жолымен кеткенін көрсетеді. Ол кезде 
активтерді шоғырландыру және басқаруды орталықтандыру 
жүргізілмеді.
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Қатарда жүру ме, әлде басып озу ма?
Газ саласының ардагерлері газ тасымалдау жүйесінің 

басты проблемасы оның қатты тозуында екенін баса айтты. 
Газ құбырларын пайдаланудың орташа ұзақтығы шамамен 
30 жылды құрайды, ал құбырлардың басым көпшілігі 
Қазақстан Республикасы арқылы 1960 жылдары тартылған 
болатын. Қуаттар жөнделіп, құбырлар ауыстырылды, 
лупингтер салынды, алайда объективті техникалық тозу жыл 
артып құбырлардың, сорғы станцияларының және өзге де 
жабдықтың жұмысын қолдауға қажетті қаражат сомасын 
арттырып отырды. Жаңадан құрылған концерннің ақшасы 
бұған жетпеді. 

Бұл жағдайдың ушығуы – Қазақстанның Түркменстан, 
Өзбекстан, Ресейден жылына 200 млрд м3дерлік газ айдау 
қабілеті бар инфрақұрылымы бола тұра транзит көлемінің 
тұрақсыздығында, экономикалық дағдарыстың салдарынан 
бұл көлемнің азаюында және бұрынғы кеңестік сатып 
алушылардың осы көгілдір отын бойынша өтелмеген 
төлемінде. Олар Қазақстан Республикасының аумағы 
арқылы өтетін транзит үшін де ақы төлемейді, сондықтан 
республиканың орта азиялық газ сатып алу  мүмкіндіктері 
шектелуде. Өзбек газын Қырғызстан арқылы Оңтүстік 

Қазақстанға жеткізу осы республика тарапынан заңсыз іріктеу 
салдарынан үзілуде. 

Қазақстанның газ тасымалдау және газ тарату 
саласының проблемалары Түркменстаннан бастап Украинаға 
дейінгі кеңістіктегі ғаламдық салалық және экономикалық 
проблемалардың бір бөлігі. Қазақстан Республикасы арқылы 
газ транзитінің көлемі 1992 жылғы 76 млрд м3 1997 жылы 30 
млрд төмендеді. 

Сол кездері Республика алдында әрекет етудің екі 
сценарийінің бірін таңдау мәселесі тұрды. Оның бірі сатып 
алу көлемі негізінен оның Украина мен батыс елдерге газ 
сату көлеміне байланысты орта азиялық өнім берушілер 
мен Газпром арасындағы қарым-қатынас қалпына келгенше 
жағдайдың соңын күту еді. Бұл сценарий Қазақстан үшін 
жеткілікті емес еді. 

Екіншісі – Республиканың орын алған ахуалды өзгерту 
үшін өз аумағында дербес шаралар қолдануын және бұл 
үшін өзінің газ тасымалдау және газ тарату активтері мен 
мүмкіндіктерін пайдалануын көздеді. Қазақстан әрекет етудің 
осы жолын таңдады.

Қазақстан, Түркмения және Өзбекстан газ құбырының 
орналасу картасы 



ГАЗ КОНЦЕССИЯСЫН  
көпшілік қалады

Бұл таңдауды іске асырудың бастамасы Қазақстанның 
1997 жылы бірнеше шетелдік компаниялармен 
республиканың газ тасымалдау жүйесінің ішкі және 
халықаралық бөлігіне концессия беру туралы келіссіөздер 
жүргізу еді. Бұл концессия 10 магистральдық газ құбырын, 
21 сорғы станциясын, 3 жерасты газ қоймасын, салалық 
шаруашылықтың кейбір басқа объектілерін қамтыды. 
Ұзақбай Қарабалин былай деп еске алады: «Қазақстанның 
газ тасымалдау жүйесін шетелдік компания концессиясына 
беру арқылы біз ешнәрсе жоғалтқан жоқпыз. Концессия 
туралы шартта барлық пайдалану, келешекте қалпына келтіру, 
өзгерту талаптары келісілді. Сонымен қатар, қажет болған 
кезде мемлекет газ құбырларын басқаруға кез келген уақытта 
араласа алатын болды».    

Бұл салада америкалық Enron консорциумы және 
француздық GasdeFrance, аргентиндік Bridas компаниясы, 
сондай-ақ бельгиялық Tractebel компаниясы Қазақстан 
Республикасының серіктестері болғысы келді. Соңғы 
компанияның Қазақстанда бизнесі бұрыннан бар еді: оның 
иелігінде «Алматы ПауэрКонсолидейтед» АҚ бар, ол оңтүстік 
астанадағы энергетикалық және жылу желілерін, оларды 
таратуды басқарады. 

1997 жылы Қазақстан Республикасының вице-премьері 
болған Дүйсенбай Дүйсенов сол кездегі келіссіөздерді 
былайша толық сипаттайды: «Enron мен GasdeFrance 
негізінен батыстағы (транзиттік) газ магистральдарына 
көзі түскен болатын, ал қазақстандық тарап батыстағы мен 
оңтүстіктегі (еліміздің оңтүстігін газбен жабдықтайтын) 
екі бағытқа да кешенді қарауды талап етті. Bridas роялти 
бойынша ұсынылған талаптарға жауап бере алмады. Ал, 
Tractebel барлық талаптарды қанағаттандырды».

Келісімшарт бойынша қол қою бонусы $30 млн 
құрайды, роялти мөлшері тасымалданатын газ көлемінің 2% 

құрады. Бельгиялықтар газ құбырын Октябрьскіден (қазіргі 
Қандыағаш) солтүстік астана Астана қаласына дейін, тағы 
біреуі оңтүстік астана Алматы қаласынан Қытайға дейін 
тартуға уәде берді. Оның басқа да уәделері болды. 1997 
жылдың жазында Қазақстан Республикасы мен Tractebel 
компаниясы концессиялық шарт жасасты. 

Концессиялық объектілерді басқару үшін бельгиялық 
компания «Интергаз Орталық Азия» (ИОА) ЖАҚ құрады, 
ол оператор ретінде шартқа сәйкес магистральдық газ 
құбырларын пайдалануды жүзеге асырады. 

Бірақ Tractebel компаниясының кәсіпорны сәтсіздікке 
ұшырайды. 

Ұзақбай Қарабалин мұның себебі мынада деп 
түсіндіреді: «Құрамында «Интергаз Орталық Азия» 
әрекет ететін Tractebel компаниясының өзі бизнесті нарық 
талаптарына сай ұйымдастырып, газ құбырларын күтіп 
ұстау мен газ тасымалдауды қамтамасыз етуге жұмсалатын 
шығындарды айқын анықтайды. Алайда, «ИОА» бірнеше 
жыл ішіндегі практикалық жұмысы оны көршілес Өзбекстан 
мен Түркменстан, сондай-ақ Ресей елдеріндегі әріптестері 
жеке меншік компания ретінде мойындамайтынын 
көрсетті. Олар сол кездегі Қазақстан аумағының басты газ 
тасымалдаушылары еді. Қазақстанның газ транзиті бойынша 
қызмет көрсетумен ақша табатын газ компаниясының мұндай 
қолдаусыз болашағы бұлыңғыр болғаны  анық». 

Tractebel компаниясының қазақстандықтарды газбен 
жабдықтау бойынша практикалық мүмкіндіктерінің 
бір ғана көрінісі: «1997 жылдың желтоқсан айы бойы 
алматылықтардың үйінде газ болмады»,- деп еске алады 
белгілі мұнай-газ журналисі және баспагер Олег Червинский.
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Осы командада газ тасымалдау жүйесін мемлекеттің 
бақылауына тапсыру идеясы туындап, пісіп жетіледі. 
Кейіннен ұлттық сектордың салада дамуын суреттей 
отырып, Нұрлан Балғымбаев былай дейді: «Тимур 
Құлыбаев газ тасымалдау жүйесі мен электр энергетикалық 
кәсіпорындарды Tractebel компаниясынан мемлекетке қайтару 
мәселесінің бастамашысы болды».

Бұған таң қалуға болмайды: ол кезде Құлыбаев 
«Қазақойл» басшылығында қызмет етіп, ұқсас мұнай 
тасымалдау бизнесінде коммерциялық және саяси 
жетістікке жеткен компания «ҚазТрансОйлды» басқарды. 
Ол жерде құбыр бизнесінің жаңа сападағы мамандары мен 
менеджерлері командасы құрылды. Мұнай тасымалдау 

секторында мемлекеттік мүдделерді жүргізу нәтижесі мен 
әсері МГК бүкіл саласына таралып, жігерлі қазақстандық 
кәсіпқойлар сала жағдайын өзгертуге дайын болды. 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев жаңа мұнай-газ бағыты 
мен газ тасымалдау жүйесін мемлекеттің бақылауына қайтару 
жоспарын қолдады. 2000 жылдың ақпан айында үкімет 
жарғылық капиталында 100 пайыз мемлекеттің үлесі бар 
«ҚазТрансгаз» жабық акционерлік қоғамын құру туралы» 
№ 173 қаулы шығарды. Бұл шешім «мұнай-газ саласының 
жұмысын жүйеге келтіру және магистральдық құбырларды 
басқарудың бірыңғай жүйесін құру мақсатында» қабылданды. 

Қазақстан Батыс концессиясы нұсқасын көріп, 2000 жылы газ 
тасымалдау мен газ тарату секторын тоқырау жағдайында 
қалдыруды немесе жағдайды өзгертуді ойлайды. Бірақ 
ол кезде Республика экономикалық, сондай-ақ бизнес-
активтерді, ең алдымен мұнай-газ бойынша бизнес-активтерді 
басқару тәжірибесі мен сапасы жағынан 1990 жылдың 
ортасымен салыстырғанда мүлде басқа деңгейде болатын. 
Қазіргі сәтте отандық мұнай-газ кешенін дағдарыс кезеңінде 
де даму кезеңінде де оның активтерін тиімді басқару бойынша 
тәжірибесі мол адамдар басқаруда.



МҰНДАЙ ИДЕЯ  

ҚЫМБАТҚА ТҮСПЕК 

Қоғам президенті болып мұнай-газ активтерін 
кеңестік және нарықтық басқаруда тәжірибесі 
мол үлкен кәсіпқой Ұзақбай Қарабалин 
тағайындалды. Ол бұл оқиғалардың саяси 
астары туралы былай дейді: «Компанияны ол 

кезде «ҚазТрансОйл» президенті қызметін атқарған Тимур 
Асқарұлы Құлыбаев басқарды. Жасына қарамастан ол 
мұнай құбыры практикасында еліміз үшін газ тасымалдау 
жүйелерінің экономикалық және геостратегиялық 
маңыздылығын дер кезінде көріп, түсініп, көрсете білді. 
Оның пайымдауларын Елбасы қолдап, ол газ тасымалдау 
жүйесінің мемлекетке қайтарылу барысын мұқият қадағалап 
отырды. Мен оның бұл процеске кейде өз деңгейінде тікелей 
араласып, келіссөздердің кезекті тұйығынан жеңіл шығуға 
көмектескенін көрдім».

Сол уақыттан бері Қазақстан мен Tractebel компаниясы 
арасындағы келіссөздер мәндік сипатқа ие болып, 
нақты нәтижелерге қол жеткізілді. 2000 жылы Қазақстан 
бельгиялықтардан алдымен «Алматы ПауэрКонсолидейтед» 
100 % акцияларын және «Интергаз Орталық Азия» 45 
пайыз үлесін сатып алды. Кейін «ҚазТрансГаз» Tractebel 
компаниясынан қалған үлесті сатып алды. 

Осылайша мемлекет республиканың газ тасымалдау 
жүйесін қайтарып, бұл саланың дамуы ұлттық сектормен 
тікелей байланысты болды. Сондықтан 2000 жылдан бері 
еліміздің газ тасымалдау жүйесі де, «Интергаз Орталық Азия» 
және «ҚазТрансГаз» компаниялары да тек қазақстандық 
активтер болып табылады. 

Газ тасымалдау саласының шетелдік концессиядан 
отандық секторға қайтарылуы қазақстандық менеджерлер 
мен іскерлік топтың мұнай-газ саласында халықаралық 
бизнеспен бәсекелестікті жеңіп алуы кезінде оның бірінші 
орындағы жағдайға айналуымен ғана ерекшеленбейді. Мұның 
өзінде Президент Назарбаев түрлендіруге саяси рұқсат 
берген болатын, бұл жеңіске коммерциялық әдістермен қол 
жеткізілді.

Бұл өзгерістердің идеологы Тимур Кулибев оқиғалар 
желісін былайша тарқатады: «Біз Tractebel компаниясынан 
концессиясындағы қазақстандық газ тасымалдау жүйесін 
сатып алуға бастамашылық еттік. Біз мұндай ұсыныспен 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа шығып, ол 
бізді қолдады. Бельгиялықтармен келіссөздер ауыр болды, 
бірақ Үкімет $100 млн бөлген кезде Орта Азия – Орталық 
газ құбырының қазақстандық бөлігінің, Алматы энергия 
жүйесінің активтерін сатып алу процесі басталды. 

Қайтарылған активтер базасында біз «Самұрық-Энерго» 
мемлекеттік компаниясын құрдық. Содан кейін өзіміздің газ 
тасымалдау жүйесін қалпына келтіру жұмыстарын бастадық. 
Ол сол кезде қиын жағдайда еді. Бельгиялықтармен мәміле 
жасалғаннан кейін мен Мақатқа келіп, объектіге күзет 
қойылған болса да газ сорғы станциясында сиырлардың 
жайылып жүргенін, цехқа кірсем, онда шатырдағы 
тесіктерден агрегаттарға жауын-шашын тигенін көрдім. 
Жағдай мүшкіл еді… 

Tractebel компаниясының проблемасы оператор 
ретінде Түркменстаннан Ресейге газ жеткізілмегендіктен 
магистральдық газ құбырларының бүкіл жүйесін тоқтатып 
қоюында. «ҚазТрансГаз» келгеннен кейін бұл елдер 
арасындағы қарым-қатынас жақсарып, газ жеткізіле бастады, 
газ тасымалдау жүйесі жұмыс істеп, пайда әкеле бастады. 
Осылайша бізде «ҚазТрансГазАймақ» еншілес бөлімшесін 
құруға қаражат пайда болды. Оған Қазақстан өңірлерін газбен 
жабдықтау міндеті жүктелді. Бұрынғыдай Алматы газсыз 
қалатындай проблемалар түбегейлі шешілді».

Орын алған өзгерістер Қазақстан Республикасының 
газ тасымалдау жүйесі бойынша газ транзиті көлеміне лезде 
әсер етті. Егер Tractebel концессиясы жұмыс істеген кезде 
газ айдау көлемінің орташа жылдық көлемі 30млрд м3 төмен 
болса, ГТЖ ұлттық секторға қайтарылғаннан кейін бұл 
көрсеткіш 2001 жылы 107 млрд дейін артты.

Ұзақбай Қарабалин беделді Petroleum журналына 
былай дейді: «Біз магистральдық газ құбырларын сақтап, 
жаңартып, қалалар мен елді мекендерде газ құбырлары 
шаруашылықтарының жұмысын жолға қоя алдық. Біз 
жүйеміздегі газ транзитінің әділ бағасына қол жеткізіп, 
Амангелді кен орнын пайдалана бастадық, газды жеке 
тұтынушыларға таратудың заманауи жүйесін құрдық, 
халыққа тұтынған отыны үшін ақы төлеуді үйреттік… 
«ҚазТрансГаз» құрылған кезде біз оны өсіп-жетіліп, жылдық 
айналымы $200-250 млн болатын ірі компанияға айналады 
деп армандағанымыз есімде. Біз сол кезде «ҚазТрансГаз» 
мемлекеттік компаниясының аса ірі сомада «табыс табады» 
деп ойладық па?! Мұны тек осы идеяға бастамашыл 
болғандар ғана білді».

Бұл өсім ауқымы кеңейтілетін «ҚазТрансГаздағы», 
жаңартылған «Интергаз Орталық Азиядағы» жаңа 
команданың өз жұмысын сапалы орындауының нәтижесі 
екені сөзсіз. Қазақстандық магистральдық газ құбырларының 
жаңа қазақстандық даму тарихында ИОА-ның бірінші бас 
директоры Н.С. Әшімов болды. Кейін компанияны құзыреті 
кем түспейтін басшылар басқарды.

Бұл уақытта «ИОА» АҚ қызметтің мынадай 
негізгі бағыттарына баса мән берді:
• табиғи газды магистральдық газ құбылары жүйесі 
бойынша тасымалдау, оларды пайдалану және 
техникалық қызмет көрсету, 
• магистральдық газ құбырларынан бастап Қазақстан 
Республикасының елді мекендеріндегі түпкілікті 
тұтынушыларға дейін бүкіл таз тарату желісін 
пайдалану,
• газды жерасты қоймаларында сақтау қызметтері.

Табиғи газды тасымалдау Алматы, Атырау, Ақтөбе, 
Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қостанай, 
Қызылорда, Маңғыстау және Оңтүстік Қазақстан 
облыстарының аумағы бойынша жүзеге асырылады. 
Компания ұзындығы шамамен 11 мың км болатын негізгі 
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көлік газ құбырлары желісін бақылайды. Газды айдауды 
22 сорғы станциясы орындайды, оларда әртүрлі үлгі мен 
түрдегі 298 газ айдау агрегаттары орнатылған. Жаңартуды 
тұрақты негізде жүзеге асырудың арқасында олардың қуаты 
үнемі артып отырады.

Сондай-ақ, «ИОА» 3 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).

Газ тасымалдау концессиясы аяқталғаннан кейін 
«ИОА» газ және газбен жабдықтау саласындағы ұлттық 
оператор «ҚазТрансГаз» АҚ құрамына кіреді және оның 
табиғи газды магистральдық тасымалдау саласындағы 
мүддесін қорғайды.

«ҚазТрансГаз» баламалы даму көзін тапты
Қазақстанның транзиттік саясатында өткен он жылдықтың 

соңынан бері басымдықтардың күрт өзгеруі байқалды. Ресейлік 
«Газпромның» 2010 жылдың басынан бері Түркменстаннан газ 
сатып алуды азайта келе, 2016 жылы мүлде тоқтатуына және 
Өзбекстаннан келетін импорттың жоғары деңгейін сақтауына 
байланысты Қазақстан оңтүстік және шығыс бағыттарда транзитті 
дамытып, қуатты арттырып келеді. 

2010 жылдан бері Орта Азия мен Қытайды байланыстыратын 
Трансазиялық газ құбыры бойынша Қазақстан арқылы жеткізу 
көлемі тұрақты түрде артып келеді. Бұл өсім «Азия газ құбыры» 
ЖШС салып, қазір пайдаланып жүрген құбырдың қазақстандық 
учаскесінің қуатын дамыту арқылы сақталып келеді. Онда 
«ҚазТрансГаз» АҚ және Қытай Trans-Asia Gas Pipeline Ltd., 
CNPC аффилирленген кәсіпорны акцияларының үлестері 
теңдей. 2008 жылы серіктестік бірінші кезекті «А» тармағын 
салуды бастады, ал 2009 жылдың желтоқсанында оны іске 
қосты (Қазақстанның Орталық және Шығыс Азия арасында газ 
тасымалдау дәлізін құруға қатысуы туралы толығырақ келесі 
тарауда айтылатын болады). 

 
«ҚазТрансГаз» АҚ халықаралық компаниялардағы 
қатысу үлесі 
• «Азия газ құбыры» ЖШС («ҚазТрансГаз» және TAGP 
Ltd. акциялардың 50 %) Азия газ құбырының 3 тармағын 
иеленіп, пайдаланды.
• «Бейнеу-Шымкент» газ құбыры» ЖШС (бұрынғы 
серіктестер) 1475 километрлік Бейнеу – Бозой – Шымкент 
магистральдық газ құбырын салып, пайдаланатын болды.

Бүгінгі күні «ҚазТрансГаз» АҚ:
• тауарлық газды магистральдық құбырлар және 
газ тарату желілері бойынша тасымалдау үшін 
орталықтандырылған инфрақұрылымды басқарады, 
• халықаралық газ транзитін қамтамасыз етеді, 
• ішкі және сыртқы нарықта газ сатумен 
айналысады, құбырлар мен газ қоймаларын 
әзірлейді, қаржыландырады, салады және 
пайдаланады.

Газ тасымалдау жүйесін дамыту негізгі үш 
бағыт бойынша жүзеге асырылады:
• жұмыстың сенімділігін қамтамасыз ету және 
тиімділігін арттыру,
• ГТЖ өткізу қабілетін арттыру,
• өнеркәсіптік қауіпсіздікті, еңбекті және қоршаған 
ортаны қорғауды қамтамасыз ету.

Дерек көзі: «ҚазМұнайГаз»

Дерек көзі: «ҚазМұнайГаз»

Дерек көзі: «ҚазМұнайГаз»

Бұл халықаралық жобаның газды ішкі тұтынуды 
дамыту үшін де артық газды экспортқа тасымалдау үшін де 
қолданылатыны есте қаларлық жағдай. Қытайлық серіктестерді 
қаржылық көмек көрсетуге тарту арқылы «ҚазТрансГаз» 
Бейнеу – Бозой – Шымкент газ құбырын салды. Бозой – 
Шымкент учаскесінде ол республиканың оңтүстік облыстарын 
газбен қамтамасыз ете отырып, бұрыннан қолданып келді, 
ал  маршруттың екінші учаскесін іске қосу арқылы Батыс 
Қазақстанның құрлықтағы және теңіздегі кен орындарынан  10 
млрд м3 дейін газ жөнелте алды. 

Жер қойнауын пайдаланушылар өнімін өткізудің 
қосымша көзін табудың және әртүрлі тұтынушылардың жаңа 
сұранысының синергетикалық нәтижесі жоғарыда айтылғандай 
газдың жартысын біріктірілген Азия газ құбыры арқылы 
Қытайға экспортқа жіберу арқылы үдей түсуі мүмкін. Тұтастай 
алғанда, Батыс Қазақстанның ресурстарға бай және Оңтүстік 
Қазақстанның жылдам дамып келе жатқан газ құбырын біріктіру 
идеясын іске асыру газбен қамтамасыз етілген елді мекендер 
санын 988-ден 1621-ге дейін арттыруды көздейтін Республиканы 
2030 жылға дейін газдандырудың бас схемасын іске асыру сияқты 
еліміздің дамуына қосымша серпін берді. 



1991-2016 ЖЫЛДАРДАҒЫ ГАЗ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ 
ТАРАТУ САЛАСЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР:
 
• «Қазақгаз» ГХК ұлттық газ компаниясы құрылды. 
• Еліміздің газ тасымалдау жүйесі бельгиялық Tractebel 

компаниясының концессиясына берілді.
• Үкімет қаулысымен еліміздің бүкіл газ тасымалдау  

жүйесі жаңадан құрылған «ҚазТрансГаз» АҚ 
құрылымына берілді. 

• Жамбыл облысында Амангелді газ конденсаты кен 
орны іске қосылып, Қазақстанның оңтүстігіндегі газ 
тапшылығы едәуір азайды. 

• «ҚазТрансГаз» түркмен және өзбек газының       
транзиті туралы «Газпроммен» ұзақ мерзімді   
келісімшарт жасасты.

• Маңғыстау облысында «Опорная» сорғы станциясында 
«Орта Азия – Орталық» магистральдық газ құбырының 
құбыр компрессорлық цехы пайдалануға берілді.

• Еліміздің өңірлерінде «тарифтерді инвестицияларға 
айырбастау» формуласы бойынша ұзақмерзімді 
инвестициялық бағдарлама қолға алынды. Бұл 
Қазақстан Республикасының газ тасымалдау және  
тарату жүйесін жаңарту мен кеңейту бойынша    
ауқымды жобаны іске асырудың бастамасы.

• «Түркменстан – Өзбекстан – Қазақстан – Қытай» 
магистральдық газ құбырының «А» содан кейін «В» 
тармағы іске қосылды. 

• Үкімет қаулысымен «ҚазТрансГаз» АҚ газ және газбен 
жабдықтау саласындағы Ұлттық оператор болып 
айқындалды.

• «Бейнеу – Бозой – Шымкент» магистральдық газ құбыры 
пайдаланыла бастады.

• «ҚазТрансГазАймақ» АҚ газды түпкілікті тұтынушыларға 
жеткізу нарығындағы жалғыз операторға айналып, 
еліміздің барлық өңірлеріндегі газ тарату желілерін 
біріктіру кезеңін аяқтады. 

• Қазақстан Республикасының 2015-2030 жылдарға 
арналған бас газдандыру схемасы мен Қазақстан 
Республикасының газ секторының 2030 жылға дейінгі 
даму тұжырымдамасы бекітілді.

• Ұзындығы 1303 км «Қазақстан – Қытай» магистральдық 
газ құбырының «С» тармағы пайдалануға берілді. 

• 2015 жылы Қазақстан 45 млрд м3 астам газ өндіріп,  
1991 жылғы 7,9 млд м3 салыстырғанда газ өндіруді       
5,5 еседен астам арттырды.

• «Алматы қаласы мен қала маңындағы аймақты 
газдандыру» жобасын іске асыру аяқталды. 
Инвестициялардың жалпы көлемі 17 млрд астам   
теңгені құрады.

• «Бейнеу – Бозой - Шымкент» магистральдық газ 
құбырының «Бейнеу–Бозой» желілік учаскесі салынды. 
Еліміздің бүкіл магистральдық газ құбырлары алғаш рет 
біртұтас газ тасымалдау жүйесіне біріктірілді.

• 2015 жылы отандық газ экспорты алдыңғы жылмен 
салыстырғанда 45 %-ға, 2,6 млрд м3 дейін өсті. 

• 2016 жылы Қазақстан еліміздің газға тәуелсіздігін 
қамтамасыз етіп, оның оңтүстігін 100 пайыз өзінің 
көгілдір отынымен жабдықтауға мүмкіндік алды.

• Қазақстан Республикасының экспорттық мүмкіндіктерін 
кеңейтуге жол ашатын стратегиялық маңызы зор 
«Бозой» сорғы станциясы пайдалануға берілді.

Ұзақбай Қарабалин  
2000 наурыз –2001 қаңтар

Есенали Үсенов  
2007 қыркүйек – 2009 қаңтар

Нұрғали Әшімов   
2001 қаңтар –2002 қыркүйек

Болат Назаров   
2009 қаңтар – желтоқсан

Абай Садықов   
2002 қыркүйек – 2005 ақпан

Нұрбол Сұлтан   
2011 қазан – 2012 тамыз

Серік Сұлтанғали   
2005 ақпан – 2007 қыркүйек 

2010 ақпан – 2011 ақпан
2012 тамыз – 2014 қазан

Қайрат Шәріпбаев   
2014 қазан – 2015 желтоқсан

Данияр Берлібаев   
2007 қыркүйек 

2011 ақпан – қазан

Рустам Сүлейменов   
2015 жылғы желтоқсан 

айынан осы уақытқа дейін

«ҚазТрансГаз» АҚ 
басшылары 
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II бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы

«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» 
БАРЛАУ ӨНДІРУ» АҚ
«ҚМГ Барлау Өндіру» АҚ - ұлттық «ҚазМұнайГаз» 
компаниясының құрылымында құрылған ең «жас» 
ірі бөлімше. «Өзенмұнайгаз» және «Ембімұнайгаз» 
ашық акционерлік қоғамдарын біріктіру жолымен 
2004 жылғы 31 наурызда құрылған ол Батыс 
Қазақстандағы 41 мұнай-газ кен орны мен келешегі 
зор 3 барлау учаскесін бақылауына алды. 

Тараудың басында айтылып кеткендей, негізінен бұл 
- Республиканың көне мұнай кен орындары. Ол жерде 
қолда бар өндіру деңгейін ұстап тұрудың өзі оңай жүк 
болған жоқ. Объективті геологиялық-техникалық себептер 
бойынша оларда өндірісті түбегейлі өзгертетіндей көтеру 
мүмкіндігі болмады.

Алайда бұл активтердің басқа құнды жағы бар 
– олардағы мұнай қоры әлі күнге дейін айтарлықтай 
қомақты (барлығын қосқанда шамамен 150 млн тонна, 
бұл Түркменстан мен Өзбекстанның барлық құрлықтағы 
кен орындарындағы қордан көп), өндірісте қажетті 
инфрақұрылым жасалған, мұнай тасымалдайтын құбыр 
да дайын. Осының барлығын біріктіргенде, ҚМГ БӨ АҚ 
алаңдарын пайдалану – мұнай бағасы өскен сайын тиімділігі 
де арта беретін сенімді әрі табысты бизнес. Оларды бір 
активке біріктіру қаражат көлемін де көбейтпек. Сондықтан 
да, қосымша көлемді мұнай ағынын өздігінен қамтамасыз 
етуге күші болмай, бұл геологиялық ресурстар өнімді 
сатудан түскен пайда мөлшерінен бөлек, іскерлік актив 
ретінде, қолма-қол қаражатты тартуы мүмкін болды. Тек, 
әрине, бизнесті арифметика емес, математика тұрғысынан 
дамытқан жағдайда. 

Прогрессивті дамуға көшу үшін ҚМГ БӨ алдыңғы 
жылдары «Қазақойл», «ҚазТрансОйл» қолданған 
инновациялық басқару тәжірибесін пайдаланады. Өзінің 
іскерлік және инвестициялық мүмкіндіктерін кеңейту үшін 
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ сырттан қаражатты 
корпоративтік сектор қатысушылары үшін тиімді шарттардың 
негізінде тарту механизмін іске қосады. 

Отандық мұнай-газ компанияларының алдыңғы 
табысты бағалы қағаздар эмиссиялары ҚМГ БӨ 2006 
жылдың қыркүйек айында алғашқы рет акцияларын ашық 
орналастырған, яғни IPO жүргізгенде, бағдар ретінде 

пайдасын тигізді. Бұл оқиға Қазақстан үшін де, халықаралық 
қор инвесторлары үшін де үлгі боларлық жағдай еді. 

ҚМГ БӨ қос листингтен өтеді: оның бағалы қағаздары 
Қазақстандық қор биржасында да, Лондон қор биржасында 
да бір уақытта сатылады. Бұл операцияның нәтижелері 
сәтті болды десе артық болмас: «Барлау Өндіру» $2,3млрд 
тартады, ал IPO өзі қазақстандық компаниялардың 
арасындағы ең ірісі еді. 

Қазақстандық биржада 17,9 миллионнан аса акция, 
Лондондық қор биржасында – 8,7 млн акцияға тең келетін 51,9 
млн аса жаһандық депозиттік қолхаттар орналастырылады.

ҚМГ БӨ акцияларының алғашқы рет орналастырылуы 
тек қана сәтті шыққан коммерциялық жоба емес, оның 
мақсаттары мен міндеттерінің ауқымы одан әлдеқайда 
кеңірек. Компания халықаралық қор биржасына шықпай 
тұрып, корпоративтік басқару, қаржылық есептілік қызметінің 
ашықтығы саласындағы көптеген талаптарды орындады. 
Осы ауқымды дайындық жұмыстары өздігінен корпоративтік 
басқару драйверіне айналып, МГК ұлттық секторының 
халықаралық жұмыс істеу стандарттарына ауысу жолындағы 
келесі қадам болды. 

Бір кездері «Қазақойлды» қарыз корпоративтік 
қағаздарды шығаруға дайындау ретінде басталған осы 
модернизация бірнеше жыл өткен соң сол өндіруші активпен 
жария компанияның халықаралық тұрғыдан танылған 
мәртебесіне ие болуды мақсат етіп қоюы өнеге тұтарлықтай.

Нәтижесінде, бір жағына, Қазақстан ҚМГ БӨ арқылы 
әлемдік дәрежедегі upstream ұлттық операторына ие болады. 
Екінші жағынан Республика әлемге мемлекеттік компанияның 
жаһандық инвестицияларға ашық екендігін, қызметінің адал 
және нарықтық сиптқа ие екендігін көрсетеді.

Ескі кен орындары – 
ЖАҢА АҚША КЕНІШТЕРІ



Макроэкономикалық тұрғыдан «ҚазМұнайГаз» 
Барлау Өндіру» ІРО табысы ҚР-да капитал қор нарығының 
дамуына қосымша түрткі боды, себебі онда тағы бір өтемді 
және табысты құрал пайда болды. Қазақстанның мұнай 
саласында жаңа қор инвесторлары буыны пайда болды, ал 
қазақстандықтар үшін іскерлік белсенділік пен табыстың 
қосымша қызығушылық тудыратын көзі ашылды. 

2004 пен 2016 жылдар аралығында ҚМГ БӨ өзінің 
акционерлеріне дивиденд ретінде шамамен $4 млрд береді, 

олардың ішіндегі төлемдердің 60 % «ҚазМұнайГаз» ұлттық 
компаниясы алады. Ал миноритарлық акционерлер 2007 
жылдан бері дивиденд ала бастайды. («Акционерлерге 
төленген дивидендтер» қараңыз). Осы жылы ҚМГ БӨ 
мемлекетке салық және басқа төлемдер түрінде 3,2 трлн теңге 
төлеп, шамамен $2,8 млрд таза пайда алады.

Егер акционер болса

Дерек көзі: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру»

ҚМГ БӨ жекеменшік құрылымы

Акционерлерге төленген дивидендтер

Бүгінде «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ – 
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясының ең ірі активі. ҚМГ 
БӨ негізгі корпоративтік басымдығы акционерлік құнын 
арттыру және барлық акционерлер үшін барынша пайда 
туғызу болып табылады. 

Бас компанияға орналастырылған қарапайым және 
артықшылықты акциялардың жалпы санының 57,9 % тиесілі. 
Қарапайым және артықшылықты акцияларының 10,4 % 
жуығы ҚХР China Investment Corporation (CIC) мемлекеттік 
инвестициялық қорының меншігінде. Қалған акциялардың 
иелері Ұлыбританияның, құрлықты Еуропаның, АҚ, Азия 
және Қазақстанның институционалдық инвесторлары («ҚМГ 
БӨ меншігінің құрылымы» бөлімін қараңыз).

ҚМГ БӨ менеджмент тәжірибесін әлемдік стандарттар 
бойынша және миноритарлық акционерлердің құқықтарын 
сақтаумен белсенді қолданатын ең алғашқы қазақстандық 
компаниялардың біріне айналды. Ол Корпоративтік басқару 
кодексін әзірледі, Жарғыға тиісті өзгерістер енгізді, және 
тәуелсіз өкілдердің қатысуымен Директорлар кеңесін 
құрды. Бүгінде Директорлар кеңесіне оның төрағасы, ҚМГ 
БӨ басқармасының басшысы, маноритарлық акционер 
болып табылатын «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-дан үш Кеңес 
мүшесі және Ұлыбританиядан Директорлар кеңесінің үш 
тәуелсіз мүшесі кіреді. Бұл ретте ДК жанындағы екі бейінді 
комитетті – сыйақылар жөніндегі комитет пен ішкі аудит 

комитетті – тәуелсіз директорлар басқарады. Компанияның 
Жарғысына сәйкес ірі мәмілелер Кеңестің тәуелсіз мүшелерінің 
мақұлдауын алуға тиісті.

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ корпоративтік басқару

Жарияланған дивидендтер  Төлем коэффициенті

Дивиденттік табыстылық 2 %

1 ҚМГ БӨ АҚ Жарғысына сәйкес артықшылықты акциялар бойынша 25 теңге төленді
2 Көрсетілген кезең соңындағы акциялардың бағасы негізінде есептелген
3 Төленген дивидендтер (ақшаай қаражаттың қозғ. туралы есептен. 2011-2012 жж. есептелген дивидендтер ҚМГ ҰК облигациялары бойынша қарызды жабу сомасымен өзара есеп айырысумен өтелді)

*  Орналастырылған жай және артықшылықты акциялардың жалпы 
    санының пайыздары
** Шамамен 11% жай акциялар (10,4% жай және артықшылықты акциялар) 
    ҚХР мемлекеттік инвестициялық қорына (СІС) тиесілі 

Жыл соңындағы ақшалай қаражат, $ млрд
Төленген дивидендтер (алдыңғы кезең үшін), $ млрд

Жыл соңындағы ақшалай қаражат теңгерімі, млрд АҚШ доллары

Қазақстан Республикасы
100 %

Еркін айналымда 33,7**
Сатып алынған 
акциялар 8,3%*

Самұрық-Қазына холдингім
100 %

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы
57,9 %

ҚазМұнайГаз
Барлау Өндіру
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 ҚМГ БӨ қор нарығына тартқан миллиардтаған доллар 
табыстылығы жоғары мұнай-газ активтерін стратегиялық 
сатып алуға, сондай-ақ жобалық инвестициялауға жұмсалады. 
ІРО өткізгеннен кейін бір жыл өткен соң, 2007 жылы, 
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ алғашқы жаңа активті 
сатып алып, өндіріс көлемін бірден 20 % аса көбейтті.

Осы бағыттағы жетістіктердің қаншалықты маңызды 
болғандығын ҚМГ БӨ барлау мен өндіру саласындағы келесі 
көрсеткіштерге қарап баға беруге болады. Компания құрылған 
кезде оның тұтас өндірілетін мұнай қоры 150 млн. тоннадай 
болды. Ал 2016 жылдың басында жиналған өндіруді қоса 
алғанда, 200 млн. тоннаға дейін, яғни нақты 30 % ұлғайды 
десе болады (халықаралық классификация бойынша «ҚМГ 
Барлау Өндіру» АҚ қоры» бөлімін қараңыз).

Жария компанияға айналғаннан кейін ҚМГ БӨ 
Gaffney, Cline & Associates, Miller & Lents, DeGolyer 
& MacNaughton сияқты консалтингтік компаниялар 
орындайтын SPE-PRMS жүйесі бойынша жыл сайынғы 
Қор мен ресурстың техникалық аудитін жүргізді. Бұл 
жүйені енгізу ҚМГ БӨ тобы қорының есебін энергия 
ресурстары бағаларының әлемдік конъюнктурасының 
өзгеру динамикасына қарай, кен орындарын игерудің 
экономикалық тиімділігінің негізінде жүргізуге 
мүмкіндік береді. Ал бұл тағы да ірі акционерлер үшін 
де, миноритарлық акционерлер үшін де үлкен маңызға ие. 

ҚОР ҚАРАЖАТЫ
Жер қойнауын пайдалану қорына жұмсалатын 

«ҚМГ Барлау Өндіру» АҚ халықаралық классификация бойынша қоры

Дерек көзі: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру»

«ҚМГ Барлау Өндіру» өзінің белсенді, яғни игеріліп 
жатқан қор базасын қарқынды түрде байытып жатыр. ҚМГ БӨ 
құрылған күннен бастап осы уақытқа дейін пайдаланылатын 
кен орындарының саны, бірлескен активтерді қоса алғанда, 
55-ке дейін ұлғайды. 2004 жылы жалпы мұнай өндіру көлемі 
шамамен 9 млн тоннаны құрады. Ал осы уақытқа дейін 

көрсеткіш, қор сияқты, 30% дейін көтерілді деуге болады. 
Бүгінгі күні ҚМГ БӨ Қазақстандағы ең ірі мұнай өндіруші 
компаниялардың алғашқы үштігіне кіреді («ҚазМұнайГаз» 
Барлау Өндіру» АҚ мұнай және конденсатын өндіруі, оның 
ішінде бірлескен кәсіпорындардағы үлестері).



Дерек көзі: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру»

Орын алған ресурстар мен өндірістегі қарқынды 
өсу ҚМГ БӨ бағалы қағаздарын орналастырғаннан кейін 
бір жыл өткен соң, «ҚазГерМұнай» БК ЖШС-дағы және 
«Қаражанбасмұнай» АҚ-ның иесі CCEL холдингтік 
компаниясындағы 50 пайыздық үлесті сатып алғаннан 
басталды. 2007 жылғы сәуірде аяқталған «ҚазГерМұнайға» 
кіру жөніндегі алғашқы мәміле-ақ ҚМГ БӨ мұнай өндіру 
көлемі бойынша Қазақстанда екінші орынға бірақ көтереді. 
КГМ үлесін сатып алу компанияның мұнай қорын 
айтарлықтай ұлғайта түседі. Gaffney, Cline & Associates 
тәуелсіз консалтингтік фирмасы дайындаған есептеулерге 
сәйкес «ҚазГерМұнай» ЖШС-ның ҚМГ БӨ тиесілі 
дәлелденген және ықтимал мұнай қорының көлемі 20,3 млн. 
тоннаны құрады.

Бұған қоса ҚГМ Қызылорда облысындағы кен 
орындарына қол жеткізуі «ҚМГ Барлау Өндіру» ресурстық 

базасының сапасын едәуір жақсартты, себебі жаңа 
объектілер компанияның негізгі шоғырларына қарағанда, 
пайдаланудың алғашқы сатыларында ғана болатын. Сатып 
алынған «гринфилдтердегі» өндірілетін мұнайдың өзіндік 
өндіру құны өте төмен болды. Бұл фактордың мәні уақыт 
өте келе, «Өзенмұнайгаз» бен «Ембімұнайгаз» өндірісі заңды 
қымбаттаған сайын және әлемдік нарық мұнайдың төмен 
бағаларына ауысқан сайын күшейе түсті. Осындай жағдайда 
тиімділігі жоғары активтердің бар болуы және оны пайдалану 
ҚМГ БӨ үшін екі есе маңызды болды. 

Сонымен қатар «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндірудің» 
2007 жылы көктемде ие болған олжасы сол күнге дейін 
Батыс Қазақстанда ғана жұмыс істеген компания қызметінің 
географиясының кеңейіп бастауы болды («ҚМГ БӨ активтері 
мен сату маршруттары» бөлімін қараңыз).

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ мұнай және конденсатты өндіруі, оның 
ішінде бірлескен кәсіпорындардағы үлестері

ҚМГ БӨ барлау жобалары

ӨМГ– «Озенмұнайгаз»; ЭМГ – «Ембімұнайгаз»; КГМ – «ҚазГерМұнай»; КБМ – «Қаражанбасмұнай»; ПКИ – «ПетроҚазақстан Инк»

УОГ – ТОО «Урал Ойл энд Газ»; КС – ТОО «Карповский Северный»;
ОМГ – «Өзенмұнайгаз»; ЭМГ – «Ембімұнайгаз»; КГМ – «ҚазГерМұнай»; 

КБМ – «Қаражанбасмұнай»; ПКИ – «ПетроҚазахстан Инк» 

Дерек көзі: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру»
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Сол жылдың желтоқсан айында Маңғыстау 
облысыдағы Қаражанбас кен орнын игеріп жатқан ССЕL 
компаниясындағы 50 пайыздық үлесті сатып алу «ҚМГ 
Барлау Өндірудің» қорын одан әрі айтарлықтай арттыра 
түседі. Мәмілеге қол қою алдында ғана Miller&Lents берген 
бағаға сәйкес, «Қаражанбасмұнай» АҚ-ның ҚМГ БӨ үлесіне 
тиесілі дәлелденген және болуы ықтимал қоры 32,8 млн. 
тоннаны құрады.

Шикізат базасын үлкейтумен қатар осы активті сатып 
алу, компания үшін басқа да бірқатар себептер бойынша 
ерекше құнды болды. Біріншіден, «Қаражанбасмұнайдың» 
өткізу нарықтарына шығару жолдары ыңғайлы әрі 
көп тармақты: өнімді Ақтау портынан Каспий арқылы 
танкерлермен жөнелтуге, ал екінші бағыт бойынша – 
«ҚазТрансОйл» мен ресейлік «Транснефть» құбыр жүйеі 
арқылы батыстағы нарықтарға, сондай-ақ өңдеу үшін 
«Атырау» мұнай өңдеу зауытына жіберуге болады. Екіншіден, 
жаңа активтің Компанияның шоғырландырылған тәуліктік 
өндіру көлеміне үлесі 10 % дейін барады. 

Компания сатып алған тағы бір ірі мұнай өндіру 
активі «ПетроҚазақстан Инк.» АҚ-дағы (ПҚИ) 33 пайыздық 
үлес болды. ҚМГ БӨ оны 2009 жылдың желтоқсан 

айының соңында бас компания - «ҚазМұнайГаз» ұлттық 
компаниясынан алды. (ҚМГ-нің өзіне бұл акцияларды 
арнайы меморандумға сәйкес 2006 жылы қытайлық CNPC 
корпорациясы берген болатын). Осы олжаның арқасында 
ҚМГ БӨ өндіру көлемін келесі жылдың өзінде шамамен 17 
пайызға ұлғайта білді. Бұл реттегі шикізат базасы 17,3 млн 
тоннаға көбейді. 

ІРО жүргізетін уақытта компанияның геологиялық 
барлуында барлығы 3 учаске болды: Атырау мен Маңғыстау 
облыстарындағы Тайсойған, Қаратон-Сарқамыс және Өзен-
Қарамандыбас. Ал бірнеше жылдан соң ҚМГ БӨ Батыс 
Қазақстан облысына шығу арқылы өзінің зерттеу аймағын 
кеңейтті. 2011 жылы ұлттық жер қойнауын пайдаланушы 
Батыс Қазақстан облысының Федоровский блогындағы игеру 
лицензиары «Урал Ойл энд газ» ЖШС-дағы 50 пайызды 
сатып алады («ҚМГ БӨ барлау жобалары» бөлімін қараңыз). 
«ҚМГ БӨ» АҚ Федоровский блогы бойынша есептеген 
болжамды геологиялық ресурстары Р50 бойынша 81,8 млн 
тонна деп бағаланады. Сол жылы компания аталған блокта 
барлау жүргізіп жатқан «Карповский Северный» ЖШС (КС) 
51 пайызын сатып алады. (Енді ҚМГ БӨ бұл серіктестіктің 
толыққанды иесіне айналады).

ҚМГ БӨ барлау жобалары

Дерек көзі: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру»



Осы активтің қоры 240 млн. баррель көлемінде 
деп болжанады. Екі батысқазақстандық учаскенің 
аумақтық жақындығы айтарлықтай синргрегтикалық 
әсер туғызады, себебі ортақ игеру инфрақұрылымын 
құруға және пайдалануға мүмкіндік болды. 2014 жылы 
Федоровский блогының аумағындағы Рожковский 
кен орнында жаңа мұнай шоғырының табылуының 
арқасында бұл жобалардың құндылығы кейіннен 
одан да күшейе түседі. Жаңа шоғыр орнынан алынған 
фонтан ағыстары аталған кен орнының қор болжамын 
айтарлықтай ұлғайтады. Ондағы геологиялық барлау 
жұмыстары жалғаса береді, алайда «ҚазМұнайГаз» 
Барлау Өндіру» АҚ-ның Батыс Қазақстан облысында 
сапалы шикізат резервінің бар болуы күмән 
туғызбайды. Оларды игеру компанияның өндіруші 
ретіндегі де, экспорттушы ретіндегі де жағдайын 
нығайта түсіп, ҚМГ БӨ жетілген кен орындарындағы 
өндірісі табиғи түрде азайған қордың орнын толтыруға 
мүмкіндік береді. 
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ҚМГ БӨ санамалап көрсетілген стратегиялық келешегі 
зор жобаларының көпшілігі Қазақстанда жұмыс істейтін 
қытайлық инвесторлармен тығыз ынтымақтастықта сатып 
алынғанын атап көрсеткен жөн. Бас компания саналатын 
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясының ірі CNPC және 
CITIC Group компанияларымен серіктестік қарым-
қатынасы корпоративтік көрсеткіштердің тұтас бір кешенін 
тез әрі едәуір арттыруға мүмкіндік берді. Атап айтқанда, 
«ҚазГерМұнай», CCEL және «ПетроҚазақстан Инк.» бірлесіп 
жұмыс жасағаннан бері ҚМГ БӨ компаниясына акционер 
ретінде дивиденд түрінде $3,8 млрд төледі.

Алайда дивидендтер – ҚМГ БӨ акционерлері мен 
мұнайшылары қытайлармен серіктестіктен түсірген 
пайдасының бір бөлігі ғана. Бірлесіп атқарылған жұмыс және, 
ең маңыздысы, қабаттардың мұнай беру қуатын арттыру 
үшін заманауи технологияларды пайдалану компанияның 
бизнес-процестерін біріктіру бойынша жұмысты, өндірістік 
және қаржылық ынтымақтастықты ынталандыра түседі. Бұл 
құзыреттерді кейіннен «Барлау Өндірудің» басқа бөлімшелері 
енгізіп, қолданады, соның арқасында Қазастанның ұлттық 
МГК upstream технологиялық дамуына септігі тиеді. 
Осындай серіктестік тәжірибесіне нақты мысалдарға қарап 
баға беруге болады. CCEL компаниясымен мұнай беруді 
арттыру жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстары саласындағы 
ынтымақтастық аясында Ляухе қытай институты, Дацин 
институтты, Синьзян институты 2007-2015 жылдары 
Қаражанбас кен орнының Шығыс, Батыс және Орталық 
бөлігіне кешенді геологиялық зерттеу жүргізді. Нәтижесінде 
жобалау құжаттарына, кен орнын игеру тактикасына, оның 
геологиялық үлгісіне өзгерістер енгізіліп, ұңғымалық қорды 
тағаздаудың жаңа сеткалары ұсынылды.

Тұғырлығы жоғары болғандықтан, Қаражанбастағы 
мұнай қоры қиын шығарылатындар қатарына жататыны 
белгілі. Осыедай шикізатты шығару тиімділігін арттыру 
мақсатында СІТІС Қытайда өндірілетін YZF-11-17P, 

YZG-18-17,2G, YZG-23 үлгілі мобильді бугенераторлық 
қондырғыны пайдалана отырып, Шығыс мен Солтүстік 
учаске қабатына бумен және жылумен әсер ету әдісін 
кеңінен қолданады. Қазақстан үшін бұл Қаражанбаста 
бұрынғы буды қолдану тәжірибесінің қайталануы, бірақ 
әлдеқайда инновациялық тұрғыдан жаңартылған түрде. 
Қол жеткізген нәтижелер өте маңызды, себебі Қазақ 
геологиялық барлау мұнай ғылыми-зерттеу институты 
(ҚГБМҒЗИ) есептегендей, ҚР-да жалпы алғанда 47 
кен орнындағы мұнайдың тұғырлығы жоғары. Бұл 
Қазақстанның мұнай алаңдарының 25 пайызынан 
астамын құрайды және Қаражанбаста болған тәжірибе 
басқа осындай өндіріс орындарында жаңа мүкіндіктерді 
қолдануға жол ашады. 

«ҚазГерМұнай» БК» ЖШС да қабаттардың мұнай 
беру өнімділігін арттыру бойынша өзінің инновациялары 
мен заманауи әдістерін қолданды. 2014 жылы серіктестік 
полимерлік суландыру жұмысын жүргізу үшін Нұралы 
кен орнындағы тәжірибелік учаскені таңдап алды, ал 2015 
жылдың басынан бастап жаңа технологияны қолдана 
бастады. Осы қолданудың іс жүзіндегі нәтижелері бойынша 
осы технологияның арқасында 2017 жылғы 01 қаңтарда 
67 мың тоннаға жуық қосымша мұнай өндірілді. Бұл ретте 
мұнайшылар жер қойынауын пайдалану үшін күрделі 
саналатын қабаттар мен ұңғымалардың сулану процесін 
кері айналдыра білді деуге болады. Енді ол төмендеп, 
сұйықтық өндіру деңгейі тұрақтанады, ал «ҚазГерМұнай» 
осы мұнай беруді арттыру әдістерін қолдану бағытындағы 
жұмыстарының ауқымын кеңейте түседі. 

Жалпы алғанда, бірлескен қазақстандық-қытайлық 
активтер 2016 жылы шамамен 3,8 млн тонна мұнай өндіруді 
қамтамасыз етті, олардың ішінен 1,5 млн т. аса ҚМГ БӨ 
тиесілі («Қытайлық компаниялар қатысатын бірлескен 
кәспорындардағы ҚМГ БӨ 2016 жылы мұнай өндіру көлемі» 
бөлімін қараңыз).

СЕРІКТЕСТЕР
КӨМЕК КӨРСЕТУДЕ

жан-жақты 

Қытайлық компаниялар қатысатын бірлескен кәспорындардағы ҚМГ БӨ 2016 жылы 
мұнай өндіру көлемі, мың тонна

Дерек көзі: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру»

ҚМГ БӨ барлығы – 12154
Оның ішінде:
ӨМГ – 5 555 (100%)
ЕМБ – 2 832 (100%)
қытайлықтардың 
қатысуымен 3 767

Бірлескен кәсіпорындар барлығы



ҚМГ БӨ мен қытайлық компаниялардың бірлескен 
кәсіпорындарының технологиялық жаңаруы мұнай бағаларының 
жаһандық төмендеу кезеңі басталуымен одан да жоғары мәнге 
ие болды. Табыстың азаюын корпоративтік және өндірістік 
қызмет сапасының жақсаруымен қарсы қойып, салыстыруға 
болады. Сондықтан да Қазақстандағы мемлекеттік іскерлік 
активтердің негізгі акционері – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ – 
ҚМГ БӨ қызметін трансформациялау бағдарламасын әзірлеуге 
бастамашы болады. Оның іске асырылуы компанияның 
бірлескен қызметіне де ықпалын тигізеді, бірақ ең бастысы, 
ҚМГ БӨ шығындарын оңтайландырады, «ҚазМұнайГаз» 
компаниялар тобының асындағы қызметінің тиімділігін арттыру 
үшін басқарудың жаңа озық тәжірибелері мен технологияларын 
енгізеді. 

«Ембімұнайгаз» АҚ-да да жаңа өзгерістер басталы. 
2015 жылы ҚМГ БӨ шығындардың тиімділігіне және еңбек 
өнімділігін арттыруға бағытталған пилоттық жобалардың іске 
асырылып басталуы туралы хабарлайды. Осындай жобалардың 
бірі интеллектуалды кен орны (ИК) тұжырымдамасын іске 
асыру болды, оның аясында жер қойнауын пайдаланушы Уаз 
алаңында өндіру процестерін инновациялық жүйе негізінде 
басқарады. Бұл барлық маңызды өндіру объектілерін 
біріктіретін әр түрлі үлгілер мен жүйелер жиынтығы болып 
табылады. Мұнайды ұңғымадан шығарудан бастап Уазда 
тапсыруға дейінгі мұнайды өндіру мен дайындаудың тұтас 
циклы алыстан бақыланатын және онлайн режимінде 
технологгиялық параметрлерді басқаратын кешенді жүйелермен 
жабдықталған. Кен орны ұңғымаларының параметрлері сол 
сәтте МГӨБ диспетчерлер бөлмесінен көрсетіледі. Бүкіл 
ақпарат сол уақытта «Ембімұнайгаз» АҚ-дағы өндірістік 
процестерді визуалдандыру орталығына келіп түседі де, сол 
жерде талданады және соның негізінде ұзақмерзімді жоспарлау 
іске асады. Осылай ұйымдастырылған жағдайда қашықтан 
мониторинг жүргізу жүйесіне және объектілерді тікелей 
басқару процесіне басқару сатысының барлық мамандары 
қатыстырылады. 

ИК жобасын іске асыру мұнайдың жоғалу түсын тез 
анықтауға, осыедай шағын авариялардың себептерінн анықтау 
сапасын жақсартуға, сондай-ақ өндіретін және айдайтын қор 
жұмысының тиімділігін арттыруға көмектеседі. Нәтижесінде 
«Ембімұнайгаз» жабдықты пайдалану шығасыларын 
және жалпы операциялық шығыстарды қысқартты. 
Қоғам тұтынылатын энергия ресурстарына шығыедарды 
оңтайландырды және, нақтылап айтқанда, электр қуатын тұтыну 
өлемін 32 пайызға дейін қысқартты. Қолданыстағы ұңғымалар 
қорын пайдалану коэффициенті өсті және, тиісінше, жер асты 
жөндеу жұмыстарының саны азайды. ИК енгізбей тұрғандағы 
кезеңмен салыстырғанда әрбір ұңғыма бойынша өндірілетін 
мұнайды есепке алу ретке келтірілді. Бір сөзбен айтқанда, жоба 
өзінің тиімділігін дәлелдей алды. 

ЕМГ кәсіпорындарында сынақтан өткізгеннен кейін 
интеллектуалды кен орны тұжырымдамасын қолдану 
тәжірибесін «ҚазМұнайГаз» инвестициялық комитеті қарады. 
Оның шешімі бойынша жоба ҚМГ БӨ тобының басқа кен 
орындарына да тарайды, олар: Өзен, Қаражанбас, Нұржанов, 
Ақтөбе, Досмухамбетов, Батыс Прорва.

Интеллектуалды

кен орны
МҰНАЙ
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«ҚМГ Барлау Өндіру» қазіргі уақытта өзінің жетілген 
brownfield кен орындарында мұнай беруді арттыру 
әдістерін қолдану жобаларын белсенді түрде іске асыруда. 
Қолданылатын ең жаңа технологиялардың арасында – қабатты 
сумен жару (ҚСЖ), буды айдау, полимерлік суландыру, 
көлденең ұңғымаларды бұрғылау және бүйірлік оқпандарды 
кесу, электрлі орталықтан тебу сорғылары қондырғыларын, 
басқа тиімді әдістерді енгізу. Мұнайшылар ағысты 
қайтаратын технологияларды сынап, пайдаланады, олар: 
жапсырылған полимерлік және полимерлі-гельді жүйелерді, 
«Темпоскрин» полимерлі-гельді жүйесін айдау,  жөндеу-

оқшаулау жұмыстары, электрлік және термогазхимиялық 
өңдеу, радиалды сәулелендіру жүйесі.

Осы кездегі прогресс алдыңғы жылдары қазақстандық 
upstream жүйесінде жинақталған кәсіпшілік инновацияларды 
қолдану бойынша бай тәжірибеге сүйенеді. 2003 жылдан 
бері «Өзенмұнайгаз», «Ембімұнайгаз», «ҚазГерМұнай» БК» 
ЖШС кен орындарында  2000 мыңан астам ҚГЖ операциясы 
орындалды. «Өзенмұнайгаз» кен орындарында 2003 пен 2016 
жылдар аралығында сумен жару әдісін қолданудың арқасында 
қосымша алынған мұнайдың көлемі 4,333 млн тоннадан асты, 
ал «Ембімұнайда» 2005 жылдан бері 1,182 млн дейін жетті.

2004 жылдан бастап «Өзенмұнайгаз» және 2008 
жылдан бері «ҚазгерМұнай» БК» ЖШС қолданыстағы 
ұңғымалардың өнімділігін арттыру үшін электрлі орталықтан 
тебу сорғыларының прогрессивті қондырғыларын қолдану 
аясын кеңейтті. 2012 жылдан бастап «Өзенмұнайгаз» 
ресейлік «Татнефть» компаниясымен бірлесіп, ПЦ80 

үлгісіндегі ұңғымалық штангалық сорғыларды қолдану 
бағдарламасын іске асыруда. Осы уақыт ішінде ұңығамаларда 
55 тізбектік жетек пайдалануға берілді, ал оларды қолданудың 
технологиялық және экономикалық тиімділігі жерасты 
жөндеу жұмыстарының санын қысқартуды және электр 
қуатын тұтынуды үнемдеуді қамтамасыз етеді.

«БРАУНФИЛДЕРДІ»  
көгалдандыру 

Дерек көзі: «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру»

«Өзенмұнайгаз» АҚ-да ҚСЖ қолдану тиімділігінің динамикасы



ҚМГ БӨ өндірістік және іскерлік қызметіндегі тағы 
бір маңызды жаңалық 2016 жылғы сәуір айында мұнай 
процессингі схемасына ауысу болды, бұл компанияға 
ішкі нарықта тек шикі мұнайды ғана емес, дайын мұнай 
өнімдерін сатуға мүмкіндік берді. Осындай қызметтен 
түскен табыс ілеспе шығындарды алып тастағанда, отынды 
сату есебінен қалыптасады. Бұл ретте ҚМГ БӨ өткізу 
тізбегін тұтас өзі тікелей бақылайды, ал процессингтен 
түскен пайда өңдеу мен маркетинг саласындағы нарықтық 
фактоларға байланысты болады. 

 Бұл шараның өз өнімінің қосылған құнын арттыру 
жолындағы ҚМГ БӨ маңызды қадамы екені түсінікті. 
Мұнымен қоса, бұл қозғалыс компанияның бизнес-
процестерінде маңызды өзгерістердің орын алуына түрткі 
болды. Егер осы күнге дейін оның қызметі барлау және 
өндірумен шектеліп келсе, енді ҚМГ БӨ қайта өңдеу және 
маркетинг секторына араласуда. 

ҚМГ БӨ әрекеттерінен компанияның мемлекет үшін 
стратегиялық маңызы бар бағыттар бойынша әрекет ету 
аясын кеңейтуге бет бұрғанын анық көруге болады. Қазақстан 
Республикасында меншікті мотор отынының  көп болғаны 
жақсы, сондықтан «Барлау Өндіру» процессингке көшті. 
Елімізде меншікті газға деген сұраныс артып, ҚМГ БӨ 
көгілдір отын өндіру жобаларын қолға алды. 

Бизнесті бұлайша кеңейтуге деген әлеуметтік, 
мемлекеттік қажеттілік пен оның коммерциялық 
мақсаттылығы компанияның нарықтық новацияларына 
әсер етті. Мәселен, 2011 жылы қоғам Ақсай құмкөл кен 

орнында мұнайды өнеркәсіптік өндіруден бастап, газ 
кен орындарына да барлау жүргізуді қолға алды. Сапалы 
орындалған геологиялық зерттеу Ақсайдың мұнай жиектері 
бар газ кен орны екенін анықтады, сондықтан жер қойнауын 
пайдаланушы пайдалану үлгісін өзгертуді шешті. 

2014 жылы Ақсайда жаңа қазба жұмыстары басталып, 
нәтижесінде газ өндіру Қызылорда халқын көгілдір отынмен 
тұрақты қамтамасыз етудің қажетті деңгейіне дейін жеткізілді. 
Газ саласындағы тағы бір маңызды жоба Қазақстанның 
оңтүстігінде Қызылорданың басқа Ақшабұлақ кен орнында 
газ дайындау жүйесін кеңейту болды. ҚР заңнамасы белгілі 
бір уақыттан талап ете бастаған газ дайындау және қайта 
өңдеу көлемін арттыру үшін 2011 жылдың қазанында 
Ақшабұлақта УПГ-2 газ дайындау қондырғысы пайдалануға 
берілді. Оны іске қосу газ өңдеу бойынша өндірістік қуатты 
жылына  550 млн м3 дейін арттырды. 

ҚМГ БӨ газды кәдеге жарату бизнесін Қазақстанның 
бұрыннан келе жатқан мұнай-газ аумағының бірі – 
Прорвин кен орындары тобында жүргізуде. Компания 
ілеспе мұнай газды күкірттен тазарту қондырғысын және 
қуаты жылына 150 млн м3 болатын ІМГ кешенді дайындау 
қондырғысын және оның алаулап жануын болдырмау 
үшін тиісті инфрақұрылым салды. Прорвин тобында 
өнімділіктің төмендеуі әзірге байқалған жоқ,  бірақ ескі 
brownfield өнім желісін кеңейтуді ұйымдастыру әрбір жер 
қойнауын пайдаланушы үшін ұзақмерзімді өндірістік және 
коммерциялық саясат.

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» 
мұнай өнімдеріне ауысты
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II бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы

«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» БАРЛАУ ӨНДІРУ» 
АҚ ӘЛЕУМЕТТІК 
Қазақстан экономикасын дамытудың маңызды 

қозғаушы күші бола тұра, «ҚазМұнайГаз» Барлау 
Өндіру» АҚ өзіне әлеуметтік жауапкершіліктің жоғары 
талаптарын қояды. ҚМГ БӨ активтері Қазақстанның 
бірнеше облыстарында орналасқан, Компания тобында 
26 мыңнан астам қызметкер жұмыс істейді, ал олардың 
отбасы мүшелерін есептегенде ең төменгі бағамен 100 
мыңнан астам адамның әл-ауқаты компанияға тікелей 
байланысты.

Олардың жағдайы мен өмірін қалай 
жақсартуға болады? 
«ҚМГ барлау өндіру» қызметкерлерін де, 

қоғам жұмыс істейтін өңірлердегі тұрғындарды да өз 
қамқорлығына алады. Өзі құрылған сәттен бастап 
2004 жылы ҚМГ БӨ Маңғыстау, Атырау, Қызылорда 
облыстарында мектеп, аурухана, жол және басқа да 

әлеуметтік мақсаттағы объектілер құрылысына 48 
млрд теңгеден астам ақша бөлді. 2009 жылдан бастап 
ҚМГ БӨ «Өзенмұнайгаз» АҚ мен «Ембімұнайгаз» АҚ 
қызметкерлерінің әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларын 
жақсарту бойынша ауқымды бағдарламаны іске асырып 
келеді. 

Сол уақыттан бері Өзен кен орнында 5 ескі жұмыс 
асханасына күрделі жөндеуден өтіп, 11 жаңа жұмыс 
асханасы салынды, персонал үшін шамамен 4000 орындық 
98 заманауи шаруашылық-тұрмыстық объект, 3 жаңа 
медпункт салынды. Компания жұмыс беруші, қызметкер 
және кәсіподақ комитеттері арасында қызметкерлерді 
қосымша әлеуметтік қолдауды қамтамасыз ететін Ұжымдық 
шарттарға қол қою тәжірибесін енгізе бастады. 2014 
жылы «Ембімұнайгаз»АҚ мен «ҚазГерМұнай» БК» ЖШС 
Ұжымдық шарттары бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі 
бойынша «Парыз» ұлттық конкурсының қорытындылары 
бойынша үздік шарт болып танылды.

«Өзенмұнайгаз» АҚ ҚМГ БӨ барлық параметрлері 
жағынан ең ірі бөлімшесі. Ол 130 мыңнан астам тұрғыны 
бар Жаңаөзен қаласындағы қала түзуші мен бас жұмыс 
беруші. Компанияның қаражатына қалада еңбек сіңірген 
мұнайшы, «Өзенмұнай» МГӨБ бірінші басшысы, мұнай 
кәсібі мен Жаңаөзен қаласының негізін қалаушы, белгілі 
жазушы Рақмет Өтесінов атында дене шынықтыру-
сауықтыру орталығы ашылды. ҚМГ БӨ қаржылық 
қолдау көрсетуінің арқасында неке сарайы салынды, 
қала тұрғындары үшін медициналық орталықтың 
құрылысы басталды. 200 отбасы құрылысын компания 
қаржыландырған үйден пәтерлерге ие болды.

2001 жылы Маңғыстау облысының балалары 
«Барлау Өндіру» ақшасына Каспий теңізінің жағасында 

салынған, спорт алаңдары, жазғы бассейні, амфитеатр, 
тынығу орталығы мен спорт залы бар 1250 орындық 
балаларға арналған «Ақбөбек» сауықтыру лагерінде 
демалуға мүмкіндік алды. ҚМГ БӨ қаржылық қолдауының 
арқасында «Жұлдызай» корпоративтік қоры Жаңаөзенде 
мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған оңалту 
орталығын ашты. Қазақстанның мұнай өнеркәсібінің кіндігі 
– Атырау облысында ҚМГ БӨ бірнеше балабақшаның, орта 
мектептің, спорт-сауықтыру кешендерінің құрылысына 
демеушілік етті. Атырау қаласында компания қаражатына 
салынған төбесі жабық жүзу бассейні жұмыс істейді. 
Қызылорда облысының Талсуат кентінде ҚМГ БӨ 300 
орындық психикалық-неврологиялық интернат үйінің 
құрылысын аяқтауға қаржылық көмек көрсетуде.



Бүгінгі күнгі ҚМГ БӨ негізгі атықшылығы – 
көмірсутек өндіруді тұрақтандыру үшін компанияны 
жан-жақты жетілдіру арқылы өндірістік және қаржылық 
қызметтің жоғары көрсеткіштеріне қол жеткізу. Жабдықтар 
жаңартылып, ауыстырылып, технологиялық процестер 
оңтайландырылып, қызметкерлердің еңбек жағдайлары 
жақсартылып келеді, бұл өндірістік жоспарлардың тоқтап 
қалуын болдырмауды, компания активтерінің әлеуетін іске 
асыруды қамтамасыз етеді. «ҚазГерМұнай» БК», CCEL және 
«ПетроКазахстан Инк.» компанияларымен серіктестік ҚМГ 
БӨ өндірудің тұрақты жиынтық деңгейіне және жоғары 
қаржылық көрсеткіштерге қол жеткізуіне мүмкіндік берді. 
Ынтымақтастық тәжірибесі серіктестердің жаңа даму 
мүмкіндіктерін тауып, қалай қолданатынын көрсетті. 

Компания жұмысының нәтижелілігі бір жағынан 
қызметкерлері мен менеджерлерінің жоғары кәсіпқойлығымен 

байланысты болса, екінші жағынан оның Қазақстанда 
мемлекет пен қазақстандық және шетелдік инвесторлардың 
қолдауымен қамтамасыз етілген жалғыз мұнай-газ операторы 
екенінде. Тәуелсіз сарапшылар компания болашағына оң 
баға береді: ҚМГ БӨ Standard&Poor’s агенттігі корпоративтік 
басқару рейтінгін (КБР) берген, кейін КБР 5+ дейін артқан  
еліміздегі алғашқы ұйым.  

Бұл қазіргі upstream отандық секторының маңызды 
жетістігі екені сөзсіз,  өйткені сол кезде шетелдік 
инвесторлардің қызығушылығын оятпаған активтерді 
«Қазақойл» ҰК қосу арқылы ол 20 жыл бұрын құрылған.  2004 
жылы «ҚазМұнайГаз» Барлау өндіру» АҚ біріктірілген кен 
орындары алғашында мүмкіндіктерден гөрі проблемаларға 
толы еді. ҚМГ БӨ дамыту үшін қолданылған тәжірибе мен 
шешімдер басқарудың сапалы стратегиясы ресурстарының 
старттық базасы әркелкі компанияны да аяққа тұрғызады.  

«ҚазРосГаз» ЖШС
Қазақстанның ең ірі газ экспорттаушыларының бірі-

«ҚазРосГаз» ЖШС. Бұл «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ мен 
«Газпром» ААҚ-ның акционерлерінің үлестері теңдей 
бірлескен кәсіпорны. Құрылтай шарты 2002 жылы 7 
маусымда Санкт-Петербургте Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей Федерациясының 
Президенті Владимир Путиннің қатысуымен жасалды. 
Кәсіпорын Қазақстанның аумағында тіркелген. «ҚазРосГаз» 
ЖАҚ басқармасының бірінші төрағасы болып бұрын 
«ҚазТрансГаз» вице-президенті лауазымын атқарған 
Әнуарбек Арғынғазин тағайындалды.

Тереңірек үңілсек «ҚазРосГаз» ЖАҚ құрылуы жаңа 
Қазақстан-Ресей серіктестігінің матрицасы, онда әрбір тарап 
өз мүддесінде теңдей дәрежеде қызметті етті. Нақты жобада 
өзінің нәтижелілігін көрсеткен ынтымақтастық қағидаттары 
кейін Кедендік одақ пен Бірыңғай экономикалық кеңістік 
құруға негіз болды.

БК құру үшін көп еңбек еткен, сол жылдары 
«ҚазМұнайГаз» ҰК бірінші вице-президенті, басшы Тимур 
Құлыбаев ол туралы былай дейді: «Ең алдымен «ҚазРосГаз» 
ұзақмерзімді келісімшарт бойынша РФ қуаттарында 
Қазақстанның газын кепілдендірілген қайта өңдеуді 
ғана қамтамасыз етпей, Ресеймен қарама-қарсы (swap) 
операциялар жасау арқылы республиканың ішкі нарығына 
жеткізіп отырды.

Жер қойнауынан мейлінше көп 
өнім қалай алуға болады

«ҚазМұнайГаз» ҰК басқа 
маңызды активтері

Оларды ұйымдастыру газ жеткізу, қайта өңдеу және 
түпкілікті өнімді өзара тиімді негізде сатудың тікелей, ашық, 
тиімді жұмыс істейтін жүйесін құру жолымен тәуелсіз 
Қазақстанның тарихында алғаш рет қамтамасыз етілді. 

Бұл жағдайда swap-операциялары Қазақстан мен Ресей 
арасындағы ынтымақтастықтың ең тиімді экономикалық 
схемасы болып табылады, өйткені қолданыстағы газ 
құбыры жүйесі газды Қазақстан Республикасының 
кейбір облыстарына тікелей жеткізе алмайды. Бірлескен 
компаниямен бірге пысықталған қарама-қарсы жеткізілімді 
қамтамасыз ету механизмі Қостанай облысына жеткізілетін 
Ресей газының және Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде 
тұтынылатын өзбек отынының орнына Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің уәкілетті ұйымымен келісілген 
бекітілген бағамен қайта өңделген Қарашығанақ газының 
тиісті көлемімен қамтамасыз етуде.

Өзара жеткізілім схемасын іске асыру көлік 
шығыстарын оңтайландыруға мүмкіндік береді. Ең бастысы – 
Қазақстанның тұтынушылары үшін газ бағасының жоспарлы 
өсуін (нарықтағы бағасымен салыстырғанда) қамтамасыз 
етеді. Бұл халық үшін әлеуметтік қолайлы жағдай жасайды, 
тұтастай алғанда Республика экономикасының өсуіне 
алғышарттар береді. Біз ел ішіндегі газ импорты бағасының 
әлемдік нарықтағы энергия тасымалдаушылар бағасының 
өсуіне қарай күрт өсуіне жол бермедік. 



78 «ҰЛТ ЧЕМПИОНДАРЫ: 
ТАБЫСҚА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ»

II бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы

Сонымен қатар (бұл өте маңызды!), біз Қазақстанда 
өндірілген газды тікелей экспорттауға мүмкіндік алдық, 
Ресейдің өзінде бірде-бір ірі тәуелсіз мұнай және газ 
өндірушінің мұндай мүмкіндіктері болған жоқ. Бүкіл 
өндірілген газды олар «Газпромға» ішкі нарық бағасымен 
өткізді. Жүйелі және сындарлы келіссөздердің арқасында 
«ҚазРосГаз» Қазақстан мен Ресей шекарасында Қарашығанақ 
газының экспорттық бағасының едәуір өсуіне қол жеткізді. 

Тағы бір маңызды сәт, «ҚазРосГаз» ЖШС-ның 
Қазақстан Республикасының аумағында тіркелгеніне 
қарамастан еліміздің осы бірлескен кәсіпорын қызметінен 
салық, алым және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер алуы. Компания республиканың экономикалық және 
әлеуметтік саласының дамуына зор үлес қосады. Сондай-ақ, 
«ҚазМұнайГаз» акционер құқығында жыл сайын дивидендтер 
алып отырады.

Сатып алу мен жеткізу көлемінің сол кездегі 
динамикасы «ҚазРосГаз» ЖШС-ның Қазақстан мен Ресей 
нарығындағы ұстанымының артқанын және нығайғанын 
айқын көрсетеді. Компанияның әрі қарайғы дамуымен газ 
саласындағы мемлекет мүддесін тиімді қорғау үшін маңызды 
негіз қалыптасады».

«ҚАЗРОСГАЗ» ЖШС ҚЫЗМЕТІНІҢ 
НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ:
• табиғи газды сатып алу және маркетинг жасау,
• Қазақстан Республикасында тұтынуға арналған 
көлемді қоса алғанда, Ресей ГӨЗ Қазақстан газын 
тасымалдау және қайта өңдеу,
• ішкі және сыртқы нарықта газды қайта өңдеу 
өнімдерін өткізу,
• табиғи газды тасымалдау және алмасу 
операцияларын ұйымдастыру маршруттарын 
оңтайландыру,
• Қазақстан мен Ресей арасында теңдей, өзара 
тиімді ынтымақтастық негізінде мұнай-газ саласында 
бірлескен жобаларды іске асыру,
• Газ кен орындарын барлау, қазу және пайдалану.

Қазақстан үшін «ҚазРосГазбен» жасалған шарттың 
және оны құрудың мәні республиканың өз газымен еуропа 
нарығына шығуға және Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты 
кен орнын толыққанды дамытуға мүмкіндік алуында. Шартта 
Орынбор газ-химиялық кешенінде тазарту және бөлу үшін 
Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орнынан жыл сайын 
5 млрд м3 шикі газ жеткізу көзделген. Бұл көлемнен шамамен 
2 млрд м3 құрғақ тазартылған газдың Қостанай, Ақтөбе және 
Батыс Қазақстан облыстарын жабдықтау үшін Қазақстанға 
қайтарылуы тиіс. Газдың қалған көлемін құрылған БК 
Еуропаға экспорттауға ниетті болды. 

2001-2002 жылдары «ҚазТрансГаз» ЖАҚ Қарашығанақ 
жобасы бойынша вице-президенті, 2012 жылдан бастап 
«ҚазРосГаз» бас директорының өндіріс жөніндегі 
орынбасары Болат Назаров бұл жағдайды іштей былай 
сипаттап берді: «Қарашығанақты игергеннен кейін сұйық 
көмірсутек экспортын ұйымдастырумен бізде бәрі жақсы 
болды. Бірақ онымен қоса біз өткізу жолдарын қамтамасыз 

ету қажет газды да өндіреміз. Құрылған инфрақұрылым 
кен орнын «Газпроммен» байланыстырады, бірақ біз оған 
газды шекарада 1000 м3 үшін $5-7 саттық, алайда жағдайды 
жақсарта алмадық. Сондықтан біз бұл мәселені Қазақстан 
мен Ресей Үкіметі деңгейіне шығардық. Осы үкіметаралық 
келісімнің арқасында «ҚазРосГаз» құрылған болатын. БК 
басты мақсаты Қарашығанақ газын, ал кейін бүкіл Қазақстан 
газын өткізу болды. Мен біз өте тиімді бірлескен кәсіпорын 
құрып, экспорт бойынша әлемдік бағаға қол жеткіздік деп 
ойлаймын. Бұл БК-сыз Қарашығанақ кен орнын дамыту 
мүмкін емес еді». (Қарашығанақ жобасы туралы толығырақ 
«Қазақстанның мұнай-газ мега жобаларының «Жоғары 
лигасы» тарауынан қарауға болады). 

Орынборда қайта өңделген құрғақ Қарашығанақ 
газының негізгі көлемі Қазақстан тұтынушыларының 
қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін ішкі нарыққа 
жеткізіледі. Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы 
Президенттері мен Үкіметтерінің тапсырмаларын 
орындай отырып, «ҚазРосГаз» 2007 жылғы 31 мамырда 
GazpromGermaniaGmbH компаниясымен қолданылу мерзімі 
15 жылдық газды экспортқа өткізу туралы шарт жасасты. Бұл 
шарт бойынша бірінші жетізілімдер осы жылдың қыркүйек 
айында басталды. Құрғақ тауарлық газ көлемінен бөлек, 
«ҚазРосГаз» этан, күкірт, сұйылтылған көмірсутек газы 
және жеңіл көмірсутек фракциясы сияқты газды қайта өңдеу 
өнімдерінің барлық спектрін қамтыды. Оларды жөнелту 
географиясы бүкіл Шығыс Еуропаны қамтыды, алайда оның 
негізгі тұтынушысы Ресей Федерациясы болып қала бермек.

«ҚазРосГаз» компаниясы жұмысының келешегі бар 
бағыттарының бірі – Астрахань және Атырау облыстарында 
орналасқан трансшекаралық газ конденсатының Имашев кен 
орнын геологиялық зерттеу мен барлау бойынша бірлескен 
жобаны іске асыру. Алдын ала есептеулер бойынша кен 
орнынан алынатын қорлар 128 млрд м3 газдан және 20 млн 
тонна газ конденсатынан асады деп бағаланады. 

Оны игеру бойынша ынтымақтастық туралы келіссөздер 
2007 жылдан бері жүргізіліп келеді, олар Қазақстан 
Республикасы мен Ресей Федерациясы Үкіметтері арасында 
геологиялық зерттеу және барлау бойынша бірлескен қызмет 
туралы келісімдерге қол қоюмен 2010 жылдың қыркүйегінде 
аяқталды. Бұл жобаның жалғыз операторы «ҚазРосГаз» 
болып анықталды. Келісімде «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ мен 
«Газпром» ААҚ тараптарының уәкілетті ұйымдары арасында 
шығыстарды теңдей қаржыландыру талаптарында қорларды 
есептеу және кен орнын игеруді техникалық-экономикалық 
бағалау жүргізілді. Қазіргі уақытта жер қойнауын пайдалану 
құқығын алумен және Имашев геологиялық зерттеу және 
барлау бағдарламасын дайындаумен байланысты мәселелер 
пысықталуда.

«Қазтеңізкөлікфлоты» ЖАҚ
«Қазтеңізкөлікфлоты» ұлттық теңіз кеме қатынасы 

компаниясы (ҰТКК)» ЖШС Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 1998 жылғы 4 желтоқсандағы №1239 
қаулысымен құрылды.



«Қазтеңізкөлікфлоты» ҰТКК» ЖШС құрудың басты 
мақсаты - Қазақстан Республикасының ұлттық теңіз сауда 
флотын дамыту және өз күшімен отандық жүктердің 
халықаралық теңіз тасымалын ұйымдастыру.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУДЫҢ НЕГІЗГІ 
БАҒЫТТАРЫ:
• Каспий теңізінде мұнай құю жүктерін тасымалдау,
• Ашық теңізде мұнай құю жүктерін тасымалдау,
• Теңіз мұнай жобаларына қызмет көрсету флотының 
қызметтері,
• Жүктің барлық түрлерін пароммен тасымалдау,
• Басқару тиімділігін арттыру.

«Қазтеңізкөлікфлоты» ҰТКК» ЖШС-да төрт еншілес 
компаниясы бар: «KazmortransflotLtd.», «Kazmortransflot UK 
Ltd», «AltaiShippingLtd» және «AlatauShippingLtd».

2001 жылдың 18 қазанында егеменді Қазақстан 
тарихында «Қазтеңізкөлікфлоты» ҰТКК Ақтау - Махачкала 
және Ақтау – Баку маршруттары бойынша Каспий теңізінде 
Ресейде жалға алынған танкерлермен операция жасауды 
бастады.

Қазақстан Республикасының дербес мұнай кеме 
қатынасы тарихында жасалған алғашқы рейсті Теңгіз кен 
орнынан Әзербайжанға мұнай жеткізетін «Араз» танкері 
орындады. Кейін Ақтау-Махачкала маршруты бойынша 
танкермен қара алтын тасымалдау ісі жолға қойылды. Бұл 
екі бағыт бойынша тасымалдар «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 
Қазақстан кен орындарынан мұнайды түпкілікті тұтыну 
орындарына тасымалдаудың бірыңғай жүйесін құру бойынша 
үлкен жобасының бір бөлігі болды.

2001 жылдың соңына қарай компания ағылшынның 
Burren компаниясынан ресей кемесімен бірлесіп 6 танкер 
жалдады, ол Ресейдің «Волготанкер» ресей кеме қатынасы 
компаниясымен бірлесіп Каспийдің тасымал нарығының 
шамамен 28 % осы күнге дейін бақылап отырды. Ол кезде 
нарықтың конъюнктурасын Каспий теңізі Әзербайжан теңіз 
кемесі ісін анықтап отырды – оның үлесі барлық Каспий теңіз 
тасымалының шамамен 60 %.

«Қазтеңізкөлікфлотының» өз операциялық қызметін 
бастауы Каспийде теңіз тасымалдары нарығының 
құрылымын өзгертті. 2002 жылдың өзінде компания Ақтау 
- Махачкала (Ресей), Ақтау - Нека (Иран) маршруттары, 

Ақтау - Баку - Батуми (Грузия) мультикөлік маршруттары 
арқылы өз күшімен 3,212 млн тонна мұнай тасымалдады. 
Ал, 2003 жылдың басында Қазақстанның кеме компаниясы 
Ақтау портынан жөнелтілетін 64 % мұнайды өз күшімен 
жеткізіп отырды. Сол кезде «Қазтеңізкөлікфлоты» Қазақстан 
кемелерінің Каспий, Қара теңіз, Жерорта теңізі арқылы 
жүзетіндерін айтты. 

Сол жылдары «Қазтеңізкөлікфлоты» компаниясы 
«ҚазМұнайГаз» ҰК және сол кездегі Солтүстік Каспий 
жобасының операторы AgipKCO компаниясымен Теңіз 
операцияларын қолдау базасын салу мен пайдалануды 
көздейтін үшжақты Сервистік келісім жасасты. Келісімде 
Маңғыстау облысының Түпқараған шығанағы жағасындағы 
Баутино кентінің маңында айлақ салу мен пайдалану 
көзделген. 

Мәмілеге «Қазтеңізкөлікфлоты» Қашаған теңіз 
кен орнын игеру бойынша AgipKCO жобасы аясында 
инфрақұрылым объектілерінің құрылысы бойынша 
тендерді жеңіп алған кезде қол жеткізілді. Басында 
инвестор мұндай тендерді шетелде өткізуге ниетті болған. 
Алайда, «ҚазМұнайГаз» даярлық барысына дер кезінде 
кірісіп, мәселені Қазақстанның пайдасына шешіп берді. 
Бұл мысалды Ұлттық мұнай компаниясы құрылған МГК 
ұлттық секторының түрлі активтерін шоғырландырудан 
синергетикалық нәтижеге тез арада қол жеткізудің айқын 
көрінісі деп бағалауға болар …

2003 жылдың қараша айының соңында Теңіз 
операцияларын қолдау базасы пайдалануға беріліп, 
Қазақстандағы теңіз мұнай сервисі инфрақұрылымының 
алғашқы объектісі болды. Бұл ірі инвестициялық жобаның 
құны $10 млн құрады, оны қаржыландыру үшін Қазақстанның 
Даму Банкі несие берді.

2004 жылдан бастап Қазақстанның ұлттық танкерлік 
флотын құру процесі басталды. Бірнеше жылдар бойы 
Ресейдің кеме жасайтын орындарында «Астана», 
«Алматы», «Ақтау» танкерлері құрастырылып, нәтижесінде 
«Қазтеңізкөлікфлотының» өз кемелерімен мұнай тасымалдау-
дың жиынтық көлемі 1 млн тоннаға дейін өсті. Өткен он 
жылдықтың соңына дейін компания «Ақтөбе» және «Орал» 
танкерлерін тағы алды...



«Біз компанияның негізгі 
құндылықтары ретінде мынадай 
факторларды белгіледік: адамдар, 
жауапкершілік, серіктестік және 

тиімділік. Осы факторлардың 
болуының арқасында біз даму 
кезеңінен өтіп, Компанияның 
әрі қарайғы тұрақты дамуы 
мен көркеюінің жаңа деңгейін 

бағындыруға ниеттіміз»

«Стратегиялық түрлендірулерді 
сөз қылған кезде 2006 жылы 

қыркүйекте Алматы мен 
Лондонда қатар жүрген 

IPO туралы айтпай кетуге 
болмайды. Бұл Компанияның даму 

жолындағы маңызды кезең. 
Біз қаржылық жағдайымызды 

едәуір жақсарта отырып, 
шамамен 2 миллиард АҚШ 

долларын тарта алдық. 
Орналастырудың басты міндеті 

қаржылық қаражат табу 
болса, біз бұл міндетті сәтті 

орындадық»

«Қазақстанда алдыңғы қатарлы 
мұнай-газ компаниялары бірінің 

ұстанымын сақтап қалуға 
бағытталған ҚМГ БӨ негізгі 
стратегиясының мақсатына 

қол жеткізуге деген ниет 
бұрынғыдай. Стратегиямыздың 

басты міндеті – өндірудің 
шоғырландырылған көлемін 

арттыру, upstream секторында 
жаңа активтер сатып алу 

арқылы көмірсутек қорларының 
орнын толтыру және арттыру, 

сондай-ақ геологиялық барлау 
жұмыстарын жүргізу мен 

ҚМГ БӨ негізгі кен орындарында 
өндірісті оңтайландыру».

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ 
әртүрлі кезеңдердегі басшылары

80 «ҰЛТ ЧЕМПИОНДАРЫ: 
ТАБЫСҚА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ»

II бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы
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Жақып Марабаев   
2004 – 2006

Асқар Балжанов   
2006 – 2009, 2011

Кенжебек Ибрашев  
2009 – 2011



«Біздің компания мұнай өндірудің 
күрделі шығындары мен 

өзіндік құнын төмендету үшін 
мұнай өндіру технологиясын 
үнемі жетілдіріп, қызметін 
оңтайландырып отырады. 

Біз геологиялық барлау ісінде 
белсенді болғымыз келеді».

«2014 жылы біз Лиман блогында 
Новобогатинский ЮВ кен орнын 

алғаш пайдалануға бердік. 
Ал, Қызылорда облысында біздің 
ҚМГ бірлескен кәсіпорнымызда 

Ақсай газ-мұнай кен орны 
пайдалануға берілді.

Геологиялық барлау қызметінде 
2014 жыдың басты оқиғасы 

біздің компания үшін Рожковский 
кен орнында жаңа мұнай кенін 

ашу болды».

«Компания 2012-2014 жылдарға 
есептелген «Өзенмұнайгаз» 
және «Ембімұнайгаз» кен 
орындарында өндірістік 

объектілерді кең ауқымды 
жаңарту жұмыстарын 

бастады. Техникалық қайта 
жарақтандырудың мақсаты – 
мұнай өндіруді арттыру және 
кәсіпорынның экономикасын 

жақсарту. Компания 
бастамашылық еткен және 

іске асырып жатқан Өзендегі 
өндірістік қуаттарды 

жаңарту жобалары ауқымы 
жағынан теңдессіз жобалар. 

Олар өндіру деңгейін және 
өндіріс тиімділігін арттыруға, 
өнеркәсіптік қауіпсіздік және 
еңбекті қорғауға байланысты 

жағдайды жақсартуға 
бағытталған». 

Құрманғазы Исқазиев   
2015 – қазірге дейін

 Абат Нұрсейітов   
2013 – 2015

Алик Айдарбаев  
2011 – 2013



Бірлік қуаты



«Тәуелсіздік жылдарында барлық реттеу салаларында 
түбегейлі қайта құрулар іске асырылды.  
Бүгінде елдің энергетика жүйесі белгіленген жоспарға 
сай жұмыс істеп тұр, ол елдің энергия ресурстарына 
деген ішкі сұранысын сенімді қамтамасыз етеді әрі 
экспорттық міндеттемелерді атқарады».

Қанат Бозымбаев, 
ҚР Энергетика министрі 



III бөлім

Қазақстанның қазіргі мұнай-газ тасымалдау әл-ауқаты 
Тәуелсіздік жылдарында құрылған қуаттылықтарға  
және біршама бұрынғы КСРО құбыр жүйесінің 
мұрасына негізделгенін атап өткен жөн. Бұрын, жаңадан 
егемендік алған кезде мұнай экспорттау құбырларының 

қуаттылығы 3 млн тоннаны құраған болса, қазірде ол жылына 90 млн 
тоннадан асады! 

Мұнай ауқымының сандық мәндегі осы цифрлары Қазақстанның 
мұнай-газ саласының жалпы өндірістік өсуіне артығымен сай келеді, 
ал даму қарқыны оның қалған барлық секторларынан алда. ҚР 
midstream-де  масштабы бойынша Теңіз, Қарашығанақ, Қашаған 
сияқты барлау және игеру мегажобаларына сәйкесетін жоспарлар 
жүзеге асырылды және әлі де жалғастырылуда. 

Тасымалдау секторында бұл жобаларға – Каспий құбыр 
консорциумы жүйесін құру жобасы, халықаралық магистральдарды 
және ішкі көмірсутегі магистральдарын қамтитын Қазақстан-Қытай 
мұнай құбыры жобасы, Бейнеу – Бозой – Шымкент магистралдық газ 
құбыры жатады. Оған қоса ғаламат үлкен транспорттық жобаларды 
жүзеге асырмай жетекші кен орындарында өндіруді ұлғайту мүмкін 
болмас еді, жалпы елдегі мұнай-газ өндірісі бәсеңдеп қалар еді. 

Қазақстанның энергетика кешенінің мұнай және газ тасымалдау секторы бүгінде жер 
қойнауын пайдаланушылардың экспорттық қуаттылыққа деген сұраныстарын толық 
қамтамасыз етеді. ҚР тәуелсіздік жылдарында құрылған өндірістік және логистикалық 
мүмкіндіктер нәтижесінде экспорттаушы компаниялар өздеріне қолайлы бағытты таңдап 
алды. Мұның өзі оңтайлы табыстарды қамтамасыз етіп, салық салу түсімін арттырды және 
осылардың нәтижесінде – мемлекеттік бюджетке түсетін төлемдер ұлғаяды және осылайша 
оның барлық бағыттары, жұмыскерлері мен бюджеттік саласы қаржыландырылады. 

КӨП ВЕКТОРЛЫ 
ЭКСПОРТҚА 
БАСТАР ЖОЛ



«Қалыпты экономикалық өрлеу және халықтың тұрмысын жақсарту үшін табыс 
табу мақсатында мұнай мен газ өндіруді және экспорттауды жедел арттыру 
жолымен Қазақстанның энергетикалық ресурстарын тиімді пайдалану керек. 
Магистральдық мұнай құбырлары сенімділікке, экологиялық қауіпсіздікке 
және экономикалық тиімділікке негізделе отырып ел экономикасына елеулі 
үлес қосады. Қазақстан Республикасының сенімді, қауіпсіз әрі тиімді жұмыс 
істейтін көп векторлы, экспортқа бейімделген мұнай тасымалдау құрылымы 
– бәсекеге қабілетті басымдықтары бар  және елдегі мұнай операцияларына 
жағымды инвестициялық жағдай жасайтын стратегиялық актив».

Нұрсұлтан Назарбаев,
Қазақстан Республикасының Президенті 

КӨП ВЕКТОРЛЫ 
ЭКСПОРТҚА 
БАСТАР ЖОЛ



«АЛПЫСЫНШЫ жылдардан»  
«ТОҚСАНЫНШЫ жылдарға»  

Қазақстан Республикасы кеңестік мұнай тасымалдау 
жүйесін өте «ауыр» технологиялық ахуалда қабылдап алды. 
Мысалы Қазақстанның бірінші магистралдық мұнай құбыры 
1935 жылы Батыс Қазақстан кен орындарын Ресейдің Орск 
МӨЗ-іне жалғау үшін салынған болатын. Ал басқа мұнай 
магистральдарының негізгі бөлігі 1960 жылдары салынды. 
1966 жылы Өзен кен орындары тобынан Ақтау портына 
дейін шикізат тасымалдайтын магистралдық мұнай құбыры 
пайдалануға берілді, 1969 жылы Өзенді Атырау МӨЗ-
ге жалғады. Алғашқы «ыстық мұнай» тасымалданатын 
ұзындығы шамамен 1500 км бірінші мұнай құбыры (яғни 
қыздыру пештері бар) Өзен – Атырау - Самара бағыты 
бойынша іске қосылды. Ол 1970 жылы іске қосылып, 2000-
шы жылдардың бас кезіне дейін Қазақстанның негізгі мұнай 
экспорттайтын магистралі дәрежесінде пайдаланылды. 

Осындай шаруашылықты жаңарту және дамыту 
қажет еді. Жер қойнауын пайдаланушылардың күн санап 
көбеюі жаңа экспорттық мүмкіндіктерді талап етті. 
Қазақстандық саяси және салалық басшылардың нәтижелі 
мұнай экспорттау стратегиясының нәтижесінде ашылған 
қосымша саяси мүмкіндіктерді пайдалану жаңа транспорттау 
қуаттылықтарын құруға жол ашты. 

Республиканың саяси билігі оны дамытуды міндеттеді. 
Бұл турасында Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясында былай 
деп айтты: «Қалыпты экономикалық өрлеу және халықтың 
тұрмысын жақсарту үшін табыс табу мақсатында мұнай мен 
газ өндіруді және экспорттауды жедел арттыру жолымен 
Қазақстанның энергетикалық ресурстарын тиімді пайдалану 
керек. Магистральдық мұнай құбырлары сенімділікке, 
экологиялық қауіпсіздікке және экономикалық тиімділікке 
негізделе отырып ел экономикасына елеулі үлес қосады. 
Қазақстан Республикасының сенімді, қауіпсіз әрі тиімді 
жұмыс істейтін көп векторлы, экспортқа бейімделген мұнай 
тасымалдау құрылымы – бәсекеге қабілетті басымдықтары 

бар және елдегі мұнай операцияларына жағымды 
инвестициялық жағдай жасайтын стратегиялық актив».

Қазақстанның мұнай-газ тасымалдау стратегиясы 
мемлекет тарабынан болсын, сол сияқты басшылардың, осы 
саладағы ұлттық мүддеге жауап беретін басты тұлғалардың 
іс-қимылдары жағынан болсын әрқашан оңтайлы әрі бірізді 
болғанын атап көрсеткен жөн. Оны іске асыруға мұнай 
құрылысшысынан бастап Елбасыға дейін көптеген адамдар 
қатысты, осының өзі midstream дамытудың стратегиялық 
маңызды әрі айрықша сипатын танытады. Себебі бұл 
мәселеде масштабты өндірістік міндеттерге қоса маңызды 
саяси мәселелер мен көзқарас қайшылықтары да шешіліп 
отырды…

Қазақстанның мұнай тасымалдау және экспорттау 
саясатының қалыптасуы жер қойнауын пайдаланушылардың 
өнімдерін транзиттік елдердің аумақтары арқылы еуропалық 
нарыққа жеткізетін сенімді жолды қамтамасыз етуден 
басталды. 1990-шы жылдардың бас кезінде мұнай тасымалдау 
үшін ең қауіпсіз әрі кеңінен пайдаланылатын тәсіл - құбырмен 
тасымалдау болды. Мұнайды теміржолмен тасымалдағанда 
ұрлау, рэкет және басқа да қылмыстық қауіп-қатерлер көп 
болатын. 

Негізгі қазақстандық транзит Ресей арқылы өтеді. Бірақ 
барлық сипатталған мұнай тасымалдау тәуекелдері құбырға 
да тән, сондықтан құбырға қол жеткізу мүмкіндігін алуға 
деген ұмытылыстардың айналасындағы дүрлікпелердің көп 
болатыны соншалық, ресейлік және бірлескен кәсіпорындар 
РФ Энергетика министрлігінің өнімнің тым болмаса бір 
бөлігін тасымалдауға арналған квоталарына әртүрлі қиын 
амалдармен әрең қол жеткізеді. (Нарықтың көптеген 
қатысушылары үшін бұл өндіріс ауқымының 30 %). Осыған 
сәйкес жағдай Қазақстан үшін де туындайды, оған Ресейден 
тәуелсіз әрі бөлек мемлекет ретінде мұнай тасымалдауға 
квота алу керек.

86 КӨП ВЕКТОРЛЫ ЭКСПОРТҚА 
БАСТАР ЖОЛ
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Істің басы- КВОТА
Мұнай саласында, негізінен мұнай тасымалдау 

саласында көп жыл еңбек еткен Қайыргелді Қабылдин 
былай деп есіне алады: «Ол уақытта біз халықаралық 
конференцияларда және кездесулерде инвесторлармен 
кездескенде экспорттайтын жалғыз құбыр - Атырау-Самара 
белгіленген картаны көрсететінбіз. Және де оған қол жеткізу 
үшін күш салу қажет болатын». 

Жылына 20 млн тонна өндіретін ҚР 1990-шы 
жылдардың басында Атырау-Самараға Ресей арқылы 
құбырмен транзиттеуге бұл шамадан бірнеше есе аз көлемде 
квота алады. Мұнай экспорттау квотасын ұлғайту үшін күрес 
ондаған жылдар бойы Қазақстанның мұнайшы қайраткерлері, 
ведомстволары мен құрылымдары үшін аса күрделі мәселе 
болып қала береді. Оның үстіне Атырау-Самара бағытының 
артықшылықтары да бар. Бұл - транспорттық шығындары ең 
аз жеткізу бағыты. 

1990-шы жылдары Самара транспорттау 
торабында сол уақыттағы экспорттау ағыны 
төмендегі нарықтарды кеңінен қамти отырып, 
бірнеше бағыт бойынша таратылатын:
• Самара – Тихорецк – Новороссийск,
• Самара-Лисичанск – Одесса,
• Самара – Ярославль – Приморск,
• «Дружба» біріктірілген жүйесі бойынша 

Беларуссия мен Польша шекарасындағы Адамова-
Заставаға дейін және Украина мен Словакия 
арасындағы Будковицеге дейін.

Қазақстандық мұнай Қара теңіз порттарынан өңірдің 
әртүрлі елдеріне, сонымен қатар қара алтынның дүниежүзілік 
биржасы орналасқан Жерорта теңізінің нарығына - Генуя мен 
Аугустаға танкерлермен жектізілетін. Сол жылдары Польша 
мен Словакия арқылы өтетін «Дружба» мұнай құбыры 
арқылы шикізатты Шығыс және Орталық Еуропа елдеріне 
жеткізуге болатын еді. Ал Приморскіден, кейінгі Усть-Луги 
қаласынан ол қазірдің өзінде көп ауқымда құрылықтың 
солтүстік елдеріне жеткізіледі.

Алайда Атырау – Самараның кемшіліктері де бар 
болатын. Біріншіден, оның өткізу қабілеті шектеулі болды, 
Қазақстанның мұнай экспорттау қажеттілігіне сай келмейтін. 
Екіншіден, транспорттық шығындарды үнемдеу қара алтын 
жүгін тасымалдаушылардың барлығына бірдей тиімді емес. 
Сапалы мұнай өндіретін, оыған байланысты мұнайының 
бағасы қымбат компанияларға өзінің сапасы жоғары мұнайы 
сұрыбы төмен мұнаймен араласып кеткені үшін нарықтық 
сыйақысын жоғалту тиімсіз. Мысалы тығыздығы бойынша 
Премиум класқа жуық теңіздік шикізат Юралс сұрыбынан 
әжептәуір қымбат. 

Десек те, осы құбырда сұрыбы мен бағасы әртүрлі 
мұнай сығымдалатыны (араластырылатыны) баршаға белгілі. 
«Транснефть» ресейлік басты мемлекеттік мұнай құбыры 
компаниясының өзі «мұнайды қабылдау, сақтау, сығымдау 
және айдау міндеттерін атқаратынын, Ресей мен Қазақстан 
мұнайының экспорттық бағыттарын құруда маңызды рөл 
атқаратынын» нақты атап көрсетеді. 

Қазақстандық құрылымдар, бірінші кезекте ҚР 
Энергетика министрлігі және сол уақыттағы «ҚазТрансОйл» 
Ұлттық компаниясы осындай қиын-қыстау жағдайда жұмыс 

істеп тұрған трансресейлік инфрақұрылымды тиімді 
пайдаланып, оң нәтижелерге қол жеткізе алды. 

1997 жылдан бері ұлттық мұнай компанияларында 
қызмет істеп келе жатқан Тимур Құлыбаев мұнай транзиті 
мен тасымалының сол уақыттағы жағдайы туралы былай 
деп әңгімелейді: «Біздің мұнайды жылына 3,5 млн тонна 
көлемде тасымалдауға 1990-шы жылдары Ресей ұсынған 
ковталар Қазақстанның экспорттық қажеттіліктеріне мүлдем 
сай келмейтін. Мен «ҚазТрансОйлға» қызметке келе сала 
мұнай экспорттау көлемін 4 есеге – жылына 15 млн тоннаға 
дейін ұлғайтуды міндеттедім. 

Бірақ ол уақытта магистральдық құбырлардың 
техникалық ахуалы өте нашар болатын. Мұнай тасымалдау 
жүйесінің нысандарына күрделі жөндеу және жаңарту 
жұмыстарын жүргізу қажет еді. Біз ішкі нарыққа мұнай 
жеткізу және экспорттау бойынша экономикалық лайықты 
тарифтерді есептеп алып дәлелдедік те, инфрақұрылымды 
дамытуға кірістік. Жалпы жүргізілген шаралардың 
нәтижесінде біздің сол уақыттағы негізгі экспорттық мұнай 
құбырымыз - Атырау-Самараның өткізу қабілеті жылына 10 
млн тоннадан 15 млн тоннаға дейін өсті.

Сол жылдары мен ресейлік салалық министрлікпен 
өте көп жұмыс істедім. Біз үкіметаралық келісім әзірледік, 
ол келісімге сай Ресей қазақстандық мұнайды өз аумағы 
бойынша еркін өткізетін болды. Кейінгі жылдары, әлемдік 
нарықта мұнай бағасы өсе бастаған кезде оның көп 
көмегі тиді, бюджетке экспорт есебінен тұрақты қолма-
қол ақша ағыны түсіп тұрды. Нәтижесінде біз, 2000-шы 
жылдардың бірінші жартысында, мұнайшыларымыздың 
мұнай экспортына деген сұраныстарын толығымен 
қанағаттандырдық». 

Ол үшін 2002 жылы 7-маусымда Қазақстан мен Ресей 
Үкіметтері Ресей аумағымен қазақстандық мұнайды ұзақ 
мерзімді транзиттеу туралы келісім жасайды. Осы құжатқа 
Президенттер Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путиннің 
қатысуымен екі елдің вице-премьерлері Кәрім Мәсімов пен 
Виктор Христенко қол қояды. Осы келісім бойынша Ресей 15 
жыл бойы Атырау-Самара бағыты бойынша жылына ең кемі 
15 млн тонна көлемінде қазақстандық мұнайды транзиттеуге 
және Махачкала – Тихорецк – Новороссийск мұнай 
құбырымен ең кемі 2,5 млн тонна мұнайды транзиттеуге 
кепілдік береді. (Кейіннен келісім тағы 10 жылға ұзартылады). 

Сол кезде Нұрсұлтан Назарбаев асқан ризашылықпен: 
«Мұндай келісімдер ТМД елдері арасында жоқ», - деген 
болатын. Владимир Путин оның сөзін былай деп қостады: 
«Қол қойылған құжаттар Қазақстан мен Ресейдің мүдделеріне 
толық сай келеді. Екі ел арасындағы өзара ынтымақтастық 
деңгейі бұрын-соңды болмаған деңгейге көтерілді. Мұның 
нәтижесі Еуропаның ғана емес, дүниежүзінің энергетикалық 
саясатына да ықпал етеді». 

Осы экспорттық мәміле ҚР мен РФ арасындағы мұнай 
қатынастарының, жалпы Қазақстанның мұнай саясатының 
айтулы оқиғасы болды. Екі мұнай экспорттаушы мемлекет 
1990-шы жылдары туындаған өзара сенімсіздік пен бір-
бірінің көмірсутегі нарығындағы бәсекелестік қимылдарына 
қанағаттанбау кезеңін осылайша аяқтады. 2000-шы 
жылдардың бас кезінен бастап Қазақстан мен Ресейдің 
мұнай-газ саласындағы серіктестігі кеңейіп, нығая бастады. 



МАГИСТРАЛЬДЫҚ МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫ  

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

Нақты нәтижелердің цифрлары жаңа үрдістердің 
көрсеткіші болып табылады. Келісімге 
қол қойылғаннан кейін «ҚазТрансОйл» 
компаниясының мұнай құбыры жүйесімен 
қазақстандық мұнайды РФ арқылы транзиттеу 

ауқымы едәуір артады. Атырау – Самара мұнай құбырымен 
– 2002 жылғы 14 млн тоннамен салыстырғанда 2009 жылы 
17,5 млн тоннаға дейін мұнай жеткізіледі. Ақтау – Махачкала 
– Новороссийск бағыты бойынша – 2002 жылғы 2,9 млн 
тоннамен салыстырғанда 2008 жылы мұнай жеткізу ауқымы 
4,5 млн тоннаға дейін артады. 

Осы арада «ҚазТрансОйл» өз қуаттылықтарын 
пайдаланып қазақстандық мұнайды экспорттау географиясын 
кеңейтеді. Магистральдық мұнай құбыры жүйесінің 
көмегімен жүк жөнелтушілер қара алтынды Ақтау порты 
арқылы – Иран бағытына, сонымен қатар Бакуге жөнелте 
алады. Осы жерлерден цистерналарға ауыстырып тиелген 
және Кавказ арқылы жөнелтілген мұнай Қара теңіз порттары 
Батуми мен Кулевиге жеткізіледі, сондай-ақ қазақстандық 
шикізатты Баку – Тбилиси – Джейхан құбырымен Жерорта 
теңізі нарығына жіберуге болады. Ал Атырау – Самара 
арқылы мұнайды Қара теңіз бен Балтық теңізінің порттарына, 
«Дружба» магистральдық мұнай құбыры жүйесіне және 
Украина, Литва МӨЗ-деріне жеткізуге болады. Қазақстандық 
мұнай экспорттау нарықтары мен бағыттары мұндай кең 
ауқымда еш уақытта қамтылмаған болатын. 

Қазақстанды әсіресе Каспий мен Оңтүстік Кавказ 
арқылы Қара теңіз бассейніне баратын бағыт қызықтырады, 
онда транспорттық инфрақұрылымның жеке активтерін 
қалыптастыруға мүмкіндіктер бар. Сондықтан 2000-шы 
жылдардың екінші жартысында «ҚазМұнайгаз» Батуми 
мұнай теримналын сатып алады. Бұл – транспорттық дәлізді 
бақылау ісін жақсарту және Қара теңіз және Жерорта теңізі 

бассейніндегі мемлекеттерде жұмыс істейтін Rompetrol мұнай 
өңдеу және өткізу тобын сатып алып, шоғырландыру әсерін 
ұлғайту мақсатында қабылданған шешім еді. (Бұл жөнінде 
«Отын секторы және шикізатты тереңдетіп өңдеу» тарауында 
толығырақ айтылған).

Бұл кезеңде ҚР-ның өзінде көптеген мұнай транспорттау 
қуаттылықтары жөнделіп, жаңалары салынды, олар мұнай 
экспорттауды әрі қарай дамытуға негіз болып отыр. 

Осындай және басқа да техникалық, саяси қайта құрулар 
Қазақстанды және оның мұнай экспорттаушыларын 2000-шы 
жылдардың орта шенінде-ақ әртүрлі бағыттар ішінен кең 
таңдау жасау мүмкіндігімен қамтамасыз етті. 2004 жылы 
Ресей өзінің «Транснефть» жүйесі арқылы 17,5 млн тоннаға 
дейін қазақстандық қара алтынды тасымалдауға дайын болды. 
Бірақ ҚР-ға Каспий құбыр консорциумы (КТК) жүйесі тиімді 
болды. 

КТК мұнай құбырының пайда болуы Қазақстанның 
экспорттау мәселесіне түбегейлі өзгеріс енгізгенін мойындау 
керек. 1990 жылдары басты шешімдер әкімшілік саланың - 
РФ арқылы қазақстандық транзитке квота көлемін белгілеу 
туралы келіссөздер жүргізетін үстел басындағы тұлғалардың 
құзырында болатын. 2000-шы жылдардың бас кезінен 
бастап экспорттау мүмкіндіктерін кеңейту, негізінен, құбыр 
жобаларының акционері - компаниялардың инвестициялық 
саясатына тәуелді бола бастады. Олардың басым көпшілігі 
өндіруші компаниялар болатын. Сондықтан мұнай экспорттау 
үшін қуаттылықтарды техникалық дамыту қазақстандық 
мұнай транспорттау жүйесінде ұзақ жылдар бойы басым 
үрдіс болып қалып отыр. 

Алайда КТК жобасын іске асыру ісі құбыр жолын 
құрылыс трассасына шығарғанға дейін көптеген күрделі 
саяси бұрылыстардан өтті.
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ЕУРОПАҒА
ЖОЛ АШЫЛДЫ

Каспий құбыр консорциумы

«НАЗАРБАЕВТЫҢ әділ шешімі»

Бұл жоба 1992 жылы Қазақстан Республикасы мен Оман 
Сұлтандығы  «Көмірсутегін Қазақстаннан әлем нарығына 
тасымалдауға арналған Каспий Құбыр Консорциумын (КТК) 
құру  туралы» үкіметаралық келісім жасаған сәттен басталды. 

Неліктен Оманмен келісім жасалды? Бастаманы 
Сұлтандық көтерді. Жас посткеңестік республикалар сияқты 
1990-шы жылдардың басында Парсы шығанағындағы 
бай елдердің үлгісімен олжалы болғысы келді, әлемнің 
осы қиырындағы мемлекеттер Каспий өңірінде  табысты 
бизнес құруды ойластырды. Табыс тапқысы келген араб 
инвесторлары қызықты жобалар ұсынады, миллиардтаған 
капитал салымдарын салуға уәде береді. Сұлтандық 
атынан халықаралық бизнесмен Джон Дойс әрекет етеді, ол 
Қазақстанның Теңіз бойынша келіссөздерінде әлденеше рет 

кеңесші болған.  КТК құбыр жобасы алып Теңіз кен орны 
мен оған жақын орналасқан Королевский кен орнын игеруге 
арналған мегажобамен тікелей байланысты екені сөзсіз.

1993 жылы екіжылдық келіссөздердің қорытындысы 
бойынша «Қазақстанмұнайгаз» мемлекеттік компаниясы 
американдық Chevron Overseas Petroleum компаниясымен 
«Теңізшевройл» бірлескен кәсіпорнын құру туралы келісімге 
қол қояды. Солтүстік Батыс Қазақстанда алып мұнай 
экспорттайтын құбыр салу  - мегажобаны жүзеге асырудың 
басты талаптарының бірі болады. Теңіз мұнайының жоғары 
тауарлық көрсеткіштерге ие екені мәлім және оның нарықтық 
құндылығын сақтау үшін тұтынушыларға қара алтынды 
сапасыз әрі нашар сұрыптармен араластырмай жеткізу қажет.    

Бұл - қазақстандық мұнайды халықаралық нарыққа 
жеткізетін ең қысқа, саяси қауіпсіз және құны бойынша 
үнемді құбыр бағыты. КТК салатын құбырдың ұзындығы 
1510 шақырымды құрайды. Ең көп өткізу қабілеті жылына 67 
млн тонна көлемінде болады деп жоспарланды. КТК бірінші 
акционерлері өз үлестерін былайша бөледі: Оман 50 % алады, 
себебі жобаны қаржыландыруға уәде береді. Қазақстан мен 
Ресей қалған акцияларды тең бөліп алады. 

Жаңа халықаралық құбыр құрылысы жас республика-
ның мұнай өнеркәсібі мен ғаламдық нарықтық рөлін 
күшейтуде жоғары маңызға ие болады. Теңіз – ҚР-дағы 
басты, бірақ жалғыз кен орны емес, оның өндірімділігінің 
өсуі тиімді өткізу арнасымен қамтамасыз етуге байланысты. 
Табиғи ресурсқа бай, Еуразияның дәл ортасында орналасқан 
Қазақстан сияқты мемлекетке халықаралық нарыққа 
шығаратын сенімді экспорттық коммуникациялар салу – 
экономикалық өрлеудің негізді шарты. 

КТК жобасын алға бастыру ісіне жас мемлекеттің 
Қадыр Байкенов, Нұрлан Балғымбаев, Равиль Чердабаев, 
Ләззат Қиынов, Анатолий Лобаев, Қайыргелді Қабылдин 

сияқты көрнекті мұнай қайраткерлері мен басқа да тұлғалары 
қатысады. Бірақ ойға алған істі орындаудың қиын болғаны 
соншалық, оған Елбасының өзі араласады. Басты саяси 
қиындық сол: Теңізді игеру және КТК құбырын салу 
жобаларына қатысатын Chevron компаниясы және басқа да 
өндіруші компаниялар Оманның басым рөлін мойындамайды. 
Олар өз мұнайын тасымалдау және экспорттау істерімен 
өздері айналысқысы келеді, ал ондай модель Оманның 
консорциум акцияларының жартысын иелену құқығына 
қайшы келеді. Компаниялар бұл жобаға тек толыққанды 
қатысушылар дәрежесінде кіргісі келеді, ол акциялардың 
алдыңғы бөлісін қайта қарауды талап етеді. 

Оның үстіне ресейлік және батыстық компаниялар, 
ресейлік үкімет пен корпоративтік серіктестер бір-
біріне толық сенбейді. Құбыр құрылысын қаржыландыру 
сызбасы туралы дау қыза түседі. Мүдделер бәсекелестігінің 
салдарынан құбыр жобасын даярлау ісі бірнеше жылға 
созылады. Ресейлік саясатшылардың көбі КТК жобасын 
қолдамайды, себебі өздерінің дәстүрлі нарығында Қазақстан 
атынан жаңа күшті қатысушының пайда болғанын қаламайды. 

КТК жобасын ұйымдастыру кезінде халықаралық сарапшылар мұнай 
тасымалдайтын әртүрлі он шақты бағытты ұсынады. Негізгісі – Ресей 
арқылы Қара Теңізге, Иран арқылы Парсы шығанағына, Каспий мен 
Кавказ арқылы Түркияға және Жерорта теңізіне баратын бағыт. 
Ақырында кәсіпқойлар мен саясатшылар Теңізден Атырау арқылы 
Новороссийскіге және Қара теңіз жағалауына баратын бағытты  - ең 
басым бағыт деп шешеді. 



КТК туралы шартты даярлауға тікелей қатысқан 
Қайыргелді Қабылдин бұл жөнінде былай деп әңгімелейді: 
«Біз мұндай ірі масштабтағы жобаға бірінші рет қатыстық. 
Таңғы тоғызда басталған талқылаулар түннің бір уағына 
шейін созылатын. Келіссөздерге біздің тараптан қатысқандар: 
мен, мұнай және газ вице–министрі Ғ.К. Кешубаев, 
«Оңтүстікмұнайқұбыры» ӨБ бас директоры Т.М. Қасымов, 
оның орынбасары И.Д. Каспер. Біз 1996 жылдың мамыр 
айынан бастап желтоқсанға дейін - жарты жыл бойы – 
«Метрополь» отелінде болдық. Біздің келіссөздер жүргізетін 
командамызда заңгерлер, қаржыгерлер, техникалық 
кеңесшілер болды. Танымал Sherman&Sterling фирмасы біздің 
заң кеңесшіміз болды және бұл тәжірибенің бізге көп пайдасы 
тиді – біз халықаралық мұнай компанияларының осындай 
мәмілеге деген қарым-қатынасын түсіне бастадық». Осы 
келісімді даярлауда сол уақыттағы Мұнай және газ министрі 
Нұрлан Балғымбаев маңызды рөл атқарды. 

Алайда мәселе ең жоғарғы деңгейде шешілді: 
Президент Назарбаев Ресейдің сол кездегі премьері Виктор 
Черномырдинмен бір жарым жыл ішінде 13 рет кездеседі. 
Назарбаев 10 серіктестік қағидатын ұсынады, оның ең 
бастысы - «Алманы тең бөлу!». Яғни, акциялардың жартысы 
қатысушы елдер арасында бөлінеді, ал екінші жартысын 
болашақ құбырмен өз мұнайын тасымалдауға квота алу үшін 
жобаны инвестициялайтын компаниялар алады. 

Даярлық пікірталастарына Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Борис Ельцинмен ұзақ уақыт бойы жүргізген жеке 
келіссөздерінен кейін ғана нүкте қойылады. Нұрлан 

Балғымбаев бұл туралы былай деп әңгімелейді: «Біз 
бағдарлама жасадық. Нұрсұлтан Әбішұлы сол бағдарламаны 
алып Борис Николаевичке тура ауруханаға барды. Біз бәріміз 
палатаның сыртында тұрдық. Нұрсұлтан Әбішұлы 2,5 
сағаттай әңгімелесті, осыдан кейін ауруханаға Черномырдин, 
Олег Сосковец (сол уақыттағы РФ вице-премьері) 
шақыртылды және осы кеңейтілген құрамда КТК мәселесі 
шешілді». 

Ымыраластыққа қол жеткізген соң 1996 жылы сәуірде 
Алматыда КТК қайта құру туралы хаттамаға қол қойылады. 
Акциялардың жартысын қатысушы елдер алатын болады: 
Ресей – 24 %, Қазақстан – 19 %, Оман – 7 %. ҚР мен РФ 
арасында акциялар КТК жүйесіне енген мұнай тасымалдау 
активтерінің құнымен белгіленіп, бөлінеді: қазақстандық 
үлес $300 млн, ресейлік үлес $450 млн деп бағаланды. Оман 
өзінің жобаға алдында қосқан үлесі үшін қатысушы елдердің 
үлесіндегі қалдық пакетті иеленеді. 

Компаниялардың үлестерін мұнайшылар: Chevron, 
British Gas, Agip, Mobil, ЛУКОЙЛ, «Роснефть»/Shell, 
«Қазақойл»/Amoco, Oryx өз арасында бөліседі. Жер қойнауын 
пайдаланушы компаниялар «мұнай құй немесе төле» 
шартымен құбырды жүктеуге кепілдіктер береді, сонымен 
қатар жобаны 100 пайыз қаржыландыру міндетін алады. 
(Кейіннен КТК акционерлерінің құрамы өзгереді және оның 
құрамы қазір мынадай – Каспий құбыр консорциумының 
акционерлерін қараңыздар).
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Каспий құбыр консорциумының акционерлері, % 

Дерек көзі: Каспий құбыр консорциумы



КТК мұнай құбырының бағыты  

Дерек көзі: Каспий құбыр консорциумы

1996 жылы 6-желтоқсанда КТК Акционерлерінің 
Шартына қол қойылды, қатысушылар Теңіз – Тихорецк – 
Новороссийск бағыты бойынша өткізу қабілеті 67 млн 
тонна болатын мұнай құбырын салу туралы шешімді бекітті. 
Ал 1999 жылы 12-мамырда Новороссийск маңындағы 
Южная Озерейка-2 кенті ауданында салтанатты түрде КТК 
құрылысының символдық алғашқы тасы қаланды. 

Құбырдың техникалық өткізу қабілеті бірінші кезеңде 
кейіннен жылына 67 млн тоннаға дейін ұлғайту шартымен 
жылына 28,2 млн тонна деп белгіленді. Бастапқы инвестиция 
ауқымы шамамен $2,2 млрд, ал жобаны толық жүзеге асыру 
үшін - $4,5 млрд көлемінде жоспарланды. Бірінші кезеңдегі 
нысандардың құрылысы жеке акционерлердің консорциумға 
ұсынған кредиттерімен қаржыландырылды. 

Салынған қаражат пайдаға асты: 2001 жылы 
26-наурызда Атырауда құбырды теңіздік мұнаймен толтыру 
жұмыстары, ал сол жылдың 27-қарашасында Южная 
Озерейка-2 терминалында танкерге бірінші мұнай құю 
басталды. КТК жүйесі бойынша мұнай экспортын бастау 
салтанатына танымал тұлғалар жиналды. Оған Қазақстан 
Республикасы Премьер-министрінің орынбасары Владимир 
Школьник, Ресей Энергетика министрінің бірінші 
орынбасары Иван Матлашов, «Қазақойл» президенті Нұрлан 
Балғымбаев, «Мұнай және газ тасымалдау» ҰК бас директоры 
Тимур Құлыбаев және оның орынбасары Қайыргелді 

Қабылдин, РФ-дағы АҚШ елшісі Александр Вершбоу, 
АҚШ Энергетика министрінің көмекшісі Вики Бэйли, 
ChevronTexaco басқармасының төрағасы және бас атқарушы 
директоры Дэвид О’Райлли және басқарма төрағасының 
орынбасары Ричард Мацке қатысты. Оған қоса КТК басқа 
да акционер компанияларының жоғары лауазымды өкілдері 
де таныстырылды. Осы өкілдердің барлығы және олардың 
компаниялары осы жобаның табысты іске асырылуына үлес 
қосты. Дегенмен, осы оқиғадан біраз уақыт бұрын сол кездегі 
РФ Отын және энергетика министрінің орынбасары Анатолий 
Шаталов айтып өткендей: «Барлық стратегия мен негізгі 
жұмыстарды қазақстандық тарап атқарды».

Теңіз - Новороссийск мұнай құбырының қолданысқа 
енгізілуіне АҚШ конгрессмендері жоғары баға берді. Олар 
Президент Нұрсұлтан Назарбаевқа арнайы жолдау жолдап, 
КТК құбырының іске қосылуын осы өңірдегі мемлекеттердің 
дамуында шешуші рөл атқаратын «Қазақстан, Ресей және 
АҚШ елдерінің экономикалық ынтымақтастығының 
маңызды белесі» деп атады. Мұнай құбыры американдық 
инвестицияларды тарту есебінен Қазақстанның экономикалық 
тәуелсіздігін нығайтуға қуатты серпіліс бермек. Көп күттірген 
транспорттау инфрақұрылымы Каспий бассейніндегі 
энергетикалық ресурстарға жол ашады», - деп жазды 
конгрессмендер.

2002 жылдан бастап КТК жүйе сіне  жүк 
жөнелтушілер саны көптеп өсе бастайды, оған «Арман», 
«Торғай-Петролеум», «Қазақойл-Ақтөбе» бірлескен 
кәсіпорындары, «CNPC-Ақтөбемұнайгаз» ААҚ, 
PetroKazakhstan, «ҚазМұнайГаз» Сауда үйі» ЖШС 
сияқты компаниялар қосылады. Мұндай мүмкіндікке жер 
қойнауын пайдаланушылар КТК және «ҚазТрансОйл» 
компанияларының «Атырау» деп аталатын мұнай айдайтын 
станцияларының қуаттылықтарын біріктірген құбырдың екі 

тармағын салу арқылы қос компанияның мұнай тасымалдау 
жүйелерін бір-біріне қосу нәтижесінде қол жеткізді. 

2004 жылы мамырда КТК жүйесі бірінші кезеңнің 
жобалық қуаттылығын толығымен жүктейді. Қарашығанақ 
мұнай-газ конденсатты кен орнының сұйық көмірсутегін 
жеткізуді бастаған ұзындығы 635 шақырым Ақсай – 
Үлкен Шаған – Атырау мұнай құбырын қолданысқа енгізу 
нәтижесінде бұл межеге қол жеткізілді. Қазақстаннан 
КТК-ге жылына 21,7 млн тоннаға тарта шикізат жеткізіле 
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бастады. (Жеткізілетін мұнайдың қалған бөлігін ресейлік 
акционерлер мен кен орындары қамтамасыз етеді). Осы 
кезеңдегі транспорттау тарифі бұл бағытта бір тоннаға $24,6 
көлемінде белгіленді.

КТК жүйесімен мұнай жеткізуге сұраныс арта түсуде, 
себебі консорциум жеткізушілердің саны қаншалықты көп 
болса да, әлі күнге дейін Атырау-Самара шеше алмай келе 
жатқан мұнайдың тауарлық құндылығын сақтау мәселесін 
шешті. КТК құбырында жүк жөнелтушілерге арналған мұнай 
сапасын бақылайтын банк жұмыс істейді. Мұнайдың құбырға 
кірген кездегі және шыққан кездегі сапасы құны белгіленген 
эталонмен салыстырылады. Егер өндіруші құбырға сапасы 
нашар мұнайды жүктеп, соңында сапасы жақсы қоспаны алса, 
онда ол жақсы мұнайдың иесіне баға айырмасын төлейді. 
Жалпы КТК жүйесі бойынша әлемдік нарыққа жеткізілетін 
қара алтынның сұрыбы CPC-blend деп аталады. 

2008 жылы қазанда КТК акционерлері мұнай 
құбырының өткізу қабілетін 67 млн тоннаға дейін ұлғайту 
қағидаттары туралы меморандумға қол қояды, 2010 жылы 
қазанда жоба бойынша жұмыстарды инвестициялау туралы 
шешім қабылдайды, ал 2011 жылы 1-шілдеде «Атырау» МАС 
аумағында құрылыстың басталуына арналған салтанатты 
рәсім өтеді. 

КТК жүйесін толық ұлғайту жобасы қолданыстағы 
мұнай айдайтын станцияларды жаңартуды және қосымша 
10 станция салуды, оның ішінде екеуін Қазақстан аумағында 
және сегізін Ресей аумағында салуды қажет ететіні белгілі. 
Оған қоса - Новороссийск маңында мұнай сақтайтын алты 
резервуар құрылысын және КТК Теңіз терминалында 
үшінші айлақша құрылғысын салу, сонымен қатар құбырдың 
Қазақстандағы 88 шақырымдық учаскесін диаметрі үлкендеу 
құбырға ауыстыру қажет. Жоспарланған жұмыстарды 
қаржыландыру үшін консорциум бір тоннаға 38 долларға 
дейін инвестициялық құрамдас бөлігін ескере отырып 
транспорттау тарифтерін көтереді. 

Механикалық өткізу қабілетін жылына 67 млн тоннаға 
дейін ұлғайту Жобаны іске асыру нәтижесі болуы тиіс, 
бұл көлемді қоспаның көмегімен жылына 75 млн тоннаға 
дейін ұлғайтуға болады. Қазақстандық мұнайды тасымалдау 
мүмкіндігі жылына 27,2 млн тоннадан 52 млн тоннаға дейін 
ұлғайтылады. Биылғы 2017 жылы КТК жүйесін ұлғайту 
жұмысы толығымен аяқталуы тиіс. Өткен жылы құбырға 
Қазақстанның Қашаған кен орнында өндірілген бірінші 
теңіз мұнайын жүктеу басталған болатын, ал биыл ол көлем 
бірнеше есеге ұлғайтылмақ. Оған қоса Теңіз/Королевский 
кен орындарының өндірімділігі арта түсуде, онда келесі 
онжылдықтың бас кезінде өндіру ауқымы жылына 12 млн 
тоннаға дейін ұлғайтылады. 

КТК басшысы Николай Горбань биыл, 2017 жылы, 
65 млн тонна мұнай жеткізу жоспарланып отыр деп 
мәлімдеді. Былтырғы жылғы ауқыммен салыстырғанда 
21 млн тоннаға артпақ. 

Қазақстан аумағындағы МАС құрылысы және 
қайта құрылымдау жұмыстарының бас мердігері - 
«ҚазҚұрылысСервис» МГҚК» АҚ. Жалпы алғанда негізгі 
құрылыс жұмыстары Қазақстанда 7 мердігерлік ұйымға, ал 
Ресейде 11 ұйымға жүктелді. КТК өткізу қабілетін ұлғайту 
жобасының құны 5,4 млрд долларды құрайды. КТК жеке 
қаражаты жобаны негізгі қаржыландыру көзі болды. Бұл 
қаражат тарифті жоғарылату туралы және жобаның Бірінші 
кезеңін қаржыландыруға арналған кредиттер бойынша 
пайыздық мөлшерлемені азайту туралы алдында қабылданған 
шешімнің арқасында тарифтік түсімдерді жинақтау 
нәтижесінде құралады.

Ұлғайту жұмыстары аяқталған соң және құбырдың 
өткізу қабілеті толық іске қосылған соң КТК жыл сайынғы 
болжамды тарифтік түсімі $2,3 млрд болады деп бағаланып 
отыр. Осы ақшаның бір бөлігін өзінің қатысу үлесіне сәйкес 
Қазақстан алатыны түсінікті.



ШЫҒЫС
БАҒЫТ

ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ МҰНАЙ ҚҰБЫРЫ

ЭСТАКАДАЛАР 
ШЫҒЫСҚА «ЖОЛ АШТЫ» 

КТК жүйесі – Қазақстаннан мұнай экспорттайтын едәуір масштабты дәліз. 
Алайда республика қара алтынды еуропалық бағытпен транспорттауға қоса Қытайға 
тасымалдайтын қуаттылықты құрып, дамытып жатыр.  Экспорттық балансты қамтамасыз ету 
табыс көздерін және транзиттік тәуекелдерді әртараптандыру үшін ғана емес, оның үстіне 
мемлекеттің энергетикалық және стратегиялық айқындамасын тұрақтандыру үшін де қызмет 
етеді. Бұл саладағы нарықтық факторларды саяси басымдықтар толықтырады. Қазақстанның 
қазіргі әлемдегі көпвекторлық және теңгерімделген айқындамасын ұстанатын Президент 
Нұрсұлтан Назарбаевтың бағыт-бағдарына ҚР экспорттау саясаты нақты іс-қимылдармен және 
мұнай-газ саласындағы отандық компаниялардың жобаларымен қолдау көрсетеді.  

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап-ақ 
қытай нарығына шығу үшін шекаралық Дружба 
станциясынан Қытайдағы Алашанькоу және 
Куйтунь пункттеріне дейін теміржол бағыты іске 
қосылған болатын. Шығыс бағыттағы экспортқа 

әр уақытта Ақтөбе және Шығыс Қазақстан облыстарының 
кен орындары шикізат базасы ретінде қызмет етеді. Мұнай 
жүктерін тасымалдау үшін Ақтөбе облысындағы Бестамақ, 
Қызылорда облысындағы Атасу және Текесу станциялары 
мен эстакадалары пайдаланылып әрі дамытылып жатыр. 

АТАСУ МҰНАЙ ҚҰЯТЫН ЭСТАКАДАСЫНЫҢ 
ПАРАМЕТРЛЕРІ:

• Жобалық мұнай құю қуаттылығы жылына            
3 млн тоннаға дейін,

• Екіжақты мұнай құятын эстакада, 
• Құрылғы 40 цистернаға бірдей мұнай құюға 

есептелген,
• Инвестиция көлемі – шамамен  $7,32 млн, 
• Іске қосу кешенінің капитал салымдары                

$5,5 млн астам.

Бұл қуаттылықтар жер қойнауын пайдаланушылардың 
сұраныстарына орай салынды. Атасуда мұнай құятын 
эстакаданы салмас бұрын «ҚазТрансОйл» компаниясы 
өңірдің жер қойнауын пайдаланушыларымен  келіссөздер 
жүргізіп, олардан жаңа қуаттылықтарға мұнай жеткізу, Атасу 
МАС-қа дейін тасымалдау және теміржол цистерналарына 
мұнай құю жөнінде кепілдік алды. Бұл эстакаданың жобалық 

өткізу қабілеті жылына 3 млн тоннаны құрайды,  оның ішінде 
1 млн тонна мұнай Құмкөлдікі. «ҚазТрансОйл» бұл жобаны 
өзі қаржыландырып, 7,32 млн долларға жуық инвестиция 
салды. 2000 жылы пайдалануға берілген мұнай құятын 
теміржол эстакадасы мұнайды теміржолмен Павлодар  МӨЗ- 
ге және Қытайға жеткізіп, ауыстырып тиейді. Ол транзиттік 
мақсаттарға да қызмет етеді: осында ҚХР-ға экспортталатын 
Батыс Сібір мұнай құбырымен жеткізілген мұнай ресейлік 
цистерналарға құйылатын.

Қазақстанның қалпына келтіру кезеңінен қарқынды 
экономикалық даму кезеңіне қарай аяқ басуына орай 
ҚХР-ның ҚР-мен әрекеттесуге деген қызығушылығы арта 
түсуде. 1997 жылы қыркүйекте Алматыға ҚХР Мемлекеттік 
кеңесінің Премьері Ли Пэн бастаған Қытай үкіметінің 
өкілдік делегациясы келді, делегация құрамында Қытай 
Компартиясы саяси бюросы тұрақты комитетінің екі 
мүшесі, ҚКП ОК сегіз мүшесі және бірнеше ірі мемлекеттік 
корпорация басшылары болды. 

24-қыркүйекте Ли Пэнмен ҚР Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев кездесті. Тараптар екі елдің ынтымақтастығы, 
оның ішінде мұнай-газ саласындағы әріптестігі туралы 
тарихи келісімге қол қойды. Сол кезде ҚР Экономика 
министрі міндетін атқарған Ө.Е. Шүкеевтің басшылығымен 
өткен үкіметаралық келіссөздер түнге дейін созылды. 
Келіссөзге қатысқан Қайыргелді Қабылдиннің әңгімелеуінше, 
мұнай блогы бойынша келіссөздер Өзен кен орнын сату және 
Қазақстаннан Қытайға құбыр жолын тарту туралы болды. 
КТК бойынша талай-талай келіссөздер жүргізіп,  тәжірибе 
жинақтаған қазақстандықтар Қытайға мұнай құбырын тарту 
бойынша да уағдаластықтарға қысқа мерзім ішінде қол 
жеткізді



БҰРЫНҒЫ КСРО-ДАН – ҚАЗАҚСТАННАН 
ҚЫТАЙҒА ЖҮРГІЗІЛГЕН БІРІНШІ ҚҰБЫР 

ҚР Энергетика және табиғи ресурстар министрі 
Дүйсенбай Дүйсенов және CNPC Бас директоры Чжоу 
Юнкан ұзындығы 3200 шақырым және құны шамамен 305 
миллиард доллар тұратын Батыс Қазақстан – Батыс Қытай 
(Ақтөбе – Синьцзянь-Ұйғыр автономды ауданы бағыты 
бойынша) мұнай құбырын салу туралы келісімге қол қояды. 
Осыған сәйкес қытайлық серіктесі Қазақстанға жобаны 
іске асыруға кепілдік береді. Келісімде  мұнай құбырының 
құрылысы 5+ықпалшарасыз 2,5 жыл ішінде аяқталуы тиіс 
деп көрсетілген. Осы мерзім аяқталған соң, егер ол салынып 
бітпесе, инвестицияға қоса барлық мүлік Қазақстанға 
қайтарылады.  

Нұрсұлтан Назарбаев сол кезде «Инвестициялар 
мен мұнай құбырының құрылысы Қазақстанда мыңдаған 
қосымша жұмыс орындарын ашатынын, мұнай құбырының 
бойына автожол салынатынын және тиісті инфрақұрылым 
құрылатынын» атап көрсетті. CNPC вице-президенті 
Ву Яаовен «жаңа мұнай құбыры идеясының КТК-ге 
қайшы келмейтініне, ал Қазақстан үшін өткізу нарығына 
транспорттық жолдарды көптеп ашу тиімді екеніне» назар 
аудартты. 

Кеңқияқ – Атырау учаскесінің құрылысы - Қытайға 
жүргізілетін құбырдың бірінші кезеңі болады деп шешілді. 
(Ақтөбе облысындағы Кеңқияқ пен Жаңажол кен орындары 
ол кезде Қазақстандағы қытайлық мұнай өндіру орталықтары 
болатын). Ол уақытта Ақтөбеден бір ғана Кеңқияқ – 
Орск МӨЗ мұнай құбыры ғана жүргізілген болатын, ол 
монополиялық тұтынушыға мұнай жеткізетін және одан 
дұрыс табыс түспейтін. 

Сондықтан қытайлық тарап та, қазақстандық тарап 
та экспортқа шығу қажеттігін түсінді және ақтөбелік кен 
орындарының Атыраудағы мұнай хабына қосылуы – осындай 
мәселелерді шешетін еді. Еркін экспорттауды бастағанға 
дейін және ҚХР-ға баратын құбыр жолын салғанға дейін 
ҚР Үкіметінің 1999 жылы маусымда Ақтөбе өңірінің жер 
қойнауын пайдаланушыларын КТК және Атырау-Самара 
экспорттық қуаттылығына қосу туралы тапсырма беріп, 
бірінші кезектегі мәселені шешкені де сондықтан. Мұндай 
шешім синергетикалық нәтиже береді, себебі тұтас бизнес 
кешенін  - мұнай өндіруші, транспорттау, мұнай құрылысы 
кешенін дамытуға мүмкіндік береді. Ал ең бастысы – өткізу 
нарығын әртараптандырады және қара алтынды тиімсіз өткізу 
тәуекелін азайтады.
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КЕҢҚИЯҚ – АТЫРАУ МҰНАЙ ҚҰБЫРЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

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



2001 жылы қазанда «Мұнай және газ тасымалдау» ҰК» 
ЖАҚ пен CNPC International Kazakhstan ЖШС Кеңқияқ-
Атырау мұнай құбырының құрылысы туралы шектелмелі 
келісім жасайды. Ал оның құрылысын салу және пайдалану 
жұмыстарына «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр 
компаниясы» ЖАҚ БК бекітеді, оның акцияларының 51% 
«ҚазМұнайГаз», ал қалған акцияларын CNPC International 
Kazakhstan иеленеді. «Биыл біз ұзындығы 450 шақырым 
Кеңқияқ - Атырау мұнай құбырын салуды жоспарлап 
отырмыз. Ол ақтөбелік кен орындарынан Атырау - Самара 
және КТК бағыттарына мұнай жеткізеді, сонымен қатар Ақтау 
порты арқылы мұнай тасымалдайды», - деді «ҚазМұнайГаз» 
бірінші вице-президенті Тимур Құлыбаев.

2002 жылғы 23-мамырда мұнай құбырының құрылысы 
басталды. Оның үстіне батыс тармақ - бастапқы, тактикалық 
басты бағыт.  Осы жобаны стратегиялық іске асыру жаңа 
Батыс Қазақстан – Батыс Қытай  трансконтиненталдық 

магистральдың құрылысының басталғанын білдіреді. 
«Кеңқияқ» мұнай айдайтын станциясынан «Атырау» 
МАС-қа дейінгі құбыр құрылысының тапсырысшысы 
болған «МұнайТас» компаниясы 1600-ге тарта жоғары 
білікті инженер-техникалық қызметкерлерді, халықаралық 
стандарттарға сәйкес өнімділігі жоғары заманауи техникалық 
ресурстарды  тартты. 

Кеңқияқ – Атырау мұнай құбырын салу барысында 
линиялық жапқыштар, катодтық қорғаныс станциялары, 
автоматика жүйесі және тедемеханика жүйесін энергиямен 
жабдықтау көздері дәрежесінде күн батареясы жүйелерін 
пайдалану сияқты жаңа инженерлік шешімдер қолданылды. 
СКАДА нақты уақыт тәртіптемесімен автоматтандырылған 
басқару жүйесі ендірілді, негізгі байланыс түрі дәрежесінде 
талшықты-оптикалық линиялар, сонымен қатар Орал 
өзені арқылы өткенде көлденең бағытта бұрғылау әдісі  
қолданылды. Жобаны қытайлық серіктес қаржыландырды. 

Дерек көзі: Rusenergy

2003 жылы наурызда, яғни құрылыс басталғаннан 
кейін жарты жылға жетпей, Кеңқияқ-Атырау магистраль-
дық мұнай құбырының Бірінші іске қосу кешені  
пайдалануға беріледі.

Ал 2004 жылы мамырда Нұрсұлтан Назарбаевтың 
ҚХР-ға сапары шеңберінде «ҚазМұнайГаз» президенті 
Ұзақбай Қарабалин мен CNPC бас директоры Чэнь Гэн 
Атасу – Алашанькоу мұнай құбыры құрылысының негізгі 
қағидаттары туралы келісімге қол қояды. Бұл Батыс 
Қазақстан – Батыс Қытай магистралінің екінші учаскесі. 

2004 жылы ҚР Энергетика және минералдық 
ресурстар министрі қызметін атқарған Владимир Школьник 
былай деп есіне алады: «Маған Атасу – Алашанькоу 
мұнай құбырының құрылысы туралы қытайлық тараппен 

келіссөздер жүргізу жауапкершілігі жүктелді. Қазақстанға 
бұл жоба әлем нарығына мұнай жеткізетін бағыттарды 
әртараптандыруға мүмкіндік беретін. Ол уақытта КТК 
бағыты, Атырау - Самара құбыры  жұмыс істеп тұрған,  
Баку – Тбилиси – Джейхан мұнай құбыры салынып жатқан. 
Бірақ қытайлық бағыт аса перспективті деп саналатын. 
Келіссөздер процесі өте ауыр болды және ұзақ уақытқа 
созылды.  Әйткенмен де біз қаржыландыру үшін ҚХР 
тарабынан банк кепілдіктері беріледі, жоба бойынша 
мердігерлерді бөлгенде қазақстандық үлес 50% болады 
және мұнай құбырының толтырылуына қытайлық тарап 
жауапты болады деп уәделестік».

ПОСТКЕҢЕСТІК ЖЫЛДАРЫ САЛЫНҒАН НЕМЕСЕ ЖОБАЛАНҒАН, 
ТМД-ДАН ҚЫТАЙҒА ТАРТЫЛҒАН ҚҰБЫРЛАР
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2004 жылы маусымда жобаны іске асыру 
үшін «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС құрылды, 
«ҚазТрансОйл» АҚ және «Мұнай мен газды барлау және 
игеру бойынша Қытай ұлттық корпорациясы» тең үлеспен 
оның қатысушылары болды. Сол жылдың қазан айында 
Атасу МАС-та құрылыс жұмыстары басталады. Капитал 
салымдарының ауқымы 806 млн долларды құрайды, 
оның ішінде жобалық қаржыландыру сызбасы бойынша 
тартылған инвестициялар 700 млн доллардан асады. 
Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарының 
аумағын басып өтіп, Қытайдағы Алашанькоу теміржол 
станциясында аяқталатын Атасу – Ағадыр – Ақшатау – 
Ақтоғай – Үшарал бағыты бойынша жүргізілген мұнай 
құбыры рекордтық қысқа мерзімде – бір жыл ішінде  
салынып бітеді.  

Құрылыста 4500 жұмыскер еңбек етті, оның ішінде 
500-ден астамы қазақстандықтар болды. «Біз автоматты 
және жартылай автоматты пісіргіш сияқты заманауи 
технологияларды қолданамыз деп келістік, осының өзі 
жобаны барынша қысқа мерзімде іске асыруға мүмкіндік 
берді.  Іздеу жұмыстары құбыр трассасының бойында 
Солтүстік Балқаш ауданында бір метрдей тереңдікте тасты 
жер бар екенін көрсетті. Оны жаруға тура келді, осының 
салдарынан құбырды салу мерзімі кешіктірілді»,- деп есіне 
алады 2005 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай және 
газ тасымалдау мәселелері, сервистік жобалар, сонымен 
қатар мұнай өңдеу және мұнай химиясы жөніндегі вице-
президенті болған Қайыргелді Қабылдин.

АТАСУ – АЛАШАНЬКОУ МҰНАЙ 
ҚҰБЫРЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
 
• Ұзындығы– 965 шақырым,
• Мұнай құбырының диаметрі - 813 мм,
• Бірінші кезектің өткізу қабілеті – жылына             

10 млн тонна,
• Жобалық өткізу қабілеті – жылына 20 млн тонна.

Республиканың Тәуелсіздік Күні қарсаңында – 2005 
жылдың 15-желтоқсанында - «Атасу» бас мұнай айдайтын 
станциясында жаңа құбырға мұнай толтырылады. Мұнай 
құбырын Астанада «ҚазТрансОйл» Бас диспетчерлік басқар-
масында ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев іске қосады. 
Мемлекет басшысы бұл оқиғаның «біздің стратегиялық, эко-
номикалық серіктесіміз - Қытай Халық Республикасымен сау-
да-саттық-экономикалық қарым-қатынасымыздағы маңызды 
оқиға» екенін атап көрсетеді. 

Атасу – Алашанькоу  - импорт нарығы динамика-
лық түрде өсіп келе жатқан Шығыс Азияға бұрынғы КСРО 
аумағынан тартылған бірінші экспорттық құбыр. Осы орайда 
ҚР мен ҚХР-ны біріктіретін мұнай құбыры жаһандық ең бел-
сенді инвестор болып табылатын Қытай елінің Қазақстанның 
инвестициялық жобаларына деген қызығушылығын артты-
рып, кеңейте түседі. Атасу - Алашанькоу мұнай құбырын 
өндірістік пайдалану 2006 жылы басталды.

Атасу – Алашанькоу құбырын іске қосқан соң қазақстан-
дық мұнайды ҚХР-ға экспорттайтын үлкен «дәліз» нақты кел-
бетке ие болады. Қазақстандағы жаңа құбыр қуаттылықтары 
тасымалданатын мұнайдың қосымша ауқымына жол ашты, 
жұмыс орындарын көбейтті, бюджетке төленетін салық сала-
тын базаны кеңейтті.



Тимур ҚҰЛЫБАЕВ 
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ бірінші вице-президенті (2002-2005 жж.): 

«Биыл біз ұзындығы 450 шақырым Кеңқияқ – Атырау мұнай құбырын 
салуды жоспарлап отырмыз. Ол ақтөбелік кен орындарынан Атырау – 
Самара және КТК бағыттарына мұнай жеткізеді, сонымен қатар Ақтау 
порты арқылы мұнай тасымалдайды».

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ
Қазақстан Республикасының Президенті:

«Мұнай құбырының инвестициясы мен құрылысының арқасында 
Қазақстанда мыңдаған қосымша жұмыс орындары ашылады. Мұнай 
құбырының бойына автожол мен тиісті инфрақұрылым салынады». 

Владимир ШКОЛЬНИК
Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрі (200-2006 жж.): 

«Маған Атасу – Алашанькоу мұнай құбырының құрылысы туралы қытайлық 
тараппен келіссөздер жүргізу жауапкершілігі жүктелді... 
... Әйткенмен де біз қаржыландыру үшін ҚХР тарабынан банк кепілдіктері 
беріледі, жоба бойынша мердігерлерді бөлгенде қазақстандық үлес 50% 
болады және мұнай құбырының толтырылуына қытайлық тарап жауапты 
болады деп уәделестік».

Кәрім МӘСІМОВ 
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі (2007-2012 жж., 2014-2016 жж.): 

«Осыдан екі жыл бұрын, шамамен осы уақытта, еліміздің 
Президенті қытайлық серіктестермен бірге Атасу – Алашанькоу мұнай 
құбырының құрылысын ашты. Бүгінгі күні Кеңқияқ пен Құмкөлді 
біріктіруге барлық жағдай жасалды».

Ұзақбай ҚАРАБАЛИН 
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Президенті (2003-2008 жж.):

«Бұл біздің Ресеймен қарым-қатынасымыздағы түбегейлі бетбұрыс болды. 
Ресей тарабына қолайлы транзиттік тарифтер ұсынылды. Ал біз ресейлік 
мұнай транзитінен табыс түсіруге мүмкіндік алдық». 

ҚайыргелдІ ҚАБЫЛДИН
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ  мұнай және газ тасымалдау мәселелері 
жөніндегі вице-президенті (2003-2007 жж.):

«Қазақстан РФ-дан Қытайға мұнай тасымалдау үшін транзиттік  аумақ 
болып отыр. Мұндай жағдай ешқашан болған емес, біз мұндайды тіпті 
елестете де алған жоқпыз! Біз басқа елдердің де сұранысына ие болып 
отырған мұнай транспорттау жүйесін құра алдық». 



ҚЫТАЙДАН КАСПИЙГЕ ДЕЙІН
Көп кешікпей, 2007 жылы 11-желтоқсанда, «Кеңқияқ» 

мұнай айдайтын бас станцияда Кеңқияқ – Құмкөл мұнай 
құбырының бірінші түйістірме жігін пісіру салтанаты өтті. Сол 
уақыттағы Премьер-Министр Кәрім Мәсімов салтанатты шарада 
былай деп мәлімдейді: «Осыдан екі жыл бұрын, шамамен осы 
уақытта, еліміздің Президенті қытайлық серіктестермен бірге 
Атасу – Алашанькоу мұнай құбырының құрылысын ашты. 
Бүгінгі күні Кеңқияқ пен Құмкөлді біріктіруге барлық жағдай 
жасалды». Қытай тарабынан ҚХР Мемлекеттік кеңесі энергетика 
жөніндегі комитеті төрағасының орынбасары Ма Фуцай ҚХР 
Премьер-министрінің орынбасары У Идің құттықтау хатын оқып 
береді.

Жаңа қазақстан-қытай құбыры жобасына жұртшылық-тың 
осынша назар аударып отырған себебі, дәл осы құбыр ҚР мен 
ҚХР арасындағы трансазиялық мұнай бағытын құру ісін аяқтай 
отырып, республиканың барлық кен орындарынан шығысқа 
мұнай экспорттауға техникалық мүмкіндіктер береді. 

2008 жылы Кенқияқ – Құмкөл құрылысы басталады. 
Жаңа қуаттылықтың операторы әрі иеленушісі «Қазақстан-
Қытай құбыры» ЖШС өз жобасын қаржыландыру үшін ING 
Bank N.V. және ICBC халықаралық банктерінен 1 миллиард 
доллар сомасында өте тиімді шартпен 10 жылға кредит 
алады. Тартылған қаражатты инвестициялаудың нәтижесі көп 
күттірмей-ақ шығады – Кеңқияқ – Құмкөл құбыры келесі 2009 
жылы іске қосылады. 

Жылдам атқарылғанымен мұнай құбыры құрылысында 
бірқатар қиындықтар болды. Құбырды ойлы-қырлы жерлермен 
салуға тура келді: құрылысшыларға жол бойында төбе болып 
үйілген құм шағылдары, батпақты жерлер, сонымен қатар 
суармалы егістік пен егін салатын жерлер кездесіп отырды. 
Мұнай құбыры сайлы-жоталы Мұғалжар тауын басып өтті, онда 
бұрғылау-жару жұмыстарын орындауға тура келді. 

Жалпы құрылысқа мыңдаған мамандар, 800-ден астам 
әртүрлі машина мен механизмдер, оның ішінде 62 экскаватор, 
71 бульдозер, 75 энергопоезд, 3 құбыр пісіретін база, 2 PWT 
автоматты пісіру кешені, 41 құбыр тартқыш, 55 автокран, 11 
жүк тиегіш машина және 268 автомашина тартылды. Барлық 
қиындықтарға қарамастан мұнай құбырының линиялық 
бөлігін салу мерзімінен бұрын аяқталды, мұның өзі 2009 жылы 
11-шілдеде құбырға технологиялық мұнай толтыруды бастауға 
және қыркүйек айының өзінде-ақ пайдалануға даярлауға 
мүмкіндік берді.

Осы құбырға алғашқы және негізгі мұнай жүгін жөнелтуші 
«CNPC-Ақтөбемұнайгаз» АҚ болды.

Жаңа Кеңқияқ-Құмкөл құбыры – Батыс Қазақстан – Батыс 
Қытай мұнай тасымалдау бағытының орталық звеносы, ол 1990 
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КЕҢҚИЯҚ-ҚҰМКӨЛ мұнай құбырының параметрлері:

• Құбырдың ұзындығы – 761 шақырым,
• Мұнай құбырының диаметрі – 813 мм,
• Бастапқы кезеңдегі өткізу қабілеті - жылына  10 млн 

тонна мұнай,
• Жобалық өткізу қабілеті- жылына 20 млн тонна,
• Инвестиция көлемі – 1 млрд долларға тарта,
• Мұнай құбырына арналған ресурстық база – Ақтөбе   

және Батыс Қазақстан облыстарының кен орындары.

жылдардың өзінде жоспарланып, мұнай құбырының әрбір 
құрамдас бөлігі үшін өзекті мәселелерді кезең-кезеңмен шеше 
отырып құрылды. 

Кеңқияқ-Құмкөл мұнай құбырының құрылысының 
екі міндеті бар. Біріншіден, Ақтөбе және Батыс Қазақстан 
облыстарынан Қытай нарығына көмірсутегі тасымалдауға 
мүмкіндік жасау. Екіншіден, Батыс және Оңтүстік 
Қазақстан құбырларынан біріктірілген мұнай тасымалдау 
жүйесін құрау. Бұл республикаға әртүрлі нарықтың мұнай 
ағындарына қосылуда жоғары ұтқырлық беріп қана 
қоймайды. Оған қоса мұнай өндіретін және тасымалдайтын 
басты орталықтарды біріктіру нәтижесінде құмкөлдік 
мұнайды - Еуропаға, ал каспийлік теңіз мұнайын – Қытайға 
жөнелте алатын жүйе құрылады. 

Жаңа транспорттау мүмкіндіктері Қазақстанның 
петросаяси жағдайын үйлестіреді, мұның өзі экспорты өсіп 
келе жатқан ел үшін аса маңызды іс. Атасу - Алашанькоу 
құбыры іске қосылғаннан бері қазірге дейін ҚР-дан осы 
құбырмен 100 млн тоннаға жуық мұнай экспортталды. 

2014 жылдан бастап Батыс Қазақстан – Батыс Қытай 
құбырының Атасу - Алашанькоу учаскесі транзиттік құбыр 
ретінде ресейлік мұнайдың ҚХР-ға жеткізілуін қамтамасыз 
етеді. Қазақстан Республикасының аумағымен ҚХР-ға ресейлік 
мұнайды тасымалдау саласындағы ынтымақтастық туралы 
үкіметаралық келісімге ҚР Мұнай және газ министрі Ұзақбай 
Қарабалин мен РФ Энергетика министрі Александр Новак 
2013 жылы 24-желтоқсанда өткен Жоғарғы Еуразиялық 
Экономикалық Кеңес мәжілісінде екі елдің Басшыларының 
қатысуымен қол қойған болатын. 

Осыдан бірнеше күн өткен соң «ҚазТрансОйл» АҚ 
және «Роснефть» ҰК ААҚ автоматты түрде 5 жылға ұзарту 
мүмкіндігімен Прииртышск – Атасу - Алашанькоу бағыты 
бойынша ресейлік мұнайды Қытайға тасымалдау жөнінде 
5 жыл бойы қызмет көрсету шартын жасасты. Серіктестер 
Ресейдің Қытайға Қазақстан арқылы көлемін 10 миллион 
тоннаға дейін ұлғайту мүмкіндігімен 7 млн тонна мұнай 
жіберіп тұратыны туралы келісті. 

«Бұл біздің Ресеймен қарым-қатынасымыздағы түбегейлі 
бетбұрыс болды. Ресей тарабына қолайлы транзиттік 
тарифтер ұсынылды. Ал біз ресейлік мұнай транзитінен 
табыс түсіруге мүмкіндік алдық»,- деп атап көрсетеді Ұзақбай 
Қарабалин. Сол кездегі «ҚазТрансОйлдың» бас директоры 
және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басқарма төрағасының мұнай 
тасымалдау жөніндегі орынбасары Қайыргелді Қабылдин 
былай деп толықтырады: «Қазақстан РФ-дан Қытайға мұнай 
тасымалдау үшін транзиттік аумақ болып отыр. Мұндай 
жағдай ешқашан болған емес, біз мұндайды тіпті елестете 
де алған жоқпыз! Біз басқа елдердің де сұранысына ие болып 
отырған мұнай транспорттау жүйесін құра алдық». 

Осылайша Қазақстан көпвекторлы мұнай тасымалдайтын 
инфрақұрылым құрып қана қойған жоқ, сонымен бірге 
Ресейден және Орталық Азия өңірінен ҚХР-ға көмірсутегі 
экспорттайтын энергетикалық транзиттік хаб жағдайын 
иеленді. Ресейлік мұнайды транзиттеуді бастарда Қазақстан 
өз аумағы арқылы Түрікменстан мен Өзбекстаннан Қытайға 
ондаған миллиард текше метр газ жеткізетін.



ГАЗ ҚҰБЫРЫ 
ТРАНСАЗИЯЛЫҚ ГАЗ ҚҰБЫРЫ

ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ

Қазақстан мен Қытай арасында газ құбырын салу 
идеясы 1990-2000-шы жылдары пайда болды. 
Ал 2003 жылы қарашада «ҚазМұнайГаз» ҰК 
және CNPC Қытай ұлттық мұнай компаниясы 
– Қазақстан-Қытай газ құбырының құрылысын 

іске асыру мүмкіндігін алдын ала зертеу жөнінде келісім 
жасасты. 2005 жылы тамызда серіктестер осы жобаға 
Инвестициялар негіздемесін бірлесіп әзірлеу туралы келісімге 
қол қояды. 

Оған Нұрсұлтан Назарбаев та жан-жақты қолдау 
көрсетеді, сондықтан ҚХР Төрағасы Ху Цзиньтаоның 2007 
жылы тамыз айындағы Қазақстанға ресми сапары барысында 
екі елдің Үкіметтері Қазақстан-Қытай газ құбырының 
құрылысы және оны пайдалану жөніндегі ынтымақтастық 
туралы Бас келісімге қол қояды.  

Сол жылдары ҚР Энергетика және минералдық 
ресурстар министрі Сауат Мыңбаев осы жобаның Қазақстан-

ға беретін жаңа мүмкіндіктерін былай деп атап көрсетті: 
«Қазақстан-Қытай газ құбырының құрылысы газ саласына 
ғана емес, сонымен бірге жалпы ел экономикасына да жаңа 
серпіліс береді. Біз табыстарымызды өндіруші мемлекет 
ретінде ғана емес, транзиттік ел ретінде де ұлғайта бастаймыз. 
Газ тасымалдау тарифтері құрылыс шығындарын өтейді, 
сонымен бірге Қазақстан бюджетіне тікелей түсім түсіреді». 

Қазақстан-Қытай газ құбыры  - ұзындығы мен өткізу 
қабілеті жағынан орасан үлкен бағыттың негізгі бөлігі, ол 
Орталық Азия кен орындарын ҚХР батыс, орталық және 
оңтүстік өңірлерінің тұтынушыларымен байланыстырады. 
Бұл газ тасымалдау магистралінің толық атауы - Трансазия-
лық газ құбыры. Оның Түрікменстаннан бастап Қытай 
шекарасына дейінгі  ұзындығы 1833 шақырым, оның ішінде 
көп бөлігі - 1300 км - Қазақстан-Қытай газ құбырына тиесілі. 

Дерек көзі: ТИАЛ



XXI ғасырдың бағыты
«ҚазТрансГаз» АҚ және Trans-Asia GasPipeline Ltd. газ 

құбырын жобалау, салу және пайдалану үшін CNPC үлестес 
кәсіпорындары 2008 жылы ақпанның басында өзара тең 
үлеспен «Азия газ құбыры» ЖШС құрады. Газ құбырының 
құны 6,5 млрд доллар деп белгіленеді және құрылысты 
қаржыландыру үшін серіктестік 15 жылға қарыз алады. «Азия 
газ құбыры» ЖШС жобаны бірнеше кезеңмен іске асыруды 
жоспарлайды және құбыр салуға 2008 жылы шілде айында 
кіріседі, Алматы – Қапшағай автокөлік жолының 42 шақырым 
жердегі бөлігінде алғашқы тоғысқан торапты салтанатты 
түрде пісіру рәсімі өтеді. 

Трансазиялық газ құбырының Бірінші кезегі үшін 
техникалық параметрлері бірдей және қатарлас жатқан қос 
«А» және «В» тізбектері салынады. 

Республика аумағында Азия Газ құбырын құру бойынша 
жобалау  жұмыстарының бір бөлігін «ҚазМұнайГаз» ҰК 
«еншілес» кәсіпорны Қазақ мұнай және газ институты 
(ҚМГИ) өзіне алады. Ол құбырдың линиялық бөлігі, 
компрессорлық станциялар, энергиямен жабдықтайтын 
жүйелер, әр түрлі міндеттері бар басқа да нысандардың 
жобасын әзірлейді. ҚМГИ мен оның қытайлық әріптестері 
жобаланған алты компрессорлық станцияны тең бөліп алады. 
«ҚазМұнайГаз» жобалау бөлімшелерінің Азия Газ құбыры 
сияқты күрделі әрі алып көлемдегі нысанның құрылысына 

мұндай масштабты қатысуы мұнай-газды жобалау және 
инжинирингі секторындағы қазақстандық кәсіпқой 
мамандардың жоғары технологиялық және интеллектуалдық 
деңгейін көрсетеді. ҚМГ жобалау бөлімшелері әлемдік 
кластағы күрделі нысандарды жобалайтын әлеуетті 
табыспен жүзеге асырды. Осы Трансазиялық Газ құбыры – 
«ҚазМұнайГаз» жобалаушыларының маңызды, бірақ кезекті 
жеңісі. Олардың қазіргі кәсіби деңгейі – Қазақстанның мұнай-
газ саласын әрі қарай дамыту жолындағы міндеттерді шешуге 
тиімді қатысудың сенімді тірегі. Оған  Қытай газ құбыры да 
кіреді. 

Егер нақтылап айтатын болсақ, XXI ғасырдағы 
Трансазиялық газ құбыры – мұнай айдау ауқымы, экспорттық 
және геосаяси мәні жағынан ХХ ғасырда және үстіміздегі 
ғасырдың бас кезінде өңірдегі бірінші орында болған Орталық 
Азия –Орталық (ОАО) жүйесіне тең келетін транспорттау 
жүйесі. Жаңа жаһандық энергетикалық беталыстар ОАО-ны 
бұрынғы дәрежесінен айырды. Бірақ Қазақстан Еуразияның 
газ нарығына көгілдір отын жеткізудегі өзінің орталық орнын 
сақтап қалды. 

14 ай бойы жүргізілген құрылыс жұмыстары барысында 
газ құбырының 1305 км линиялық бөлігі салынды, оның 
ішінде тазарту құрылғыларын іске қосып-қабылдап алатын 
6 камера, 38 линиялық кран торабы, Сырдария өзенінен 
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Дерек көзі: «ҚазТрансГаз» 



өтетін 2 өткел, автожолдан және теміржолдан өтетін 132 
өткел салынды, тасты жерлерде 374 мың м3 бұрғылау-жару 
жұмыстары жүргізілді. Жобада 5 мың маман, оның ішінде 
Қазақстанның өз мамандары ғана емес, Индия, Германия, 
Ұлыбритания, Украина, Ресей және басқа да елдерден 
келген жоғары білікті кәсіпқойлар жұмыс істеді. Сонымен 
қатар - 3 мың машина мен механизмдер тартылды, 9,5 млн 
адам-сағат  және шамамен 5 млн машина-сағат атқарылды, 
800 мың тонна жүк тасымалданды, $320 млн сомада 1140 
жабдық монтаждалды. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының 
толық кешенін екі мердігер компания атқарды, олар: 
«ҚазҚұрылысСервис» МГҚК» АҚ (КСС) және СРР-
Kazakhstan. 

2009 жылы тамызда Оңтүстік Қазақстан облысында 
құбыр салу жұмыстары кезінде құбыр пісіру жылдамдығы 
бойынша әлемдік рекорд жасалды. Бір ауысым барысында 
пісірілген құбырлар саны 242-ге жетті және бір күн ішінде 
3040 метр құбыр төселді. Құрылыс барысында аса күрделі 
инженерлік мәселелер шешілді, оның ішінде тарихи және 
мәдени ескерткіштер орналасқан жерлерді айналып өту 
үшін газ құбырының бағыты өзгертілді. Барлық жұмыстар 
халықаралық стандарттарға сай жүргізілді және тиісті 
аудитпен бақыланды. 

Операциялардың қаншалықты күрделі  әрі сапалы 
болғанын түсіндіру үшін бір ғана дерек келтіре кетейік: 
Трансазиялық газ құбырына арналған қуаттылық 9,81 
МПа (100 атмосфера!) жұмыс қысымымен әзірленді – бұл  
- Қазақстан аумағындағы газ тасымалдау жүйесіндегі ең 
бірінші жоғары көрсеткіш. 

ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ГАЗ ҚҰБЫРЫ БІРІНШІ 
КЕЗЕҢІНІҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

• Өткізу қабілеті – 30 млрд м3,
• Диаметрі – 1067 мм, 
• Жұмыс қысымы – 9,81 МПа,
• Ұзындығы – 1305 км,
• Жобалық пайдалану мерзімі – 30 жыл.

Бірінші тізбек ресми түрде 2009 жылы 12-желтоқсанда 
пайдалануға беріледі. Іске қосу салтанатына «ҚазМұнайГаз», 
CNPC, «Азия газ құбыры», КСС бас мердігерінің өкілдері 
қатысады. Осы оқиғаға орай Қазақстан астанасында 
телекөпір ұйымдастырылады, оған Президент Нұрсұлтан 
Назарбаев пен ҚХР Төрағасы Ху Цзиньтао, «ҚазМұнайГаз» 
ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Тимур Құлыбаев, 
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басқармасының Төрағасы 
Қайыргелді Қабылдин, CNPC президенті Цзян Цземинь  және 
басқа да ресми тұлғалар қатысады.

Барлық осы хаттамалық жағдаяттар жаңа газ 
құбырының жоғары маңызын айқындайды. Ол мүлдем 
жаңа нарыққа апарады. Осы сәттен бастап Қазақстан үшін 
газ экспорттау бағыттарын әртараптандыруға техникалық 
мүмкіндіктер ашылады және маңыздылығы жағынан бұл 
мемлекет үшін де, оның мұнай-газ саласы үшін де, 2002 
жылы Тимур Құлыбаев айтып өткендей, еуропалық сыртқы 
нарыққа отандық көгілдір отын жеткізу ісінің бастамасы 
ретіндегі тарихи оқиға.  Қытайға газ дәлізін құру Қазақстан 
Республикасының барлық энергетикалық жобалардағы 
айқындамасын - газ экспортынан бастап республиканың 
құрылықтағы және қайраңдағы алып көмірсутегі кен 
орындарын игеруге дейінгі мемлекеттік айқындамасын 

ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ГАЗ ҚҰБЫРЫ ЕКІНШІ 
КЕЗЕҢІНІҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

• Өткізу қабілеті – 25 млрд м3,
• Диаметрі – 1219 мм, 
• Жұмыс қысымы – 9,81 МПа,
• Ұзындығы – 1304 км.

2011 жылы қыркүйекте жобаға қатысушылар «С» 
тізбегінің құрылысын салу бойынша әріптестік туралы 
келісімге қол қояды. Бұл тізбектің жобалық қысымы «А» 
және «В» тізбектерінің қысымымен бірдей, бірақ олармен 
салыстырғанда құбырдың ұлғайтылған диаметрі көбірек 
өткізу қабілетін – жылына 25 млрд м3 қамтамасыз етпек. 
«С» тізбегінің линиялық бөлігінің баланстық құны 440 
млрд теңгені құрады, ал іске қосылған екі компрессорлық 
станцияның құны - 36 млрд теңге және 34 млрд теңге болды.

2013 жылы қыркүйекте жаңа линияның құрылысы 
басталып, 2015 жылы шілдеде пайдалануға беріледі. 
«Азия газ құбыры» серіктестігінің бас директоры Бейімбет 
Шаяхметов газ тасымалдау жобасының Орталық Азия үшін 
теңдесі жоқ оқиға екенін атап көрсетті: «Біз бір мезгілде 
бір компания шеңберінде екі масштабты мәлесені шешіп 
жатырмыз: біріншісі — газ құбырының қолданыстағы 
тізбектерінің үздіксіз, дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету, 
екіншісі — ең озық технологиялар мен мамандарды тарта 
отырып үшінші тізбекті салу». Қазіргі уақытта Азия газ 
құбырының линиялық бөлігінде 9 компрессорлық станция 
және 30 компрессорлық агрегат салынды.

күшейтетін фактор. Трансазиялық газ құбырының 
Қазақстанның мұнай-газ саласына шоғырландыру әсері өріс 
алып келеді.

Оның үстіне Қазақстан-Қытай газ құбырының өткізу 
қабілеті мен мұнай айдау ауқымы жылдам артуда. Оның 
дамуы бірнеше кезеңге бөлінген және әрбір жаңа кезеңнің іске 
асырылуы жоспарланған газ жіберу көлеміне сәйкес өткізу 
қабілетін арттыруға мүмкіндік береді. Бірінші кезеңде «А» 
тізбегі іске қосылады, ол жылына 3-4,5 млрд м3 мөлшерде газ 
жеткізеді. Екінші кезекте - «В» тізбегі тұр, ол газ құбырының 
жалпы өткізу қабілетін 7 млрд м3 арттырады. 

Үшінші кезеңде жылына өндірімділігі 10 млрд м3 дейін 
КС-4 компрессорлық станциясын іске қосу жоспарланған. 
Төртінші кезеңде КС-1, КС-7 компрессорлық станциялары 
іске қосылған соң газ құбырының өндірімділігі 17 млрд 
м3 жетеді. Ал соңғы - бесінші кезеңде  - КС-2 және КС-6  
іске қосылған соң газ құбырының қуаттылығы жылына 30 
млрд текше метрді құрайды (ҚР ішкі сұраныстарын есепке 
алмағанда). 

Екінші «В» тізбегінің құрылысы 2010 жылы қазанда 
аяқталады. Ал 2011 жылдың аяғында екі тізбектің де 
жиынтық өткізу қабілеті  жобалық деңгей - 30 млрд м3дейін 
жеткізіледі. Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited вице-
президенті Мэнь Финь Чунь мұның қомақты, бірақ аралық 
нәтиже екеніне сенімді: «Трансазиялық газ құбырының 
алғашқы екі тізбегімен жылына 30 млрд м3 газ тасымалы 
Қытайға импортталатын барлық газдың шамамен 30% 
қамтамасыз етеді. Осы орайда ортаазиялық газ импортының 
көлемін ұлғайтуға перспектива бар». 



Бейнеу – Бозой – Шымкент

Қазақстан-Қытай газ құбырының құрылысы 
республиканың газ тасымалдау жүйесін дамытуға қуатты 
серпіліс берді. Бұл жоспардың басты идеясы – ҚР батыс және 
оңтүстік газ құбырларын алдыңғы құбырлар сияқты біріктіру. 
Біріктірілген газ жүйесін құру көгілдір отын ағындарын 
оперативті басқаруға мүмкіндік беріп қана қоймайды. Батыс 
және Оңтүстік Қазақстан магистральдық газ құбырларын 
біріктіру елдің оңтүстігіндегі энергия тапшылығы мәселесін 
шешеді, жаңа тұтынушыларды отынмен қамтамасыз етеді 
және қазақстандық газды ҚХР-ға экспорттауға техникалық 
мүмкіндіктер береді. 

Осындай бағыт-бағдармен 2010 жылы желтоқсанда 
Бейнеу – Бозой – Шымкент магистральдық газ құбырының 
жобасын әзірлеу және құрылысын салумен айналысатын 
«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС құрылады. 
«ҚазТрансГаз» АҚ және Trans-Asia GasPipeline Company Ltd. 
өзара тең үлеспен бірлескен кәсіпорынның құрылтайшысы 
болады. Серіктестіктің $1 млрд 
жарғылық қоры тараптардың 
тең салымдарымен құралды 
және жарғылық капиталдық 
қазақстандық бөлігі жобаның 
экономикалық-әлеуметтік орасан 
зор маңызын ескере отырып, 
республикалық бюджеттен 
алынды. Жобаны іске асыруға 
қ ы т а й л ы қ  ко м п а н и я н ы ң 
қатысатыны бұдан бұрын аталған 
2009 жылғы қазандағы өзгерістері 
мен толықтыруларына қоса 
Қазақстан-Қытай газ құбырын 
салу және пайдалану бойынша 
әріптестік туралы ҚР мен 
ҚХР арасындағы 2007 жылғы 
келісімде уағдаластырылған. Осы 
жоба ҚР Үкіметінің қаулысымен 
Стратегиялық инвестициялық 
жобалар тізіміне, сонымен қатар 
2010-2014 жылдарға арналған 
Қазақстанды индустрияландыру 
картасына енгізілді.

2010 жылы 21-желтоқсанда Қазақстанның 
аймақтарымен жүргізілген телекөпір барысында Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев құрылысты ашады. 2010 жылы 
«ҚазТрансГаз» АҚ бас директоры Серік Сұлтанғали жаңа 
газ құбырының стратегиялық және де әлеуметтік маңызын 
атап көрсетеді: «Бұл жоба біздің түрікмен және өзбек газына 
кеңестік кезден бері қалыптасқан көзқарасымызды өзгертеді. 
Тәуелсіздік алғалы Қазақстан газ жеткізу қиындықтарын 
сезіне бастады. Сондықтан Мемлекет басшысы осынау 
бірегей газ құбырын салу туралы шешім қабылдады. Бұл 
құбыр магистральдың бойында орналасқан жүздеген елді 
мекендерді газбен қамтамасыз етеді. Бұл халыққа берілетін 
үлкен көмек». 

Бейнеу – Бозой-Шымкент магистральдық газ 
құбырының ұзындығы 1475 шақырым және оның 
линиялық бөлігінде, Бозой және Қараөзек ауылдарында 
екі компрессорлық станция салынады. Магистральдық газ 
құбыры Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда және Оңтүстік 
Қазақстан облыстарын басып өтеді, яғни расында елдің 
әртүрлі энергетикалық жоспардағы бөліктерін біртұтас 
газ шаруашылығына біріктіреді. Жамбыл және Алматы 
облыстарын қамтамасыз ету үшін жаңа газ құбыры қазіргі 
қолданылып отырған Бұхара газды ауданы – Ташкент – 
Бішкек – Алматы газ құбырына қосылады.

Газ құбырының құрылысы екі кезеңмен жүзеге 
асырылады. 

Бірінші кезеңде ұзындығы 1164 км Бозой – Шымкент 
учаскесінің линиялық бөлігі және Ақтөбе облысындағы Бозой 
ауылының маңайында компрессорлық станция салынды. 
Екінші кезеңде Бейнеу - Бозой (311-ші шақырым) учаскесінің 

линиялық бөлігі және Қызылорда облысындағы Қараөзек 
ауылының маңайында компрессорлық станция салынды.

«Бейнеу – Бозой – Шымкент» жобасында газ құбыры 
трассасының бойына жағалай орналасқан елді мекендерге 
газ жіберетін 26 бұрма салу жоспарланған. Оны іске асыру 
Оңтүстік Қазақстанның 1 млн 200 мың адамды құрайтын 
халқы бар 284 елді мекенін газдандыруға мүмкіндік береді. 
Жоба жарғылық капитал және $3 млрд. көлемінде қарыз 
қаражат алу есебінен қаржыландырылады. Атап айтқанда 
2012 жылы желтоқсанда Қытайдың Даму Банкінен 15 
жылдық мерзімге $1,8 млрд көлемінде кредит алынды. 
Газ құбырының құрылысына 3800-ге жуық жұмыскерлер 
қатысты, оның ішінде 90% – қазақстандық мамандар.

ГАЗ ҚҰБЫРЫ
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Қазақстан Республикасының магистральдық газ құбырлары 

Дерек көзі: ҚР Министрлер кабинеті

2013 жылы қыркүйекте газ құбырының Бозой – 
Шымкент участогына газ толтыру басталды. Салтанатты 
рәсімге телекөпір форматында Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев пен ҚХР Төрағасы Си Цзиньпиннің 
қатысуы бұл оқиғаның қатысушы елдер үшін маңыздылығын 
айқындады. 2015 жылы қарашада Бейнеу – Бозой участогы 
пайдалануға берілді.

Бейнеу – Бозой – Шымкент газ құбыры жаңа 
технологиялық жадықтармен жабдықталған, магистраль әлі 
де даму үстінде. Атап айтқанда, 2017 жылы сәуір айында 
«Бозой» КС-да газ айдайтын агрегат іске қосылды. «Бозой»- 
Еуразиядағы жоғары технологиялық компрессорлық 
станциялардың бірі, оның ерекшелігі де сонда - ол бір мезгілде 
әртүрлі қысыммен жұмыс істеп тұрған екі магистральдық газ 
құбырынан: Бұхара – Орал МГ және Орталық Азия – Орталық 
МГ газ қабылдай алады. Арнайы тапсырыспен жасалған және 
әлемдік тәжірибеде бұдан бұрын қолданылмаған заманауи 
газ айдайтын агрегаттар мен соңғы шыққан «back-to-back» 
компрессорлары станцияға осындай мүмкіндіктер береді. 
«Бозой» КС пайдалануға беру бір мезгілде бірнеше нақты 
мәселені шешуге мүмкіндік берді, олар - газ тасымалдау 
ауқымын 6 млрд м3 дейін ұлғайту, Бейнеу – Бозой – 
Шымкент газ құбырының тиімділігін арттыру, елдің оңтүстік 
аймақтарына газдың үздіксіз жеткізілуін қамтамасыз ету. 

«Қараөзек» КС жоспарлы түрде қолданысқа енгізген соң газ 
құбырының өткізу қабілеті жылына 10 млрд м3 дейін артады. 
Бейнеу – Бозой – Шымкент жобасының – тәуелсіз Қазақстан 
тарихындағы ең ірі газ құбыры болуы заңды құбылыс. 

2003-2006 жылдары ҚР Энергетика және минералдық 
ресурстар министрі болған Бақтықожа Ізмұхамбетов өз 
ойын былай деп түйіндейді: «2000-шы жылдардың бас 
кезінде Бейнеу – Бозой – Шымкент газ құбырын салуға 
бастама көтергендердің бірі мен болдым. Елдің 25-30 %-ға 
тарта халқы тұратын Қазақстанның оңтүстік өңірлері газды 
Өзбекстаннан алатын, бірақ бұл газ жетпейтін. Осы газ 
құбырын салуды Елбасыға алғаш рет 2003 жылы энергетика 
және минералдық ресурстар министрінің бірінші орынбасары 
қызметіне тағайындалған кезімде ұсындым. Бұл жобаны 
жақтаушылар да, экономикалық тиімсіз әрі негізделмеген 
дегенді айтып қарсы шыққандар да болды. Бірақ мен бұл 
жоба мультипликативтік нәтиже береді, әлеуметтік және 
экологиялық мәселелер шешіледі деп санадым. Міне, газ 
құбыры салынды, осының арқасында барлық оңтүстік облыс 
орталықтары мен елді мекендері газдандырылды және 
газдандыру ісі әлі де жалғасуда»…



ҚАЗАҚСТАННЫҢ КАСПИЙ МҰНАЙ 
ТАСЫМАЛДАУ ЖҮЙЕСІ

Шартта қазақстандық мұнайды Әзірбай-
жан аумағы арқылы барлық қолданыстағы 
бағыттар бойынша тасымалдау қарастырыл-
ған, бірақ басым бағыт - Жерорта теңізіне 
баратын Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) 

құбыры деп белгіленген. Оның техникалық өткізу қабілеті 
жылына 50 млн тоннаны құрайды және транспорттық 
қуаттылық пайдасы қосымша жүктеме ауқымына деген 
тұрақты жоғары сұранысты қамтамасыз етеді.

ҚКМТ техникалық іске асыру үшін Қашаған алып 
теңіз кен орнын игеру ауданынан өткізу қабілеті жылына 
25 млн тонна болатын Ескене – Құрық мұнай құбыры 
салынды. Құбыр ондағы мұнайды танкерге ауыстырып тиеу 
үшін кейіннен ұлғайту жоспарланған қуаттылығы жылына 

10 млн тонна болатын болашақ Құрық терминалына дейін 
тартылады. Каспий теңізі арқылы шикізат тасымалдау 
үшін жүк көтерімділігі 60 мың тонна танкерлер флотын, 
сонымен қатар тиеу терминалын және БТД мұнай құбырымен 
жалғастыратын инфрақұрылым салу жоспарланып отыр.

Жаңа порттың бірінші іске қосу кешенінің нысандары 
2016 жылы 6-желтоқсанда пайдалануға берілді. «Құрық – 
біздің Кавказға және Еуропаға шығатын жолымыз. Бұл біздің 
көптен күткен жобамыз, ол бізге өте қажет»,- деді Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев Жалпыұлттық телекөпір барысында. 

Паромдық қуаттылықтарға қоса бұл жерде мұнайды 
танкерлерге тиегенге дейін құятын және сақтайтын, 
әрқайсысының ауқымы 10 000 м3 алты резервуар салу 
жоспарланып отыр. Алты сыйымдылықтың болуы мұнайдың 

Өткен онжылдықта Қазақстан мұнай тасымалдайтын тағы да бір жаңа бағытты дамытуды қолға 
алды. 2006 жылы 16-маусымда ҚР және ӘР Президенттері Нұрсұлтан Назарбаев пен Ильхам 
Әлиев қазақстандық мұнайды Каспий теңізі және Әзірбайжан арқылы халықаралық нарыққа 
тасымалдауды қолдау және көмектесу туралы шартқа қол қойды.  Бұл құжат Қазақстанның 
Каспий мұнай тасымалдау жүйесін (ҚКМТ) құруды және жеткізу ауқымын бірте-бірте өсіруді 
көздейді. Ең жоғарғы деңгейі  жылына 37 млн тонна болуы мүмкін.  

Атырау-Аалашанькоу 

Атырау-Самара
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Каспий Құбыр Консорциумы

Баку - Тбилиси - Джейхан

Қазақстан Каспий Транспорттау Жүйесі (жоспарда)

1. Грузия  2. Армения  3. Әзірбайжан   4. Қырғызстан   5. Тәжікстан



Нұрсұлтан Назарбаев,
Қазақстан Республикасының Президенті 

сапасына қарай және әртүрлі өндіруші–меншік иелеріне 
байланысты өнімді жеке-жеке сақтауға, олардың біреуіне 
жалпы жұмыс процесін тоқтатпай автономды түрде жөндеу 
жұмыстары мен профилактикалық жұмыстарды жүргізуге 
мүмкіндік береді. 

Құрық арқылы мұнайды ауыстырып тиеу ауқымының 
ұлғаюына байланысты қажеттілігіне қарай резервуарлар 
саны көбейтілуі мүмкін. Жүк жөнелтетін терминалдың 
теңіз платформасы бір мезгілде екі танкерге мұнай тиейді. 
Сонымен қатар платформада танкерлерге отын құю және 
жағада орналасқан резервуарларға балластық суларды төгу 
қарастырылған. 

ҚКМТ жобасын іске асыру Қазақстандағы мұнай 
өндіруді ұлғайту қарқынына байланысты. Сондықтан 
биылғы 2017 жылы өндірістің дамуына қоса республиканың 
БТД құбыры бойынша шикізат жөнелтуді жаңартуы заңды, 
ал «ҚазТрансОйл» АҚ Әзірбайжан арқылы өзінің Батуми 
мұнай терминалына мұнай тиеу үшін теміржол бойынша 
мұнай тасымалдауды ұлғайту жұмыстарын жүргізіп жатыр. 
ҚР-да қара алтынды өндіру қарқынының артуы Қазақстанның 
Каспий тасымалдау жүйесінің қуаттылығын құру өзектілігін 
арттыра түсетіні анық.

ЕСКЕНЕ-ҚҰРЫҚ 
мұнай құбыры

БАКУ 
(терминал және жалғастырушы 

мұнай құбыры)

Транскаспий 
жүйесі

Құрық

Дерек көзі: «ҚазТрансОйл» АҚ

«Құрық – біздің 
Кавказға және 
Еуропаға шығатын 
жолымыз. 
Бұл біздің көптен 
күткен жобамыз, 
ол бізге өте қажет».

Қашаған



Бірлік қуаты



«Бүгінгі ҚМГ – біртұтас механизм ретінде 
ел игілігі үшін еңбек ететін дүниежүзінің кәсіпқой 
мұнайшылары мен көшбасшы сарапшыларының 
бірнеше ұрпақтарын ортақ құндылықтар жолында 
біріктірген ұйым».

Сауат Мыңбаев, 
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы 
басқармасының төрағасы



IV бөлім

Мұнай өңдеу секторы және өнімдерді терең өңдейтін өндіріс бүгінде 
Қазақстанның маңызды әрі шапшаң дамып келе жатқан көмірсутекті 
саласы. Осы саладағы динамика  мемлекеттік мұнай саясатынан 
бастап репсубликаның қарапайым тұрғындарының іс-әрекеті мен 
басымдықтарын қамтитын қуатты процестермен тығыз байланысты. 

«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» күшейген сайын – 
отын да көбейеді 

Қазіргі қазақстандық downstream тарихы бұрынғы 
әкімшілік-шаруашылық жүйеден нарықтық жүйеге көшу 
аяқталған соң елімізде жүзеге асқан жалпы мұнай-газ 
саласындағы және экономикалық өрлеудің нақты нәтиже 
беруімен сипатталады. ҚР халқының тұрмысы жақсарған, 
көпшілігі автокөлік сатып алып, оны заманауи моторлық 
отынмен жұмыс істейтін, өзге жанармайды  және басқа 
сапалы мұнай өнімдерін қажет ететін  жаңа маркаға 
ауыстырып жатады. Мемлекет авиақатынастарды кеңейтіп 
жатыр, ауыл шаруашылығы да көтеріліп, қосымша отынға 
сұраныс жасауда. 

Жоғары экологиялық стандарттардың өмірге дендеп 
енуі технологиялық жаңа жанар-жағармай материалдарына 
деген қажеттілікті туғызып отыр. Сапалы жанармайға 
сұраныс күн санап өсуде, бағасы да бір орында тұрған 
жоқ, сол себепті мұнай-газ кешенінің осы бір табысты әрі 
әлеуметтік сегментіне ұлттық бақылау орнату қажеттілігі 
мемлекеттің мүддесіндегі мәселеге айналып отыр. Оның 

үстіне ҚР-ның дәл қасында ресейлік бәсекелес моторлық 
отын нарығы орналасқан, оның жеткізушілері жергілікті 
отынның жергілікті жетіспеушілігін қамтамасыз етіп қана 
қоймай, Қазақстандағы бизнестің бағасы мен табыстылығына 
қатты әсер етіп отыр...

Downstream секторындағы отандық белсенділікті 
арттыру мемлекеттің мұнай өңдейтін кәсіпорындардың 
акционерлік капиталына қатысуынан басталады. Осы 
процестің нәтижесі ретінде тағы да бір үрдіс туындайды, 
ол  – мұнай өндіру ауқымын ұлғайту және дайын өнімді 
шығару. 1999 жылы сол уақыттағы «Қазақойл» Ұлтттық 
мұнай компаниясы республикаға елдегі алғашқы зауыттардың 
бірі Атырау МӨЗ-ді толық бақылауды қайтарып береді, оның 
қара алтынды өңдеу ауқымы жылына 6 млн тоннаны құрайды. 
2016 жылы қазіргі «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы 
өз меншігіне  Павлодар және Шымкент мұнай өңдейтін 
зауыттарын алған соң, осы көрсеткішті 14,4 млн тоннаға 
дейін, яғни екі есеге ұлғайтады.

ОТЫН СЕКТОРЫ 
ЖӘНЕ 
ШИКІЗАТТЫ 
ТЕРЕҢ ӨҢДЕУ  



Дерек көзі: «ҚазМұнайГаз» - өңдеу және маркетинг» АҚ
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Осы уақыт ішінде мұнай өнімдері өндірісіндегі ұлттық 
сектордың үлесі жалпы республикалық ауқымның  30 %-нан 
82 %-ға дейін ұлғаяды. «ҚазМұнайГаз» ҰК Павлодар мұнай-
химия зауытының, «ПетроҚазақстан Ойл Продактс», мұнай 
өнімдерін бөлшек сауда желісінде өткізетін активтердің 
бақылау акцияларының ірі пакеттерін иеленеді. (ҚР 

аумағындағы басты мұнай өңдейтін зауыттарды қараңыздар). 
Бүгінде бұл кәсіпорындар, үлестер мен бизнес «ҚазМұнайГаз 
– өңдеу және маркетинг» АҚ-ға шоғырландырылған, 
оның міндеті – жоғары сапалы өнімдерді өндіру және оны 
тармақталған бөлшек сауда желісінде өткізу. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАСТЫ МҰНАЙ ӨҢДЕЙТІН ЗАУЫТТАРЫ 

Атырау МӨЗ Павлодар МӨЗ ПКОП / Шымкент МӨЗ

Дерек көзі: «ҚазМұнайГаз» - өңдеу және маркетинг» АҚ

Өткізу қабілеті, жылына млн т

4,6

Іске қосылған жылы

1945
«ҚазМұнайГаз» үлесі

99,53 %

Өңдеу, мың т – 1997 ж 

4129

Өңдеу, мың т – 2016 ж 

4760

Өткізу қабілеті, жылына млн т

8,3

Іске қосылған жылы

1978
«ҚазМұнайГаз» үлесі

100 %

Өңдеу, мың т – 1997 ж

1609

Өңдеу, мың т – 2016 ж

4589

Өткізу қабілеті, жылына млн т

6,0

Іске қосылған жылы

1984
«ҚазМұнайГаз» үлесі

49,72 %

Өңдеу, мың т – 1997 ж

3475

Өңдеу, мың т – 2016 ж

4501

Елдегі мұнай өнімдері өндірісінің өсуі downstream 
секторындағы отандық үлестің ұлғаюына байланысты, 
сондықтан «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы 
Қазақстанның отын қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндетін 
алды.  Ол өндірісті ұлғайтып, алға бастыруда және мұнай 
өңдейтін қуаттылықтарды қайта құрылымдайтын жобаларды 
қолдайды. Мемлекеттік басымдықтарды басшылыққа 
ала отырып «ҚазМұнайГаз» аграрлық салаға, басқа да 
жеңілдіктерді пайдаланатын тұтынушылар тобына  тапшы 
мұнай өнімдерін ұзақ уақыт бойы белгіленген бағамен 
сатады. 

Дегенмен мұндай жағдай мемлекет пен тұтынушыларға 
уақытша көмек көрсеткенімен, «ҚазМұнайГаз» үшін ауыр 

экономикалық ауыртпалық болады. Қара алтын бағасының 
дүниежүзілік тұрақсыздығы кезінде ҚР мұнай өнімдері 
нарығындағы реттелетін және коммерциялық бағаны 
теңестіру мүмкін болмай қалады. Егер қолдан түсірілген 
бағадан бас тартпаса, мұнай өңдеуді жаңартуға құйылған 
миллиардтаған инвестицияларды қайтару мүмкін болмайды, 
ал жанармайды шығынмен сату «ҚазМұнайГазды» 
табысы төмен компанияға айналдырады. Ал мұның өзі 
елдің мұнайдан түсетін табысына, әлеуметтік саладағы 
шығындарына, қазақстандықтардың көпшілігінің әл-ауқатына 
зиянын тигізеді.



ЖАҢАРТУ  
ӨНДІРІСТІ ТОҚТАТПАЙ 

Downstream секторындағы инвестициялардың 
қатаң экономикалық шектеулері Қазақстанның мұнай 
өңдеу зауыттарындағы технологиялық жаңартулар мен 
құрылыстарға кедергі бола алмайды.  Жүргізілген қайта 
құрулар мен кейбір заманауи зауыт қондырғылары мен 
жабдықтарының пайдалануға берілуі шығарылатын өнімнің 

басым бөлігінің сапасы мен құнын арттыруға септігін тигізді. 
Соңғы бес жыл ішінде «ҚазМұнайГаз» зауыттары бензин 
өндірісін, бірінші кезекте – жоғары октанды: АИ-95/96/98, 
сонымен қатар дизельдік отын өндірісін ұлғайтты, ашық түсті 
мұнай өнімдерінің жалпы үлесі недәуір өсті. 

Өндіріс түрі 2011 2012 2013 2014 2015
Шикізат өңдеу 11 423 040 11 837 369 11 868 042 12 378 398 11 924 829

Өндірілген өнім ауқымы 10 474 202 10 894 294 10 952 395 11 411 477 10 983 426

Автобензин 2 266 175 2 360 694 2 141 334 2 436 140 2 347 556

Аи-95/96/98 143 404 57 518 101 661 89 120 112 068

Аи-92 1 335 256 1 548 162 1 356 489 1 623 009 1 795 929

Аи-80 787 516 755 015 683 185 724 012 439 559

Дизельдік отын 3 424 298 3 399 853 3 382 200 3 525 883 3 260 851

Авиакеросин ТС-1 279 372 293 409 287 013 286 666 158 247

Пеш отыны 90 510 143 348 124 395 165 967 160 336

Мазут 2 949 294 2 804 314 2 758 895 2 685 159 2 916 235

Вакуумдық газойль 729 246 1 128 739 1 465 768 1 412 116 1 275 254

Кокс 210 620 221 565 241 558 289 112 237 399

Сұйытылған газ 327 358 331 396 308 675 338 985 348 964

Бензол   

Параксилол   

Күкірт 24 238 24 712 24 037 27 868 32 537

Битум 170 920 186 265 218 523 243 581 246 049

Жоғары октанды бензин үлесі 65,25% 68,02% 68,10% 70,28% 81,28%

Автобензин 19,84% 19,94% 18,04% 19,68% 19,69%

Аи-95/96/98 1,26% 0,49% 0,86% 0,72% 0,94%

Аи-92 11,69% 13,08% 11,43% 13,11% 15,06%

Аи-80 6,89% 6,38% 5,76% 5,85% 3,69%

Дизельдік отын 29,98% 28,72% 28,50% 28,48% 27,35%

Авиакеросин ТС-1 2,45% 2,48% 2,42% 2,32% 1,33%

Пеш отыны 0,79% 1,21% 1,05% 1,34% 1,34%

Мазут 25,82% 23,69% 23,25% 21,69% 24,46%

Вакуумдық газойль 6,38% 9,54% 12,35% 11,41% 10,69%

Кокс 1,84% 1,87% 2,04% 2,34% 1,99%

Сұйытылған газ 2,87% 2,80% 2,60% 2,74% 2,93%

Бензол 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Параксилол 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Күкірт 0,21% 0,21% 0,20% 0,23% 0,27%

Битум 1,50% 1,57% 1,84% 1,97% 2,06%

Дерек көзі: «ҚазМұнайГаз» - өңдеу және маркетинг» АҚ
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Қол жеткізген технологиялық меже аздап отандық 
downstream секторының бұрынғы кезеңдегі жаңартуларының 
нәтижесі екені анық, бірақ оның қомақты бөлігі Үкімет 
пен «ҚазМұнайгаз» бастама көтеріп, жүзеге асырған 
жоспарлардың үлесінде. Қазақстанның мұнай өңдейтін 
зауыттарын қайта құру қажеттігінің іргелі негіздемесі 
ҚР Президентінің 2006 жылы 1-наурызда «Қазақстанның 
әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру 
стратегиясы» деп аталатын ҚР халқына Жолдауында және 
«Республиканың 2007-2004 жылдары тұрақты дамуға көшу 
тұжырымдамасында» айтылған. Президенттің тапсырмасын 
орындау мақсатында Үкімет 2009 жылы 14-мамырда «2009-
2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының мұнай 
өңдейтін зауыттарын дамытудың кешенді жоспарын» бекітті. 

2009 жылы бұрынғы энергетика және минералдық 
ресурстар министрі болған Сауат Мыңбаев осы Жоспарды 
әзірлеу барысындағы мынадай алғышарттарды атап көрсетеді: 
«Қазақстанда автомобильдендіру көрсеткіші жоғары болып 
отыр және осыған сәйкес мұнай өнімдерін тұтыну да ұлғайды. 
Сонымен бірге отын сапасына қойылатын экологиялық 
талаптар да, мұнай өнімдерінің негізгі түрлеріне деген ішкі 
нарықтың сұранысын толық қанағаттандыру қажеттілігі 
де өсті. Расында мәселе - жұмыс істеп тұрған зауыттарды 
тоқтатпай, жаңа мұнай өңдеу зауыттарын салу туралы еді».

Жоспарға кірген жобаларды іске асыру барысында үкімет 
саладағы және экономикадағы жаңа жаһандық процестермен 
бірге талдау жасай отырып қажетті іс-қимылдарды нақтылап, 
есептейді. Үкіметтің осы шаралары Президенттің 2014 жылғы 
тамыздағы Жарлығымен бекітілген «2015-2019 жж. арналған 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік индустриалды-
инновациялық даму бағдарламасында» және Үкіметтің 2014 
жылғы желтоқсандағы қаулысымен бекітілген «2015-2019 
жылдарға арналған республикалық индустриалдандыру 
картасында» бейнеленген. 

Оған қоса «Бензин, дизельдік отын және мазуттың 
қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламенті 
әзірленіп, қабылданды. Осы регламентке сай Қазақстанда 
автокөлікке және өзге де техникаға арналған автокөлік бензині 
мен дизельдік отын өндіруге қойылатын Евро-2, Евро-3, 
Евро-4 және Евро-5 экологиялық нормативтері енгізіледі. 
Евро стандарт енгізілуіне байланысты республика аумағына 
осы стандарттарға сай келмейтін машиналарды әкелу және 
өндіруге шектеу қойылады, сонымен қатар отын сапасын 
арттыру қамтамасыз етіледі. Бұл өз кезегінде автомашина 
паркін жаңартуға жағдай жасайды, сонымен қатар (әсіресе 
үлкен қалаларда) экологиялық қиындықтарды және 
жолдардағы қауіпсіздік деңгейін арттыру мәселелерін шешуге 
мүмкіндік береді…

Соңғы бес жыл ішінде «ҚазМұнайГаз» зауыттары 
бензин өндірісін, бірінші кезекте – жоғары октанды: 
АИ-95/96/98, сонымен қатар дизельдік отын 
өндірісін ұлғайтты, ашық түсті мұнай өнімдерінің 
жалпы үлесі недәуір өсті.



ҚАЗАҚСТАНДА
қалай қалдыру керек$    млрд

Жаһандық экономикалық дағдарыстың алғашқы 
толқыны әлемде 2008 жылы, яғни МӨЗ дамытудың кешенді 
жоспарын қабыдардың алдында басталғаны белгілі. 
Әлемдегі мұнай саласының коммерциялық және өндірістік 
қиындықтарының өршуіне байланысты оны орындау одан 
сайын қиындады. Қара алтын 2014-2015 жылдар кезеңінде 
арзандайды және мұнай экспортынан түсетін мемлекеттік 
маңызды табыстарды ҚР-ға қолайлы деңгейде ұстап тұру 
үшін сыртқы нарыққа жіберілетін ағынды ұлғайту қажет. Бұл 
жылдары Қазақстанның мұнай өңдейтін секторын жаңарту 
төмендеп кеткен мұнай бағасының және республикалық 
МӨЗ акционерлерінің - «ҚазМұнайГаздың», сонымен 
қатар CNPC қытайлық корпорациясының, Шымкент 
МӨЗ-дің жағдайындағыдай, азайтылған инвестициялық 
мүмкіндіктерінің қатаң қыспағында жүргізіледі.

Осыған қарамастан бүгінгі жоспарлар мынандай: 
зауыттарды жаңарту Кедендік Одақтың Техникалық 
регламентінің талаптарына сәйкес К4 және К5 класты 
(Евро-4 және Евро-5 стандартымен) моторлық отын 
шығаруды қамтамасыз етеді, сонымен қатар зиянды әрі 
ластандырушы заттардың шығарындыларын біршама 
азайтады. МӨЗ толық қайта құрылымдаудан өткен соң 
Қазақстандағы үш басты зауыттың жиынтық жобалық өңдеу 
қуаттылығы жылына 15,3 млн тоннадан 16,5 млн тоннаға 
дейін ұлғайтылады, ашық түсті мұнай өнімдерінің өндірісі 
артады, ол толық ауқымда Евро стандарттарына сай болады. 
(«Қазақстанның негізгі МӨЗ жаңартуға дейінгі және одан 
кейінгі өндірістік параметрлерін» қараңыздар). Оған қоса 
Қазақстан өзінің мұнай-химия өнімдерін экспорттаушы 
дәрежесін бекітеді.

Өнімділік, өнім түрлері 
бойынша

2015 жылғы нақты 
көрсеткіштер  

Жаңартылғаннан 
кейін 

Ауқымының 
өзгерістері

Мұнай өңдеу, 
барлығы

14 171 16 500 +2 329

Автобензин 2 841 5 204 + 2 363

оның ішінде:    

А-80 607 0 -607

АИ-92+ 2 234 5 204 +2 970

Авиаотын 285 827 +542

Дизельдік отын 3 857 4 910 +1 053

Мазут 3 360 1 837 -1 523

Бұл процестер жиынтығында ҚР-ны өзінің мұнай 
өнімдерімен («ҚР-да мұнай өнімдерін тұтыну болжамын» 
қараңыздар) толтыруға, сол арқылы республиканы ұзақ 

мерзімді отын тәуелсіздігімен және қауіпсіздікпен, ал отандық 
мұнай өңдеу секторының кәсіпорындарын  - анағұрлым мол 
табыспен қамтамасыз етуге бағытталған

Моторлық отын 2014* 2015* 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Автобензин 4229 4286 4130 4150 4200 4250 4300 4300 4350 4400 4400 4400

Диз. отын 4902 4380 4814 4650 4700 4700 4700 4700 4800 4800 4800 4800

Авиаотын 562 553 509 500 550 550 600 618 636 656 675 695

Дерек көзі: «ҚазМұнайГаз» - өңдеу және маркетинг» АҚ

Дерек көзі: «ҚазМұнайГаз» АҚ мұнай өнімдері маркетингі департаменті

*Нақты өндіру

Қазақстанның негізгі МӨЗ-дерді жаңартқанға дейінгі және 
одан кейінгі өндірістік параметрлері, мың тонна 

ҚР-да мұнай өнімдерін тұтыну болжамы, жылына мың тонна  
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Өткен онжылдықтың соңында қазақстандық 
тұтынушылар импорттық жанар-жағармай материалдарын 
сатып алуға $1 млрд астам қаражат жұмсады, ал сырттан 
әкелінген бензиннің үлесі республикадағы осы моторлық 
отынның тұтас ауқымының 45 пайызынан асып түсті. 
Кешенді жоспарды іске асыру және жаңа қондырғыларды 
іске қосудың нәтижесінде қазақстандық нарықтағы импорт 
үлесі 2017 жылдың ортасында 30% азаяды және «импорттық 
миллиардтың» көп бөлігі республикада қалады. 

Осылармен қатарлас өнім өңдеу сапасы жақсартылуда: 
2017 жылдың І тоқсанында шығарылған бензин көлемі 2016 
жылғы осындай көрсеткішке қарағанда 20%- ға ұлғаяды. 
Инвесторлар екінші жыл қатарынан МГК өңдеуші секторына 
салынатын инвестицияларды өсіруде. 2017 жылдың І 
тоқсанында МӨЗ қуаттылықтарын жаңартуға салынған 
капитал салымдарының көлемі 73,9 млрд теңгені құраған 
2016 жылғы осындай кезеңге қарағанда, 92,4 млрд теңгеге 
дейін ұлғайды. Ал 2015 жылдың осы кезеңінде инвестиция 
көрсеткіші 2014 жылғы 1 тоқсандағы деңгейге қарағанда 8 
есеге артқан болатын. 

Капитал салымдарының осылайша өсуі Қазақстанның 
тұжырымдамалық инвестициялық саясатын айқындайды. 

Мұнай өңдеуге салынған инвестициялардың ҚР өңдеуші 
өнеркәсіптерінің жалпы көрсеткіштерімен салыстырғанда 
жоғары қарқынмен өсіп жатқанының өзі оның басты 
көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Соңғы бес жыл ішінде 
МӨЗ негізгі капиталының инвестициялар үлесі өңдеуші 
кәсіпорындар салымдарының жалпы сомасының 6,7 % -ынан 
59,5 % -ға дейін өсті. 

Downstream секторындағы инвестициялық стратегия 
да өзгерді. Қазақстандық МӨЗ акционерлері қарыз қаражат 
тарту арқылы негізгі қаржыландыру ауқымын қамтамасыз 
етеді. 2016 жылдан бастап қуаттылықтарды дамытуға 
салынған жеке инвестициялар үлесі 25,5 млрд теңгеге 
дейін өсіп, 22 % -ға жетті. Банкілік және өзге де кредиттер 
сомасы осыған сәйкес одан да көп сомаға артты: 5,5 есе - 
9,3 миллиардтан 51,3 миллиард теңгеге дейін. Бірақ қазіргі 
экономикалық жағдайда ақшаның құны арзандап кеткен, ал 
өндірістік қуаттылықтар табыс әкеледі және ондаған жылдар 
бойы ЖІӨ-ге үлес қосады. Әрине, кредиттер алу және оны 
пайдалану мұнай өңдеу секторын қайту құрылымдау барысын 
шапшаңдататыны және жаңарту нәтижелерін жылдам алуға 
мүмкіндік беретіні түсінікті. 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ӨҢДЕУ САЛАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ МІНДЕТТЕРІ:

• көмірсутегі шикізатын өңдеу тереңдігін әлемдік деңгейге дейін ұлғайту, 
• мұнай шикізатының ауыр түрлерін өндірістік өңдеуді жолға қою,
• табиғи газды өңдеу деңгейін ұлғайту,
• жабдықтарды жаңарту,
• экологиялық талаптарға сай келетін заманауи өндіріс құру,
• нарықты жоғары сапалы бәсекеге қабілетті химиялық және мұнай-химиялық 
өнімдермен қамтамасыз ету.



Жыл АМӨЗ ПМХЗ ПКОП Барлығы*

1991 4 593,2 7 160,0 6 295,77 18 048,97

1992 4 416,2 6 445,0 6 048,17 16 909,37

1993 4 677,7 5 179,0 4 961,79 14 818,49

1994 4 804,3 3 290,0 3 719,21 11 813,51

1995 4 261,8 3 005,0 3 609,30 10 876,1

1996 4 450,9 2 936,0 3 743,70 11 130,6

1997 4 129,0 1 609,0 3 475,58 9 213,58

1998 2 712,2 2 193,0 3 654,44 8 559,64

1999 1 891,9 703,0 3 382,70 5 977,6

2000 2 200,0 1 183,0 3 050,42 6 433,42

2001 2 197,3 2 090,0 3 392,62 7 679,92

2002 2 281,5 1 988,0 3 497,04 7 766,54

2003 2 321,1 2 509,0 3 946,36 8 776,46

2004 2 912,1 2 995,0 3 508,84 9 415,94

2005 3 513,8 3 720,0 3 933,20 11 167,0

2006 3 746,3 3 897,0 4 035,40 11 678,7

2007 3 701,0 4 276,0 4 060,34 12 037,34

2008 3 924,5 4 056,0 4 308,19 12 288,69

2009 4 004,0 4 124,0 4 007,18 12 135,18

2010 4 300,1 4 800,0 4 583,16 13 683,26

2011 4 471,5 4 649,0 4 604,93 13 725,43

2012 4 422,8 5 037,0 4 754,23 14 214,03

2013 4 429,5 5 010,0 4 851,01 14 290,51

2014 4 920,0 4 926,0 5 065,23 14 911,23

2015 4 867, 7 4 810,0 4 493,31 14 171,01

2016 4 760 4 589 4 501 13 850,00

Всего 98 910 97 179 109 483 305 572,00

ЭКСПОРТ¬А
ИМПОРТТАН 

Қазақстанның МГК отын секторының басшылығы 
мұнай өңдеу зауыттарын жаңартуды аяқтаса, мұнай 
өнімдерін Орта Азия елдеріне, Қытайға, Моңғолияға және 
РФ-ға экспорттық жеткізуді кеңейте аламыз  деп жоспарлап 
отыр. Осылайша жанар-жағармай материалдарының 
өңірлік нарығында Қазақстанның рөлі түбегейлі өзгеріп, 
импорттаушы елден экспорттаушы елге айналады. 

Алға қойылған мақсаттар айқын, себебі Қазақстанның 
МГК мұнай өңдеуші секторы өте ауқымды корпоративтік 
және өндірістік жаңарту жолынан өтті. Республика 
Тәуелсіздік алғалы бері қазақстандық downstream секторы 300 
млн тоннадан астам мұнай өндірді, бұл көрсеткіш - әлемнің 
тұтас мұнайлы мемлекетінің барша ауқымына барабар.  

Дерек көзі: «ҚазМұнайГаз» - өңдеу және маркетинг» АҚ.

*Шағын МӨЗ-дерді қоспағанда

Қазақстан Республикасында 1991-2016 жылдары мұнай өңдеу, 
мың тонна



ТӘУЕКЕЛДЕРГЕ ТОЛЫ БАСТАМАСЫ 
Табыс тарихының 

Алайда бұл табысты тарихтың бас кезі қауіп-
қатерге толы болды. Қазақстанның мұнай-
газ кешенінің барлық құрамдас бөліктерінің 
ішінде дәл осы мұнай өңдеу секторы аса 
күрделі жағдайда қалды. Бұған қоса бірінші 

кезеңде басты қиындықтар республика МӨЗ-дерінің 
техникалық жағдайына емес, шикізатпен қамтамасыз 
етілуіне байланысты болды.

КСРО тарайтын кезде ҚР мұнай өңдеу саласы 
қуаттылықтары бар технологиялық дамыған кластерге 
жататын, бір қарағанда елдің мұнай өнімдеріне деген 
қажеттіліктерін толық қанағаттандыра алатын жағдайда еді. 
1985 жылы пайдалануға берілген Шымкент МӨЗ КСРО-дағы 
ең жаңа мұнай өңдейтін зауыт болып саналатын. Павлодар 
зауытының алғашқы қондырғылары ЛК-6У – 1978 жылы, 
КТ-1 кешені – 1982 жылы, кокстық құрылғы – 1985 жылы 
іске қосылды. 1990 жылы Атырау МӨЗ-де мұнай коксын 
қыздыратын қондырғы іске қосылды, сусабыннан бастап 
«Тосол-А-50М» антифризіне дейін халық тұтынатын тауарлар 
өндіріле бастады. 

Бірақ Павлодар мұнай-химия зауытына Батыс 
Сібірден, ал Шымкент зауытына - ол уақытта да ресейлік 
кен орындарынан мұнай әкелінетіні белгілі. Ол кезде 
барлық кәсіпорындарды КСРО мұнай және газ өнеркәсібі 
министрлігінің құрамындағы «Союзнефтеоргсинтез» 
бүкілодақтық өндірістік бірлестігі басқаратын. ҚР тәуелсіздігі 
жарияланғанға дейін МӨЗ директоры қызметінде бір де бір 
қазақ болған жоқ. Осы тізімдегілердің бәрі қаншалықты 
тәуекелдер болғанын көрсетеді. 

КСРО ыдыраған соң қазақстандық МӨЗ-дерді 
шикізатпен қамтамасыз ететін осыған дейін қолданылып 
келген технологиялық сызба да жарамсыз болып қалады. 
Бұрынғы өткізу каналдары да тарап кетеді, өнімді өткізу 
үшін тіпті қарапайым цистерналардың өзі жеткіліксіз болады. 
Бастапқыдан-ақ батыссібірлік мұнайды өңдеуге арнап 
салынған Шымкент зауытында дизельдік отын мен құмкөлдік 
баламалы шикізаттан алынатын шикізат керосин өндірісінде 
қиындықтар туындайды. Павлодар зауыты одан да қиын 
жағдайда қалады – 1992 жылы оған әкелінетін мұнайдың 
1 млн тоннасы жеткізілмей қалады, ал 1993 жылы тамызда 
өзінің өндірістік тарихында бірінші рет толығымен жұмысын 
тоқтатады. 

Белгілі бір тұрақтылық ол кезеңде тек Атырау МӨЗ-
інде ғана сақталады. Ол негізінен қазақстандық кен 
орындарының мұнайымен жабдықталатын. Бұл зауытқа басты 

мәселені - жүктемені шешуге және нарықтық қағидаттар 
қызметіне бейімделуге, атап айтқанда тікелей келіссөздер 
байланысын дамытуға көмектеседі. Бір ғана 1992 жылдың 
өзінде кәсіпорын 460 мың тонна мұнай өнімдерін тиеп-
жөнелту жөніндегі 300-ден астам шарт жасайды. Осы орайда 
аталған ауқымның 7%-ы еңбек ұжымына жалақы төлеуге 
қаражат түсіру және өнеркәсіптік тауарлар мен азық-түлік 
өнімдерін сатып алу үшін сатылған. МӨЗ жұмысында алыс-
беріс шарттарымен мұнай өңдеу келісімшарттары кеңінен 
қолданылады. 

1990 жылдардың бас кезіндегі экономикалық 
қиындықтар мұнай-газ саласына ауыр тиді – өнім өндірісі 
мен сауда-саттық төмендеп кетті, қызметкерлер құрамы 
қысқарды, жалақы қарыздары өсті. Осыған қарамастан осы 
ауыр жылдардың өзінде олар бәсекеге қабілетін арттыру үшін 
жаңарту жүргізуге тырысады. АМӨЗ 1992 жылы алғаш рет 
теңіз мұнайын өңдейді, бұл жаңа типтегі шикізат – құрамында 
ашық түсті фракциялар көп және метил-этилмеркаптан 
үлесі де жоғары, мұның өзі мұқият дайындықты және 
технологиялық, сонымен бірге экологиялық қиындықтарды 
шешуші талп етеді. Нәтижесінде мұнайдың осы партиясын 
өңдеу тереңдігі 65%-ға жетеді. Екіншісінде – Павлодар 
зауытында – ЛК-6У және КТ-1 қондырғыларын қайта 
құрылымдау жүргізіледі, дизельдік отынға арналған 4 жаңа 
резервуар салынады. Алғаш рет қазақстандық downstream 
секторы қату температурасы минус 30º С қысқы дизельдік 
отын, А-76 және АИ-91 экологиялық таза бензин, АИ-80 
экспорттық модификациясын өндіре бастайды…

Көп ұзамай мұнай өңдеу кәсіпорындарын корпоративтік 
жаңарту басталады. 1993 жылы ақпанда Атырау МӨЗ мұнай 
өңдеу секторындағы кәсіпорындардың біріншісі болып 
акцияландырылып, оның болашағынан үміттенуге негіз пайда 
болады: құны 1,2 млрд доллар болатын қайта құрылымдау 
жобасы әзірлене бастайды. 1994 жылы акционерлік қоғам 
мәртебесін Шымкент және Павлодар зауыттары алады, 
осыдан кейін бұл зауыттарда каталитикалық риформинг 
жұмысы жандандырылады. 

Алайда меншік нысанын өзгерту қазақстандық МӨЗ-
дерді автоматты түрде толыққанды жаңартып жібере алмайды 
– қажетті қарыз қаражатты алу үшін жаңа иеленушілердің 
меншікті капиталы да, кредиторлардың сенімі де жеткіліксіз. 
Мемлекеттің акциялар үлесі барлық мұнай өңдейтін АҚ-ларда 
елу-ақ пайыз және мұндай дәрежедегі өкілеттілікпен және 
рөлмен мемлекет жағдайды түзеп жібере алмайды. Ол үшін 
- бизнеске ұлттық қатысуды кеңейту керек. 

Бұрынғы КСРО-ның мұнай өңдейтін қуаттылықтары бар сегіз елі ішінде 
Қазақстан Ресей, Украина, Белоруссия және Әзірбайжан елдерінен кейін 5-ші 
орында болды. Енді міне, посткеңестік кезеңдегі одақтық республикалардың 
бір бөлігінде мұнай өңдеу өнеркәсібі жабылды немесе мүлдем азайып кетті. 
Ал Қазақстан Тәуелсіздік жылдарында мұнай өнімдерін өңдеу ауқымы 
бойынша көшбасшы елдердің үштігіне кірді!

116 ОТЫН СЕКТОРЫ ЖӘНЕ ШИКІЗАТТЫ 
ТЕРЕҢ ӨҢДЕУ

IV бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы



жаңару «МОТОРЫ» 
МЕМЛЕКЕТТЕНДІРУ

АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕЙТІН ЗАУЫТЫ 

Атырау МӨЗ АҚ 1997 жылы құрылған 
«Қазақойл» Ұлттық мұнай компаниясының 
құрамына кірген сәттен бастап қазақстандық 
downstream секторында масштабты өзгерістер 
басталады. ҰМК Атырау зауытындағы 

мемлекеттік үлесті 41-ден 86,7 %-ға дейін өсіреді. Бұл 
«мемлекеттендіру» өндірістік қарқынды нәтижелер береді. 
Егер 1999 жылдың бірінші жартысында АМӨЗ 700 мың тонна 
мұнай өңдесе, осы жылдың екінші жартысының өзінде-ақ бұл 
көлем – 1150 мың тоннаға жетеді. Зауыт жалақы бойынша 
барлық қарыздарын өтейді, салықтарды ішінара төлейді, 
сонымен қатар - технологиялық құрылғыларға жоспарлы 
жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Өңдеу тереңдігі 55,37-ден 
58,67%-ға дейін ұлғаяды. 

АМӨЗ жағдайының позитивтік өзгерістері өз жемісін 
бере бастайды. Кәсіпорынның Ұлттық компанияның 
қарамағына өтуі бұдан былай зауыттың даму стратегиясын 
компания әзірлейтінін және ол үшін Топтың мүмкіндіктерін 
барынша пайдаланатынын білдіреді. «Ұлттық «чемпиондар»: 
табысқа үлес қосу» тарауында сөз болған компанияның 
корпоративтік бағдарында қарамағындағы активтердің 
жұмысы мен жай-күйін жақсарту жұмыстарын жандандыру 
көзделген. «Қазақойлдың» әрі қарайғы саясаты, нақтырақ 
айтқанда «ҚазМұнайГаз» ҰК мұнай өңдеу секторындағы 

саясаты оның өндіру ауқымын одан әрі ұлғайтуына мүмкіндік 
береді. Ұлттық қатысу үлесі ұлғайтылған соң мұнай өнімдерін 
өндіру ауқымы да артады, ал отандық сатылас біріктірілген 
мұнай компанияларының өздері (СБМК) – downstream 
секторын техникалық және корпоративтік дамытуға арналған 
жаңа жобаларды көптеп ұсына бастайды. 

«Қазақойл» ҰК құрылған соң бір жылдан кейін, 1998 
жылы, ҚР Үкіметі мен жапондық Marubeni корпорациясы 
Ынтымақтастық туралы меморандумға қол қояды. 1999 жылы 
маусымда жапондық серіктес АМӨЗ қайта құрылымдау 
жобасының техника-экономикалық негіздемесін ұсынады 
және сол жылдың желтоқсан айныда Үкімет осы ТЭН-ді 
арнайы қаулымен бекітеді. Бірақ ойға алған істерді орындауға 
1998 жылы дағдарыс пен мұнай бағасының төмендеуі кедергі 
келтіреді. Сондықтан бірнеше жыл бойы әлемдік мұнай 
саласы қалпына келтіріледі. Ал ұлттық мұнай секторында 
жалпы корпоративтік жаңарту жүргізіле бастайды, ол 
басқарушылық, қаржылық, өндірістік қызметтерді тұтас 
қамтиды. Топты дамытатын тұжырымдамалық мәселелерді 
шешкен соң «ҚазМұнайГаз» ҰК билігінде бұрынғыға 
қарағанда мол кадрлық, инвестициялық, саяси ресурстар 
болады және ол осындай мүмкіндіктерінің арқасында 2003 
жылы наурызда Атырау зауытын толық масштабты қайта 
құрылымдауға кірісе алады.



«ПРЕМИУМ» мен «СУПЕР» 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДА қалай пайда болды

Атырау зауытын толық масштабты қайта 
құрылымдаудың бірінші кезеңі 2006 жылға 
дейін созылады. Жоспардың бұл бөлігі 
мердігерлердің ұлтына байланысты «жапондық 
жаңару» деп аталады. Әртүрлі моторлық 

отын түрлерінің құрамындағы күкіртті, азотты және басқа 
да зиянды заттарды азайту арқылы шығарылатын мұнай 
өнімдерінің сапасын жақсарту осы кезеңдегі басты жаңару 
бағыты болды. Бөлінген күкіртті тауарлық өнімге өңдеп, 
гидрокүкіртсіздендіру технологиясын ендіру міндеті де 
межеленді. 

Айтылған мақсаттарға қол жеткізу үшін бензинге 
гидротазарту және изомеризациялау жасайтын, дизельдік 
отынға гидротазарту және депарафиндеу жасайтын, сутегі 
тазартатын және өндіретін, кристалдау блогы бар күкірт 
өндіретін жаңа  технологиялық қондырғылар салынды, 
жұмыс істеп тұрған әртүрлі агрегаттар жаңартылды. 2006 
жылы ағынды суларды биологиялық тазартатын құрылғы 
іске қосылды. Зауыттың тазартқыш құрылымы қайта 
құрылымданды, қара түсті мұнай өнімдерінің эстакадасы 
жаңартылды, жаңа факелдік жүйе салынды. Әлеуметтік 
маңызды мұнай өнімдерін: жоғары октанды автобензинді, 
ДЛэч (жаздық), ДЗэч (қыстық) және қату температурасы 
минус 350 С З-0,2 маркалы экологиялық таза дизельдік отын 
өндіру қарқыны мен ауқымы ұлғайтылды. Авиакеросин 
қоспасының  қосымша ауқымын өндіру арқылы авиациялық 
отын өндірісі дамыды. 

АМӨЗ қайта құрылымдау басталғалы жобалық-
сметалық құжаттаманы әзірлеуге «Қазақ мұнай және 
газ институты» АҚ, «Омскнефтехимпроект» ААҚ, 
«НижегородНИИнефтепроект» ААҚ және басқалары сияқты 
4 шетелдік және 16 қазақстандық жобалау институты мен 
ұйымдары қатысты.  РФ және ҚР жетекші дайындаушы 
зауытттарынан жабдықтар мен материалдарды жеткізу ісін 

59 қазақстандық компания атқарды. Құрылыс-монтаждау 
жұмыстарын орындауға 55 отандық кәсіпорын тартылды. 
Олардың ішінде: «Қазқұрылысөндірістехмонтаж» АҚ, 
«ҚазҚұрылысСервис» МГҚК» АҚ, «Имсталькон» АҚ, 
«Өндірісмонтаж – KIV» ЖШС және басқалары сияқты ірі 
кәсіпорындар да бар. Мердігер зауыттың қызмет жасайтын 
қызметкерлер құрамын UOP (АҚШ), KTI (Италия) 
процестерінің лицензиар фирмаларының және Yokogawa 
Electric процестерін басқаратын бағдарламаны әзірлеуші 
фирманың  тікелей оқу орталықтарына жіберіп, оқытты. 
Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауға жалпы саны 
3000 адамды құрайтын мердігер және қосалқы мердігер 
ұйымдардың мамандары мен жұмысшылары қатысты.   

Атырау зауыты мұнай өңдеу ауқымын қайта 
құрылымдау басталғаннан кейінгі келесі жылдың өзінде-ақ 
600 мың тоннаға ұлғайтты, мұның өзі бір жолғы өсудің 25%-
ға жеткенін көрсетеді! Өндірістік өрлеулер аздаған үзілістерге 
қарамастан үстіміздегі онжылдықта да жалғасуда. 

Бірінші жаңарту кезеңі аяқтала салысымен АМӨЗ 
2008 жылы К2 (Евро-2) деңгейіне сай келетін «Премиум-95» 
маркалы автомобиль бензинін шығару ісін меңгереді, бұл 
– зауыт өнімдерінің экологиялық көрсеткіштерін жақсарту 
мақсатында іске асырылған үлкен қадам. Соңғы жылдары 
дизельдік отын мен К2 деңгейіне сәйкесетін АИ-92 және 
АИ-95 маркалы автомобиль бензинін тұрақты өндіру ісі 
дұрыс жолға қойылды. 2009 жылы «Супер-98» автомобиль 
бензинінің тәжірибелік партиясы келіп түсті, ал 2010 жылдан 
бастап ол өнеркәсіптік ауқымда өндіріле бастады.   

Атырау МӨЗ өнімдерінің қоршаған ортаға экологиялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етудің зауытты жаңарту кезінде 
маңызды болғаны соншалықты, қазіргі уақытта экологиялық 
таза дизельдік отын шығарылатын таза өнімнің 100% 
құрайды, ал мұндай жоғары октанды бензиннің өндірілген 
ауқымы 80% асты. 

118 ОТЫН СЕКТОРЫ ЖӘНЕ ШИКІЗАТТЫ 
ТЕРЕҢ ӨҢДЕУ

IV бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы



қарайБЕНЗОЛҒА
БЕНЗИННЕН

АМӨЗ жаңартудың екінші кезеңі жоғары сапалы мұнай 
өнімдерін өндіруді қамтамасыз ететін отын нұсқасы бойынша 
және бензол және параксилол түріндегі өнім шығаратын 
мұнай-химия нұсқасы бойынша да кешенді өндіріс торабын 
құруға бағытталады. 2006 жылы ҚР Үкіметі «Қазақстанда 
әлемдік деңгейдегі мұнай-химия кешенін қалыптастыру 
және бірінші қазақстандық мұнай-химия кешенін құру 
жөніндегі іс-шаралар жоспарын» бекітеді. Бұл бағдарламаның 
мақсаты – қосылған құны жоғары экспорттық мұнай-химия 
өнімдерін шығаратын көмірсутегі шикізатын терең өңдеу 
бойынша әлемдік деңгейдегі мұнай-химия кешенін құру. Осы 
құжатта  Энергетика министрлігіне және «ҚазМұнайГаз» 
Ұлттық компаниясына Атырау зауытында бензол өндірісінің 
уақытында іске асырылуын қамтамасыз ету тапсырылды. 

2006 жылы сәуірде жапондық Cosmooil және Marubeni 
корпорациялары «Атырау МӨЗ базасындағы бензол өндірісі» 
жобасының бастапқы ТЭН аяқтайды. Қыркүйек айында 
инвестициялық комиссия жалпы жобаны әрі қарай әзірлеуді 
мақұлдады және оның орындаушысы болып «ҚазМұнайГаз» 
Сауда Үйі» АҚ («ҚазМұнайГаз» – өңдеу және маркетингтің» 
сол уақыттағы негізін қалаушы) белгіленді. Бастапқыда екі 
автономды жоба әзірленгенін атап көрсеткен жөн: Бензол 
өндірісі кешенін және Ароматты көмірсутегі кешенін салу. 
(Бензол мен параксилол — әлемдік нарықта сұранысқа ие 
болып тұрған мұнай өңдеу өнімі, ол өз кезегінде мұнай-химия 
өнімдерінің көп түрлерін өндіру кезінде шикізат ретінде 
пайдаланылады). 2008 жылы маусымға дейін әрбір жоба 
жеке-жеке ТЭН әзірлеу, ресімдеу, құжаттарға келісім жасау 
бойынша әртүрлі рәсімдердің кезеңдерінен өтті. Алайда 2008 
жылы 26-маусымда «ҚМГ Сауда Үйі» АҚ инвестициялық 
комитеті инвестиция тарту және анағұрлым тиімді басқару 
мақсатында екі жобаны біріктірді.

Атырау МӨЗ және қытайлық Sinopec Engineering Group 
компаниясы 2009 жылы қазан айының аяғында «толық 
аяқтау» шартымен құрылысын салу туралы шарт жасасқан 
Ароматты көмірсутегін өндіру кешені (АКӨК) біртұтас 
жоба болды. Axens француз компаниясы технологиялық 
лицензиары болды. 

Жапондық корпорациялардың 2008-2009 жылдардағы 
дағдарыс кезеңіндегі өз тәуекелдерін шамадан тыс жоғары 
бағалап, жобаға өте қомақты баға белгілеуіне   байланысты 
мердігерлікке қытай компаниясы таңдап алынды. 
Қазақстандық тапсырысқа халықаралық сұраныстың көп 
болуы қолайлы мердігерді таңдап алуға мүмкіндік берді. 
Жобаға салынатын инвестиция ауқымы $1,04 млрд деп 
белгіленді, оны 13 жылдық мерзімге Қазақстанның Даму 
банкі берді. Осылайша АМӨЗ қайта құрылымдаудың екінші 
кезеңі басталды. 

2010 жылы ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай өңдеу және 
маркетинг жөніндегі басқарушы директоры Данияр Тиесов 
бұл жоба туралы былай деп әңгімелейді: «Кешеннің қолайлы 
технологиялық сызбасы өндірістің отын немесе мұнай-
химия нұсқасын таңдап алуға мүмкіндік береді. Осының 

арқасында ішкі нарықтың автобензинге және мұнай-химия 
шикізатына деген сұраныстарына байланысты соңғы өнім 
шығарылымының түрін өзгертіп отыруға болады.  Мысалы 
отын нұсқасында кешеннің жобалық қуаттылығы жоғары 
октанды бензин өндірісін орта есеппен жылына 550 мың 
тоннаға ұлғайтуға мүмкіндік береді». Мұнай-химияны 
пайдалану режимінде жылына қосымша 133 мың тонна 
бензол  және 496 мың тонна параксилол алуға болады. 

Бірақ бұл жобаның басым мақсаты  - қосылған құны 
жоғары өнім: бензол мен параксилол өндіру болып табылады. 
Өңдеуші жабдықтарды жетілдіру бөлігінде АКӨК мақсаты 
– АМӨЗ қуаттылығын түбегейлі қайта құрылымдау. Ол 
заманауи технологиялық деңгейге көтерілуі және ҚР-ны 
жғары сапалы моторлық отынмен және басқа да мұнай 
өнімдерімен, сонымен қатар мұнай-химияға арналған 
шикізатпен қамтамасыз етуі тиіс болды. Осы орайда 
шығарылатын өнімге еуропалық стандарттардың талаптары 
қойылады. 

2014 жылы 25-желтоқсанда Жалпыұлттық телекөпір 
барысында Президент Нұрсұлтан Назарбаев АКӨК реттейтін 
жұмыстарын іске қосады.  Каталитикалық риформинг 
құрылғысының жұмысы зерттеу әдістері бойынша октандық 
саны 103 тұрақты риформат шығарудан басталды. 2015 
жылы 3-шілдеде бензолдың, ал сол жылдың 2-қазанында  
параксилолдың бірінші партиясы шығарылды. Ароматты 
көмірсутегі өндіру кешенінің тұрақты технологиялық 
режимге шыққаны белгілі еді. 2015 жылы 4-желтоқсанда 
АКӨК бірінші іске қосу кешенін Мемлекеттік қабылдау 
комиссиясы қабылдап алды. Осыдан дәл жеті айдан кейін 
АМӨЗ бензолдың бастапқы партиясын экспортқа жөнелтті. 

Осылайша Атырауда салынған бензол мен параксилол 
өндіретін кешен бұрынғы Кеңес Одағы аумағындағы ең ірі 
нысан және Қазақстанның мұнай-химия кластерінің бірінші 
өндірісі болды. 

   Ароматты көмірсутегі өндіру кешені 
мынадай нысандардан тұрады:

 
• өндірімділігі жылына 1 млн тонна 

катализаторды үздіксіз регенерациялайтын 
каталитикалық риформинг құрылғысы,

• бензол мен толуол экстракциясы құрылғысы,
• параксилол айыратын құрылғы,
• толуол мен ауыр ароматты көмірсутегін 

трансалкилирлейтін құрылғы,
• рафинат айыратын секция,
• жалпы зауыт шаруашылығы нысандары. 



АВИАЦИЯЛЫҚ
ОТЫН

МАЗУТТАН ӨНДІРІЛГЕН 

Ароматты көмірсутегі өндіру кешені салынып 
жатқан кезде 2011 жылы 29-желтоқсанда 
«Атырау МӨЗ» ЖШС және құрамында 
қытайлық Sinopec Engineering Group, 
жапондық Marubeni және қазақстандық 

«ҚазҚұрылысСервис» Ұлттық құрылыс компаниясы бар 
үшжақты консорциум Мұнайды терең өңдеу кешенінің 
(МТӨК) құрылысын «толық аяқтау» туралы шартқа қол 
қояды.  Кешеннің құны $1,679 млрд деп бағаланды. Бұл 
жоба – 2012 жылы 10-қыркүйекте басталған АМӨЗ Үшінші 
жаңарту кезеңін іске асырады. Бұл кезеңнің стратегиялық 
мақсаты – мұнайды терең өңдеуді 85 % дейін ұлғайту, қара 
түсті төмен октанды өнімнен К5 (Евро-5 талаптарымен мәні 
бірдей) стандарттарына сай келетін моторлық отынның 
жоғары сапалы түрлерін өндіру. Мұндай өнімді өндіруге 
аралық қара түсті өнімдер - мазут, вакуумдық газойль 
қолданылады.

МТӨК арқасында Атырау МӨЗ жылына 5,5 млн 
тонна мұнайды пайдалана отырып, 2,4 млн тонна мазут пен 
газойльдан  1,603 млн тонна автомобиль бензинін, сонымен 
қатар 1,419 млн тонна дизельдік отын және 251 мың тонна 

авиакеросин шығара алады. Ол үшін өндіріске қосымша 
өңдеу тереңдігін, каталитикалық крекинг, кокстеумен 
қамтамасыз ететін қайталама процестерді ендіру, АВТ-3 
вакуумдық блогын қоса алғанда қажетті қондырғылар салу  
қажет. 

Ароматты көмірсутегін өндіру кешенін іске қосқанда 
277 жаңа  жұмыс орны ашылса, мұнайды терең өңдеу 
кешенін ашқанда 490 жұмыс орны ашылады.  2012 жылы 
«ҚазМұнайГаз» ҰК мұнай өңдеу және мұнай-химия жобалары 
жөніндегі бас менеджері Ғалымжан Амантұрлин былай дейді:  
«Бұл – «ҚазМұнайГаздың» Қазақстан Мемлекеттік үдемелі 
индустриалды-инновациялық даму бағдарламасына енгізілген 
ірі инвестициялық жобаларының бірі. Қазақстандық МӨЗ-
дерді жаңарту ішкі нарықты отандық жоғары сапалы мұнай 
өнімдерімен толық қамтамасыз етеді».

Атырау МӨЗ жаңартудың үшінші кезеңі бүгінде 
аяқталуға жақын.  Кешендегі механикалық жұмыстар бітті, 
алда технологиялық процестер мен жабдықтарды реттеу  
және іске қосуға даярлық жұмыстары тұр.

АТЫРАУ МӨЗ-ДЕ МҰНАЙДЫ ТЕРЕҢ ӨҢДЕУ КЕШЕНІН 
САЛУ МЫНАДАЙ МҮМКІНДІКТЕР БЕРЕДІ:

• мұнай өңдеу тереңдігін ұлғайту, 
• жылына 2,4 млн тонна көлеміндегі қалдық ауыр мұнай 

өнімдерін білікті пайдалану,
• моторлық отын өндірісінің шикізат базасын зауыттың 

қуаттылығын арттырмай кеңейту,
• К4 және К5 деңгейіне сай келетін жоғары сапалы бензин  

мен дизельдік отын өндіру,
• адами фактордың әсерін және апат жағдайларының 

туындауын болдырмайтын қазіргі заманға сай әлемдік 
деңгейдегі жабдықтардың, басқару құралдарының 
пайдаланылуын қамтамасыз ету.

120 ОТЫН СЕКТОРЫ ЖӘНЕ ШИКІЗАТТЫ 
ТЕРЕҢ ӨҢДЕУ

IV бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы



ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫ
1978 жылы іске қосылған Павлодар МХЗ бастапқыда 

Төмен – Омск – Павлодар – Шымкент мұнай құбырымен 
келетін Батыс Сібір мұнайын өңдеу үшін салынған болатын. 
Мұндай жүк тасымалдайтын логистикалық сызба ресейлік 
мұнайдың бірқалыпты жеткізіліп тұруын талап ететін 
кәсіпорынның жұмысына байланысты құрылған. 

1990-шы жылдардың екінші жартысында ПМХЗ 
акцияландырылады, бірақ сол уақыттағы американдық 
акционер кәсіпорын алдында тұрған міндеттерді шеше 
алмайды. Шикізаттың жетіспеушілігіне байланысты 
онжылдықтың соңында жұмыс тоқтап қалады, бұл 
кәсіпорынның техникалық жағдайын нашарлатады. ПМХЗ 
қиындықтары тұтас Солтүстік Қазақстанның тұтынушыларын 
мұнай өнімдерімен қамтамасыз етуге кедергі келтіреді. 

Акционер ауысқан соң 2000-шы жылдардың бас кезінде 
зауыттың жұмысы жақсара бастайды: өңдеуге шикізат жеткізу 
тұрақтандырыла бастайды, оның ауқымы, өнімді сату ауқымы 
да өсе бастайды. ПМХЗ-ның шикізатқа тәуелсіздігін арттыру 
үшін арасында Батыс Қазақстаннан да мұнай жеткізіліп 
тұрды. Бұл кезеңде зауытта мұнай қалдығын өңдейтін, 
күкіртті түйіршіктейтін, сутегі өндіретін құрылғы салынады, 
заманауи бақылау-өлшеу, диагностикалық аспаптар мен 
жүйелер сатып алынады, басқа да күнделікті жаңартулар 
жүргізіледі. 

Алайда ПМХЗ дамытуға арналған нақты перспективалар 
зауыт «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Тобының құрамына кірген 
соң ғана туындай бастайды. Қуатты ұлттық компания 
қазақстандық тұтынушыларды мұнай өнімдерімен тұрақты 

ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫН 
ҚАЙТА ҚҰРЫЛЫМДАУ МАҚСАТТАРЫ:

• сұрыбы төмен моторлық отынды өндіруден 
толық бас тарту, 

• барлық өнімнің сапасын К4 және К5 
стандарттарына дейін жеткізу,

• авиакеросин және жоғары октанды 
автобензин өндірісін ұлғайту, 

• ластандырушы шығарындыларды күрт азайту.

жабдықтау, оны табысты активке айналдыру мақсатында 
мұнай өңдейтін зауыттың жұмысын ұйымдастыра алады. 
Павлодар МХЗ масштабты қайта құрылымдауға даярлық 
жұмысы 2009 жылы 1-қыркүйекте ҚР Үкіметінің «Павлодар 
мұнай-химия зауытын жаңарту» қаулысымен зауыт елдің 
инвестициялық стратегиялық жобалары тізіміне енгізілген 
сәттен басталады. Тағы бір жыл өткен соң жоба 2010-2014 
жылдарға арналған қазақстандық мұнай-газ секторын дамыту 
бағдарламасына енгізіледі.

«ҚазМұнайГаз» шетелдік серіктес іздейді және 2009 
жылы маусымда Президент Нұрсұлтан Назарбаев италияндық 
EniS.p.A. компаниясының бас директоры Паоло Скаронимен 
мәжіліс өткізіп, ҚР аумағындағы ірі инвестициялық жобалар 
бойынша серіктестікті талқылайды. Скарони «ҚазМұнайГаз» 
бен Eni компаниясының кең ауқымды бірлескен қызметтерін 
ұсынып, хат жолдайды және оның жоспарлары қабылданады. 
Қос компания қараша айында «Қазақстан Республикасындағы 

белгілі мұнай-газ жобаларына және өндірістік инфрақұрылым 
нысандарына қатысты әріптестік туралы келісімге» қол 
қояды. Олардың ішінде ПМХЗ техникалық жаңарту жобасы 
да бар.

Алайда жаһандық мұнай дағдарысына байланысты Eni 
компаниясы өзінің инвестициялық жоспарларын түзетуге 
мәжбүр болады. Оның Technip «еншілес» компаниясы арқылы 
жобаға қатысуы бәсеңдейді. Бірақ қазақстандық тарап 
жаңа серіктестерді іздеуге жедел кірісіп кетеді, сол себепті 
Павлодар МХЗ румындық SC Rominserv SRL компаниясымен 
әріптестігі қатарлас кеңейтіледі. Бұл өте жақсы жаңалық, 
себебі Rominserv – «ҚазМұнайГаз» құрамындағы KMG 
International «еншілес» бөлімшесі, яғни зауытты жаңарту 
ісімен корпоративтік мүдделері ортақ компаниялар 
айналысатын болады. 

2014 жылы ПМХЗ АҚ Rominserv-пен Жаңарту жобасы 
бірінші кезеңінің жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу 
шартын жасасады және серіктесі оның бірыңғай жауапты 
орныдаушысы болады. Жобаны іске асыруға сонымен 
қатар мұнай өңдеу саласындағы технология лицензиарлары 
қатысады, олар: UOP Limited (Ұлыбритания), SiirtecNigi 
(Италия), HaldorTopsoe (Дания). Мердігерлер - NFC (Қытай), 
«Владимиртепломонтаж» АҚ, «Омскнефтехимпроект» 
ЖАҚ, «ВНИПИнефть» ААҚ (барлығы Ресейдікі) сенімді 
серіктестердің екінші тобын құрайды. 

«Павлодар мұнай-химия зауытын жаңарту» ҚҚС қоса 
алғанда $831 млн (қазіргі бағаммен) деп бағаланды және 
Бірінші іске қосу кешенінің (ІҚК) құрылысымен басталды. 

2015 жылы мамырда жаңартуды жылдам аяқтау үшін жоба 
бойынша жұмыс ауқымы оның бас мердігері Rominserv S.R.L. 
және Павлодар МХЗ арасында бөлінді, ал 4-желтоқсанда 
Кешенннің құрылысын бастауға барлық рұқсат құжаттары 
әзір болды. 

2017 жылы ІҚК бойынша изомеризация және нафта 
сплиттері құрылғысын орнату бойынша негізгі құрылыс-
монтаждау жұмыстары аяқталды, жалпы зауыттық 
шаруашылық нысандары бойынша жабдықтарды жеткізу 
аяқталады, монтаждау бойынша жұмыстар жүргізіледі. 
Күкірт өндіретін құрылғы кешенінің негізгі құрылыс-
монтаждау жұмыстары орындалады. Жұмыс кестесі 
қаржыландыру мәселесіне байланысты болғанын мойындау 
керек, ПМХЗ жаңартуға қаржы алу мәселесі бірден шешілген 
жоқ. Осыған қарамастан қазір Павлодар зауытында негізгі 
құрылыс-монтаждау жұмыстары аяқталып, іске қосу-реттеу 
жұмыстары басталды.



ШЫМКЕНТ МҰНАЙ ӨҢДЕЙТІН 
ЗАУЫТЫ (ПКОП)

Шымкент МӨЗ толық технологиялық сызба 
бойынша 1986 жылдың көктемінен бастап 
жұмыс істей бастады да, көп ұзамай 
мұнай өңдеу қуаттылығын 6 млн тоннаға 
дейін жеткізді. Павлодар зауыты сияқты 

Шымкент зауыты да батыс сібірлік орташа күкіртті, тығыз, 
құрамында парафині аз мұнайды өңдеу үшін салынған 
болатын. КСРО тарап кеткен соң және одақтық шаруашылық 
қатынастар бұзылғаннан кейін зауытта ауыр жағдай орын 
алады - импорттық шикізат жетіспейді. 

Балама ретінде жақын жерде орналасқан Қызылорда 
облысындағы Құмкөл кен орнының өнімін пайдалану 
қажет деп шешілді. Бірақ бар мәселе де сонда: оңтүстік 
қазақстандық мұнай өзінің физика-химиялық қасиеті 
бойынша батыс сібірлік мұнайдан өзгеше. Қасиеті әртүрлі 
шикізат қолданыстағы жабдықтың жұмысын қиындатады 
және жаңа технологиялық талаптарды ескере отырып оны 
жаңартуды қажет етеді. Әсіресе дизельдік отын мен керосин 
шығаратын агрегаттарды жаңарту қажет болады. 

Шымкент зауытын технологиялық қайта құрылымдау 
басқа да қазақстандық МӨЗ-дер сияқты акцияландыру 
процесінен басталады. 1996 жылы ақпанда ШМӨЗ базасында 
«Шымкентмұнайоргсинтез» (ШМОС) акционерлік қоғамы 
құрылады. Бірнеше жылдан кейін - 1998 жылы зауытта – 
дизотынды гидротазарту құрылғысы жаңартылады, ал 2001 
жылы авиациялық керосин өндіретін жаңа технология 
қолданысқа енгізіледі. Осыған қарамастан зауыттың дамуына 
иеленушілер арасындағы бейберекеттіктер қатты әсер етеді.

2000-шы жылдардың бірінші жартысында меншік 
иелерінің ауысу кезеңі 2005 жылы зауытты Қытай ұлттық 
мұнай-газ корпорациясының «еншілесі», қытайлық CNPCI 
компаниясы сатып алғанда аяқталды. Кәсіпорынның өзі 
ол уақытта «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП) деп 
аталатын. Ал 2007 жылы ПКОП 50 пайыз үлесті иеленіп, 
«ҚазМұнайГаз» ҰК құрамына кірді. Екі қуатты ұлттық 
компанияның серіктестігі Қазақстанға ПКОП қызметтерінде 
мемлекеттік мүддесіндегі мәселелерді тиімді жүргізуге 
көмектесті. Оның ішінде – технологиялық қуаттылықтарды 
қайта құрылымдау және жаңарту мәселелері де бар. 

ҚР Үкіметі Шымкент МӨЗ жаңарту жобасын 2010 
жылы қазанда бекітілген Қазақстан Республикасының мұнай-
газ секторын дамыту бағдарламасына енгізеді. Шымкенттік 
жаңарту жобасы сонымен бірге Үкімет пен «Самұрық» 
ҰӘҚ АҚ белгілейтін «Инвестициялық стратегиялық 
жобалар тізіміне» және 2030 жылға дейін ОЭК дамыту 
тұжырымдамасына да енгізіледі. Ол 2015-2019 жылдарға 
арналған Мемлекеттік индустриалды-инновациялық 
даму бағдарламасында (МИИДБ) және осы кезеңдегі 
Индустрияландыру картасында да атап көрсетілген. 

Мемлекеттің ПКОП жаңартуға баса назар аударуы 
Шымкент МӨЗ-дің тұтас Оңтүстік Қазақстан өлкесін мұнай 
өнімдерімен жабдықтау қызметін атқаратынына ғана емес, 
отын жетіспейтін Орталық Азияның және оған шектес 
мемлекеттердің нарығында ие болып отырған жоғары 
экспорттық әлеуетіне де байланысты. 

Шымкент МӨЗ-ді қайта құрылымдау және жаңарту 
жобасы екі кезеңмен іске асырылады. Бірінші кезеңде 
жаңа қондырғыларды салу және К4 және К5 экологиялық 
класына жататын мотор отынын шығаруды қамтамасыз 
ету үшін жалпы зауыт шаруашылығында қолданылып 
отырған технологиялық құрылғылар мен нысандарды қайта 
құрылымдау жүзеге асырылады. Кеден одағы комиссиясының 
2011 жылғы 18-қазандағы шешіміне сай Қазақстан 2018 
жылдың 1-қаңтарынан кешікпей К4 және К5 класты 
автомобиль бензинін шығаруы тиіс.

ПКОП  БІРІНШІ ЖАҢАРТУ КЕЗЕҢІ МЫНАДАЙ 
ШАРАЛАРДЫ ҚАМТИДЫ:
 

• изомеризация құрылғысын салу,
• қуаттылығы жылына 4 000 тонна күкірт өндіретін 

құрылғы салу,
• секциясы-300 дизельдік отынды гидротазарту 

құрылғысын қайта құрылымдау.

Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін «ПетроКазахстан 
Ойл Продактс» ЖШС мен СРЕСС компаниясы (Қытай 
мұнай инженерлік-құрылыс корпорациясы, СNPC еншілес 
кәсіпорны) зауытты жаңарту жобасының 1-кезеңін іске 
асыру шеңберінде 2014 жылы 30-қаңтарда «толық аяқтау» 
шартымен изомеризация құрылғысын салуға арналған EPC-
келісімшартын жасайды. 2015 жылы желтоқсанда Шымкент 
МӨЗ-де бірінші жаңа өндірістік нысан – қуаттылығы жылына 
4 мың тонна күкірт өндіретін құрылғы пайдалануға беріліп, 
жаңа өнім: сұйық күкірттің жаңа партиясы өндіріледі. 
Сонымен қатар 2015 жылы қайта құрылымданған қуаттылығы 
жылына 1,5 млн тонна дизотынды гидротазарту құрылғысы 
пайдалануға берілді. 

2017 жылы наурызда шикізатты алдын ала 
гидротазартқыш блогы бар жеңіл бензин фракцияларын 
изомеризациялайтын құрылғыда құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының механикалық аяқталғаны жөніндегі актілерге 
қол қойылды.  Осы нысанда іске қосу-реттеу жұмыстары 
жүргізіледі, ол 2017 жылы шілдеде аяқталып, изомеризация 
құрылғысы іске қосылады. Ол К4, К5 класты жоғары октанды 
бензин шығаруға мүмкіндік береді, оның өндірісін бірте-бірте 
жылына 460 мың тоннаға ұлғайту жобаланып отыр.
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ЖАҢАРТУДЫҢ ЕКІНШІ КЕЗЕҢІНДЕ 
БҰРЫНҒЫДАН ДА АУҚЫМДЫ ЖҰМЫСТАРДЫ 
ЖҮРГІЗУ КӨЗДЕЛГЕН:

• жылына 6 млн тонна мұнай өңдейтін жобалық 
қуаттылықты қалпына келтіру, сонымен 
қатар өңдеу тереңдігін ұлғайту үшін жалпы 
зауыт шаруашылығында қолданылып отырған 
технологиялық құрылғылар мен нысандарды 
қайта құрылымдау және жаңасын салу.

ЖАҢАДАН ҚҰРЫЛАТЫН АГРЕГАТТАР 
МЕН ПРОЦЕСТЕР:
 

• «RFCC» каталитикалық  крекинг,
• «Prime G+» бензинін гидротазарту,
• «Merox» газын демеркаптандау,
• октанды жоғарылататын ЭТБЭ қоспасын өндіру,
• күкірт өндіру, 
• сутегіні тазарту,
• басқа да процестер.

ҚАЙТА ҚҰРЫЛЫМДАУ ЖӘНЕ 
ЖАҢАРТУ ЖОБАСЫ АЯҚТАЛҒАН
СОҢ ШЫМКЕНТ ЗАУЫТЫ 
МЫНАДАЙ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНІҢ 
ӨНДІРІСІН ҰЛҒАЙТАДЫ:

• жоғары октанды бензин – 2,3 есе,
• дизельдік отын – 1,6 есе,
• авиациялық отын – 1,6.

Бұл кезең зауыттың қуаттылығын, сонымен қатар  
мұнай өңдеу тереңдігін  жылына 5,25 млн тонна мұнайдан 6 
млн тоннаға дейін жеткізуге бағытталған. ПКОП және СРЕСС 
арасындағы Екінші қайта құрылымдау кезеңін іске асыруға 
арналған ЕРС-келісімшартқа  2015 жылы 16-қаңтарда қол 
қойылды. Қазіргі уақытта жұмыс құжаттамасын әзірлеу,  жер 
қазу және бетон төсеу, жабдықтарды жеткізу және монтаждау 
жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Оған қоса жоғары октанды бензин өндіру ауқымы 
жалпы бензин пулының 100% құрайды, Шымкент МӨЗ 
қайта құрылымдау және жаңарту жобасы өлкедегі маңызды 
әлеуметтік мәселелерді де шешеді. Жаңа жұмыс орындары 
ашылады, жалпы Оңтүстік Қазақстанның экологиялық 
қауіпсіздігі артады.

 «Бұл – «ҚазМұнайГаздың» Қазақстан Мемлекеттік 
үдемелі индустриалды-инновациялық даму 
бағдарламасына енгізілген ірі инвестициялық 
жобаларының бірі. Қазақстандық МӨЗ-дерді 
жаңарту ішкі нарықты отандық жоғары сапалы 
мұнай өнімдерімен толық қамтамасыз етеді». 

Ғалымжан Амантұрлин,
2012 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК мұнай өңдеу және 
мұнай-химия жобалары жөніндегі бас менеджері



CASPI BITUM
ҚР мұнайының физика-химиялық қасиеті битум 

өндірісіне шикізат ретінде қолдануға аса қолайлы блып 
табылады. Осындай қажеттіліктер мен шешімдердің үйлесімі 
бар жерде жаңа битум кәсіпорнын салу жобасының пайда 
болуы заңды құбылыс. Инвестициялық жобада битум 
өндіретін зауытты Ақтау қаласында салу қарастырылды, 
оған жергілікті маңғыстаулық Қаражамбас кен орнының 
қарамайлы, күкірті көп, парафині аз мұнайы шикізат болады 
деп белгіленді. Жобаны іске асыру үшін «ҚазМұнайГаз» 
ҰК және қытайлық «CITIC Kazakhstan» ЖШС компаниясы 
(Қаражамбасты игеру бойынша серіктес) 2009 жылы тең 
үлеспен «CASPI BITUM» БК» ЖШС құрды. 

Жоба бойынша жылына 520 мың тонна берілген сапада 
гудрон алу және шамамен 470 мың тонна басқа да мұнай 
фракциясын алу үшін қуаттылығы жылына 1 млн тонна 
мұнай өндіретін кәсіпорын салу көзделеді. Жаңа зауытты 
салу құны $290 млн деп белгіленді. 

Битум өндіру жобасының 2010-2014 жылдарға 
арналған ҚР үдемелі индустриалды-инновациялық 
дамуының мемлекеттік бағдарламасына енгізілуі оның 

CASPI BITUM ҚУАТТЫЛЫҒЫ МЫНАДАЙ 
ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚАМТИДЫ:

• қуаттылығы жылына 1 млн тонна шикі мұнайды 
бастапқы қайта өңдейтін құрылғы, мақсатты өнімі 
~520 мың т/ж гудрон және шамамен 470 мың т/ж  
мұнай фракциясы,

• ~400 мың т/ж БНД маркалы стандартты жол 
битумын алуға арналған гудронды тотықтыратын 
блок, 

• ~120 мың т/ж полимер-модификацияланған битум 
алуға арналған құрылғы.

жоғары ұлттық маңыздылығын айқындайды. Құрылыс-
монтаждау жұмыстары 2010 жылы желтоқсанда басталды. 
Бұл жұмыстарды құрамында «ҚазҚұрылысСервис» (ҚР) 
және CITIC Construction Co., Ltd (ҚХР) компаниялары 
бар халықаралық мердігерлер консорциумы атқарды, 
жабдықтарды, материалдарды жеткізу, іске қосу-реттеу 
жұмыстарын да осы консорциум орындады. Құрылыстың 
жобалық-сметалық құжаттамасын бас жобалаушы «Қазақ 
мұнай және газ институты» АҚ әзірледі. Жобаның 80% 
Қытайдан алған қарыз қаражат есебінен қаржыландырылды. 

Қалған $58 млн – құрылтайшылардың «CASPI BITUM» 
БК» ЖШС жарғылық капиталына салған пропорционалды 
салымы есебінен қамтамасыз етілді.

Битум зауыты 2013 жылы желтоқсанда Индустрия-
ландыру күніне орай Жалпы ұлттық телекөпір барысында 
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен пайдалануға 
берілді. Бүгінде ол ҚР битум саласындағы жалғыз мұнай 
өндіретін зауыт.

2014 жылдан бастап 2017 жылғы сәуірге дейін Caspi 
Bitum зауыты 1 736 206 тонна мұнай өндіріп, сапасы жақсы 
БНД70/100 және БНД100/130 маркалы 355 319 тонна жол 
битумын өндірді. «CASPI BITUM» БК» ЖШС битумының 
сапасын сәйкестікті растау органы мақұлдады, тұтқыр мұнай 
жол битумына (БНД) және полимер-модификацияланған 
битумға (БМП) сәйкестік туралы декларация, сонымен 
қатар полимер-модификацияланған битумға (БМП) ерікті 
негіздегі сәйкестік сертификаты ресімделген. Барлық 
осы сертификаттар 014/2011 «Автомобиль жолдарының 
қауіпсіздігі» ТР техникалық регламентінің талаптарына сай 
берілді. 

Қазақстанда автомобиль көлігі мен қатынасын дамыту, ҚР халықаралық жүк 
транзитіндегі рөлін арттыру елдегі жоғары сапалы жол битумына деген сұранысты 
едәуір арттырды. Республика бұрын оны Ресейден сатып алатын, ол жалпы шығынды, 
оған қоса өнімнің бағасын да арттыратын. 

Қазіргі уақытта CASPI BITUM жол битумы «Батыс 
Еуропа – Батыс Қытай» магистралі, «Ақтау - Бейнеу» тас 
жолы және басқа да маңызды шосселердің құрылысына 
пайдаланылуда. Қазақстанда Президент мәлімдеген «Нұрлы 
жол» жаңа экономикалық саясаты шеңберінде ҚР автомобиль 
жолы желілерін дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
бекітілді. Зауыт өніміне деген сұраныс күннен-күнге өсіп 
жатыр және оны көптеп өндіруді талап етеді. Ол үшін 
қуаттылық та, шикізат базасы да жеткілікті.
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ӨҢДЕЙТІН СЕКТОРЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР 

1993 – Атырау МӨЗ акционерлік қоғам болады.
1994 – Шымкент және Павлодар зауытттары акционерлік қоғам мәртебесін алады.
1999 – «Қазақойл» Ұлттық компаниясы Атырау МӨЗ-дегі мемлекеттік үлесті 41-ден 86,7 % дейін ұлғайтады.
2003 – 2006 жылдары – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Атырау МӨЗ толық масштабта қайта құрылымдаудың бірінші кезеңін 
жүзеге асырады.
2005 – «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Шымкент МӨЗ) қытайлық CNPCI компаниясы сатып алады.
2007 – «ҚазМұнайГаз» ПКОП 49,72 % акциясын сатып алады.
2009 – Павлодар мұнай-химия зауыты (ПМХЗ) «ҚазМұнайГаз» ҰК құрамына кіреді.
2009 – «ҚазМұнайГаз» ҰК және қытайлық «CITIC Kazakhstan» ЖШС  тең үлеспен «CASPI BITUM» БК» ЖШС құрады. 
2013 – CASPI BITUM пайдалануға берілді. 
2014 – ПМХЗ АҚ румындық Rominserv компаниясымен Жаңарту жобасының бірінші кезеңінің жобалық-сметалық 
құжаттамасын әзірлеу шартына қол қояды.  
2009 – 2015 жылдары - Ароматты көмірсутегін өндіру кешені салынды, АМӨЗ қайта құрылымдаудың екінші кезеңі 
іске асырылды.
2012 – Мұнайды терең өңдеу кешенінің құрылысы қолға алынды, АМӨЗ қайта құрылымдаудың үшінші кезеңі басталды.
2014 - «ПетроКазахстан Ойл Продактс» ЖШС мен қытайлық СРЕСС компаниясы зауыты жаңарту жобасының 1-кезеңін 
іске асыру шеңберінде «толық аяқтау» шартымен изомеризация құрылғысын салу жөнінде EPC-келісімшарт жасайды. 
2015 Шымкент МӨЗ-де бірінші жаңа өндірістік нысан – күкірт өндіретін құрылғы пайдалануға берілді. Дизотынды 
гидротазартқыш құрылғы қайта құрылымданды. 
2015 – ПКОП және СРЕСС Екінші қайта құрылымдау кезеңін іске асыру туралы ЕРС-келісімшартқа қол қойды. 
2015 – Павлодар МӨЗ Бірінші іске қосу кешені құрылысының барлық рұқсат құжаттары берілді.
2017 – Шымкент МӨЗ-де шикізатты алдын ала гидротазартқыш блогы бар жеңіл бензин фракциясын 
изомеризициялайтын құрылғысында құрылыс-монтаждау жұмыстарын механикалық аяқтау жөніндегі актілерге 
қол қойылды.

ҚАЗАҚСТАНДА МҰНАЙДЫҢ БАҒАСЫ ҚАНДАЙ?
Қазақстандағы 1 литр бензин бағасының 50%-ын 
мемлекеттік бюджетке төленетін салық аударымдары 
құрайды. Ал бұл қаражат автожолдардың, 
стратегиялық нысандардың қажеттіліктеріне, 
әскер құрамына, дәрігерлер, мұғалімдер, полиция, 
мемқызметшілерге жалақы төлеуге, әлеуметтік 
жәрдемақы төлеуге, республиканың көптеген басқа 
да қажеттіліктерін қаржыландыруға жұмсалады. 
Қазақстанның Ұлттық қорындағы қаражаттың 53,3%-ы 
мұнай саласының түсімдерінен құралады. Сондықтан 
бензин бағасы ҚР-да бюджет аударымдарының 
қажеттіліктері мен саланың бәсекелес ортадағы күн 
көрісі арасында балансталады. Қазақстандағы бензин 
бағасының әлемдегі бағасы төмен бензиндердің 
қатарына жататынын айта кеткен жөн.

Беделді globalpetrolprices.com сайтының деректері 
бойынша біздің еліміз автомобиль отынының бағасын 
үнемдеу жөнінен, мысалы Венесуэла, Кувейт, Сауд 
Арабиясы, Түрікменстан, Иран, Катардан кейін 
12-ші орында. 
Мұнай өнімдері нарығының бөлшек сауда звеносы 
туралы айтатын болсақ, онда автокөлікке жанармай 
құю станцияларындағы бір литр бензин бағасының 
85 пайызға дерлігін дайындаушы зауыттың бағасы 
құрайды. ЖМҚ станциялары үстеме табыс таппайды.
Әрине өндіріс тізбегінде кез келген бизнестің маржасы 
болады. Десек те Қазақстандағы бензин бағасының 
демократияшыл екендігін ең объективті критерий – 
нарықтық сұраныс растайды



ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
НЕЛЬСОН ИНДЕКСІ

Қазақстанның мұнай өңдейтін зауыттарын жаңартқан соң ол зауыттарда 
өндірілетін моторлық отынның сапасы К4 және К5 экологиялық стандарттарына 
жеткізіледі, мұның өзі еуропалық экологиялық талаптарға толық сәйкеседі. 
Мұндай нәтижелер қазақстандық мұнай өңдеу зауыттарының Нельсон 
индексімен бейнеленетін технологиялық күрделілігінің орташа мәнінің өсуін 
қамтамасыз етеді. Бұл көрсеткіш отандық секторда 5,1-ден 9,0-ге дейін өседі, 
осының арқасында Атырау мұнай өңдеу зауытында Индекс 11,1-ге, Павлодар 
мұнай-химия зауытында 8,5-ке дейін, «ПетроКазахстан Ойл Продактста» - 
7,2-ге дейін көтеріледі.
Нельсонның күрделілік индексі барлық индустриалдық елдерде мұнай 
өңдеудің технологиялық деңгейін толық бағалау үшін қолданылатыны белгілі. 
Нельсон индексі жоғары болған сайын МӨЗ-дің құны да,ондағы қосылған құн 
әлеуеті де артады, оған қоса өнімнің сапасы мен деңгейі де жоғары болады. 
ҚР-да Индекс өсімі технологиялық құрылғылар санын көбейту арқылы: АМӨЗ-
де – 10-нан 20-ға дейін, Павлодар МӨЗ-де – 13-тен 18-ге дейін, Шымкент 
МӨЗ-де – 9-дан 15-ке дейін көбейту арқылы қамтамасыз етілді. 
Салыстырып көрейік: Еуропалық Одақта Нельсон индексі орта есеппен – 9 
болса, Солтүстік Америкада 10-нан көп. Бұл өңірлерде кейбір МӨЗ-де Индекс 
- 15 және тіпті 25. ҚХР мен Жапонияда бұл көрсеткіш – 6,5 және 9,5 тен кем 
емес, ал РФ-да - 5,5.
Заманауи технологиялар тек мұнай өңдеу процесіне ғана емес, МӨЗ басқару 
әдістеріне де енгізіледі. Осылайша Атырау МӨЗ-дегі Ароматты көмірсутегін өндіру 
кешені нысандарында автоматтандырылған басқару жүйесі қолданылады. Ол 
екі тәуелсіз резервіленген жүйені: С300 контроллер базасындағы бөлінген 
басқару жүйесін және Honeywell компаниясының Safety Manager контроллері 
базасындағы апаттан қорғау жүйсін қамтиды. Электронды интеллектуалдық 
аспаптар мен электронды пневмопозиционерлері бар орындау механизмдері, 
газ-өрттен қорғайтын, хабарлайтын және автоматты өрт сөндіретін жүйелер 
қолданылды. Өндірісті орталықтандырып басқару үшін жергілікті аппараттық 
пункттен бірыңғай операторлық пунктке дейін қатырылған талшықты-
оптикалық кабель монтаждалды. 
Оған қоса АМӨЗ мұнайды терең өңдеу кешені нысандарында екі тәуелсіз, 
резервіленген басқару жүйесін қамтитын Yokogawa компаниясының қазіргі 
заманғы жаңа автоматтандырылған басқару жүйесі қолданылады. МТӨК 
жобасында кешеннің барлық нысандарын біртұтас операторлық пункттен 
басқару көзделген, бұл кешенге қолданыстағы өндірісті басқару ісін ауыстыру 
жоспарланған. 
Қазақстандық басты МӨЗ-дерде басқару құрылымын трансформациялау 
бағдарламасы іске асырылуда, оның шеңберінде салалық емес активтерді 
аутсорсингке шығару, энергия үнемдейтін технологияларды ендіру, МӨЗ-ді 
жөндеу аралығы 2-4 жылдық жұмысқа көшіру жұмыстары жүргізіледі.
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«ҚазМұнайГаз» не үшін халықаралық компания болды?

2007 жылы «Самұрық» Қазақстан мемлекеттік 
активтерін басқару холдингі» АҚ басқарма төрағасының 
орынбасары, ал 2008 жылы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ 
басқарма төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаев осы 
кешенді сатып алудағы маңызды себептерді былай деп 
түсіндіреді: «Rompetrol-ды сатып алу «ҚазМұнайГазға» 
аса тиімді болды. Біріншіден, құрамында Petromidia МӨЗ, 
Petrochemicals және Vega мұнай-химия зауыттары, сонымен 
қатар айлақша құрылғысы бар Midia порты жұмыс істейтін 
холдинг жоғары деңгейлі техникамен жабдықталған ең 
заманауи компания болды. Екіншіден, осы мәміленің 
арқасында біз Еуропаның бәсекелі нарығына шыға алдық. 
Үшіншіден, мұнайды өзіміздің еуропалық нарыққа 
тасымалдаған кезде біз Босфор арқылы өту қиындықтарын 
шеше аламыз. Төртіншіден, біздің өз жеткізілімдеріміз 
делдалдарды қажет епейді. Отандық мұнай Ресей аумағы 
арқылы құбыр жүйесімен кедергісіз тасымалданады, 
Новороссийскіде Қара теңіз арқылы жүретін қазақстандық 
танкерге тиеліп, біздің Констанцадағы зауытты шикізатпен 
жабдықтайды. Бесіншіден, бізге Rompetrol өткізу желісін 
дамыту үшін мүмкіндігі зор Қара Теңіз нарығына – Түркия, 
Украина, Кавказға жол ашылды».

«ҚазМұнайГаздың» дәл осы еуропалық өңдеу және 
өткізу секторын дамытуы, оның әртүрлі бизнес сегменттерін 
кеңінен қамтыған құрылықтық-сатылас біріктірілген 
компания ретіндегі мәртебесін нығайтты. Бүгінде межеленген 
стратегиялық мақсаттарға – қазақстандық шикі мұнай мен 
мұнай өнімдерін Қара теңіз және Еуропа өңіріндегі өткізу 
нарығымен қамтамасыз етуге қол жеткіздік. 

Rompetrol Group-тан қайта құрылған қазақстандық 
KMG International компаниясы республиканың ерекше 
жобасы болды. Активтері шетелде шоғырланған, өз 
бизнесін еуропалық нарықтың қатаң бәсекелестік ортасында 
табысты құра алған бірден-бір корпорация еді. Жылдар 
бойы қалыптасқан және жаңа келгендерге аса құшақ жая 
қоймайтын еуропаның мұнай өңдеу секторында осы бизнес 
Румыниядағы дайын активті сатып алу нәтижесінде ғана 
емес, сонымен бірге осы қуаттылықтарды технологиялық 
жаңарту және компания ішіндегі бизнес-процестерді қайта 
құру нәтижесінде табысқа жетті.

Қазақстанның мұнай өңдейтін зауыттарының технологиялық дамуында еуропалық 
стандарттарды қамтамасыз ету және олардың өнімдерінің еуропалық сапаға сай болуына 
қол жеткізу – Еуразияның қосылған құны жоғары мұнай тауарлары нарығына өзінің қатысу 
үлесін ұлғайту бойынша республика стратегиясының құрамдас бір бөлігі болып табылады. 
Осы масштабты процестің екінші жағы – тікелей Еуропалық Одақ аумағында мқнай өнімдерін 
өндіру және өткізу бизнесін дамыту. Биылғы жылы «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясының 
Шығыс Еуропадағы перспективті компаниялардың бірі Rompetrol Group N.V. сатып алғанына 
10 жыл толады. 
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ӨҢДЕУДЕН БҰРҒЫЛАУҒА БЕТ АЛУ
Өткен жылдары еуропалық активтер «ҚазМұнайГазға» 

мұнай өнімдерін өндіру және халықаралық нарықта өткізу 
үшін 35 млн тоннадан астам шикі қазақстандық мұнайды 
пайдалануға мүмкіндік берді. Қазіргі уақытта KMG 
International – бірқатар бағыттар бойынша белсенді жұмыс 
атқаратын әртараптандырылған мұнай-газ компаниялар тобы.

Қазақстан үшін KMG International – бірінші кезекте 
«ҚазМұнайГаз» еншілес компаниялары өндірген экспорттық 
мұнай ауқымын өткізетін ұлттық оператор. Сонымен бірге 
бұл бағытқа ашық нарықта үшінші тараптан шикізат сатып 
алу және өткізу, әртүрлі көздерден мұнай өнімдерін сатып алу 
және шикізат тасымалдау да жатады. 

Сатылас қызметтердің келесі бағыты downstream 
секторы - Румынияда орналасқан екі мұнай өңдейтін зауыт 
пен мұнай-химия кешенін басқару болып табылады. НПЗ 
Petromidia - өңдеу ауқымы бойынша ірі кәсіпорын, оның 
қуаттылығы жылына 5 млн тонна. Зауыттың технологиялық 
қондырғылары сұрыбы Urals деп аталатын қазақстандық 
мұнайды өңдеуге арналған. Ал шағын Vega МӨЗ румындық 
нарыққа бірқатар ерекше өнімдер өндіреді. Жалпы алғанда 
зауыттар бензин және дизель сияқты ашық түсті өнімнен 
бастап полипропилен және полиэтилен сияқты мұнай-химия 
өнімдеріне дейін іс жүзінде өнімнің көптеген түрлерін 
өндіретін мұнай өңдеу кластерінің бірыңғай тізбегін құрайды. 

Бөлшек сауда бизнесі KMGI қызметтерінің үшінші 
маңызды бағыты болып табылады. Дәл осы бағыт компанияға 
мұнай өнімдерін өндіруден мол табыс түсіруге мүмкіндік 
береді. 

Төртінші бағыт – индустриалдық қызметтер мен сервис. 
KMG International тобының сервистік компаниялары екі 
маңызды секторда қызмет жасайды – МӨЗ бен құрылыста 
капиталдық жобаларды орындайды, жанармай құятын 

станцияларға күрделі жөндеу жүргізеді, сонымен қатар 
Румыниядағы және Қазақстандағы зауыттар мен тораптарға 
тұрақты техникалық қызмет көрсетеді. Оған қосымша 
сервистік топтар тараптық клиенттерге upsream секторында 
– мұнай ұңғымаларын бұрғылау және жөндеу бойынша 
сервистік қызметтер ұсынады. Осылайша Топтың өзінің 
бизнесі сатылас біріктірілген сипатқа ие. 

Бүгінде KMG International әлемнің 12 нарығында жұмыс 
істейді, мұнай өңдейтін кластерді және Румыния, Молдова, 
Болгария, Грузия сияқты елдердегі 1000-нан астам желілерді 
басқарады. Оған қоса KMGI компаниясының Франция 
мен Испанияда өткізу желісі бар, ол - Dyneff SAS тәуелсіз 
мұнай-газ компаниясы капиталының қатысушысы. KMGI 
компаниясында 6000-ға тарта қызметкерлер еңбек етеді, оның 
орталық офисі Бухаресте орналасқан, ал бас холдингілік 
компаниясы Нидерландыда тіркелген.

Биылғы жылы Қазақстанға, «ҚазМұнайГаз» және KMG 
International компанияларына Қара теңіз-Жерорта теңізі 
елдерінде жаңа даму перспективалары ашылады. Келесі 
жылы стратегиялық акционер-инвестор - қытайлық China 
Energy компаниясының KMGI тобына кіруі жөніндегі мәміле 
аяқталуы тиіс, ол өндіру қуатылығын арттыру және мұнай 
өнімдерінің бөлшек саудасы желілерін кеңейту үшін ортақ 
бизнеске кемінде 3 млрд доллар салуға уәде беріп отыр. 

Бұрынғы Rompetrol компаниясын жан-жақты 
жылдамдатып жаңартуды әрі қарай жалғастыру KMG 
International дамуының жаңа кезеңі болмақ. Ол 2008-2009 
жж. экономикалық дағдарыстың бірінші толқынына да, 2014-
2015 жж. мұнай бағасының қатты құлдырауына да төтеп бере 
отырып, аса қиын жағдайларда жүзеге асырылды. Осылардың 
нәтижесінде қазақстандық менеджменттің қабылдаған 
шаралары да, алынған нәтижелері де қызығырақ… 

«Vega» мұнай өңдеу зауытының 110 жылдық тарихы бар. 
Оның құрылысы 1905 жылы Плоешти қаласының солтүстік 
жағында басталды.  Алғашқы өңдеу  ауқымы 200 мың тонна 
шикі мұнай болды, өңделген мұнай  бірінші рет 1906 жылы 
26-ақпанда жөнелтілді.  



2015 жылы қыркүйек айында China Energy Company Limited 
(CEFC) KMG International компаниясына тиесілі Dyneff SAS 
акцияларының 51% сатып алды, ол - Францияның және 
Испанияның оңтүстігіндегі өзге де мұнай операцияларымен 
айналысатын мұнай өнімдерінің аймақтық дистрибьюторы. 
Ашық өткен тендерде CEFC 29 үміткерден озып шығып, 
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ға анағұрлым тиімді шарттар ұсынды. 
Ал 2016 жылы 15-желтоқсанда CEFC компаниясымен 
«ҚазМұнайГаздың» «еншілес» KMG International акцияларының 
51% сатуы туралы мәміле жасалды. Нәтижесінде KMG 
International компаниясында стратегиялық инвестор пайда 
болды, ол KMGI компаниясының Еуропада және «Жаңа Жібек 
жолы» елдерінде мұнай өңдеу және ЖМҚ желілерін дамыту 

бөлігінде әрі қарай дамуына $3 млрд инвестициялайды. Мәміле символикалық түрде Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығы қарсаңында жасалды және румындық активтің 
қазақстандық менеджменттің көмегімен шетелдік инвесторлар үшін тартымды компанияға 
қайта құрылуының логикалық жалғасы болды. Осы орайда қазақстандық тарап өзінің 
еуропалық активтерін бақылау құқығын сақтап қалды. 
Қытайлық серіктестердің KMGI бизнесінің дамуына ең кемі $3 млрд инвестициялайтыны 
жөніндегі міндеттемесі ҚМГ мен CEFC арасындағы мәміленің негізгі шарты болып табылады. 
Бұл инвестицияларды компанияның басты зауыты – Petromidia МӨЗ өңдеуші қуаттылығын екі 
есеге – биылғы 5 млн тоннадан жылына 10 млн тоннаға дейін ұлғайтуға, зауытта когенерация 
режимінде жұмыс істейтін ТЭО салуға жұмсау жоспарланып отыр. Сонымен қатар Румыния 
аумағында 200-ге тарта ЖМҚ станцияларын салу және сатып алу да жоспарда тұр. Мұндай 
дамулар «ҚазМұнайГаздың» еуропалық активке салынған инвестицияларды қайтаруын 
жылдамдатады, KMGI капиталдануын едәуір ұлғайтады, Қазақстанның Еуропа нарығына 
қатысуын анағұрлым кеңейтеді. Жаңа қуаттылықтар мен нысандар 3000-нан астам жаңа жұмыс 
орындарын ашуға мүмкіндік береді, оның ішінде - халықаралық компаниялардан менеджмент 
тәжірибесін жинаған қазақстандық мамандар үшін де мүмкіндіктер ашылады. KMGI және 
CEFC компанияларының әріптестік тәжірибесі - корпоративтік сенім мен қызметкерлердің 
кәсіпқойлығына негізделген компаниялардың тамаша әрекеттестігін құра алғанын көрсетеді. 
Барлық заңды рәсімдер аяқталған соң (2017 жылдың бірінші жартысында, Румынияның 
уәкілетті органдары мен Еурокомиссия тарабынан мақұлдау берілген соң мәміле біржола 
жабылады деп жобалануда), CEFC және KMGI еуропалық бизнесті тепе-теңдік негізде 
басқарады. Қаржы, кадрлар, стратегия мәселелеріне қатысты барлық басты шешімдерді 
серіктестер бірлесіп шешетін болады. 
«ҚазМұнайГаз» атқарушы вице-президенті және KMG International директорлар кеңесінің 
мүшесі Данияр Берлібаев мәміле туралы келісімге қол қою салтанатының барысында былай 
деп мәлімдеді: «Біз бірге сенімді әрі тиімді серіктестік құра алатынымызға тағы да сендіргім 
келеді. Әңгіме активті сату туралы емес, біз серіктесімізбен бірге Rompetrol тобын әрі қарай 
дамытамыз. Біз, «ҚазМұнайгаз» деңгейінде, өзіміздің барша міндеттемелерімізді растаймыз. 
Серіктестің көмегімен біз басқа бағыттарды — мысалы, Франциядағы және Германиядағы 
бағыттарды дамытамыз, румындық актив біге сол үшін қызмет жасайды».
CEFC атқарушы директоры Занг Жианжун қазақстандық және қытайлық компаниялар 
арасындағы стратегиялық серіктестік арқасында екі тарап та еуропалық нарықта даму 
және еуразиялық көпір салу үшін стратегиялық ресурстарды біріктіру нәтижесінде қосымша 
артықшылықтарға ие болатынына сенімді.

KMG INTERNATIONAL: 
ҚЫТАЙДАН ИСПАНИЯҒА ДЕЙІН

130 ОТЫН СЕКТОРЫ ЖӘНЕ ШИКІЗАТТЫ 
ТЕРЕҢ ӨҢДЕУ

IV бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы



Мұнай теңізіндегі 

Алайда мұндай жағдай бизнестің немесе жаңа 
қазақстандық басқарудың тиімсіздігінің көрсеткіші емес. 
2009 жылы ҚМГ қалған акцияларды сатып алып, Rompetrol 
Group тобының толық иеленушісі болады және оған $380 
млн инвестиция салып, өндірістік активтерді масштабты 
жаңартуды бастайды. 

Жоба «Дельфин-1» деп аталады, ал Petromidia 
зауыты қайта құрылымдау орталығы болады. Іс-шаралар 
бағдарламасында бес жаңа технологиялық құрылғының 
құрылысы – жұмсақ гидрокрекинг, күкірт, азот өндірісі, жаңа 
факелдік жүйе салу қарастырылады. 

Жобаның масштабын бағалау үшін жұмсақ 
гидрокрекинг қондырғысының бір өзі ғана ыстық мұнай 
фракцияларын өңдеуді және бензин мен дизельдік отын, 
майлау майларын алуды қамтамасыз ететінін және ауыр 
қазақстандық мұнайдан тауарлық өнім алу коэффициентін 
одан сайын өсіретінін білу жеткілікті. 

Оған қоса бағдарламада қолданыстағы нысандардың: 
крекинг құрылғысының,  Клаус құрылғысының 
қуаттылығын жаңарту және ұлғайту қажет,  вакуумдық 
газойльдың гидротазартқыш құрылғысын дизельдік 
отынның гидротазартқыш құрылғысына қайта жасау, 
аминдік тазартқыш құрылғыны қайта құрылымдау қажет 
деп белгіленген. Инвестициялардың жалпы көлемінің 
жартысына жуығы - $170 млн - МӨЗ технологиялық ағынына 
жұмсақ гидрокренинг құрылғысын салуға және біріктіруге 
бағытталады. 

Осы жобаны іске асыру Petromidia зауытында дизельдік 
отынның жыл сайынғы өндірісін жылына 1,5 млн тоннадан 
2,5 млн тоннаға дейін ұлғайтады. Оған қоса ашық түсті мұнай 
өнімдерінің үлесі өңірдегі МӨЗ-дер арасында ең жоғарғы 
көрсеткіш  - 84 %-ға дейін өседі. Осы орайда отын Евро-5-ке 
толық сәйкеседі, себебі құрамындағы күкірт бір миллионға 
шаққанда 10 бөлшекке дейін азаяды.  Бұл нәтиженің 
жетістігіне басқа жоба – шикі мұнайды күкірттен тазартуға 
және зауыттың қуаттылығын арттыруға қажетті сутегі 
өндіретін құрылғыны іске қосу жобасы байланысты. Оның 
қуаттылық ауқымы 40 мың м3/сағатты құрайды. Зауыттың 
ескі жабдығымен өңдеуге болатын шикізатқа қарағанда, 
қазақстандық шикізат құрамында күкірттің көп болуы бұл 
қуаттылықты құру өзектілігін күшейтеді.   

Petromidia жаңарту қазақстандық шикізатты 
пайдалануға негізделген «өндіру – өңдеу – сату» тізбегінің 
тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. ҚР мұнайы ендігі 
жерде технологиялық  шектеулерсіз қабылданады. Ал өңдеу 
тереңдігі бойынша МӨЗ көрсеткіштерінің жақсаруын, 
ашық түсті мұнай өнімдерінің түсімін және зауыттың 

технологиялық қуаттылығының жылына 3,8 млн тоннадан 5 
млн тоннаға жалпы ұлғайғанын ескерсек, Petromidia түбегейлі 
жоғары деңгейге шығып отыр.

Даму жобаларын Топтың «еншілес» бөлімшесі және бас 
мердігері, сонымен қатар Павлодар МХЗ жаңартудағы қазіргі 
серіктесі  Rominserv компаниясы жүзеге асырды. Ал жалпы 
қайта құрылымдауға 200-ден астам мердігер тартылды. 

Petromidia зауытын жаңартумен қатарлас көліктік-
логистикалық инфрақұрылым да жетілдіріледі, мұның өзі 
компанияға тамаша экономикалық нәтиже береді және 
қазақстандық мұнайды жеткізу  мүмкіндіктерін кеңейтеді. 
2008 жылы күзде Rompetrol мен «ҚазМұнайГаз» Midia Marine 
портында шикі мұнай қабылдайтын Midia Marine Terminal 
(ММТ) іске қосады. Техникалық жағынан бұл – Petromidia 
зауытының қасында жағалау сызығынан 8,7 шақырым жерде 
орналасқан қалқымалы теңіз терминалы, ол жүк көтерімділігі 
160 мың тонна танкерді қабылдай алады. Осы жерден 
мұнай суасты және құрылықтағы құбырлар арқылы МӨЗ 
резервуарларына келіп түседі. 

Буй – Констанца портынан мұнай жеткізетін бұрынғы 
нұсқаның тиімділігі жоғары баламасы: ММТ пайдалану 
танкер мен зауыт арасындағы құбыр ұзындығын 33 
шақырымға қысқартады, ауыстырып-тиеу уақытын біраз 
азайтады және оның құнын  шамамен бір тоннаға $7-ға 
төмендетеді. Буйға салынған салымдар $125 млн құрады 
және  бес жыл жұмыс істеген соң толық өтелді. 

Оған қоса сұйытылған көмірсутегі газына байланысты 
экспорттық-импорттық операцияларға арналған терминал 
салынды, Мидиа портындағы айлақтардың біреуінің өткізу 
қабілеті МӨЗ дайын өнімін транзиттеу  ауқымын ұлғайту 
үшін айына 350 мың тоннаға дейін кеңейтілді, шикізат 
пен дайын өнімге арналған резервуарлар паркі жөнделді. 
Экологиялық бағдарламаларды ендіруге және өндірісті 
еуропалық отын стандарттарына және табиғат қорғау 
заңдарының жаңа талаптарына  сәйкестендіруге тағы да $50 
млн салынады. 

Тимур Құлыбаев сол уақытта Топ активтерін 
дамытудың және қазақстандықтардың атқарған еңбектерінің 
синергетикалық нәтижесін ерекше атап көрсетті: «Ең бастысы 
- мол халықаралық тәжірибе жинақтадық, оның ішінде 
Rompetrol еуропалық заманауи зауыттарында, мұнай-химия 
өндірістерінде біздің техникалық мамандарымыз даярлықтан 
өтті. Бүгінде осы компанияның мамандары Павлодар МӨЗ-ді 
жаңартуға қатысады. Келешекте олардың тәжірибелері қазіргі 
уақытта Атырау облысында салынып жатқан мұнай-газ-химия 
кешенінде пайдаланылады».

ДЕЛЬФИН
«ҚазМұнайГаз» Rompetrol Group NV компаниясының 75% акцияларын сатып алғаннан 
кейін басталған 2008 жылғы дүниежүзілік қаржы дағдарысы еуропалық мұнай бизнесін 
де шарпып өтті. Еуропадағы іскерлік белсенділік төмендейді, мұнай өңдеу және өткізу 
секторы, оның ішінде өнімнің шамадан тыс көп болуынан аса ауыр жағдайда қалады. 
Сатылған соң бірнеше жылға дейін Rompetrol тобы шығынға батады. 



ТАБЫСҚА
БЕТБҰРЫС

Топтың қуаттылықтарын жаңартудың осы кезеңі 
2012 жылы қыркүйектің аяғында аяқталды. Ал 
2013 жылы тамыздан бастап компанияның барлық 
бизнес-процестерін және басқа да салаларын 
түбегейлі өзгертуге бағытталған Change for 

Good («Табысқа бетбұрыс») масштабты бағдарламасын 
іске асыру басталды. Мынадай міндеттер алға қойылды: 
Rompetrol компаниясының барлық қызметтерінің бағыттарын 
– шикізатты танкерлерге артудан бастап мұнай өңдеу 
қызметтерінің тәсілдеріне дейін, мұнай өнімдерін өткізетін 
әрбір каналға және әрбір клиентке дейін қайта қарап, 
жетілдіру. 

Бұл жағдайда да «Қазақойл», «ҚазТрансОйл», 
«ҚазМұнайГаз», «ҚазТрансГаз» сияқты отандық мұнай-газ 
компанияларын корпоративтік жаңарту және қалыптастыру 
кезінде қолданылған және тиімділігі дәлелденген стратегия 
қолданылатыны түсінікті болды. Қазақстандық ұлттық сектор 
Rompetrol халықаралық тәжірибесін меңгеріп қана қоймай, 
сонымен бірге өздерінің еуропалық Тобы үшін бизнес-
инновациямен қамсыздандыратын «донор» болды. Бұл 
оқиғада тәуелсіздік алған жылдары республиканың мұнай-газ 
кешені қол жеткізген прогресс пен басқарушылық деңгейдің 
байқалатыны сөзсіз. 

Нәтижесінде 2013 жылдан бастап бүгінгі күнге 
дейінгі Change for Good в KMG International бағдарламасын 
іске асырудан түскен тікелей түсім шамамен $120 
млн деп бағаланып отыр. Бұл – компанияның бизнес-
процестерді жақсарту нәтижесінде үнемделген қаражаты 
және оңтайландырудан алынған пайда. 2020 жылға дейін 
қазақстандық менеджменттің осы бастамадан алатын пайдасы 
шамамен $235 млн болады деп жобаланып отыр. 

KMGI дереккөздері атап көрсеткендей, компания 
бизнес-процестерді өзгертпей тұрып тұжырымдамалық 
міндеттерді шешкен, ол – барлық қызметкерлердің еңбек 
санасы мен кәсіби жауапкершілігіне деген көзқарасын 
өзгерту. Дәл осы процесс аса қиын болған, ұзақ уақыт бойы 
қызметкерлер өз міндеттерін толық орындаса да, компания 
шығынға бата берген, осының себебінен қызметкерлердің 
жаңа шешімдерге деген сенімсіздігін жеңу қиынға соқты. 
Жұмысты жаңаша істеуге үйрену қажет болды. 

Акционерлердің, компания менеджменті мен клиенттер-
дің мүдделері арасында дұрыс үйлесім қалыптастыра 
білу Rompetrol жаңарту бағдарламасының мәні болды. 
Операциялық басқару моделі қайта қаралып, жаңа модельде 
өндіріс пен коммерциялық қызметтердің компанияның негізі 
ретіндегі ерекше рөлі белгіленді. Тауар жеткізу, жоспарлау, 

өндіру және сату атқарымдарының барлығы бір басқару 
блогына біріктірілді. Ал компанияның барлық корпоративтік 
атқарымдары негізгі қызмет түрлерін қамтамасыз етуге қайта 
бағытталды. Дәл осы кезеңде Rompetrol KMG International 
тобы болып қайта құрылады. 

Бүгінде зауыттың жұмысы толық автоматтандырылған: 
өндірісті Басқару Орталығы басқарады, МӨЗ-де бір уақытта 
3000-ға тарта жұмыскерлер жұмыс істейтініне қарамастан, 
цехтың өзінде іс жүзінде бір де бір адам болмайды. Орасан 
зор өндірісті әртүрлі датчиктердің көмегімен ОБ кезекшілікті 
атқарып отырған небары 12 адам басқарады және өндірісті 
осылай машиналандыру деңгейі – Қазақстанның басқа да 
мұнай өңдейтін зауыттарының әрі қарайғы даму бағдары. 

Petromidia зауыты 2015 жылы шикізат өңдеудің тәулікті 
нормасы бойынша тарихи рекордқа – 15,51 мың тоннаға қол 
жеткізеді. Салыстырып айтатын болсақ: 2007–2012 жылдары 
МӨЗ тәулігіне 11,5 мың тонна мұнай өндіруге қабілетті 
болатын. Осы орайда зауыттың ашық түсті өнімдерінің 
өндірілген көлемі шамамен 86 %, ал өңдеу тереңдігі 96,4 % 
дейін жеткізілді. Жылдық нақты өнім өңдеу ауқымы 5 млн 
тоннаға дейін ұлғаяды, ал барлық өнім осы сәттен бастап 
«Евро 5+» стандарттарына сәйкес шығарыла бастайды. 
Нельсон индексін және Соломон әдістемесі бойынша қалған 
басқа көрсеткіштерді есептейтін тәуелсіз бағалаулар бойынша 
Petromidia зауыты Қара теңіз және Шығыс Еуропа өңіріндегі 
ең озық зауыт болады. Оған қоса ол операциялық тиімділігі 
бойынша ғаламдық МӨЗ-дер тізімінде сегізінші орынды 
иеленеді.

Petromidia зауытын жаңарту бағдарламасының 
жалпы мақсаты өндіріс барысындағы шығындарды азайту 
болды және жоспардың орындалуы елеулі жетістіктерге 
жеткізеді. 2015 жылдың қорытындысы бойынша тәуелсіз 
консалтингілік компания зауыттың эталондық көрссеткішінің 
– өндірістің энергия сыйымдылық индексінің (EII) 115%-
дан 98,6 %-ға дейін ұлғайып, жақсарғанын атап көрсетеді. 
Энергия тұтынуды азайту компанияға «Табысқа бетбұрыс» 
бизнесті трансформациялау бағдарламасы қолданылған 
бірінші жылдан кейін-ақ $4,5 млн үнемдеуге мүмкіндік 
берді. Зауыттың атмосфераға шығарындылары азайтылды, 
ал кәсіпорынның өзі Румыниядағы Еуропалық Одақтың 
экологиялық және қауіпсіздік туралы барлық стандарттарына 
сәйкестігі туралы сертификатын алған жалғыз кәсіпорын 
болды. Petromidia зауытының жұмысы жетілдірілуде және 
қазіргі уақытта МӨЗ-де «Дельфин-2» жобасы енгізілуде, 
онда барлық өндірістік процестерді әрі қарай жақсарту және 
оңтайландыру қарастырылған.
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110-жылдық VEGA
Осы арада жабдықтар мен өндірістік процестерді 

жаңарту тек негізгі Petromidia МӨЗ-де ғана емес, жұмыс 
жасы 110 жылдан асқан, KMGI тобындағы, сол сияқты 
Румыниядағы ең ескі зауыттардың бірі — Vega МӨЗ-де де 
жүргізіледі. Бұған қоса осыдан бірнеше жыл бұрын жабылу 
қаупі төнген МӨЗ-дің қызметін қайтадан толық дұрыстау 
қажет болды. Қазірде KMG International бұл активке екінші 
өмір сыйлап қана қойған жоқ, сонымен бірге оған бәсекелесе 
алатын орын да тауып берді.

Vega классикалық МӨЗ-ден арнайы мұнай өнімдерін 
өндіретін және жеткізетін МӨЗ болып қайта құрылды. Ол 
өнімдерге: экологиялық апротонды еріткіш, арнайы міндетті 
битум, жылытуға арналған экологиялық отын және басқа 
да мамандандырылған өнімдер. Оларды өндіруге арналған 
шикізатты Petromidia МӨЗ толық қамтамасыз етеді.

2007 жылы Vega зауытының базасында полимерлі 
модификацияланған битум шығаратын қуаттылығы жылына 
60 мың тонна өндірістік алаң пайда болды және осында 
өндірілетін жол битумына жаңа өнімдер қатары қосылды. 
Полимер қосылған жол битумы әлемде сұранысқа ие 
болып тұрғаны белгілі, себебі қарапайым маркалармен 
салыстырғанда пайдаланылу мерзімі бір жарым есе көп. Vega 
МӨЗ әйгілі тауар өндірісін арттырып келеді. 

Зауыт азық-түлік және мұнай-химия өнеркәсібінде 
пайдаланылатын н-гександы (қаныққан көмірсутегі) Орталық 
және Шығыс Еуропада өндіретін жалғыз зауыт. 2015 жылы 
қазақстандық менеджмент жүргізген өзгерістер нәтижесінде 
Vega зауыты битум өндірудің рекордтық ауқымына - 80 мың 
тоннаға қол жеткізіп, н-гексан ауқымын - 71 мың тоннаға 
жеткізді. 

нарықта өз орнын тапты



РЕКОРДТАРЫ 
Отын мен кофе сату   

ЖМҚ желілерінің 2 есе көбеюі KMG International 
шығаратын өнімдердің сапасының жақсарғанын дәлелдейтін 
озық көрсеткіш, онсыз өнім өткізу мүмкін болмас еді. Оған 
қоса KMGI бөлімшелері отынды ЖМҚ-да бөлшек саудамен 
ғана емес, сонымен бірге көтерме саудамен де өткізеді, 
мұның өзі өнімге деген сұраныстың жоғары екенін, сонымен 
қатар оңтайлы маркетингілік саясатты да көрсетеді. Мысалы 
румындық мұнай өнімдері нарығын KMG International 40 % 
дейін толтыра алады. Компанияда Түркияның бөлшек сауда 
нарығына кіру де қарастырылып жатыр, себебі қолданыстағы 
логистика ЖМҚ желісін үздіксіз режимде қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. 

KMGI дамытып отырған өткізу қуаттылығы бөлшек 
сауда нарығындағы қазіргі саясатқа сай келеді, онда жанармай 
құятын автоматтардың орнына дүкені және экспресс-
кафесі бар ЖМҚ кешендері салынады, ол жерде автокөлік 
иелері отын сатып алып қана қоймай, сонымен бірге түрлі 
тауарлар да сатып ала алады, тамақ та іше алады. Мұндай 
кешендердің модульдері типтік конструкциямен салынады 
және оларды монтаждау және кейіннен пайдалануға ескі 
типтегі станцияларға қарағанда операциялық шығындар 
көп кетпейді. Жаңа типтегі станцияларды салу ісімен KMGI 
«еншілес» кәсіпорны – Rominserv компаниясы айналысады.

2015 жылы KMG International Румыния, Молдова, 
Грузия және Болгарияда сату көрсеткішінің рекордтық 
жоғарғы деңгейіне — шамамен 2,64 млн тоннаға қол жеткізді, 
оның ішінде таяу шет елдердегі көрсеткіш 50% шамасында 
болды. 2016 жылы компания мұнай және мұнай өнімдері 
трэйдингі ауқымын 2015 жылмен салыстырғанда 7,5 %-ға 
ұлғайтады. 

Оған қоса KMG International қазіргі уақытта өзінің 
бөлшек сауда желілерін жаңа елдерге кіру арқылы кеңейту 
мүмкіндігін қарастырып отыр, ол елдерде тұтынушы 
өзіне ұсынылатын өнімнің сапасына жоғары талап қояды. 
Технологиялық қайта құрылымдаулар нәтижесінде 
қазақстандық халықаралық компания тұтынушыға Евро-
5 стандартты жоғары сапалы, мысалы Efix маркалы мұнай 
өнімдерін бәсекелесуге қабілетті бағамен ұсына алады. 

KMGI еуропалық бөлшек сауда нарығындағы табысы 
коммерциялық саясаттың өзгерістеріне байланысты, ол 
саясатқа сай компания өз маржасын ұлғайтып қана қоймай, 
клиенттер де ұсынылған қызметтерге және көрсетілген 
бағаға риза болуы тиіс. KMG International менеджменті мен 
мамандары дәл осы бөлшек сауда нарығында зор әлеует 
пен табысты қаржы нәтижесін бекіту тәсілдері бар деп 
сенеді. ЖМҚ тұжырымдамасы толық өзгертілген және оған 
ұсынылатын қызметтер Румыния, Грузия және Молдовада 
кеңейтілген, ребрендинг бағдарламасы 2016 жылдың аяғына 
дейін аяқталды, ал келесі жылдың бірінші жартысында ол 
Болгарияда орындалады. 

Petromidia мен Vega зауыттарын жаңарту және бизнес-процестерін 
жетілдіру нәтижесінде сапалы мұнай өнімдерін шығару KMGI тобына 
дәстүрлі тауар өткізетін нарықтағы өзінің бұрынғы позициясын сақтай 
отырып, оны одан әрі кеңейтуге мүмкіндік береді. Rompetrol Group 
активтері қазақстандық менеджменттің иелігіне өткелі бері компанияның 
жанармай құю станцияларының желісі біршама ұлғайды. Оны сатып алған 
кезде 500-ге тарта ЖМҚ желісі болса, қазіргі уақытта ол 1000-нан асады.
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ТОЛЫҚ НӘТИЖЕ
Жаңа идеялар мен қол жеткізген көрсеткіштер 

– компания  басшылары мен қызметкерлері көтерген 
бастамалардың нәтижесі. Мультиұлттық менеджменттің 
негізін қазақстандықтар қалайды, оның ішінде компанияға 
заманауи, бәсекелесуге қабілетті нарықта өндірістік және 
корпоративтік жұмыс саласында тәжірибе алуға жыл 
сайын келетін мамандар да бар. Жүзге тарта қазақстандық 
мамандар үш жыл бойы осындай тәжірибе алды. Олардың 
қатарында басшы звеноның мамандары ғана емес, сонымен 
бірге тікелей өндірісте жұмыс істейтін мамандар да бар: 
Атырау және Шымкент МӨЗ өкілдеріне Petromidia МӨЗ-
де тұрақты тағылымдамалық квота берілген. (2000-шы 
жылдардың бас кезінде «ҚазТрансОйл» орталық офисіне 
кадрлар өңірлерде тәжірибе алып, осындай даярлықтан өткені 
рас). «ҚазМұнайГаздың» өз кадрларын даярлайтын плацдарм 
ретінде румындық топты қолданып отырғаны түсінікті, себебі 
KMG International қызметтері – тиімді бизнестің үлгісі.

2015 жыл KMG International активтерін иелену 
тарихындағы алғашқы жыл болды, ол - $4,6 млн көлемінде 
таза операциялық пайда түсірді, ал  EBITDA көрсеткіші 

$162 млн жетті. Алдын ала нәтижелер бойынша 2016 жылы 
KMGI $63 млн көлемінде таза операциялық пайда түседі 
деп болжамданып отыр, бұл 2015-пен салыстырғанда 10 есе 
көп! Бірақ ең бастысы: өндіру ауқымының өсу үрдісі ұзақ 
мерзімді сипатқа ие болды, осыдан бес-ақ жыл бұрын – 2011 
жылы – Rompetrol шығындары $238 млн жетпеп пе еді… 
2016 жыл - активті сатып алғаннан бергі ғана емес, жалпы 
компанияның 40 жылдық тарихында бірқатар көрсеткіштер 
бойынша рекордтық жыл болды. Шын мәнінде жаңа компания 
құра алған қазақстандық менеджменттің іс-қимылдарының 
нәтижесі және Change for Good бағдарламасын іске асыру 
жемісі осындай болып отыр.  

Олар KMG International бизнесіне кіру  және оған 
миллиардтаған доллар инвестициялау жөніндегі China Energy 
Company Limited шешіміне тікелей атсалысты.   

Егер қазақстандық менеджмент өз қызметін барлық 
сегменттер бойынша, логистикадан бастап бөлшек саудаға 
дейін тұтас қалыптастырмай, тек  өндірісті жаңартуды ғана 
қолға алса,  бұл жетістіктерге қол жеткізу мүмкін болмас еді.

KMG INTERNATIONAL ҚҰРАМЫНА МЫНАДАЙ КОМПАНИЯЛАР КІРЕДІ:

KMG Rompetrol – KMG InternationalB.V. тобының бас басқарушы компаниясы, 
Rompetrol Rafinare – Petromidia және Vega МӨЗ-дерін басқарады, 
KMG Trading – KMGI мұнай өнімдері мен қорларының трейдері және «ҚазМұнайГаз» ҰК 
ресурстарынан қазақстандық шикі мұнай сататын эксклюзивті операторы,
Rompetrol Downstream – Румыния, Грузия, Молдова, Болгария және  Украиндағы ЖМҚ 
бөлшек сауда желілерін басқарады,
Dyneff Group – Франция мен Испаниядағы әртүрлі мұнай операцияларымен 
айналысатын компания,
Rominserv – индустриалдық қызметтерді ұсынады.



V бөлім
ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
МҰНАЙ-ГАЗ 
МЕГАЖОБАЛАРЫНЫҢ 
«ЖОҒАРҒЫ  ЛИГАСЫ»

Қазақстан өзінің қалыптасу жолында дамудың 
жаңа мүмкіндіктерін құра отырып, алдына кезең-
кезеңмен кезекті міндеттер қойып отырғаны 
сөзсіз. Бұл процестер барлық салада жүріп 
жатты, бірақ мұнай-газ саласында экономиканың 

басқа салаларына қарағанда қарқындап дамуына байланысты 
аса көрнекі әрі түсінікті болды. Сол себепті мұнайшыларға  
мемлекеттен көп жауапкершілік пен тапсырмалар жүктелді, 
бірақ оған қоса Елбасы да көмек көрсетті. 25 жылдық 
соқпақты жүріп  өткен қазақстандық мұнай-газ жолының 
ерекшелігі мен мәні де осында.  

Бұл тәсіл, жалпы, бір-біріне қарама-қайшы екі міндетті 
тиімді біріктіруге мүмкіндік берді: бір жағынан өте күрделі 
мегажобаларға орасан көп шетелдік инвестицияларды 
тарту, ал екінші жағынан ондағы ұлттық мүддені толық 
қамтамасыз ету. Қазақстан мен инвесторлар арасындағы 
қызу пікірталастардың қайнаған қазанынан өткен аталған 
жобалардың әрқайсысы геотехникалық мәселелерді ғана емес, 
саяси мәселелерді де шешетін. Кейде ол жобаларда дамуды 
жалғастыру үшін жоспарланғаннан да  көп инвестиция 

талап етілетін жағдайлар болатын. Осыған қарамастан осы 
бизнестердің бәрі іске асырылды және бүгінде кезекті кезеңде 
өндіріс машсштабын өсіруде, не одан да жоғары деңгейге 
шығуға база құруда.

Осы арада бұл жобалардың қай-қайсысы да қорлары 
жеңіл өндірілетін жобаларға жатпайды. Керісінше оның 
әрқайсысы республикада ол уақытта бұрын-соңды болмаған 
күш-жігерді, технологиялар мен инвестицияларды талап 
етеді. Оған қоса тиімділік деңгейі оларға сай келетін ұлттық 
мүддені жақтайтын отандық басшылар мен мамандардың 
білікті менеджменті де қажет болды. Жиынтығында 
осы жобаларды іске асыру елдің мұнай өнеркәсібі мен 
шаруашылық жүйесін дамытуға ынталандырды және ол 
өмірдің талабы болды.

Қазақстанның мемлекеттік және экономикалық 
қайраткері, мұнай кешенінде көп жыл бойы еңбек еткен 
Тимур Құлыбаев мегажобалардың рөліне былай деп баға 
береді: «Қазақстандық ірі жобалар - Теңіз, Қарашығанақ және 
Қашаған әлемдегі мұнай-газ саласының бірегей әрі күрделі 
кен орындары болып саналады. Салаға белгілі сын-қатерлер 

Қазақстанның мұнай-газ кешенінде мегажобалардың алатын орны ерекше. 
Бұлар – Теңіз, Қарашығанақ, Қашаған - қоры, өндіру ауқымы мен  инвестициясы 
ғаламат зор алып кен орындары. Бұл кен орындарының үлесі қазірдің өзінде 
тұтас Қазақстанның мұнай өндірісінің 50% құрайды және игеруді әрі қарай 
кеңейту жоспарларын ескерсек, бұл үлес одан әрі ұлғая бермек. Бұл жобалар 
республикаға инвесторларды тартатын және қызықтыратын «шамшырақ» 
іспетті. Алайда қазақстандық мұнай мегажобаларының тағы бір қыры бар. 
Олардың әрқайсысы ұлттық салалық тарих пен саясаттың белгілі бір кезеңінің 
шоғырланған символы әрі мәні болып табылады. 



мен жағымсыз факторлар мұның үшеуінде де кездеседі: 
өте жоғары қысым және күкіртті құрамы, ұңғыманы 
терең бұрғылау қажеттілігі,  басқа да қиындықтар жетіп-
артылады. Бұл кен орындарын игеру үшін кәсіпқой 
мамандар мен қазіргі заманға сай жаңа технологиялар 
қажет. Қазақстанда бұл жобалардың іске асырылуы зор 
инновациялық жетістік болды».

ҚР ойластырылған мұнай-газ саясатының бұл табысқа 
қосқан үлесі инвесторлардың капитал салымдарынан 
кем болған жоқ.  Мемлекеттік саясат тартымды болмаса 
инвесторлар аттап баспайтыны  түсінікті,  оның жыл сайын 
жетілдіріліп отыруы мемлекеттік мүддені іске асыруға жол 
ашты. Ол үшін Қазақстан өзінің стратегиялық серіктестеріне 
негізге алынатын мәселелерде стратегиялық көмек көрсетті. 
Мысалы мегажобалардағы салық салу режимі инвестициялық 
тәуекелдерді азайту қажеттілігін ескере отырып белгіленді. 

Мемлекет басшысы, республиканың мұнай қайраткер-
лері Теңіздің, басқа да алып әрі ірі кен орындарының 
толыққанды игерілуін қамтамасыз ету үшін Каспий құбыр 
консорциумы жобасын алға бастыру идеясын қолдады. 
Қарашығанақ жобасында қазақстандық тарап газды 
масштабты өткізу мәселесін шешті, онсыз жер қойнауын 
пайдаланушылар миллион тонна мұнай мен конденсат ала 
алмас еді, ал миллиардтаған мұнай доллары мемлекеттік 
қазынаға құйылмас еді. Қазақстанның тиімді дипломатиясы 
Қашағанды және жалпы Каспийдің қазақстандық қайраңын 
игерудің саяси тәуекелдерін жоғарғы деңгейде шешті.

Дәл осы уақытта республиканың саяси әрі салалық 
басшылары мегажобаларды дамыту барысында экономикалық 
серіктестік шарттарын бірте-бірте Қазақстан пайдасына 
қарай өзгертуге  қол жеткізді. Мысалы  бюджет төлемдері 
мен  «Теңізшевройл» акционерлеріне дивиденд төлеу режимі 
өзгертілді. Ал Қарашығанақта  - Karachaganak Petroleum 
Operating B.V. консорциумына Қазақстан Республикасы кірді. 
Қашағанда – басқаларына қоса өндірудің басталу мерзімін 
ауыстырғаны үшін тікелей қаржылай өтемақы төлеу шарты 
және инвесторлардың қайтарылатын салымдарының көлеміне 
лимит белгіленді. Әлбетте Қазақстанның өз серіктестеріне 
көмек көрсетуі және сонымен бірге жеке пайдасын да 
ұлғайтуы жөніндегі мысалдар біз айтып өткендерге қарағанда 
жан-жақты, көп қырлы әрі өте көп.    

Республика мен инвесторлар арасында ұсынылған 
мүмкіндіктер мен  кері шегінулердің арасалмағын табу, 
олардың оңтайлы мазмұнын белгілеу, әртүрлі кезеңде әртүрлі 
мақсаттарға қол жеткізу сәтін, құралдары мен тәсілдерін 
таңдап алу  - бұл бір көп кездеспейтін бірегей міндет екенін 
айта кеткен жөн. Қазақстандық мұнайшылар командасының 
шешімдері мен іс-қимылдарының дұрыс әрі тиімді болғанын 
салалық мегажобалардың барысы мен нәтижесі дәлелдейді, 
ол туралы біз жалпыға ортақ процестердің индикаторы 
ретінде осы тарауда айтып береміз. 



«ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ» ЖШС

Біріншіден, геотехникалық себептері бар, себебі Теңіз 
Қазақстандағы орасан зор көмірсутегі қоры бар, бірақ ол 
өте тереңде тұзды шөгінділерде жатқан  және қабаттық 
қысымы аномальды жоғары, құрамында агрессивті күкіртті 
сутегісі көп және басқа да қиындықтары бар бірінші кен орны 
болды. Мұндай кен орнын игеру үшін мұнай өндірісі кеңестік 
индустриядағы мұнай өндірісімен салыстырғанда өте жоғары 
технологиялық деңгейге шығуы қажет еді. 

Екіншіден, Теңіз Қазақстан аумағындағы мұнай-газ 
кешенін республика қарамағына беру кезеңінің басталғанын 
белгіледі. Расында солай болды, себебі бұл алып кен орны 
одаққа бағынышты кәсіпорындар республика меншігіне 
өтпей тұрып, «Теңізмұнайгаз» отандық өндірістік бірлестігі 
мен американдық Chevron корпорациясының арасындағы 
талқылаулар мен әріптестіктің объектісі болған.

Үшіншіден, Теңіз кен орнын игеру Қазақстанның 
мемлекеттік, салалық қайраткерлері, топ-менеджерлері, 
әртүрлі саладағы мамандары үшін жаңа құзыреттілік 

алатын ғаламат үлкен плацдармға айналды. Айта кететіні,  
миллиондаған тонна мұнай өндірілуін, миллиардтаған 
капитал салымдарын және мол табыспен қамтамасыз еткен 
бизнес қана дамыған жоқ, сонымен бірге мұнай-газ кешені 
секторындағы басқа да жобалар мен ҚР экономикасының өзге 
де салаларын қамтыған инвестициялық саясат та қалыптасып, 
шыңдалды. 

Осы жоба Каспий құбыр консорциумы жобасын іске 
асыру драйвері болған кезде Қазақстанның мұнай экспорттау 
жүйесін дамытуда ерекше рөл атқарды. Сонымен қатар 
көптеген отандық шектес салаларды – құрылысшыдан 
бастап металлконструкцияны өндірушіге дейін  қоса алғанда, 
әлемдік мұнай және газ өндірісінің машина жасау саласының 
технологиялық деңгейін де арттырды, олардың тапсырыстары 
да, табысы да көбейді. Жобаның орналасқан жері – Атырау 
облысының да әлеуметтік келбетін өзгертті.

Теңіз мегажобасы – қазақстандық мұнай-газ саласының қазіргі дәуірі 
бастау алатын меже іспетті.

ТЕҢІЗ ЖОБАСЫ

138 ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ МЕГА-
ЖОБАЛАРЫНЫҢ «ЖОҒАРҒЫ  ЛИГАСЫ»

V бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы



Мүмкіндіктер мен қиындықтар «ТЕҢІЗІ»

Атыраудан оңтүстік-шығысқа қарай 150 шақырым 
жерде орналасқан Атырау облысындағы Теңіз 
мұнай-газ кен орны геологиялық ауданы жағынан 
Каспий маңындағы мұнайлы-газды провинцияға 

қарайды. Теңіз деген атауы кен орнының орасан зор шикізат 
ресурстарына байланысты қойылған. КСРО Қорлар бойынша 
мемлекеттік комиссиясы 1986 жылы Теңіз мұнайының 
баланстық қорын 2,648 млрд тонна деп, ал өндірілетіні – 
943 млн тонна деп белгіледі. Теңіздің және оның қасында 
орналасқан Королевский кен орнының өндірілетін жиынтық 
қорлары 1,4 млрд тонна мұнай деп бағаланды. Ілеспе газ 
қорының көлемі - 1,8 трлн. м³. Осыншама алапат зор ауқым 
Теңіз кен орнын алып мұнай кен орны класына жатқызады, ол 
1 млрд метрлік тонна немесе 6 млрд баррельден астам мұнай 
қоры бар мұнай алаңын қамтиды. 

Әлемде оған ұқсас әйгілі геологиялық нысандар бар, 
олар: АҚШ-тағы Прадхо-Бей, Ирандағы Агаджари, Сауд 
Арабиясындағы Шайба, Ресейдегі Самотлор, Мексикадағы 
Ноксал, Қытайдағы Тахэ, Ирактағы Батыс Курна… Мұндай 
кен орындарының пайдаланылу мерзімі 100 жылдан көп 
болуы мүмкін, бұл - бір адамның өмірінен асып кетеді!

Теңіз 1979 жылы қазақстандық мұнайшы-геологтардың 
күшімен ашылды. Кен орнын бірінші ашқан танымал тұлғалар 
- Жолдасқали Досмұхамбетов, Бөлекбай Сағынғалиев, 
Махаш Балғымбаев, Болат Еламанов, Асабай Хисметов, 
Құмар Балжанов, Валентин Авров, Орынғазы Исқазиев. 
Әлемдік деңгейде жаңалық ашқаны үшін оларға Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік сыйлығы берілді. 

ТЕҢІЗ – дүниежүзіндегі ең терең көмірсутегі кен орындарының бірі, жоғарғы мұнайлы 
коллекторы 4000 метрге жуық тереңдікте тұзасты қабаттарында орналасқан. Теңіз 
коллекторының ұзындығы 21 шақырым және ені 20 шақырым, ал мұнайлы қабатының 
қалыңдығы шамамен 1,6 шақырым. Коллектор ауданының үлкендігі соншалық, 
оны айналып шығу үшін екі марафондық дистанция қажет болар еді. Лицензиялық 
участокқа қорлары бойынша Королевский кен орны және барлау жүргізуге арналған 
бірнеше перспективті участоктар кіреді. Мұндағы мұнайлылық төменгі тас көмір 
және девон дәуірінің шөгінділеріне байланысты. Мұнай қанықтығы коэффициенті 
- 0,82. Бастапқы газ факторы - 487 м³/т, бастапқы мұнай дебиті - 10 миллиметр 
штуцер кезінде 500 тәу./м³. Қабаттың бастапқы қысымы 84 Мпа артық, ал мұнай 
температурасы - 105°С. Теңіз мұнайының тығыздығы 789 кг/м³ деп бағаланады, ал 
химия-физикалық қасиеті бойынша құрамында 0,95 % күкірт, 3,69% парафин және 
барлығы 1,14% қарамай және 0,13% асфальтен бар.

Жолдасқали Досмұхамбетов Бөлекбай Сағынғалиев Махаш Балғымбаев Болат Елеманов

Асабай Хисметов Құмар Балжанов Валентин Авров Орынғазы Исқазиев



Теңіз мұнай-газ кен орнының ашылуы Қазақстанның көмірсутегі 
шикізаты бойынша өндірілетін қорларын екі есеге арттырды. Теңіз 
кен орны коллекторының бұрғыланған және әлі игерілмеген жалпы 
барланған геологиялық қорлары 3,2 млрд тонна немесе 25,5 млрд 
баррель деп, ал Королевский кен орнының қорлары 200 млн тонна 
немесе 1,6 млрд баррель деп болжамданып отыр, соңғысы Теңіз 
қорларының алтыдан бір бөлігін құрайды.

Бір кен орнына шоғырланған орасан зор мұнай мен газ қоры 
Теңіздің жылдамдатып игерілуін талап етті. Кеңестік мұнайшылар 
бірнеше жыл бойы қажетті геологиялық-геофизикалық жұмыстар 
жүргізіп, 100-ге тарта ұңғыма бұрғылаған. Бірақ кен орнының күрделі 
геологиялық сипаттамасына байланысты онда 1985 жылы маусымда 
геотехникалық апат болды – 4 шақырымдай тереңдіктегі ұңғымалардың 
бірінде мұнай мен газ атмосфераға атқылап кетті. Отқа оранған мұнай 
бұрқағы 200 метрдей биіктікке дейін көтерілді. Алапат өртті сөндіру 
бойынша жұмыстар бір жылдай уақытқа созылды 

Бұрқақты тоқтату үшін көптеген тәсілдер қолданылды. 
Жергілікті мамандар мен КСРО басқа аймақтарынан келген білікті 
қызметкерлердің ержүрек қимылдары нәтижесінде ұңғыманың бұрқақ 
атып жатқан сағасында Атырау қ. Петровск ат.зауытында жасалған 
арнайы гидравликалық тартып әкелгіштің көмегімен бұрқаққа 
қарсы жабдық орнатылып, ұңғыманың өзі жер қоймасына өнім 
шығарындылары басқарылатын күйге ауыстырылды. Бұл отандық 
мамандардың үлкен жеңісі болды, бірақ алда қорытынды жеңіске қадам 
жасау тұрды – бұрқақты ауыр ерітіндімен басып, мұнай бұрқағын атып 
жатқан ұңғымаға бұрғылау құбырын түсіру қажет еді. Кеңес Одағында 
шығарындыға қарсы жабдықтың каскадтық жүйесінің болмауына 
байланысты  бұрғылау бағанасын жоғары қысым астында мәжбүрлеп 
түсіру үшін осындай жұмыстарда тәжірибесі және қажетті техникасы 
бар американдық Cameron компаниясы шақырылды. Бірлескен күш-
қимылдардың арқасында ұңғымадағы бұрқақ  тек 1986 жылы ғана 
сөндірілді. Осы апат Теңізді игеруге жоғары технологиялар мен жаңа 
жабдықтар қажет екенін көрсетті.

1833 жылы құрылған.
Cameron компаниясы (АҚШ) – мұнай, газ және өңдеуші салаға сағалық 
жабдықтарды, жүйелер мен қызметтерді ұсынатын жетекші жеткізуші. 
Cameron компаниясының 10 операциялық бөлімшесі өндірістік, 
маркетингілік және сауда бөлімшелерінің ғаламдық желісі арқылы 
бұрғылау мердігерлері, мұнай-газ компаниялары, құбыр операторлары 
және мұнай өңдейтін кәсіпорындармен әріптестік құрып отыр. 
Компанияның штаб-пәтері АҚШ Хьюстон қ. орналасқан, бірақ ол 
өз жобаларының 2/3 АҚШ-тан тыс жерлерде атқарады. 

Отқа оранған мұнай бұрқағы 200 метрдей 
биіктікке дейін көтерілді. Алапат өртті 
сөндіру бойынша жұмыстар бір жылдай 
уақытқа созылды және тек 1986 жылы 
ғана аяқталды. Американдық Cameron 
компаниясы мамандарының көмегімен 
бұрқақ сөндірілді. 

140 ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ МЕГА-
ЖОБАЛАРЫНЫҢ «ЖОҒАРҒЫ  ЛИГАСЫ»

V бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы



«МАЙДАНЫ» 
ТЕҢІЗ

Өз уағында әлемнің ірі өндіруші және мұнай 
экспорттаушы мемлекеті бола тұра Кеңес 
Одағының теңіз ресурстарын игеруге 
жеткілікті қаражаты да, технология-
сы да болмағанын мойындау керек. 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Қазақстан жолы» 
деген кітабында Теңізде ол уақытта жыл сайын 3 миллион 
тоннаға жуық мұнай өндіретін шамамен 60 ұңғыма 
жұмыс істеді деп есіне алады. Өндіруді 15 есеге ұлғайтуға 
болатын, бірақ мол инвестиция тарту және инновациялық 
технологияларды қолдану қажет болды. Мәскеуде ол кезде 
оның екеуі де болған жоқ, сол себепті серіктестер іздестіре 
бастады. Барлық ұсынылған инвесторлар ішінен, олардың 
ішінде жапондықтар, ағылшындар, американдықтар және 
ителияндықтар болды, Орталық американдық Chevron 
компаниясын таңдап алды. 1988 жылы КСРО Мұнай-газ 
министрлігі мен Chevron компаниясы Королевский кен 
орнын игеруге арналған «Совшевройл» бірлескен кәсіпорнын, 
сонымен қатар мұнай өңдейтін бірқатар басқа да БК құру 
ниеті туралы хаттамаға қол қояды.   

Бұл құжатқа Қазақстанға айтылмай, аса құпия түрде 
қол қойылады. Бірақ кейіннен Үкімет Төрағасы Нұрсұлтан 
Назарбаев республиканың жобаға қатысуына қол жеткізеді. 
(бұл күрделі процестің ішінара жайттары туралы 1 және 
2 тарауларда айтылды). 1990 жылы маусымда Chevron 
мен қазақстандық «Теңізмұнайгаз» өндірістік бірлестігі 
арасындағы Хаттамаға қол қойылады. Нұрсұлтан Назарбаев 
АҚШ-қа ұшып барып, американдық компанияның 
кәсіпорындарын аралайды және Chevron басшыларымен 
кездесу барысында, егер Қазақстанда жұмыс істегілері келсе 

және әріптестік мәселелерінің жылдам әрі тиімді шешілгенін 
қаласа Мәскеумен емес, тікелей Алматымен байланыс 
жасаулары қажет екенін қадап айтады. Кейінірек Назарбаев 
сол уақыттағы АҚШ президенті Джордж Бушпен кездесіп, 
Теңіз жобасына дәл осы тәсілді қолдану жөнінде уағдаласады.

Бұл оқиғалардың тарихи құндылығы орасан зор қоры 
бар алып кен орны - Теңіздің тағдырымен ғана шектелмейді. 
Халықаралық серіктестікке кім қатысады және кім бақылау 
жасайды деген дау -  Қазақстан өзінің алып кен орнын игере 
ала ма немесе мегажобаларды басқаруда екінші рөлді иеленіп 
қала ма деген мәселені білдіретін.   

Одақтық орталықтың үстемдігінің артында барлық 
кеңестік республикалармен бұрынғы кеңестік саяси және 
экономикалық қатынастардың көпжылдық тәжірибесі 
тұрды. Теңіздің қандай шарттармен игерілетіні және оның 
жемісі қалай бөлінетіні туралы Қазақстанның дербес шешім 
қабылдау құқығы қазақстандық мұнай қауымдастығының 
қажыр-қайратына сүйенді және ол Елбасының табанды әрі 
батыл, дәлелді саясатымен алға басты. 

Нұрсұлтан Назарбаев Теңіз үшін күресті бастаған 
кезде Кеңес Одағының ыдырайтыны әлі анық болмаған еді, 
сондықтан ол алапат партия-шаруашылық машинасымен 
күресті. Бұл күресте әртүрлі аргументтер қолданылды, бірақ 
ең басты жеңіске жеткізгені - Қазақстан Президентінің озық 
әрі үдемелі серіктестік моделін ұсынуы болды.  Нұрсұлтан 
Назарбаев одақтық басшыларды бейбіт, аппараттық тәсілмен 
«жеңіп шықты», бірақ  «теңіз оқиғасының» маңызы одан 
кеміп қалған жоқ.



БУШТЫҢ
ЕСІНДЕ ҚАЛАДЫ

НАЗАРБАЕВ

КСРО-ның тарауына, посткеңестік аумақтың көп 
бөлігінде жаңа саяси және өзге де тәуекелдердің туындауына 
қарамастан қазақстандық-американдық диалог нәтижелі 
болады. 1992 жылы мамырда АҚШ-қа ресми сапарының 
алдында Нұрсұлтан Назарбаев Chevron компаниясымен Теңіз 
кен орнын игеру үшін бірлескен кәсіпорын құру қағидаттары 
туралы 40 жылға арналған келісімге қол қояды. Бірлескен 
кәсіпорын «Теңізшевройл» деп аталады, Chevron Overseas 
Petroleum Company және «Теңізмұнайгаз» өндірістік бірлестігі 
оның құрылтайшысы болады деп ұйғарылады. Вашингтонда 
Қазақстанның Мемлекет басшысы Chevron Төрағасы Кеннет 
Деррмен бірлесіп қол жеткен уағдаластықтар туралы ресми 
мәлімдеме жасайды. 

Алайда екі жақ та серіктестікке ниет білдіргенімен, 
пайданы бөлу, салық режимі және басқалары сияқты маңызды 
мәселелер әлі де шешілмей қалады. Бұл мәселелер жөніндегі 
келіссөздер созылып кетеді. Теңіз жобасының дайындығын 
ең ымырасыз сәттерде әлденеше рет жаңа деңгейге көтерген 
Президент Назарбаев оның тағдырын осындай қиын жағдайда 
шешеді. 

1993 жылы сәуірде Нұрсұлтан Назарбаев Chevron 
басшыларына жеделхат жібереді. Онда Президент американ-
дық тарапқа бөлінетін табыстың олар сұраған  29% 
орнына 19% ұсынады. Қалған 81% салықты қоса алғанда 
Қазақстанның үлесін құрауы тиіс. Қазақстан Басшысы үзілді-
кесілді талап қояды: егер американдық тарап бір апта ішінде 
ұсынысты қабылдамаса барлық мәміле күшін жояды деп 
ескертеді. Бірнеше күн өткен соң Алматыға Chevron Overseas 
президенті Ричард Мацке ұшып келіп, компания қазақстандық 
шартты қабылдауға даяр деп мәлімдейді.  

Нәтижесінде 1993 жылы 6-сәуірде Алматыда «Достық 
үйінде» ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Chevron 
корпорациясының директор-басқарушысы Кеннет Деррдің 
қатысуымен болашақ келісімшарттың негізгі параметрлерін 
қамтитын «Теңізшевройл» БК құру туралы келісімге қол 
қойылады. Нұрсұлтан Назарбаев мәміле жасалған соң былай 

дейді: «Бүгін - Қазақстан экономикасы үшін де, Chevron үшін 
де тарихи күн. Республика іс жүзінде ірі капитал салымдарын 
алып отыр және осы арқылы дүниежүзілік бизнеске өзара 
тиімді негізде әріптестік жасауға дайын екені туралы 
мәлімдейді». 

Сол күні Президент «Теңізшевройл» бірлескен 
кәсіпорнының қызметі туралы» Жарлыққа қол қояды. 
Келісімшарттың  бір шарты – $20 млрд. инвестициялау. 
Теңізді бірлесіп игеру туралы келісім «Ғасыр келісімшарты» 
деген атауға ие болады, себебі ол - Каспий өңірінде, тіпті 
бұрынғы КСРО аумағында және тұтас Шығыс блогында 
ұйымдастырылған алғашқы масштабты халықаралық 
инвестициялық жоба. Chevron үшін де ол 1970 жылдан бері 
жасалған аса ірі мәміле. 

Мұндай мұнай келісімшартының жасалуы әлемде 
резонанс туғызған салалық, экономикалық әрі саяси оқиға 
болды. Өз тәуелсіздігін жаңа алған жас елге американдық ірі 
корпорациялардың бірі миллиардтаған доллар инвестиция 
беру туралы шешім қабылдауы басқа инвесторларға сигнал 
болды. Осы мәміледен кейін халықаралық инвестициялық 
қауымдастықтың Қазақстанға сенімі күшейді. Бастапқыда бұл 
жобаға Қазақстанның да қатысуына қол жеткізген, кейіннен 
пікірталастың қызу да қиын шағында өз елін алға алып 
шыққан Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күткен үміті 
ақталды. 

Нұрсұлтан Назарбаевтың рөлі туралы айта кететін 
бір қызықты жайт: оның АҚШ Президенті Дж. Бушпен 
кездесулерінің бірінде олар Теңіз туралы, мұнай өндіру 
және оны тасымалдау туралы ұзақ әңгімелеседі. Дәлірек 
айтқанда Назарбаев әңгімелейді, әлден уақытта Буш: «Сіздің 
мамандығыңыз мұнайшы ма?» - деп сұрайды. Назарбаев: 
«Мен металлургпын, бірақ өмір экономиканың барлық 
саласын білуімді талап етеді» - деп жауап береді. 10 жыл 
өткен соң - 2006 жылы – олар қайта кездескенде Буш сол 
жағдайды есіне алып, сол сәттен бастап өзінің есінде 
Нұрсұлтан  Назарбаевтың мықтап қалғанын айтады.

Теңіз 1990-шы жылдардың бас кезінде Қазақстан Республикасының 
жаңа мұнайлық және саяси мүмкіндіктерінің символы болады. 
Геотехникалық жағынан аса күрделі кен орны мұндай масштабты 
жоба үшін азғантай уақыт ішінде табысты салалық шешімдердің 
үлгісіне айналады.
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ТЕҢІЗДІ  ОРЕНБУРГҚА 

АУЫСТЫРМАЙДЫ

1991 жылы Теңізде КТЛ-2 (мұнай мен газды бастапқы 
дайындайтын зауыт) қосымша кешенді технологиялық 
линиясы, сонымен қатар өнеркәсіп кешені пайдалануға 
берілсе де, Chevron келгенге дейін кен орнындағы мұнай 
өндіру ауқымы жылына небары 1,5 млн тонна ғана болатын. 
Бірақ жабдықтардың технологиялық және техникалық 
ахуалы нашар еді. Сондықтан «Теңізшевройл» бірінші 
жылы бар күшті күнделікті өндіру процесін оңтайландыру-
ға және қолданыстағы қуаттылықтардың технологиялық 
қиындықтарын жоюға жұмылдырады. Алғашқы инвестиция-
лар қондырғыларды жаңартуға салынады, оған қоса Кен 
орнын толық масштабты игеру тұжырымдамасын әзірлеу де 
басталады.  

Chevron-мен серіктестік нәтижелі болады: 1997 жылы 
«Теңізшевройл» (ТШО) Debottlnecking – «Тар жерлерді 
кеңейту» жобасын аяқтайды, мұның өзі жылдық мұнай 
өндіру ауқымын 7 млн тоннаға жеткізуге мүмкіндік береді. 
ТШО құрылған сәттен бес жыл өткен соң-ақ өндіру ауқымы 
8,4 млн тоннаға жетеді. Компания мұндай нәтижеге Теңіз 
мұнай кешеніне тұңғыш рет ірі ауқымда  жаңарту жүргізу 
нәтижесінде қол жеткізеді. 

Бұл кезеңде бірлескен кәсіпорынның құрамына тағы екі 
серіктес кіреді, олар  - ірі американдық ExxonMobil (25 %) 
корпорациясы және «ЛУКАрко» (5 %) ресейлік-американдық 
бірлескен кәсіпорны. Жаңа қатысушылар жобаға кіру 
бойынша бірнеше жыл бойы жұмыс істегенін атап көрсеткен 
жөн. Ол коммерциялық міндеттемелерге ғана байланысты 
болған жоқ, сонымен бірге олар «Теңізшевройлда» әртүрлі 
тараптардың мүддесі мен ықпалы арасында стратегиялық 

баланс орнатуға күш салды. Мүдделер балансы Теңіз 
мұнайын өндіру мен тасымалдаудың барлық мәселелерін 
табысты шешу үшін қажет еді. Мұның қаншалықты «қыл 
үстінде тұрған» мәселе болғанын Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың сол уақыттағы Ресей Президенті 
Борис Ельцинмен болған бір ғана диалогынан байқауға 
болады, бұл жөнінде Елбасы өзінің «Қазақстан жолы» 
кітабында былай деп жазады: 

«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?» деді. «Ә, жоқ» дедім. 
Ол күліп жіберді, мен де күлдім».

Өзінен анағұрлым ірі көршісінің кеудемсоқтығын әзіл-
қалжыңға сүйеп, жуып-шайып жіберетін саясаткер кем де кем. 
Алайда кремль деңгейінде наразылықтар тоқтатылғанымен, 
корпоративтік деңгейде ресейлік  мұнайшылар табандылық 
танытады. ЛУКОЙЛ Ресей аумағында «Теңізшевройлға» 
басты міндеттері бойынша қолдау жасайтыны үшін, сөзсіз,  
ТШО-дан 5 % алатын болды.

1999 жылы «Теңізшевройл» акционерлерінің жаңа 
құрамы қалыптасқан соң бірінші кезекте теңз мұнайын 
тасымалдаумен айналысатын Каспий құбыр консорциумының 
құрылысы басталды. (КТК жобасының тарихы «Көп векторлы 
экспорттау жолымен» тарауында толық айтылады).



Chevron
қысымды күшейтеді

Осы арада Теңізді толық масштабта игеру 
тұжырымдамасын дамыту жалғастырылады. 
Қосымша қуаттылықтарды құру және кен 
орнын игеруді ұлғайту мақсатындағы жаңа 
масштабты құру кезеңінде «Бесінші тізбек» 

және «Бағдарлама-12» жобалары қолға алынады. Қос жоба 
2001 жылы аяқталып, мұнай өндіру ауқымы 12 миллион 
тоннаға дейін ұлғаяды. Оған қоса Королевский кен орнын 
игеру жұмыстары басталады, жаңағы көрсеткіштің ішінде 
оның да үлесі бар. 

Осы жоба Теңіз бен Қазақстанға көптеген өндірістік 
жаңалықтар әкеледі. Мысалы бұрғыланған жаңа ұңғымалар 
арасында рекордтық 5700 метр тереңдікте орнатылған 
ұңғымалар бар. Жоғары технологиялық бұрғылау-қашауды 
қолдану есебінен бұрынғы тәжірибемен салыстырғанда 
бұрғылау сегіз есеге өседі. Оған қоса әлемдегі ең ірі 
геофизикалық зерттеу бағдарламасының бірі болған 
Теңіз және Королевский коллекторларының үшөлшемді 
сейсмикалық түсірілімі бойынша жұмыстар кешені 
орындалды. Бұл жұмыстарды жүргізу барысында кен орны 
аймағындағы экологияға және жер ландшафтысына ешқандай 
зиян келтірілген жоқ.

Аталмыш Даму тұжырымдамасына сәйкес серіктестер 
2001 жылы одан әрі масштабты және бір-бірімен тығыз 
байланысты «Екінші Буынды Зауыт» (ЕБЗ) және «Шикі 
Газды Айдау» (ШГА) жобаларын іске асыру туралы шешім 
қабылдайды. Қос жобаның мақсаты – өндіру көлемі мен 
кен орындарының технологиялық қондырғыларының 
қуаттылығын жылына 12 млиилон тоннаға ұлғайту. Бұл 
жобалар Chevron Теңізде өндірістік процестердің тиімділігін 
қамтамасыз ету үшін жүргізген жаңа зерттеулерінен кейін 
қабылдаған оңтайлы технологиялық шешімімен іске 
асырылды. 

Осыған дейін өзін-өзі ақтап келген анағұрлым 
өнімді ұңғымалардан интенсивті мұнай іріктеу тәсілі 
белгілі бір сәтте қабаттық қысымның 400 атомосфералық 
қысымға дейін төмендеуіне әкеледі. Бұрынғы тәжірибені 
жалғастыра берсе, мұнай ағындары азайып қалуы және 
тіпті мұнайлы жыныстардың жоғарғы жаңа горизонттары 
шөгіп кетуі мүмкін еді. Мұндай сценарийді болдырмау 
және Теңіздің өндірімділігін жаңа деңгейге көтеру үшін 
қабаттық қысымды техникалық арттыру керек. Сондықтан 
ЕБЗ және ШГА жобаларын жүзеге асыру бірін-бірі өзара 
толықтыратын жұмыс кешені ретінде қарастырылады. ЕБЗ 
жобасы яқталғанда мұнай мен газды кешенді дайындайтын 
құрылғының қарапайым құрылысы ғана емес, сонымен бірге 
40-тан астам қосымша ұңғымаларды бұрғылау іске қосылып, 
жаңа өнеркәсіптік мұнай жинайтын жүйе салынады, мұнай, 
газ, пропан-бутан қоспасын экспорттаумен айналысатын 
қызметтер жаңартылады. 

Өз кезегінде, мұнайды қабатқа кері айдаудан болатын 
тәуекелдерді азайту үшін ЕБЗ жобасы екі кезеңмен іске 
асырылады. Бірінші кезеңде газды кері айдау кешені 
салынады, оған максималды қысым деңгейі 513 бар., 
қуаттылығы 35 мегаватт мұнай айдатын компрессор 
орнатылады. Nuovo Pignone халықаралық компаниясы 
әзірлеген әлемдегі ең қуатты осы компрессор қабат ішіндегі 
600 атмосферадан жоғары қысымға төтеп бере алады. 
Осылайша қазақстандық кен орнында мұнай-газға арналған 
машина жасау қуаттылығында өзіндік әлемдік рекорд 
жасалды. (Бұдан бұрын Nuovo Pignone басқа да қуатты 
компрессорлары Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен 
орнында қолданысқа берілген). 

Бірінші кезекте қабатқа күкіртті сутегіден тазартылған 
газ айдалады, ал жер қойнауын пайдаланушы қабаттың 
реакциясын бағалап, талдау жасайды. Жалпы ол 
компрессорды тазартылмаған газға ауыстыруға болатынын 
көрсетеді. Бұл келесі кезең, мұнда «Теңізшевройлды» 
жылына 2-3 млрд м3 айдауға көшіру жоспарланған, ол мұнай 
өндіруді 3 млн тоннаға ұлғайтуы тиіс. (Тағы да 9 млн тонна 
– жаңа ұңғыма мен тауарлық мұнайды даярлайтын КТЛ-3 
құрылысының нәтижесі болмақ). Жоғары күкіртті газды айдау 
да ТШО кәдеге жарататын күкірттің көлемін азайтады. 

ЕБЗ мұнай мен газды бөледі, қара алтынды күкірттен 
тазартып, тұрақтандырады, сонымен қатар құрғақ метан, 
сұйытылған көмірсутегі газын, элементарлық күкіртті 
айырып, шикі газдың бір бөлігін өңдейді. Айырылған күкіртті 
газдың бір бөлігін ШГА өте жоғары қысыммен коллекторға 
кері айдайды. 

ЕБЗ және ШГА жобаларының масштабы мен 
міндеті тиісті қомақты инвестицияны да талап етті. 
«Теңізшевройлдың» деректері бойынша инвестиция 
көлемі $7 млрд асты және осы ұлғайту жобасы сол 
кезеңде ТМД елдері арасындағы ең ірі жоба болды. 
Жобалар бойынша WorleyParsons және Fluor Daniel 
(Англияда штаб-пәтері бар) компаниялары Бас мердігер 
болды. Сонымен бірге $2 млрд көлеміндегі мол қаражат 
қазақстандық тауарлар мен қызметтерді сатып алуға 
жұмсалды. Осылайша отандық мердігерлермен жасалған 
ірі келісімшарттардың бірі қазақстандық үш компания - 
«Интергазқұрылыс», «Мұнайгазқұрылыс» және «Біріккен 
құрылыс корпорациясынан» құралған консорциуммен 
жасалды. Консорциум ЕБЗ/ШГА-ның 6500 маманына 
арналған вахталық кентті жобалап, салды. ТШО мен 
қазақстандық мердігер арасындағы келісімшарт сомасы $100 
млн. көлеміндегі символикалық межеден бірінші рет асып 
жығылады.
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Ал Құлыбаев-  
«ҚазМұнайГаздың» дивидендін күшейтеді

Ұлттық мүддені қорғау туралы осы оқиғалардың 
белсенді қатысушысы, 2002-2005 жж. 
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясының 1-ші 
вице-президенті болған Тимур Құлыбаев былай 
деп әңгімелейді: «ҚазМұнайГазда» мен Теңіз 

жобасымен айналыстым және барлық акционерлер қатысатын 
«Теңізшевройл» Кеңесін басқардым. Бірақ күнделікті 
қызметтерді Chevron менеджерлері атқаратын. Акционерлер 
алатын дивидендтер осы кәсіпорынның дамуына жіберілетін 
жүйе ТШО-ның өндірістік қуаттылығы ұлғайтылмай 
тұрып бар болған. Осылайша «ҚазМұнайГаз» акционер 
ретінде ағымдағы режимде дивидендтерін толық ала алған 
жоқ. Жағдайды түзеу үшін біз ABN Amro Bank кеңесшісі 
Қожахан Әбеновты шақырдық, ол қарыз қаржыландыруды 
тарту арқылы Теңіз қуаттылығын ұлғайту жобасын 
қаржыландырудың жаңа сызбасын әзірлеп, қабылдауға және 
іске асыруға көмек көрсетті. 

Бізде ТШО-ның басқа акционерлерімен аса ауыр даулар 
болды. Бір кездері ұлғайту жобасы тіпті бір жылға тоқтап 
та қалды. Бірақ қазақстандық тарап тартылған ресурстар 
есебінен қаржыландыруды талап етті. Біздің серіктестеріміз 
осыған келісті. Мұның өзі акционерлерге, «ҚазМұнайГазды» 
қоса алғанда, ТШО қызметтерінен жыл сайын пайда 
түсіруге мүмкіндік берді. Қазір бұл ақша Ұлттық компания 
дивидендтерінің қомақты үлесін  құрайды.

Біздің басшыларымыздың кәсіпқой жұмысының 
арқасында осы және басқа да көптеген қиындықтар жылдам 

әрі тиімді шешілді. Нәтижесінде ТШО-да енгізілген озық 
технологиялық, өндрістік және қаржылай атқарымдарды біз 
басқа жобаларға – Қарашығанақ пен Қашағанда табысты 
қолдандық. Мұндай синергия қуатты Ұлттық компанияны 
құру туралы қабылданған шешімнің дұрыстығын келешекте 
растады».

Сол уақыттағы ұлғайту жобаларын қаржыландыруды 
қамтамасыз ету үшін ТШО арнайы корпоративтік 
облигациялар шығарды. Еуропа, Америка және Азияның қор 
нарығындағы инвесторлар оларды Қазақстан үшін рекордтық 
төмен мөлшерлемемен сатып алды. Мұндай нәтижелер 
Қазақстанның мұнайлық мүмкіндіктері салалық трансұлттық 
компанияларға ғана емес, сонымен бірге қор инвесторларына, 
халықаралық қаржы институттарына да тартымды екенінің 
тағы да бір дәлелі болды. 

2003 жылы «ҚазМұнайГаз» бірлескен кәсіпорын-
дарындарының үлестерін басқару жөніндегі атқарушы 
директоры Болат Ақшолақов былай деп толықтырады: «Мені 
road-show-ға қатысатын топтың басшысы етіп тағайындады. 
Оны өткізу үшін Еуропа мен Американың көптеген елдерін 
екі апта бойы араладық және өтініштер кітабын дәл 
жабатын күні ол шамадан тыс толып кетті! Бұл - батыстық 
инвесторлардың біздің жобаға сенім артқанының куәсі болды. 
Біздің біртұтас команданың жұмысы осындай нәтиже берді. 
Біз мәмілені бізге белгіленген минималды шектен біршама 
төмен -  6%-дан азғана көбірек деңгейде жаба алдық».

Қазақстан мен ТШО операторы Chevron компаниясы ЕБЗ мен ШГА жобаларын 
жүзеге асыру шарттарын қызу талқылағанын атап көрсеткен жөн. ҚР өкілдері 
салынған капитал салымдары өтелетін кезеңде масштабты инвестициялау 
мемлекеттік бюджетті «Теңізшевройлдан» түсетін түсімдерден айырмауын 
қадағалады. Тараптар мәселені талқылай келе, нәтижесінде төлем мәселесінің 
екі жаққа да оңтайлы шешіміне тоқталды. ТШО алдын ала роялти төлемдеріне 
келісті, мұның өзі мемлекетке жобадан түсетін ақшалай түсімдердің 
қалыптылығын сақтауға мүмкіндік берді.

«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 болады».

Дэвид О’Райлли, 
Chevron Директорлар Кеңесінің Төрағасы



ТҰТАС КЕҢЕСТІК  
     ҚАЗАҚСТАННАН ДА ҮЛКЕН

2006 жылы ТШО және «Доңға» жобалары бойынша 
блоктың атқарушы директоры Әнуарбек Жәкиев  былай 
деп есіне алады: «Күкіртсізденген газды қабатқа айдауды 
ТШО 2006 жылы қарашада бастады. Біз уайымдадық, 
себебі су жаңа технология қолданылды, бірақ нәтижесі біз 
күткен есептеулерден де асып түсті. 2007 жылы шілдеде 
ШГА жобасы табысты аяқталды. Ал қазанда ЕБЗ бірінші 
кезеңі де, ШГА қондырғыларын шикі газ айдауға ауыстыру 
да аяқталды. 22-қазанда «Теңізшевройл» Екінші буынды 
зауыттан алғашқы мұнайды алды және шикі газды бірінші 
рет айдауды табысты орындады. Қазақстандық және шетелдік 
мамандар бұл жобадан ғаламат тәжірибе алды». 

Теңізде қуаттылықты бастапқы ұлғайтуды тәулігіне 
11 мың метрлік тоннаға (90 мың баррельге) жеткізу өндіріс 
ауқымын тәулігіне 50 мың метрлік тоннаға (шамамен 400 
мың баррельге) жеткізуге мүмкіндік береді. Жобаның екі 
фазасын қолданысқа енгізу кен орнындағы тәуліктік мұнай 
өндіру ауқымын әрі қарай тәулігіне 70 мың метрлік тоннаға 
дейін (тәулігіне 540 мың баррель мұнай) ұлғайтуға әкеледі.

ЕБЗ толық қуаттылығы 2008 жылдың екінші 
жартысында іске қосылады. Нәтижесінде тәуліктік мұнай 
өндіру шамамен 75 000 тоннаға (600 000 баррель), ал 
тәуліктік газ өндіру - 22 млн текше метрге (750 млн текше 
фут) ұлғаяды. Осы сәттен бастап компания коллекторға 
өндірілетін қышқыл газдың үштен бір бөлігіне дейін кері 
айдауды бастайды. Қалған мұнай ауқымы тауарлық газ, 
пропан, бутан және күкірт шығару үшін пайдаланылады. 

Газды қабатқа айдау және өндірілетін мұнай ауқымын ұлғайту 
нәтижесінде өндірілетін күкірт көлемі біршама азаяды, ол 
уақытта күкірт 9 млн тоннаға тарта көлемде жиналып қалған 
болатын. (Бүгінде барлық жиналған күкірт сатылып бітті).

2008 жылы, «Теңізшевройлдың» 15 жылдығында, сол 
кездегі ең ірі игеруді ұлғайту жобасы аяқталды. 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев 2008 жылы 5-маусымда 
Теңіз мұнай кешенінің құрылысы аяқталған  нысандарын  
пайдалануға беріп, кен орнын дамытудың жаңа кезеңін 
ашады. Ал Chevron Директорлар кеңесінің Төрағасы Дэвид 
О’Райлли қазақстандық жоба туралы сол кезде былай деді: 
«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».

2009 жылы «Теңізшевройлда» жалпы мұнай өндіру 22,5 
млн тоннаға, ал  2010 жылы рекордтық 25,9 млн тоннаға 
жетеді. Қол жеткен табыстың шынайы мәнін жете түсіну 
үшін Қазақстанда 1991 жылы тәуелсіздік алған кезде мұнай 
мен газ конденсатын өндірудің тұтас ауқымы 25 млн тонна 
болатын! Игеру жұмыстарына Нұрсұлтан Назарбаев шетелдік 
инвесторды тартқан кен орны енді жалғыз өзі кеңестік 
уақытта тұтас ҚазКСР беретін мұнайдан да көп өндіретін 
болады… 

146 ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ МЕГА-
ЖОБАЛАРЫНЫҢ «ЖОҒАРҒЫ  ЛИГАСЫ»

V бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы

Дерек көзі: «Теңізшевройл» ЖШС

«Теңізшевройл» ЖШС Теңіз кен орнында мұнай өндіруі
(бір жылға тоннамен)
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Энергетика министрі Қанат Бозымбаев шілдеде 
өткен салтанатты рәсімде былай деп мәлімдеді: 
«Бүгін біз мұнай-газ саласының ғана емес, тұтас 
ел өміріндегі тарихи оқиғаның куәсі болып 
отырмыз. Бұл Қазақстанның соңғы он жылдағы 

ең үлкен инвестициялық жобаларының бірі. «Теңізшевройл» 
компаниясының болашақ ұлғайту жобасы, расында да, Астана 
күніне ең тамаша сыйлық болды. Инвестициялар сомасы 
$37 млрд құрайды. Оның нәтижесінде 20 мыңнан астам 
жұмыс орны ашылады және мұнай өндіру ауқымы жылына 
12 млн тоннаға ұлғаяды. Ал бұл біздің елімізге қосымша 
миллиардтаған доллар пайда әкеледі».

«Теңізшевройл» жобаларды жүзеге асыру барысында  
қазақстандық тауар және қызмет жеткізушілеріне $12 млрд 
сомада тапсырыс береді деп жоспарлануда. БҰЖ және 
СҚБЖ жобаларының нәтижесінде бірінші мұнай 2022 
жылы алынады, ал максималды өндіру кезеңінде Теңіз/
Королевскийдегі өндірімділік деңгейі жылына 39 миллион 
тонна немесе тәулігіне 850 мың баррель болады…

1993 жылдан бастап жергілікті қызметкерлердің 
жалақысын, отандық тауар өндірушілері мен жеткізушілерінің 
тауарлары мен қызметтерін сатып алуларды, мемлекеттік 

кәсіпорындарға төленген төлемдерді, қазақстандық серіктеске 
төленген, сонымен қатар мемлекеттік бюджетке аударылған 
салық және роялти түріндегі дивидендтерді қоса алғанда 
«Теңізшевройлдың» Қазақстан Республикасына тікелей 
қаржы төлемдері  $117 млрд асты. 

ТШО қазақстандық жеткізушілердің тауарлары 
мен қызметтерін $22 млрд астам сомаға сатып алды. 
«Теңізшевройлдың» штаттағы отандық мамандарының үлесі 
бүгінде 1993 жылғы 57%-бен салыстырғанда 85%-ға  жетті. 
Жоғары буынды он бір басшының алтауы қазақстандық. 
Жергілікті кадрларды тұрақты оқыту және дамыту бағдарла-
масының нәтижесінде жергілікті қызметкерлердің көпшілігі 
жауапты қызметтерге ұсынылуда. 

Кен орнының 100 жылдан асатын ұзақ мерзімді 
пайдаланылу мерзімін ескерсек, Теңізде келешекте білімімен 
және тәжірибесімен ел байлығын еселететін мұнайшылардың 
бірнеше ұрпағы тәрбиеленіп шығады. Теңіз мегажобасын 
дамытудың алдағы жылдарында - толық ұлғайтуға салынған 
инвестициялар іске асырылған және серіктестер он 
миллиондаған тонна қара алтын өндіруден таза пайда түсіре 
бастаған кездегі Қазақстанның табысы қандай болатынын көз 
алдыңызға елестетіп көріңізші! 

Соңғы бірнеше жыл бойы «Теңізшевройл» ЖШС жылына 27 млн тонна мұнай өндіреді 
және өндірісті осы жоғары деңгейде әлі де тұрақты ұстап отыр. 2016 жылы 5-шілдеде 
ҚР Энергетика министрлігі және «Теңізшевройл» ЖШС «Future Growth Project / Болашақ 
ұлғайту жобасы» (БҰЖ) мен «Wellhead Pressure Management Project / Сағалық қысымды 
басқару жобасы» (СҚБЖ) қаржыландыру бойынша қорытынды шешім қабылдағандары 
туралы мәлімдейді. БҰЖ іске асыру өндіріс ауқымын ұлғайтуға мүмкіндік береді. 
Ал СҚБЖ жүзеге асыру атқылап тұрған ұңғымадағы сағалық қысымды азайту және 
құбырдағы қысымды арттыру арқылы Теңізде жұмыс істеп тұрған алты технологиялық 
линияның толық жүктелуін қамтамасыз етеді.

2016 жылы 5-шілдеде Астанада ТШО Серіктестерінің Болашақ 
Ұлғайту Жобасын және Сағалық қысымды басқару жобасын 
қаржыландыру туралы  қорытынды шешімін жариялау салтанаты 
өтті. Осы салтанатты шараға ҚР Энергетика министрі, министрлік 
өкілдері және ТШО серіктестері қатысты. Бұл – ТШО үшін Қазақстан 
Республикасымен Теңіз кен орнында тұрақты әрі сенімді игерумен 
қамтамасыз ететін ұзақ мерзімді серіктестік қатынастарды білдіретін 
маңызды оқиға болып табылады. 
Қаржыландыру туралы шешім қабылданған сәтте БҰЖ-СҚБЖ 
жобалары Теңіздегі жоба нысандарының негізгі инфрақұрылымының 
құрылысы бойынша жұмыстарды жобалау және бастапқы 
жұмыстарды орындау бойынша белгілі бір прогреске қол жеткізген 
болатын. ТШО серіктестері мен БҰЖ-СҚБЖ жобалау тобы жобаның 
сенімділік дәрежесін арттыру және оны оңтайландыру мақсатында 
жобаны іске асыруды жалғастырады.



Алып кен орны Теңізді игерудің мұнай-газ саласын дамыту үшін ғана емес, 
сонымен бірге Қазақстанның тұтас экономикасының игілігі үшін республика 
өнеркәсібінің технологиялық, инновациялық деңгейін жоғарылатуда, 
корпоративтік менеджменттің шеберлігін арттыруда маңызы орасан зор. 
«Теңізшевройл» ЖШС өзінің қазақстандық қызметкерлеріне, жұмыс істеп отырған 
өңірі – Атыраудың тұрғылықты халқына деген әлеуметтік саясаты осы саладағы 
жетістіктермен бір қатарда тұр.
Жер қойнауын пайдаланушы қызметтерінің басынан бастап осы салада белсенді 
позиция ұстанып отыр. 1993 жылы бірлескен кәсіпорын инвестиция көлемі 
$50 млн «Бонус Қор Атырау» бесжылдық бағдарламасын жүзеге асыруға 

кірісті. Осы жылдар ішінде су тасқынынан зардап шеккен жергілікті тұрғындарға арнап 20 коттедж, 
автоматтандырылған қазандық, магистральдық және таратушы газ құбыры салынды. Облыстық 
орталықтың оңтүстік жағлаудағы бөлігі тұрақты жылумен қамтамасыз етілді, қаланың шағын 
аудандары газдандырылды. Жаңа нан зауыты іске қосылды, ал өңірдің медициналық саласын 
дамытуға көп көмек көрсетіле бастады. 
Атырауда облыстық аурухана жанынан жаңа шыққан заманауи медициналық аппаратурамен 
жабдықталған диагностикалық орталық салынды. Облыстық туберкулез ауруханасына Дүниежүзілік 
Денсаулық сақтау Ұйымының әдістемесі бойынша емдейтін тиімді бағдарлама енгізілді. Құлсары 
қаласында ТШО қаражатына жедел медициналық көмек көрсететін аурухана салынып, жарақталды. 
(Құлсарыда компанияның көпшілік қызметкерлері мен мердігерлері тұрады, ол – Теңіз кен орнына 
жақын орналасқан ең ірі елді мекен).
Атырау облысының бірінші әлеуметтік даму бағдарламасын абыроймен орындап шыққан соң 
«Теңізшевройл» 1986 жылы келесі – «Игілік» бағдарламасын ұсынды. Бастапқыда бағдарлама бюджеті 
$4 млн құрады, бірақ жер қойнауын пайдаланушы инвестицияны бесжылдық кезеңнінң соңына қарай 
бірте-бірте жыл сайынғы $8 млн дейін, ал кейінгі үш жылда - $12 млн дейін ұлғайтты. 2009-2012 жж 
кезеңде «Игіліктің» жылдық бюджеті $20 млн., ал 2013 жылдан бастап - $25 млн жетті.
Осы бағдарламаны орындау нәтижесінде Орал өзеніндегі орталық көпір қайта құрылымданды, оның 
жағалауы жөнделді, Атыраудың басты көшелелеріндегі үйлердің сырт жақтары жаңартылды және 
жалпы бүкіл қала абаттандырылды. «Игіліктің» қайырымдылық шараларының ауқымы кең: 
ТШО Атырау университетінің оқу корпусының құрылысын, 1200 оқушыға арналған мектептің, 
Жылыой ауданының Сарықамыс және Жаңа Қаратон ауылдарының тұрғындары көшіп келген облыстық 
орталықтағы тұрғын үй кешенін инвестициялады. «Теңізшевройл» инвестицияларының нәтижесінде 
Атырау қаласындағы «1-ші участок» шағын ауданын газдандырудың екінші кезеңі іске асырылды, ондағы 
1500 қалалық отбасы көгілдір отынмен қамтмасыз етілді. Құлсарыда кәсіби-техникалық лицей ашылды, 
ал балалар үйі мен интернаттың 40-тан астам жетімдеріне Атырау лицейінің базасында бастауыш кәсіби 
білім алу мүмкіндігі берілді. «Игілік» бағдарламасын іске асыра отырып ТШО мектеп, аурухана және 
емханалардың құрылысын, балалар үйі, дене шынықтыру-сауықтыру орталықтары, мәдениет үйлерінің 
электр таратушы желілері, су тазартатын және су таратқыш жүйелердің құрылысын және 
қайта құрылымдалуын қаржыландырды. «Игілік» және «Бонус Қор Атырау» бағдарламалары 
бойынша 1993 жылдан бастап 2016 жылға дейінгі жиынтық қаржыландыру көлемі $277 млн құрайды. 
2010 жылдан бастап «Теңізшевройл» білім беру, денсаулық сақтау салаларын және әлеуметтік 
кәсіпкерлікті қолдау бағыттарын масштабты деңгейде қамти отырып, Әлеуметтік инвестициялар 
бағдарламасын (ӘИБ) іске асырады. Бағдарлама жүзеге асырылған уақыттан бері 50 шақты жоба 
іске асырылды. ӘИБ жылдық бюджеті – шамамен 1 млн АҚШ долларына жуық. 

ҚАЛА САЛАДЫ ЕМДЕЙДІ ОҚЫТАДЫ ГАЗДАНДЫРАДЫ

148 ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ МЕГА-
ЖОБАЛАРЫНЫҢ «ЖОҒАРҒЫ  ЛИГАСЫ»

V бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы



ТШО бас директоры Тэд Этчисон Теңіздің пайдалануға 
берілгеніне 25 жыл толуына арналған салтанатты жиналыста  
кен орнын игеруге ең алдымен қазақстандық мұнайшылардың 
қосқан үлесі туралы айтып өтті: «Біздің барша ұжымға және 
25 жыл бұрын бірінші мұнайды өндірген ардагерлерімізге 
шын жүректен алғыс білдіргім келеді. Олар өте қиын да 
күрделі жағдайда еңбек етті, бірақ олар жоғары мақсат 
пен биік мүддеге ұмтылды. Жиырма жыл ішінде біз біраз 
жолды жүріп өттік, бірақ ол одан ары жалғаса бермек. Теңіз 
– Қазақстанның мақтанышы».

Акционерлердің, «Теңізшевройл» қызметкерлері 
мен ел Үкіметінің бірлескен күш-қимылдарымен Теңіз 
қойнауындағы байлық Қазақстанға көп жыл қызмет ететіні 
сөзсіз. Табысты нәтижелер кен орнын игерудің жаңа 
белгіленген межелеріне қол жеткізуге, мұнай-газ саласын, 
тұтас республиканы дамытуға негіз болып қаланды.  

• 2016 – Болашақ ұлғайту жобасын – Ұңғыманың сағалық   
қысымын басқару жобасын қаржыландыру бойынша қорытынды 
шешім қабылданды.

• 2011 – ТШО «Парыз» республикалық бизнестің әлеуметтік 
жауаптылығы жөніндегі байқаудың Гран-при иегері атанды.

• 2010 – Шикі мұнайды өндіру ауқымы жылына 25 миллион   
тоннаға жетті.

• 2008 – Екінші буынды зауыт пен Шикі газды кері айдау кешенін 
іске асыру аяқталды. 

• 2001 – Теңіз мұнайын экспорттауға арнаған КТК құбыры 
пайдалануға берілді. 

• 1999 – «Игілік» ерікті әлеуметік-инфрақұрылымдық   
бағдарламасы басталды.

• 1998 – «Бонус Қор Атырау» әлеуметтік бағдарламасы 
орындалды.

• 1997 – «Теңізшевройл» Debottlnecking – «Тар жерлерді кеңейту» 
жобасын аяқтады, мұның өзі жылдық мұнай өндіруді бірнеше  
есеге ұлғайтуға мүмкіндік берді.

• 1993 – «Теңізшевройл» бірлескен қазақстан-америкалық 
кәсіпорны құрылды.

• 1991 – Теңіз мұнай-газ кешені іске қосылды.

• 1990 – «Теңізмұнайгаз» және американдық Chevron компаниясы 
арасында өзара мақсаттар туралы хаттамаға қол қойылды.

• 1986 – КТЛ-1 және КТЛ-2 кешенді технологиялық линияларының 
құрылысы басталды.

• 1985 – Техногендік апат болды, Теңізде өндіру тоқтатылды.

• 1979 – Теңіз кен орны ашылды. Пайдалану ұңғымалары 
бұрғылана бастады.

ТЕҢІЗ КЕН ОРНЫН ИГЕРУ 
БАРЫСЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР 



ҚАРАШЫҒАНАҚ ЖОБАСЫ
Karachaganak Petroleum Operating B.V.

Қарашығанақ – Қазақстан Республикасындағы 
бірінші алып мұнай-газ конденсатты кен 
орындарының бірі, ондағы газ қорлары мұнай 
эквивалентіндегі сұйық көмірсутегі ауқымымен 
жуықтас, тіпті одан да көп. Қарашығанақтың 

бастапқы баланстық газ қоры 1,35 трлн м3, мұнай мен газ 
конденсаты - 1,2 млрд тоннаны құрайды. Қорларының және 
көпкомпонентті шикізат құрамының ауқымы бойынша 
Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орны әлемнің 
бірегей кен орындарының қатарына жатады. Екінші жағынан 
Қарашығанақтағы Теңіз кен орнындағыдай және одан да 
зор геологиялық қиындықтар мен қарашығанақ ресурстық 
базасының химия-физикалық қасиеттерінің ерекше сипаты 
жергілікті күрделі қиындықтарға ұштасады.   

Қарашығанақты игеру тұжырымдамасы басынан-
ақ сұйық және газ тәрізді көмірсутегіні бірлескен өндіруді 
талап ететін және upstream секторындағы жобалардың өнімді 
өнеркәсіптен тұтынушы нарығына үздіксіз тасымалдайтын 
базалық қағидаттарын көздейтін. 

КСРО тарағанға дейін осы міндеттерді шешу үшін 
мынадай технологиялық-шаруашылық схема қолданылады: 
Қарашығанақ шикізат өндіруді, Оренбург газ өңдейтін зауыты 
– газдың көмірсутегінің түрлі фракцияларына бөлінуін және 
тауарлық күйге жеткізілуін қамтамасыз етеді. Бұл өнімнің 
барлық түрлерінің қорытынды бағасы одақтық Мұнай-газ 
өнеркәсібі министрлігінің жайлы кабинеттерінде белгіленеді. 
Сол кездегі ҚазКСР, Қазақ газ өнеркәсібі басқармасы, 
Оренбург МӨЗ табысы, жергілікті мамандардың жалақысы 
Газ министрлігінің шешімдеріне тәуелді болатын. Осы 

тізбектегі кез келген тараптың коммерциялық мүддесінің 
Орталық үшін ешқандай маңызы жоқ болатын. 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік, ал мұнай-газ 
саласы – еркіндік алған соң Қарашығанақты пайдаланудың 
бұрынғы схемасын жояды. Бұл жәй айтыла салған 
публицистикалық сөз емес, ақиқатында солай болды: КСРО 
тараған соң Қазақстанның Қарашығанақ өндірістік кешені 
мен Ресейдің Оренбург өңдеу кешені арасындағы қатынастар 
бұрынғыша қала алмайды.  Ал Қарашығанақты пайдаланудың 
кешенді тәсілі – оның ең басты шарты еді. 

Сондықтан Қарашығанақ мегажобасын іске асыру ҚР 
үшін өндіру ауқымы орасан зор алып кен орнын жәй ғана 
игеру міндетін шешу болған жоқ. Бұл жағдайда серіктестердің 
қарым-қатынасына Қарашығанақтың игерілуін қамтамасыз 
ету бойынша жаңа – нарықтық мән беретін бизнес-механизмді 
құрудың маңызы да зор болды. Оған қоса бірнеше тараптың 
мүдделері де сақталуы тиіс еді, себебі жобаға бір қарағанда 
«Газпромға» тікелей бәсекелес болып көрінетін шетелдік 
инвесторлар да қатысатын болды. Ресейлік аса үлкен 
компанияның  қарамағында Оренбург ГӨЗ және Қарашығанақ 
өнімінің көп бөлігін пайдалануға арналған басқа да өндірістік 
және іскерлік инфрақұрылымдар болды.

Тұжырымдамалық және жиынтық түрде Қарашығанақ 
мегажобасы эскпорттауға бағдарланған қос мұнай-газ 
мемлекеті ретіндегі Қазақстан мен Ресей арасындағы 
энергетикалық келісімге қол жеткізу процесінің бейнесі. 
Бүгінде ол өзара тиімді қатынастарға ұласқан. 1990-шы 
жылдардың бас кезінде Қарашығанақ бизнесі қиын да күрделі 
мүдде қайшылықтары арқылы алға жылжыды…

Тұжырымдамалық және жалпылама түрде Қарашығанақ мегажобасы 
экспортқа бейімделген мұнай-газ мемлекеті ретінде Қазақстан мен Ресей 
арасындағы энергетикалық келісімге қол жеткізу процесінің бейнесі. 
Қазір ол бұрынғыдан да оңтайлы әрі тиімді. 1990 жылдардың бас кезінде 
қарашығанақ бизнесі көптеген қиындықтар мен алмағайып кезеңдерді, 
мүдде қайшылықтарын басынан өткізеді...   
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1979 жылы Батыс Қазақстан облысында Ақсай қаласының маңайында 
ашылды. Геологиялық ауданы Солтүстік Каспий мұнайлы-газды 
аймағының солтүстік жағалауында орналасқан. 1976 жылы Қазақ 
КСР Геология министрлігінің бас геологы Сухан Камалов кеңестік 
жер қойнауын барлаушылар жинаған деректерге сүйене отырып 
іздестіру-барлау жұмыстарын Қазақстанның солтүстік батыс жағында 
Қарашығанақ алаңында жүргізу қажеттілігін негіздеген соң, алғашқы 
іздестіру жұмыстары 1970-шы жылдары басталды. 
 Ол жұмыстармен С.М.Камалов бас директор дәрежесінде басқарған 
«Уральскнефтегазгеология» өндірістік геологиялық бірлестігі 
айналысты. 1979 жылы Қарашығанақта әйгілі № 10 параметрлік 
ұңғымада алғашқы мұнай бұрқағы атқылады.
Кен орнының негізгі массиві 390 км2 астам ауданды алып жатыр. 
Геологтар оның биіктігі жалпы қалыңдығы 2000 м дейінгі жоғарғы 
девон-төменгі пермь тұзасты карбонатты шөгінділерінің 1600 метрін 
құрайтынын атап көрсетеді. Бұл шөгінділер 3640 метрден 5270 м дейінгі 
тереңдікте жатыр. 
Мұнайлы-газды коллектор қабатының күмбезі 3500 метрде орналасқан 
кен орнының қалыңдығы 1600 метрді құрайды және пайдалану 
шарттары өте қиын.
Қарашығанақ конденсатының тығыздығы 778-ден 814 кг/м³ дейін 
өзгеріп отырады. Мұнай тығыздығы - 810-нан 888 кг/м³ дейін. 
Мұнайдың құрамында: күкірт 2 % дейін, парафин 6 % дейін. 
Қабаттық газдың құрамында: 70 % метан, 6 % этан, 3 % пропан 
бар, құрамындағы басқа да газдардың қоспасы 20 % асады. Газдың 
құрамында 4 % дейін күкіртті сутегі бар. Қабаттағы газ қысымы 600 
атмосфераны құрайды.
Алайда Қарашығанақ кен орнының ең басты сипаттамасы – бір табиғи 
массивті резервуар қойнауында қорлардың өте мол концентрациясы 
болуы. Осының арқасында Қарашығанақ қойнауының құны Солтүстік 
Каспий мұнайлы-газды облысының аумағында жүргізілген кен орнын 
жайластыру жұмыстарын және өндірістік-тәжірибелік игерудің 
пайдалану шығындарын қоса алғанда, барлық өңірлік іздестіру-барлау 
жұмыстарының қаржы шығындарын түгел өтейді. 

ҚАРАШЫҒАНАҚ МҰНАЙ-ГАЗ КОНДЕНСАТТЫ 
КЕН ОРНЫ



ҚАРАШЫҒАНАҚТАН
БАТЫС ГЕРМАНИЯҒА ҚАРАЙ 

1979 жылы ашылған Қарашығанақта бес жыл бойы 
барлау және пайдалануға даярлық жұмыстары жүргізілді. 
Осы уақыт ішінде кен орнында ұңғымадан шыққан мұнай, газ 
және суды жинауға және дайындауға арналған жабдықтары 
бар бірінші құрылғы салынды, №3 (УКПГ-3) газ конденсатты 
кешенді дайындайтын құрылғы іске қосылды. 1984 жылы 
Қарашығанақта өндірістік-тәжірибелік игеру басталады. 

Өнеркәсіптің өндірімділігі күн санап артады және 
небары екі жылдың ішінде өндіру ауқымы 5 млрд м3 газ және 
3 млн тонна конденсат деңгейіне көтеріледі. Тауарлық күйге 
жеткізу үшін және одан бірқатар тауарлық өнім өндіру үшін 
Қарашығанақтың шикі газы кен орнынан 156 км қашықтықта 
орналасқан Оренбург ГӨЗ-ге жіберіледі. 

Қарашығанақ сол кездің өзінде-ақ халықаралық 
жобаға айналады: оған КСРО-ның басқа да мұнай өндіруші 
аймақтарынан ғана емес, сонымен бірге Болгария, 
Чехословакия, Шығыс Германиядан мамандар тартылады. 
Жұмыс оңай болмайды: Қазақстанның бұл бөлігіндегі 
температуралық ауытқулар қыста минус 400 жазда плюс 
400 дейін барады. Бірақ ең қиыны ұңғыманы бұрғылауға 
геологиялық-техникалық жағдайлардың күрделілігі болды. 
Бұл фактордың теріс салдарлары да бар, ол туралы біз алда 
айтып өтеміз.

Өндірімділікті арттыру үшін игерілетін қорлардың 
ауқымын ұлғайту аса үлкен тереңдікті – 5 мың метрге 
дейін бұрғылауды талап етеді. Бір жағынан заманауи жаңа 
технологиялар мен бұрғылау жабдықтары қажет болса, екінші 

жағынан мұнайлы-газды жыныстардың құрылымы және 
пайдалануды бастауға жер қабатының реакциясы туралы 
сенімді геологиялық ақпарат керек болады. 

Бұрғылау жұмыстары аса қиын таулы-геологиялық 
жағдайда жүргізіледі: кеніштегі қысым 600 барға, температура 
- 85 °С жетеді. Оған қоса Қарашығанақ шикізатының 
құрамында көмірқышқыл газы мен күкіртті сутегінің өте 
көп болуына байланысты қабаттық флюидтің коррозиялық 
белсенділігі жоғары болады, ол жабдықтарды «жеп қояды». 
Ұңғымаға жиналып, бітеп тастайтын асфальтен мен парафин 
да өндіруді қиындатады, сонымен қатар оның тиімділігін 
азайтады, Қарашығанақтағы мұнай мен газ қорының нақты 
сипатын бұрмалайды. 

Қарашығанақ ардагерлері «Уральскнефтегазгеология» 
кәсіпорнының мамандары осы мәселелерді шешуде жоғары 
рөл атқарғанын атап көрсетеді. Жергілікті жер қойнауының 
геологиялық құрылымын толық зерттеу үшін КСРО Аса 
қатты материалдар институтының инновациялық бұрғы-
қашауымен бірге құбыр бұрғысын қолдана отырып ол 
уақыттағы өте терең СГ-1 Долинская ұңғымасы бұрғыланады, 
оның тереңдігі 7 мың метрді құрайды. Өте аз уақыт ішінде 
кен орнында тереңдігі 4800-5900 метр 48 ұңғыма пайда 
болады. Алайда кеңестік пайымдаулар бойынша терең 
ұңғыны жылдам бұрғылау оның жоғары сапасына кепілдік 
бермейтінін және кейіннен ол ұңғымалардың көпшілігі 
қиындық келтіргенін айта кеткен жөн. 
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МҰНАЙШЫЛАР 
үкіметтен озып кетті  

Десе де кен орнында нағыз түбегейлі қиындықтар 
КСРО тараған кезде, Қарашығанақ кешенінің 
қазақстандық конденсатты бөлшек сауда өнімінің 
күйіне дейін жеткізіп беретін Оренбург газ өңдеу 
зауытымен, «Салаватнефтеоргсинтезбен» және 

Уфа МӨЗ-бен шаруашылық байланыстар бұзылған кезде 
туындайды. Серіктестер Қарашығанақ шикізатын арзанырақ 
сатып алғысы келеді, ал оны бөтен зауыт ретінде өңдейтін 
болса қызмет ақысына қымбат - әлемдік баға белгілейді. 
«Газпром», мысалы, Қарашығанақтың шикі газын өзінің 
өндіруші бөлімшелерінен сатып алатын бағамен сатып 
алуға келісті. Яғни 1000 м3 небары $1,5 тұрады. Тұрақсыз 
конденсаттың бір тоннасы ол уақытта $3-7 сатып алынатын. 

Нарықтық жағдайда Қарашығанақ өнімін сатудан түскен 
ақша ұңғымалар мен жабдықты жөндеуге, технологиялық 
қызметтер жасауға жетпей қалады. Олар тұрып қалады, 
өндіру азаяды. Жалақының жағдайы тіпті жаман. Алып кен 
орнында өндіріс сол кезеңде тоқырап қалады. 

Қазақстанға қалыптасқан жағдайды өзгертіп, 
Қарашыға-нақ жобасын алып әрі табысты мұнай-газ 
бизнесіне айналдыруға көмектесетін серіктес іздеу керек 
болады. Осы себептермен 1990-шы жылдардың бас кезінде 
Қарашығанаққа Президент Нұрсұлтан Назарбаев келеді. Кен 
орнын аралап, мамандармен кеңескеннен кейін ол жобаға 
шетелдік инвесторларды тарту туралы шешім қабылдайды. 
Осы орайда игеруге салатын ақша ғана қажет болмайды. 
Прогрессивтік технологиялар, білікті мамандар мен 
жабдықтар да қажет болады.

1992 жылдың басында Премьер-Министрдің орынбаса-
ры Қадыр Байкенов Қарашығанақты бірлесіп игеру үшін 
халықаралық байқау даярлау бойынша жұмыс тобын құрады. 
Оған «Қазақгазөндіріс» концерні төрағасының орынбасары 
Құндыз Нупов, «Қарашығанақгазөндіріс» МК бас директоры 
Валерий Казаков, Геология жөніндегі мемкомитеттің терең 
бұрғылау бөлімінің бастығы Бақтықожа Ізмұхамбетов, 
Қазақстан Республикасы Президент Аппаратының Өнеркәсіп 
бөлімінің аға референті Ұзақбай Қарабалин, басқа да 
мамандар кіреді. 

Көп ұзамай ҚР Үкіметі Қарашығанақ кен орнын игеруге 
қатысуға тендер жариялайды. Қазақстан халықаралық мұнай-
газ байқауын бірінші рет ұйымдастырады. Онда екі альянс 
бәсекелеседі. Бірінші жақтан - Statoil норвегия мемлекеттік 
компаниясымен бірге қазіргі трансұлттық British Petroleum, ал 
екінші жақтан - британдық British Gas-бен бірге италияндық 
Agip ENI концернінің еншілесі) компаниясы. 

Ағылшын-норвегиялық альянс 2020 жылға дейін 
өндірілген газ қабатқа толық кері айдалатын технологиялық 
схеманы ұсынды. Ағылшын-италияндық игеру моделі сұйық 
және газ тәрізді көмірсутегіні өндіруге негізделді. Оған 
қоса Agip/British Gas альянсы мемлекеттік қазақстандық 
«Қазсыртқыэкономбанкке» $100-миллиондық халықаралық 
кредит ұйымдастырды. 1992 жылы шілдеде бұл альянсқа 40 
жыл бойы Қарашығанақ өнімін бөлу туралы келісім жасау 
туралы келіссөздер жүргізуге айрықша құқық берілді. 

Бұл инвесторлармен алғашқы қарым-қатынастар 
1991 жылдың жазында, қазақстандық оралдық мамандар 
тобы British Gas компаниясына жұмыс сапарымен барған 
кезде болғанын атап көрсеткен жөн. Делегация құрамында 
Қарашығанақты бірінші ашқандар да болды, олар бірнеше 
кездесулер өткізіп, Қарашығанақтың перспективасы мен 
ерекшеліктері туралы әңгімелеп берді. Осы кездесулерге Agip 
өкілдері де қатысты. Іс жүзінде Қарашығанақ мамандарының 
бұл сапары болашақ серіктестікті жолға қоюдың алғашқы 
«баспалдағы» болды. 

Ортақ күш жұмылдырып әзірленген және белгіленген 
Қарашығанақты игерудің негізгі тұжырымдамасы өндірістік 
міндеттерді шешетін кешенді тәсілдерді қабылдауға және 
қолдануға негізделді. Қарашығанақ қорларын кешенді игеру 
технологияларының бірыңғай жүйесін, көмірсутегін құбыр 
жүйесі бойынша дайындау және айдау, сонымен қатар Ресей 
мен Батыс Еуропаның мұнай-газ өңдейтін зауыттарына 
жеткізу және шикізатты тауарлық өнімге айналдыру 
бойынша жаңа технологиялар кешенін қабылдау ұсынылды. 
Бұл тұжырымдаманың техника-экономикалық негіздемесін 
«Газпром» бөлімшелерінің бірі «Қарашығанақгазөндіріс» АҚ 
мамандары дайындады.

Алайда осы жобаға үлестік қатысу шарттары туралы 
келіссөздер процесі ұзаққа созылады. Мұның себебі 
де түсінікті: бұдан бұрын айтылғандай – Қарашығанақ 
жобасына мүлдем әртүрлі мүдделер мен күштерді біріктіру 
жобаланған еді. 

Қазақстандық тарап серіктестік шарты мен моделін 
әзірлеу үшін «Газпромға» және батыстық компанияларға 
ұқсамайтын басқаша позицияларымен қатысушыларды 
қанағаттандыратын әртүрлі күштерді жұмылдырады. 
Келіссөздер – Қазақстанда, Ресейде, Мәскеуде тұрақты түрде 
жүргізіледі. Ақырында, 1995 жылы 2-наурызда Agip, British 
Gas, «Газпром» РАҚ, «ҚазақГаз» концерні және Қазақстан 
Республикасы Қарашығанақ бойынша өнім бөлісі туралы 
алдын ала келісім жасайды. 

Қол қойылған құжат бірінші халықаралық 
оператор – Қарашығанақ өндірістік құрылымын (ҚӨҚ) 
құруға негіз болады. ҚӨҚ BG Group, Agip альянсы мен 
«Қарашығанақгазөндіріс» АҚ мамандарынан құралды. 
Келісімге қол қойылған соң ҚӨҚ жыл сайын кен орнындағы 
ұңғымаларды жөндеуге $70-80 млн тарта қаражат сала 
бастады. Қарашығанақта өндіру ауқымын қалпына келтіру 
бойынша жұмыстар осылай басталды. Жалпы алғанда ҚӨҚ 
инвестициялары 1995-1997 жылдары $200 млн құрайды. 

Осы келісімді даярлау кезінде қабатқа газды кері 
айдау масштабы туралы мәселе ең бастысы болды. 
Сұйық көмірсутегін барынша көп өндіру үшін мамандар 
Оренбургтен шикізат сатып алу арқылы өндірілген газдың 
120% дейін қабатқа айдау мүмкіндігін де қарастырды. Осы 
мәселе бойынша келіссөздер бір жыл бойы жүргізіліп, 
өндірудің 20%-дан 80% дейін кері айдау цифры талқыланды. 
Нәтижесінде инвесторлар қабатқа ең кемі 40% газ айдау 
жөнінде міндеттеме алды.



БІР ДОЛЛАР САЛЫП
ТОҒЫЗ ДОЛЛАР АЛУ 

1997 жылы қарашада Өнім бөлісі туралы қорытынды 
келісім (ӨБҚК) жасалған соң игеруге масштабты инвестиция 
салу жоспарын іске асыру үміті пайда болды. Келісімге Пре-
зидент Нұрсұлтан Назарбаевтың АҚШ-қа сапары барысында 
қол қойылды. (Сол кезде Солтүстік Каспий жобасы бойынша 
ӨБК жасалды, бұл жөнінде біз келесі тарауда айтып береміз). 

Қарашығанақ Өнімін бөлу туралы келісімге негізгі қаты-
сушылары - Agip пен BG Group-ке қоса ресейлік ЛУКОЙЛ 
және кейіннен Chevron корпорациясының бір бөлігі болған 
американдық Texaco компаниясы қатысты. ЛУКОЙЛ сол 
уақытта екі компанияның жан-жақты тығыз қарым-қатынас 
жасауының нәтижесінде ресейлік газ алыбының өтінішімен 
«Газпромның» орнына қатысты. 

Оған қоса газ корпорациясы  өзінің Оренбург МӨЗ-іне 
Қарашығанақ шикізатын пайдалану және жүктеу кепілдік-
терін алды және  оны өндіруге қосымша шығындар жұмсауға 
құлықты болған жоқ. Атап айтқанда ол уақытта Қарашығанақ 
құбыры және ОГӨЗ арасындағы құбырлар бойынша және 
Оренбург – Новопсков магистралі бойынша көмірсутегін 

жеткізуді ұлғайту жоспарланды. 2008 жылы Орынбор зауыты 
Қарашығанақтың 8 млрд м³ жуық шикі газын өңдейді деп, ал 
2012 жылға қарай өндіру ауқымы 16-17 млрд дейін өседі деп 
жобаланды. ЛУКОЙЛ перспективті әрі масштабты бизнес 
ретінде Қарашығанақты игеруге қосылуға ұмтылды. 

Нұрсұлтан Назарбаев пен сол уақыттағы АҚШ 
вице-президенті Альберт Гордың қатысуымен Қарашығанақ 
бойынша ӨБҚК-ге жоғарыда аталған компаниялар қол қойды. 
Серіктестер Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КРО) құр-
ды, оның құрамына Agip (32,5 %), British Gas (32,5 %), Texaco 
(20 %) және ЛУКОЙЛ (15 %) кірді. Келісімнің шарты бойын-
ша Agip пен British Gas жобаның бірыңғай операторы болды. 

Келісім 40 жылға жасалды және 1998 жылы 27-қаңтар-
да күшіне енді. Нұрсұлтан Назарбаев былай деді: «Мұндағы 
мұнай қоры 1,1 млрд тонна деп бағаланып отыр. Жоба бой-
ынша капитал салымдары $10 млрд құрайды, кен орнын иге-
руден түсетін жоспарланған түсімдер - $90 млрд, оның ішінде 
80% Қазақстанға тиесілі». 

ҚАРАШЫҒАНАҚ ӨБҚК БАСТЫ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

• Қолданылу мерзімі 40 жыл, 2037 жылға дейін,
• Фазалы қаржыландыру,
• Әлеуметтік жобаларға жыл сайын $30 млнинвестициялау,
• Табиғат қорғау қызметтері,
• Ақсай қаласына және оның маңайындағы елді мекендерге 20 МВт энергия беру,
• Жобаның құрылыс фазасында 20000 дейін жұмыс орнын ашу, оның ішінде      
   80%-ын қазақстандық мамандарға ұсыну, 
• Қазақстандық кадрларды жұмыспен қамту және оқыту бойынша міндеттемелер.
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«Қазақойл» ҰМК вице-президенті Ұзақбай Қарабалин 
Қарашығанақ бойынша ӨБҚК-ге қол қою сәтінде ҚР-ның 
жобаға сол кезеңде неге кірмегенін былай деп түсіндіреді: 
«Қазақстан Қарашығанақ консорциумына кіру мәселесінде 
өте көп ойланды. Бірақ бұл идеядан бас тартты. Біріншіден, 
республика Қорытынды ӨБК бойынша өнімді бөлгенде 
инвестициялар бойынша консорциум қатысушыларының 
елеулі үлес қосуын талап ететін міндеттемелерсіз онсыз 
да өз үлесін иеленді. Екіншіден, Келісімге қол қойған кезде 

Қазақстанның инвестициялық әлеуеті жеткілікті болған 
жоқ. Алайда келешекте біз ондай мүмкіндікке қол жеткіздік. 
Қорытынды Келісімге Хаттамада Қазақстанның жобаға 
оның тиімділігін арттыратын қосымша салым салса, 
10 пайыздық үлес алуға құқығы бар деп атап көрсетілді. 
Біз бұл мүмкіндікті «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы 
Қарашығанақ жобасына толыққанды қатысу үшін өз 
әлеуетін өсірген кезде пайдаландық».

*2016 жыл - $888 млн

Дерек көзі: KPO B.V. 

ӨНІМДЕР МЕН САЛЫҚТАН ТҮСКЕН ҮЛЕС ТҮРІНДЕГІ ҚР КІРІСІ (млн.АҚШ долл.)

Бұл нақты да маңызды міндетті республикаға шешу 
керек болды, бірақ Қарашығанақ (сонымен қатар Қашаған) 
ӨБК жасаудың өзін қазақстандық билік жаһандық инвести-
циялық қауымдастықта максималды резонанс туғызу үшін 
нәтижелі деңгейде пайдалана алды. Компаниялар альянсы 
Қарашығанақты әрі қарай игеру бойынша тендерді ұтып 
алғаны туралы Хьюстондағы Мұнай бизнесінің әлемдік ірі 
орталықтарының бірінде Қазақстан бойынша мұнай-газ 
геологиясының материалдарының үлкен презентациясында 
хабарлады. Осы материалдардың презентациясына әртүрлі 
елден келген 38 мұнай компаниясының өкілдері қатысты. 

Назарбаевтың сол сапары барысында вашингтондық 
Gallaudet University университетінде «Қазақстанның сау-
да-саттық және инвестициялық мүмкіндіктері мен геострате-
гиялық маңыздылығы» конференциясы өтті, әлемдік БАҚ-пен 
кездесулер болды. Сол күні барлығы, әртүрлі саясатшылар 
мен сарапшылар да Қазақстанның маңызы, оның Каспий 

өңіріндегі рөлі, біздің елдің әлемдік нарыққа болашақ мұнай 
жеткізілімдері туралы әңгімеледі.  Қазақстан осынша кең 
масштабта өзі туралы және өзінің мұнай-газ байлығы тура-
лы әлемдік аренада  бірінші рет мәлімдеді. Халықаралық 
инвестициялық қауымдастық республикада бизнес жүргізу 
перспективасын көрнекі түрде көрсетті, мұның өзі мұнай-
газ саласындағы болашақ келісімдерге негіз болып қаланды.

Қарашығанақ келісімінің өзі мынадай мақсаттарды 
айқындайды. Өндірістік салада – мұнай мен газ конденса-
тын өндірудің максималды деңгейіне, жылына 12 млн тоннаға 
өсіру, газ өндіру ауқымын –25 млрд м3 жеткізу. Қаржы сала-
сында – Қазақстанның бонус түрінде $375 млн табыс түсіруі, 
ал 40 жылдық Келісімнің қолданылу мерзімінде  – ең кемі $48 
млрд табыс алу. Сонымен қатар КРО Қарашығанақ өнімінің 
әлемдік нарыққа шығуын қамтамасыз ететін жаңа өндірістік 
нысандар салу міндеттемесін алды.

«Мұндағы мұнай қоры 1,1 млрд тонна деп бағаланып отыр. 
Жоба бойынша капитал салымдары $10 млрд құрайды, кен 
орнын игеруден түсетін жоспарланған түсімдер - $90 млрд, 
оның ішінде 80% Қазақстанға тиесілі».

Нұрсұлтан Назарбаев,
Қазақстан Республикасының Президенті

Салықтар мен басқа да төлемдерРеспубликаның табысты шикізаты



ҚАУІПТІ«МҰРА»
1998 жылы 17-қаңтарда Karachaganak Petroleum 

Operating B.V. кен орнын игеруге мемлекеттік лицензия 
алды, ал 27-қаңтарда ӨБҚК заңды күшіне енді. Келесі жылы 
27-шілдеде КРО B.V. консорциумы Голландияда, 1999 жылы 
19-қарашада – Қазақстанда тіркелді.

Шетелдік жер қойнауын пайдаланушылар келген соң 
алғашқы кезде кеңестік уақытта бұрғыланған ұңғымаларға 
күрделі жөндеу жүргізу ең өзекті өндірістік міндет болғанын 
атап көрсеткен жөн. Грифон түзілімдері, бағанааралық қысым, 
күкіртті газдың атмосфераға масштабты шығарылымдары 
мәселелерін шешуге тура келді. Мұндай ұңғымаларды 
пайдалану қауіпті, олар бүлінген, оларды жөндеу немесе жабу 
қажет. Бұл ұңғыларды күрделі жөндеуге қомақты қаражат 
жұмсалды. 

Кейбір өндірісшілер ұңғыларға ауқымды әрі көп еңбекті 
қажет ететін күрделі жөндеу жүргізгенше, жаңа ұңғыма 
бұрғылаған анағұрлым жеңіл болар еді деп күңкілдеді. 
Бірақ ескілерін жөндеу тұрып қалған пайдалану қорын 
іске қосу үшін ғана керек болған жоқ. Жаппай бұрғылау 
кезеңінде салынған ұңғылар жергілікті халыққа, қоршаған 
ортаға экологиялық қауіп төндіретін. Сол себепті КРО 
B.V. ұңғымалардағы апаттарды жойып, оларды нақты 
міндеттемелеріне қарай консервациялады, жойды немесе 
басқа пайдалану тәсіліне ауыстырды, ұңғылардың 
технологиялық міндеттерін өзгертті, бағаналарды тұмшалан-
дырды. Осыларға қатарлас өндіруді жүргізді. 

Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орнын 
игерудің І кезеңінде табысты шешілген міндеттер – өткенді 
қайта қарап, оның кемшіліктері мен салдарларын жою болды.

Кен орнының өнімдерін сату ісінің жақсартылуын сол 
уақыттағы КРО B.V. коммерциялық табыстарына жатқызуға 
болады. Орынбор МӨЗ-де шикізат өңдеуінен өткен соң 
Қарашығанақ газы 1000 м3 үшін $3-тен $8 дейінгі бағамен, ал 
тұрақсыз конденсаттың бір тоннасы рубль-доллар бағамына 
қарай - $38 сатылған болатын. 

Бизнестен түсетін табыстар ұлғайды және сол 
себепті Қарашығанақ консорциумы 1999 жылы жүзеге 
асыруды бастаған Екінші пайдалануды ұлғайту кезеңі 
анағұрлым көп міндеттерді қамтиды:

• 100-ден астам бұрын бұрғыланған пайдалану ұңғыма-
сын қалпына келтіру және жөндеу, 

• Қолданыстағы өндірістік қуаттылықтарды жаңарту 
(өндірістік құбырлар мен айдаушы ұңғымалар),

• Газ конденсатын кешенді дайындау құрылғысының 
құрылысы,

• Газды қабатқа кері айдау құрылғысы, 
• 120 МВт электр станциясын салу, 
• Ұңғыма алаңдарын абаттандыру, 
• Вахталық кент салу,
• Ақсай қаласынан кен орнына жүретін теміржол, 
• Ұңғыма алаңдарына, басқа инфрақұырылмдарға бара-

тын автомобиль жолы,
• Ең бастысы – өткізу қабілеті жылына 12 млн тонна 

Ақсай – Үлкен Шаған – Атырау құбырын салу.
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Кейбір өндірісшілер ұңғыларға ауқымды 
әрі көп еңбекті қажет ететін күрделі 
жөндеу жүргізгенше, жаңа ұңғыма 
бұрғылаған анағұрлым жеңіл болар еді 
деп күңкілдеді. Бірақ ескілерін жөндеу 
тұрып қалған пайдалану қорын іске қосу 
үшін ғана керек болған жоқ. Жаппай 
бұрғылау кезеңінде салынған ұңғылар 
жергілікті халыққа, қоршаған ортаға 
экологиялық қауіп төндіретін. Сол себепті 
КРО B.V. ұңғымалардағы апаттарды жойып, 
оларды нақты міндеттемелеріне қарай 
консервациялады, жойды немесе басқа 
пайдалану тәсіліне ауыстырды, ұңғылардың 
технологиялық міндеттерін өзгертті, 
бағаналарды тұмшаландырды. 
Осыларға қатарлас өндіруді жүргізді.



Бір құбырдан 
ЕКІ ҚҰБЫР АРТЫҚ

Осы уақыттарда Қарашығанақ акционерлері 
мен Қазақстан кен орнынан шығатын 
сұйық көмірсутегін экспорттаудың әртүрлі 
варианттарын талқылауға кіріскен. Мәселені 
шешудің ең негізді нұсқасы - Каспий құбыр 

консорциумына қосылу үшін Ақсай - Үлкен Шаған – Атырау 
құбырын салу болды. Қарашығанақтың жер қойнауын 
пайдаланушылары үшін бұл бағыт транзиттік тәуекелдерді 
азайтады және конденсаттың халықаралық нарықта жақсы 
бағаға өтуін қамтамасыз етеді. 

Бірақ ақырында барлығы экспорттау ағындарын 
әртараптандыру нұсқасына тоқталады. Консорциум 1999 
жылы маусымда келешекте КТК-ге қосылатын және Үлкен 
Шағаннан Атырауға тартылатын жаңа құбырдың құрылысын 
басты бағыт деп жариялайды. Ол үшін 1999 жылы 
18-маусымда Қарашығанақ акционерлері мен «ҚазТрансОйл» 
МТМК» АҚ Қарашығанақ бойынша ӨБҚК-ге өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілген меморандумға қол қояды. Осыған 
қатарлас Қарашығанақтан шығатын сұйық көмірсутегін 
Самараға жөнелту бойынша меморандум қабылданады. 
Мұндай кешенді мұнай тасымалдайтын және өткізетін шешім 
жоба айналасындағы халықаралық климатты өзгертеді және 
Қарашығанақты игеруде Қазақстан мен Ресейдің келісімге 
келулеріне жол ашады. 

Жаңа құбыр құрылысының мәселелері жөніндегі 
меморандум негізінде Shearman & Sterling компаниясы 

Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орны мердігерлік 
учаскесінің ӨБҚК № 1 өзгерістері туралы Шарт жобасын 
әзірлейді, ол мүдделі министрліктер мен ведомстволардың 
және «ҚазТрансОйлдың» қарауына 1999 жылы қазан айында 
ұсынылады. 

КРО B.V. қызметкерлері атап көрсеткендей ұзындығы 
460 шақырым мұнай құбыры Қазақстанның ең ірі кен 
орындарының бірі – Қарашығанақты КТК жүйесіне 
жалғайды, мұның өзі жылына 7 млн тоннаға дейін сұйық 
көмірсутегі тасымалдауға мүмкіндік береді. Одан әрі өндіру 
ауқымын 12 млн тоннаға дейін ұлғайту жобаланып отыр. 
Қарашығанақты пайдалану жобасы үшін өткізу қабілеті 
зор бағыттың пайда болуы ұзақ перспективалы өндірісті 
ұлғайтуға мүмкіндік береді.

Бұл транспорттық серпіліс - КРО B.V. жетістігі, 
Каспий құбыр консорциумының тағы да бір табысы, бірақ 
ең бастысы – ҚР мұнай курсын іске асырудың жаңа межесі. 
Оралдық көмірсутегі есебінен республика өзінің отын-
энергетика кешенінің әртүрлі өлкелері мен секторларында 
синергияны пайдалана отырып өндіру, экспорттау және мұнай 
табыстарын біршама арттырды. Мемлекет бұл жетістіктерге 
дұрыс инвестициялық және салалық басымдықтарды белгілеу 
нәтижесінде қол жеткізді, осының нәтижесінде Қазақстанның 
өндірістік және саяси мүмкіндіктері іске қосылды. 

ҚАРАШЫҒАНАҚ ЭКСПОРТЫ

Ақсай – Үлкен Шаған – Атырау құбырын іске қосу арқылы КРО B.V. 2004 жылы маусымда 
Новороссийск жанындағы КТК теңіз терминалынан мұнайдың бірінші партиясын жөнелтті. 
Ақырында консорциум КТК-ге жыл сайын 10 млн тоннаға жуық, ал Орынбор МӨЗ-ге 
жылына - 8 млрд м3 астам сұйық көмірсутегі жөнелте бастайды. 
2015 жылы өндірілген сұйық КС шамамен 95 % КТК және «Транснефть» жүйелері бойынша 
тұрақтандырылған мұнай түрінде Атырау - Самара құбыры арқылы жөнелтілді. 
Бағыттарды әртараптандыру өткізу нарығын әртараптандыруды білдіреді. КТК құбыры КРО 
B.V. өнімін Қара теңіз өңіріне, Атырау – Самара құбыры – Балтық теңізіндегі Усть-Луга портына 
жеткізеді. Өнім осындай жолдармен Оңтүстік және Солтүстік Еуропа сияқты әртүрлі 
нарықтарға жөнелтіледі. 
2015 жылы КРО B.V. КТК өткізу қабілетін ұлғайту арқылы экспортқа рекордтық мұнай 
ауқымын - 9,4 млн тонна жөнелтті. Сол уақытта Атырау-Самара құбырымен 0,7 млн тоннаға
 жуық мұнай жөнелтілді. Сұйық көмірсутегінің тұрақсыз конденсат түріндегі қалған бөлігінің біразы 
Орынбор МӨЗ арқылы Ресейге, тағы біршама бөлігі – жергілікті қазақстандық нарыққа жіберіледі. 
2017 жылдан кейін, КТК жүйесінің өткізу қабілетін толық ұлғайту аяқталған соң, Қарашығанақтың 
жер қойнауын пайдаланушыларының әлеуетті экспорттық-транспорттық мүмкіндіктері одан 
әрі кеңейеді.
Қарамағында Атыраудағы мұнай хабына жалғанған Қазақстан-Қытай мұнай құбырының болуы 
КРО B.V.-ге Шығыс Азия бағытында да экспорттау мүмкіндіктеріне жол ашады. 



Орденді инвесторлар
1999 жылы ең ірі халықаралық мердігерлердің бірі – 

Сonsolidated Contraсtors Company және оның қазақстандық 
серіктесі – «Бурлингазқұрылыс» АҚ-ға сеніп тапсырылған 
Қарашығанақ өңдеуші кешенінің (КПК) құрылысы 
басталды. 2001 жылы қуаттылығы 120 мВт электр станциясы 
іске қосылды. Ал 2003 жылы ІІ кезеңнің басты объектілері 
пайдалануға дайындалды. Қарашығанақта өндіруді 
қамтамасыз ететін өзара байланысты технологиялық 
құрылғылардың біртұтас жүйесін аяқтайтын Газды кешенді 
дайындайтын құрылғы (УКПГ-2) салынды. 

УКПГ-2-ге шикізат 21 өндіруші ұңғымадан беріледі. 
Оған қоса құрылғы бірнеше ұңғымаға жалғанған, ондағы 
өнім мұнай-конденсат тұтқыштарға келіп түседі де үш 
фазаға бөлінеді. Газ фракциясы компрессияға дейін құрғату 
линиясына келіп түседі. УКПГ-2 компрессия жүйесі 
өз кезегінде ГНС-2 (басты сораптық станция) кешенін 
білдіреді. Ол жүйенің кірісіндегі қысымы 70 бар және 
жүйенің шығысындағы айдау қысымы 550 бар, жалпы айдау 
өндірімділігі күніне 22 млн м3 шикізатты құрайтын, осында 
құрғатылған газ айдау ұңғымасының жүйесі арқылы қабатқа 
кері қайтарылатын үш компрессордан тұрады. 

КПК 44 өндіруші ұңғымадан және УКПГ-2 
қуаттылығынан келіп түсетін мұнай конденсатын өңдейді. 
Мұнай мен газ бастауыш сепараторлардың көмегімен 
айырылады. Мұнай тұрақтандырғыш линиялар арқылы 
беріледі және келіп түскен сұйық көмірсутегі сол уақытта іске 
қосылған Қарашығанақ – Үлкен Шаған – Атырау құбырына 
жүктеледі.

2003 жылы тамызда Қарашығанақты игеру жобасы ІІ 
кезеңінің өндірістік нысандарын пайдалануға беруге арналған 

салтанатты рәсім болды. Оған ҚР Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев қатысты. KPO B.V. салған ең ірі нысандардың бірі 
КПК-ны іске қоса отырып Нұрсұлтан Назарбаев былай деді: 
«Қарашығанақ тәжірибесі алып мұнай кен орны Теңізде және 
Қашаған теңіз құрылымында пайдалы болады. Бұл тәжірибе 
Қазақстанның жер қойнауын тиімді пайдалануға мүмкіндік 
береді. Басқа нысандарда қолдану үшін біздің мұнайшылар 
осы базада мол тәжірибе жинайды. Бұл өте маңызды». 

Президент Қарашығанақ консорциумы мен 
мердігерлердің еңбегін жоғары бағалай отырып, Eni Бас 
атқарушы директорының орынбасары Пьетро Каваннуды, 
«Интергазқұрылыс» ААҚ Президенті Нұрлан Қуанышәлиевті, 
«ҚазМұнайГаз» Басқарушы директоры Жақып Марабаевты 
және KPO B.V. Бас директоры Джон Морроуды «Құрмет» 
орденімен марапаттады. 

Морроу осы салтанатты рәсімде қазақстандық 
серіктестердің рөлін атап көрсетті: «Қарашығанақ – 
ғаламат кен орны, оның болашағы зор. Бүгін біз оның 
іргетасы қаланғанын атап өтудеміз. Бұл жоба шетелдік 
инвестициялардың қалай жүзеге асырылатынының үлгісі. 
Алайда қазіргі жетістіктер тек инвестициялық табыстың 
көрсеткіші емес, ол оған қоса техникалық новациялардың, 
мемқұрылымдармен, атап айтқанда Энергетика және 
минералдық ресурстар министрлігімен және «ҚазМұнайГаз» 
ұлттық компаниясымен табысты әрекеттестіктің жемісі». 
(Осы уақытта Қарашығанақ кен орнында 7 мыңға жуық 
адам, оның ішінде 6 мыңы – қазақстандық азаматтар жұмыс 
істейтін).

Құрмет – Қазақстан Республикасының ордені. 
1993 ж. ҚР Президентінің Жарлығымен белгіленген. 
Орденмен экономиканы, әлеум. саланы, ғылым мен мәдениетті, 
білімді дамытуға еңбек сіңірген қайраткер азаматтар марапатталады. 
Орденнің дәрежелері жоқ. «Құрмет» ордені қазақ оюларымен 
нақышталған бес жұлдыз пішінде, оның астынан шапақты сәулелер 
көрінеді, ортасындағы шеңбердің ішінде гүл жапырақ бейнесіндегі 
айшықты өрнек, оның астында «Құрмет» атты жазуы бар.Орденмен 
азаматтар экономиканы, әлеуметтік саланы, ғылым мен мәдениетті, 
бiлiмдi дамытуға сіңірген еңбектері үшін, мемлекеттік органдардағы 
үлгілі қызметі және белсенді қоғамдық қызметі үшін марапатталады.
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ҚАРАШЫҒАНАҚ
келесі сатыға өтеді  
Екінші Кезеңнің жоспары бойынша салынған қуаттылықтарды іске қосу 
өндіру ауқымын келесі 2004 жылы 5,9 млн тоннадан 8,5 млн тоннаға 
өсіруге мүмкіндік берді. Осы уақыттан бастап Қарашығанақта сұйық 
көмірсутегі өндіру деңгейі қысқа мерзімді өсу үзілістеріне қоса жылына 
11-12 млн тонна диапазонында сақталып тұр. 

(«Қарашығанақ кен орнында сұйық көмірсутегі және газ өндіруді» қараңыздар).

Дерек көзі: KPO B.V.  

Дерек көзі: KPO B.V. 

Қарашығанақ кен орнында сұйық және газ 
тәрізді көмірсутегі өндіру 

Газ өндіру

Сұйық көмірсутегі өндіру
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Қарашығанақ өңдеуші кешенін дамыту жалғастырылып, 
сұйық көмірсутегіні тұрақтандыратын және тазартатын 4-ші 
технологиялық линия пайдалануға беріледі. Ол конденсатты 
тұрақтандыратын және тазартатын қосымша линияны, 
КПК қазіргі кірістік құрылыстарын кеңейтуді, 13-ке жуық 
ұңғыманы, шикі газ айдайтын тағы бір компрессорды 
қамтиды. Бұл линияда сонымен қатар конденсаттың бустерлік 
сорабы мен конденсат айдайтын сорап жинағы және УКПГ-3-
ке жалғанған екі өндіріс ішіндегі құбыр және мұнай өндіретін 
сателлит бар.

KPO B.V. қызметкерлері Қарашығанақ кен орнының 
20 жыл бойы сарқылта игерілгенін атап көрсетеді. 2004 
жылы Қарашығанақта қабаттық қысымды қолдауға (ППД) 
негізделген игерудің екінші сатысы басталады. 

ППД үшін жаңа қуаттылықтар салу сұйық 
көмірсутегінің өндіру ауқымын ұлғайтады. Ал құрғақ газдың 
сайклинг-процесі (кері айдау) оны «контейнерлік лента» 
ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Ұңғыма құрамында 
конденсаты көп  шикі газды жоғарыға шығарады, сұйық КС 
бөлінеді, ал құрғатылған газдың бір бөлігі Қарашығанақты 
пайдаланудың жаңа технологиялық схемасы бойынша 
айналымды жалғастыру үшін жер қойнауына айдалады.  

Осы орайда газды кері айдау Теңізге қарағанда бірнеше 
жыл бұрын басталды. Газды қабатқа айдау құрылғысындағы 
Nuovo Pignone компрессоры ең озық технология нұсқасы 
болды: ол жоғары күкіртті шикізатты 58 МПа дейінгі 
қысыммен айдайды. ӨБҚК қолданыла бастағаннан 2016 
жылға дейін қабатқа кері айдалған газдың жалпы ауқымы 86 
млрд. м3 асты.

Дерек көзі: KPO B.V. 

Қарашығанақ кен орнында шикі газды қабатқа айдау, жылына млрд м3 



«ҚазРосГаздың» 
берері көп 

Осыған дейін айтып өткеніміздей, Қарашыға-
нақтың газын өткізу «Газпромның» қуаттылық-
тарына және мүмкіндіктеріне байланысты еді. 
Осы тізбектің өзара тиімді болуын қамтамасыз 
ету үшін Қазақстан мен Ресей 2001 жылы газ 

саласындағы алғашқы Үкіметаралық келісімге қол қойды. 
Бұл  - нақты Қарашығанақ газын сату шарттарына арналған 
келісім еді. Жасалған үкіметаралық келісім базасында 
«ҚазМұнайГаз» бен «Газпромның» бірдей үлесі бар, ҚР-да 
тіркелген бірлескен кәсіпорын - «ҚазРосГаз» компаниясы 
құрылды. Бірлескен кәсіпорынның негізгі мақсаты – 
Қарашығанақтың және Қазақстанның өзге де газын өткізу. 
(Осы келісім мен «ҚазРосГаз» ЖШС қызметтері туралы 
2-тарауда толығырақ айтылған).  

Қабаттық қысымды ұстап тұру үшін Қарашығанақта 
өндірілетін газдың біраз бөлігі ғана қабатқа айдалатыны 
белгілі. Газдың қалған бөлігі не «ҚазРосГаздың» ұзақ мерзімді 
келісімшарты бойынша тазартылмаған шиткізат түрінде 
сатылады, не күкірттен тазартылып, электр энергиясын 
өндіруге пайдаланылады. Онымен KPO B.V. қамтамасыз 
етіледі, ол жергілікті энергия таратушы компанияларға - 
«Ақсайэнерго» ЖШС және «Батыс Энергия ресурстары» 
ЖШС-ға сатылады. Бірақ коммерциялық газдың негізгі 
үлесі сыртқы жеткізілімдерден құралады, атап айтқанда 
Қарашығанақтың жер қойнауын пайдаланушылары үшін осы 
бағыттағы істердің ахуалының маңызы зор. 

Осылайша «ҚазРосГаз» құрылған соң Қарашығанақ 
консорциумы  көгілдір отынды өндіру ауқымын бірнеше есеге 
ұлғайтты. Оған қоса ол жаңа ресурстар мен мүмкіндіктерді 
іске қосуға тырысады. Мысалы «жаздық газды» сату 
бойынша қосымша бағдарламаны табысты іске асыру 
нәтижесінде KPO B.V. Орынбор МӨЗ-ге 8,8 млрд м3 шикізат 
жөнелтті, бұл – рекордтық ауқым болды. (Сонымен бірге 
2009 жылы «Қарашығанақ-Орал» газ құбырының бірінші 
тізбегі пайдалануға берілді, бұл өңірдің газбен жабдықталуын 
жақсартты).

Сондықтан 2015 жылы маусымда KPO B.V мен 
«ҚазРосГаз» сатып алу-сату шартының қолданылу мерзімін 
2038 жылға дейін ұзартты. Тараптарға серіктестік тиімді 
болды, себебі «ҚазРосГаз» құрылған соң Қарашығанақта 
2000-шы жылдардың екінші жартысында, KPO B.V. өндірістік 
кестесі көрсеткендей, өндіру ауқымын жылдамдатып өсіруде 
маңызды рөл атқарды. 

Қазақстан-ресейлік бірлескен кәсіпорын құрылған 
сәттен бастап 15 жыл өткен соң, оның Қазақстан үшін 
табысты, аса тиімді бірлескен кәсіпорын болғаны анық болып 
отыр. Компания экспорт бойынша әлемдік бағаға көтеріледі, 
«ҚазРосГаз» Қарашығанақ газын өткізу мәселесін өзара 
тиімді шешеді. 

Қарашығанақ кен орнын әрі қарай игеруде, осы жерден өндірілген газды 
экспорттау мәселесін шешудің маңызы зор болды.    



Karachaganak Petroleum Operating B.V. 
10% үлесін қалай сатып алуға болады

Республиканың саяси дамуы, «ҚазМұнайГаз» ҰК 
экономикалық және корпоративтік өсуі 2000-шы жылдың 
аяғында мемлекетті және ұлттық компанияны жаңа 
мүмкіндіктер мен міндеттер деңгейіне көтереді. Мемлекеттік 
және салалық басшылар қазақстандық тараптың Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. акционерлерінің құрамына кіруін 
мақсат етіп қояды. «ҚазМұнайГаз» осы міндетті шешу әрі 
мұнай-газ жобаларындағы мемлекеттік саясатты жүргізу 
үшін ӨБК шартымен «PSA» ЖШС құрады. (Толығырақ 
«Қазақстанның ӨБК-ге арналған «PSA» серіктестігін» 
қараңыздар).

Мұнай-газ саласында және «Самұрық» холдингінде көп 
жыл еңбек еткен Тимур Құлыбаев «ҚазМұнайГаз» ҰК-нің 
Қарашығанақ мегажобасына кіруі туралы дәл осы идеяның 
бастамашысы болды. Бұл ниеттің жүзеге асырылуы туралы 
ол былай дейді: «Қазақстандық тараптың Қарашығанақ 
жобасына кіруі туралы келіссөздер жүрігзіліп жатқан кезде 
«ҚазМұнайГаздың» екінші ірі жоба – Теңіздің акционері 
дәрежесінде табысты тәжірибесі болды. Қазақстанның 
Қарашығанақтан ең кемі 10 пайыздық үлес алуын талап 
еткендердің бірі мен болдым. Одан азырақ үлесті сатып алуды 
көздейтін басқа да ұсыныстар болды. Келіссөздерді жүргізу 
Сауат Мыңбаевқа жүктелді, ол көптеген қиындықтар мен дау-
дамайларға қарамастан жобадан 10% үлес алуға қол жеткізді. 

Кез келген жобаны, оның үстіне осындай ірі жобаны 
іске асырған кезде шаруашылық даулар туындауы мүмкін, 
оларды серіктестер әртүрлі амалдармен – айыппұлдармен, 
лицензияны қайтарып алу немесе келісімшарт талаптарын 
өзгерту және тағы басқадай тәсілдермен реттеуге тырысады. 
Біздің жағдайда жобаның шетелдік қатысушыларына 
шаруашылық дауларды реттеу және Қазақстанның 
экономикалық мүддесін ұлғайтып, іс жүзіндегі мемлекеттік 
талаптарды өтеуді ұсындық. Біз процесс барысында 
серіктестерге қысым көрсеткен жоқпыз, оларға ешқандай 
қайшылықты шарттар ұсынған жоқпыз және істі арбитражға 
дейін жеткізген жоқпыз. Ақырында біз бұл үлесті әділ 
бағамен сатып алдық. Сондықтан Қарашығанақ бойынша 
мәміле «ҚазМұнайгаз» үшін недәуір табысты болды деп 
айтуға болады.

Қарашығанақ – осыдан бес жыл бұрын өзінің барлық 
шығындарын өтеген және акционерлерге дивиденд әкеле 
бастаған тамаша жоба».

Ұлттық компанияның консорциумға кіруі инвестиция-
лық жобаларды бақылауға және оның Қарашығанақта іске 
асырылуына ықпал етуге мүмкіндік берді. Оған қоса бұл 
жоба мемлекет мүддесі акционер дәрежесінде ұсынылмаған 
жалғыз ірі мұнай-газ бизнесі болып отыр. 

Осы арада Қазақстанның, «ҚазМұнайгаздың» 
басшылары бастапқы жылдары КРО B.V.-ге Қарашығанақ 
мегажобасын дамытуға мүмкіндік берген халықаралық 
істерде қолдау жасады. Екінші жағынан, жер қойнауын 
пайдаланушылар мен мемлекет арасында жаңа қазақстандық 
жоспарлар туындаған соң шаруашылық даулар туындай 
бастады. Үкімет КРО B.V.-ге экспорттық баж енгізді, ал сол 
уақытағы ағылшын акционері British Gas бұл шараға қарсы 

болып, бастапқыда халықаралық арбитражға арыз берді, 
кейіннен, дегенмен, оны тоқтатты. Өз кезегінде ҚР салық 
полициясы мембюджетке $2 млрд астам ақша кем төленді 
деп бағалап, консорциумға 2002-2007 жж. өтемақы төленетін 
шығындарының артқаны туралы дау айтты.

Инвесторлардың жалпы ҚР жер қойнауын пайдалану-
шыларына белгіленген болса да қосымша салық 
міндеттемелерін алғысы келмегенін түсінуге болады. Алайда 
тек инвестициялардың нәтижесінде ғана емес, қазақстандық 
тараптың саяси көмек көрсетуінің арқасында түскен КРО 
B.V. акционерлерінің табыстарының қасында бұл шығындар 
болмашы ғана еді. Әсіресе, консорциумның экспорттық 
міндеттерін шешуді алатын болсақ. Оған қоса «ҚазМұнайГаз» 
туралы сөз қозғай келе, компания өзінің корпоративтік 
даму деңгейі бойынша ол уақытта халықаралық класқа 
сай болғанын, ал инвестициялық әлеуетіне бас акционер 
– «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ қолдау көрсетіп отырғанын 
мойындау керек. 

Қарашығанақ қайшылықтары табандылық ымыралас-
тыққа ұмтылумен үйлесетін қазақстандық инвестициялық 
саясаттың сипатына сәйкес реттелді. 2012 жылы маусымда 
Қазақстан шаруашылық дауларды реттеудің орнына 5% 
алып және тағы да 5%-ды $1 млрд сатып алып, жобаға 
кірді. «ҚазМұнайГаздың» КРО B.V.-ден сатып алатын 5 
пайыздық үлесіне ақы төлеу үшін мембюджетте 2012 жылы 
қосылған салықтарына қоса жалпы сомасы $2 млрд қосымша 
шығындар қарастырылды. Осы орайда консорциум жобаны 
сатудан түскен салық түрінде бірден $1 млрд бюджетке 
қайтарып берді. Ал қалған $1 млрд «ҚазМұнайГазға» қарыз 
ретінде берді, сол себептен бұл ақша да «Самұрық-Қазына» 
ұлттық қоры арқылы бюджетке қайтарылуы тиіс. 

Қазір Қарашығанақ жобасына қатысу үлестері былай 
бөлінеді: Shell халықаралық компаниясы және италияндық 
Eni 29,25 %, америкалық Chevron (бұрынғы Texaco) – 18 %, 
ресейлік ЛУКОЙЛ - 13,5 %, Қазақстан Республикасы - 10% 
иеленеді. (Shell BG Group-ты 2016 жылдың басында сатып 
алды)…

2012 жылы ҚР Мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев 
осы мәміленің экономикалық нәтижелерін атап көрсетеді: 
«Келіссөздер барысында өзіндік қиындықтар болды. Бірақ 
Қазақстан халықаралық ынтымақтастықты дамытуға және 
нығайтуға даяр екенін көрсетті. Қарашығанақ жобасына ҚР 
қатысуы ӨБҚК қолданылатын мерзімнің қалған бөлігінде 
ақша ағыны түрінде (Сash Flow) $3,3 млрд бастап $5 млрд 
дейінгі көлемде, «ҚазМұнайГаздың» дисконтталған ақша 
ағыны түрінде (NPV) $1,4 млрд бастап $2 млрд дейінгі 
көлемде қосымша табыс әкеледі. Қосымша табыс көлемі 2012 
жылдан бастап 2037 жылға дейін мұнай құнына байлаулы. 
Сол сияқты түсімдер сомасы да Қарашығанақ кен орнының 
кейінгі даму сценариіне тәуелді болады: көмірсутегі өндіру 
мұнда өндірістің біршама өсуін жобалайтын 3-фаза билік 
тарабынан мақұлданып, іске асырылған жағдайда ұлғаюы 
мүмкін».

162 ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ МЕГА-
ЖОБАЛАРЫНЫҢ «ЖОҒАРҒЫ  ЛИГАСЫ»

V бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы



ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӨБК-ГЕ АРНАЛҒАН «PSA» СЕРІКТЕСТІГІ 

2010 жылы маусымда «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы «PSA» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігін (ЖШС) құрды, ал кейінірек өзінің 100 пайыздық үлесін 
ҚР Энергетика министрлігі болып қайта құрылған сол кездегі Мұнай және газ 
министрлігінің басқаруына табыстады. 
«PSA» ЖШС Солтүстік Каспий және Қарашығанақ жобасындағы Өнім бөлісі 
туралы келісім бойынша Уәкілетті органның міндетін атқарады. Оның 
Басқарушы комитеттерге, сонымен қатар осы жобалар бойынша басқа да 
басқарушы органдарға қатысуға құқығы бар. Оған Уәкілетті органның бұрын 
«ҚазМұнайГаз» атқарған рөлі мен міндеттері іс жүзінде табысталды. 
2010 жылдың орта кезінен бстап 2016 жылдың маусым айына дейін «PSA» ЖШС 
ҚР Энергетика министрлігі берген сенімхаттар бойынша, ал қазір – Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысы негізінде әрекет етеді.
2010-2011 жж. «PSA» ЖШС бас директоры Болат Ақшолақов серіктестік 
құрылуының жәй-жапсарын былай деп суреттейді: «Қазақстанның Қарашығанақ 
жобасына акционер дәрежесінде кіруі туралы мәселе қозғалғанда оның басқа 
қатысушыларымен ұзақ та күрделі келіссөздер басталды. Маған келіссөздер 
процесін жүргізу үшін шұғыл түрде команда жинап, Мұнай және газ министрлігі 
басқаратын компания құру тапсырылды.
Оны «нөлдік» деңгейден бастап құруға тура келді, Жарғысын жаздық, 
тіркедік, логотипін ойлап таптық. Мен қазақтың былғары торсығын логотипке 
негіз етіп алдым. Оны жебе тәрізді етіп, оңға бұрып кескіндедік. Бұл – ұлттық 
нышан мен біздің дұрыс бағытты таңдап алуымызды бейнелейтін символдың 
үйлесімі іспетті болды. Оның атауына да біраз бас қатырдық: ресми атауы 
өте шұбалаңқы болды – Өнім бөлісі туралы келісім жөніндегі уәкілетті орган... 
Аббревиатурасын келтіру қиын болды. Сосын мен былай дедім: «Оны жәй 
ғана – «PSA» деп атайық. Атауы «production sharing agreement» дегенді сөзбе-
сөз білдірмейтін, есесіне мағынасы дәл осындай болды … 
Қарашығанақ бойынша келіссөздерге біз екі жыл жұмсадық, бірақ ақырында 
шетелдік серіктестермен Қазақстанның бұл жобаға кіруі 
туралы уәделесе алдық».



Батыл нәтижелер

2016 жылы сұйық көмірсутегі өндіру 64,2 мың тонна 
көлеміндегі жоспардан асып, 11,6 млн тоннаға жетті, жалпы 
газ өндіру күтілген 137,7 млн м3 асып түсіп, 17,7 млрд м³ 
құрады. Газды кәдеге жарату көрсеткіші 99,85 %-ға, яғни 
әлемдік кластағы деңгейге жетті. ӨБҚК қолданылған сәттен 
бастап 2017 жылға дейін сұйық көмірсутегі өндірудің жалпы 
көлемі тұрақты эквивалентте 155 млн тоннадан, ал жиынтық 
газ өндіру ауқымы - 223 млрд м3 асты, оның ішінде қабатқа 
кері айдалған газ шамамен 87 млрд м³ құрады.

Қарашығанақта Жаңа ұңғымаларды бұрғылау және 
оларды өнеркәсіп ішіндегі нысандарға қосу бағдарламасын 
орындау жалғасуда. Қарашығанақты пайдаланудың тұтас 
тарихында 412 ұңғыма бұрғыланды. Қазіргі пайдалану қоры 
146 бірлікті құрайды, оның ішінде 109 – өндіруші ұңғыма, 
тағы 17 – айдаушы ұңғыма, ал қалғандары әзірше қорытынды 
шешім қабылданғанша пайдаланудан шығарылған. 

Соңғы жылдары кен орнын игеруде сапалық өзгерістер 
болып жатқаны анық. Мұнда заманауи өндіру технологиялары 
көптеп пайдаланылуда. Қолданыстағы ұңғымалардың 
бағанынан және сол сияқты жаңа ұңғымаларды салу 
барысында көлденең бұрғылау ауқымы арттырылуда. Осы 
жұмыстардың нәтижесінде перспективті және өнімділігі 
жоғары колтюбингілік технологияларды пайдалану 
кеңейтілуде. 2015 жылы Қарашығанақта ұлттық бұрғылау 
рекорды жасалды, онда № 9848 ұңғыманың көлденең ығысуы 
1400 м дейін, жалпы ұзындығы бағаны бойынша 6662 метрге 
жетті! Бүгінде ол Қазақстан бойынша ең ұзаққа тартылған 
ұңғыма. 

IOGP халықаралық мұнай және газ өндірушілер 
қауымдастығы жариялаған деректерге сай КПО көрсеткіштері 
мұнай-газ өндіруші өнеркәсіп бойынша орташа еуропалық 
және халықаралық көрсеткіштен бұрынғысынша біршама 
жоғарырақ.

Кен орнын әрі қарай пайдалану жоспарында 
бірқатар жобалар қарастырылған: «Батыс аймақты игеру», 
«Құрамында күкірті көп сұйытылған газды өңдеу», «КПК 
газ қуаттылықтарын жаңарту», «УКПГ-2 газ айдайтын 
қуаттылықтарын жаңарту». Олар $1,2 млрд. тарта жалпы 
инвестиция көлемімен 2016-2020 жылдарда іске асырылады 
деп жоспарланып отыр. 

Теңіз мегажобасындағыдай Қарашығанақта да 
игеруді ұлғайту жоспарланған. 2013 жылы жер қойнауын 
пайдаланушы бірнеше өндірістік сценарийлер арасынан 
Қарашығанақ жобасын дамыту тұжырымдамасын таңдап 
алды (Қарашығанақты дамыту Жобасы – ҚДЖ). 

Өндірілетін сұйық көмірсутегі қорларын ұлғайтуды, 
газды кері айдау өндірісі мен ауқымын арттыруды қамтамасыз 
ететін, ұзақ мерзімді перспективада 8-9 млрд м3 көлемде 
тауарлық метанды тұрақты түрде сатуға болатын вариант 
анағұрлым мақсатқа сай деп белгіленді. Қазіргі уақытта 
жобаның операторы ПРК-1 тұжырымдамасын пысықтап 
жатыр және Базалық жобалау бойынша жұмыстарға даярлық 
жасауда. ПРК-1 жобасын іске асыруды бастау 2021 жылға 
белгіленді.

Қарашығанақ мегажобасының қазіргі нәтижелері 1997 
жылы ӨБК жасау кезіндегі күтілген батыл болжамдардан 
да асып түсті. 1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін 
өндірілген өнімді сатудан түскен түсім $68,8 млрд құрады. 
Жобаны іске асырудан түскен жиынтық табыс шығындарды 
қоспағанда $45 млрд жетті, ал Қазақстанның салықтар мен 
өнім сатудан түскен табыс түріндегі үлесі $29,0 млрд асты. 

Қарашығанақ мегажобасы оны іске асыруды бастайтын 
кезде болжамданған мерзімдерден бұрын 2017 жылдың 
өзінде-ақ салынған барлық инвестицияларды қайтарды.

Бүгінде Қарашығанақты игеру 2М кезеңге өнеркәсіптік қызмет көрсету 
сатысында. Оның міндеті - 17 млрд м3 шикі газ көлеміндегі қол жеткен 
деңгейді ұстап тұру, оның ішінде 8 млрд тауарлық газды құрайды.

164 ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ МЕГА-
ЖОБАЛАРЫНЫҢ «ЖОҒАРҒЫ  ЛИГАСЫ»

V бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы

Дерек көзі: KPO B.V. 

Қарашығанақ жобасының 1998-2016 жж. түсімдерін бөлу құрылымы



600 миллионнан астам доллар 
ӘЛЕУМЕТТІК САЛАҒА жұмсалды

KPO B.V. тауарлары, жұмыстары мен қызметтеріндегі 
жергілікті үлес бүгін 48,8 % немесе $580 млн құрайды. 
Консорциум – Батыс Қазақстан облысындағы ірі жұмыс 
беруші, ол ұзақ мерзімді перспективаға есептелген, 
бәсекелесе алатын жалақысы бар мыңдаған жұмыс орнымен 
қамтамасыз етіп отыр. KPO B.V.-дің өзінде қызметкерлер 
құрамының жалпы саны 2016 жылдың соңында 3990 
қызметкерді құрады, оның ішінде 92 % немесе 3682 
адам – қазақстандық кадрлар. Көптеген қазақстандықтар 
консорциумның өзінде еңбек етіп жүр, мердігер ұйымда 
жұмыс істеп жүргендердің саны одан да көп. Жалпы 
алғанда Қарашығанақ мегажобасы Қазақстанда 140 мыңға 
тарта жұмыс орнының ашылуына ықпал етті, мұның өзі 

орта энергетикалық мемлекеттің тұтас отын-энергетика 
кешеніндегі жұмыскерлердің санына қарайлас.

Сонымен қатар мультипливативтік әсерлерді де 
ұмытпаған жөн. Ақсай мен Оралға бүкіл елден және 
шетелдерден мамандар келеді, ал оларға тұратын жер, 
азық-түлік, әртүрлі қызметтер қажет болады. Қарашығанақ 
жобасы ынталандыратын тұтынушылық сұраныс Батыс 
Қазақстан облысындағы шағын және орта бизнесті дамытуға 
жаңа мүмкіндіктер береді. Нәтижесінде осы өлкеде тұратын 
халықтың көпшілігінің әл-ауқаты жақсарып келеді. Өз 
қызметтерін алғаш бастаған сәттен бастап 2016 жылдың 
аяғына дейін Қарашығанақ консорциумы БҚО әлеуметтік 
инфрақұрылымын дамытуға $604 млн инвестициялады.

Дерек көзі: KPO B.V. 
cost oil инвестициялар

Жинақталған Cost oil мен инвестициялар динамикасы

1979 – Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты 
кен орны ашылды.
1984 – Қарашығанақты тәжірибелік-өндірістік 
игеру басталды.
1992 – Кен орнын бірлесіп пайдалануға қатысу 
үшін халықаралық тендер өткізілді.
1995 – Agip және British Gas Group-пен өнім бөлу 
қағидаттары туралы келісімге қол қойылды.
1997 – Chevron және ЛУКОЙЛ компаниялары 
Karachaganak Petroleum Operating B.V. консорциумының 
құрамына кіреді 40 жыл қолданылатын Өнім бөлісі 
туралы қорытынды келісім жасалды.
1998 – Өнім бөлісі туралы қорытынды келісім 
күшіне енді.
1999 – Қарашығанақты дамытудың ІІ кезеңі 
шеңберінде құрылыс жұмыстары басталады.
2001 – Ақсайдан Қарашығанаққа қатынайтын 
теміржол ашылды, Қарашығанақ өңдеу кешенінде 
(КПК) электр станциясы жұмыс істей бастады.
2002 – Ақсай – Үлкен Шаған – Атырау құбыры 
пайдалануға берілді.
2003 – Президент Нұрсұлтан Назарбаев Мұнай 
өндірудің ІІ кезеңін іске қосады.
2004 – КТК теңіз терминалынан алғашқы 
Қарашығанақ мұнайы жөнелтілді.

2007 – KPO B.V. мен «ҚазРосГаз» арасында Газ 
жеткізу келісімшарты бойынша келісім жасалды.
2011 – КПК-де конденсатты тұрақтандыратын 
4-ші технологиялық линия іске қосылды.
2012 – «ҚазМұнайГаз» ҰК Қарашығанақ 
консорциумына кіреді.
2013 – Жоспарлы өндірістік жұмыстар кезінде 
максималды өндіру ауқымына қол жеткізілді – 
136,0 млн баррель мұнай эквиваленті.
2014 – Қарашығанақтағы өндіріс рекордтық 
деңгейге жеткізілді – жылына 142,5 млн барр. 
мұнай эквиваленті.
2015 – KPO B.V. және «ҚазРосГаз» ЖШС 2038 жылғы 
қаңтарға дейін Газ сатып алу-сату туралы келісімге 
қол қойды.
2016 – Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
25 жылдығы қарсаңында KPO B.V. Батыс Қазақстан 
облысында 17 маңызды әлеуметтік жобаны табыспен 
аяқтады, оларға жұмсалған инвестициялардың жалпы 
сомасы $36 млн құрады.
Бұл - КРО Финал Драфт варианты:
2017 – Берёзовка және Бестау кенттеріне қоныс 
аудару аяқталды. ӨБҚК қол қойылғанына 20 жыл 
толу мерекесі атап өтіледі.

ҚАРАШЫҒАНАҚ КЕН ОРНЫН ИГЕРУ БАРЫСЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР



СОЛТҮСТІК КАСПИЙ 
ЖОБАСЫ
Қазақстанның Каспий қайраңын 
игеру 

НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ 
қайраңға шақырады 

Қазақстан – құрылықтық мемлекет, бірақ  Каспий қайраңының мұнай-газ құндылығы 
елдің көмірсутегі қорлары жағынан болсын, экономикалық және технологиялық 
дамуы тұрғысында да теңіз бөлігін республиканың стратегиялық резервіне жатқызады. 
Қайраңның қойнауында отандық көмірсутегі шикізаты базасының 75-80 % шоғырланған: 
Қазақстанның сол уақыттағы жалпы болжамданған өндірілетін ресурстары 17 млрд. 
тонна болса, оның  14,1 млрд. тонна мұнай эквиваленті Каспий теңізінің қазақстандық 
секторына тиесілі, оның ауданы 130 000 км2 құрайды. Каспийдің табиғи қоймасын игеру 
ҚР-ның тұтас ХХІ ғасырдағы және келесі ғасырдың біршама бөлігіне дейінгі әл-ауқатына 
кепілдік береді. Осындай тиімділік пен перспективаның негізі Тәуелсіздіктің алғашқы 
онжылдығында қаланды.

КСРО қирандыларынан бірте-бірте арылып, бірінен 
кейін бірі шығып жатқан саяси және шаруашылық 
қиындықтарды шешу қажет болып тұрған қысылтаяң уақытта 
мемлекет пен оның басшылары стратегиялық ұзақ мерзімді 
перспективаны – Каспий қайраңын белгілеуі таңғаларлық 
жайт. Бірнеше ғасыр бұрын еуропалықтарға Америка, 
орыстарға Сібір, конкистадорларға Эльдорадо қандай болса, 
Қазақстан үшін де ол белгілі бір деңгейде дәл сондай болды. 
Бұрын-соңды болмаған мүмкіндіктер мен жасырын қазынасы 
бар әлем. Оның айырмашылығы – Каспий теңізінің бұл бөлігі 
Қазақстанның тарихи иелігіндегі жер. Алайда Кеңес Одағы 
құлаған соң Каспий маңындағы мемлекеттердің нақты теңіз 
шекараларын әлі де келісіп, белгілеу қажет еді, себебі саяси 
аспект қайраңды игеруге қосымша тәуекелдер туғызады. Оны 
игеруге түбегейлі жаңа технологиялар, сол уақытта көлемін 
тек болжалдап қана елестетуге болатын миллиардтаған 
инвестициялар қажет болатын. Каспий қайраңындағы 
мұнай перспективасының ерекше сипаты геологиялық аз 
зерттелгендігі еді. Теңізде орналасқан кен орнын игерудің тау-
кен-геологиялық жағдайы құрылықтағыға қарағанда қиындау 
екені, ал меншікті инвестицялар ауқымы анағұрлым қомақты 
болатыны түсінікті. 

Осындай кіріспе жұмыстардың барша қиындықтарына 
қарамастан Президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның 
теңіздегі жер қойнауының байлығын игеруге шешім 
қабылдайды. Оның тапсырмасымен 1993 жылы 13-ақпанда 
Министрлер Кабинеті «Каспий теңізінің қазақстандық 
бөлігіндегі көмірсутегі шикізатын өндіру және жолға қою 
туралы» қаулысын қабылдайды. Бұл – Қазақстанның теңіздегі 

мұнай дәуірінің басталуы еді. Ол уақытта қазақстандық 
бөліктің көмірсутегі ресурстары барлау жұмыстары 
жүргізілген соң 3,5 млрд тоннаға ұлғайту перспективасы 
бар 4,5 млрд тонна мұнай эквиваленті деп бағаланды. Бұл 
көлемнен де көп екені қазір анық болып отырғанындай, 
Қазақстан Республикасының теңіз ресурстарының тіпті 
осы ауқымның өзі елдің құрылықтағы мұнай-газ кешенінің 
резервтерінен анағұрлым көп.

Каспий көмірсутегін толық масштабты барлау және 
игеру – Қазақстанның мұнай-газ кешеніне бірінші рет 
қойылып отырған міндет. (одақтың бөлек-бөлек геологиялық 
кәсіпорындарының зерттеулері КТҚС ауданының жартысын 
ғана қамтитын, ұңғымалардың көбісі қате таңдалған 
нүктелерге салынған). Тәуелсіз Қазақстанның қазіргі 
жоспары Теңіз бен Қарашығанақ сияқты мегажобаларды іске 
асырумен салыстырғанда бірнеше есе күрделі. Осы тереңдегі 
тұзасты қабатында жатқан алыпты игеру қаншалықты қиын 
болса да, қазақстандық мұнайшылардың мұндай геологиялық 
нысандарды пайдалану тәжірибесі бар болатын. Теңіз кенішін 
игеру - теңдесі жоқ әрі аса өршіл жоспар. Осыған қарамастан 
Министрлер Кабинетінің жоғарыда аталған қаулысымен 
«Қазақстанкаспийшельф» мемлекеттік компаниясы 
құрылады, оған кеңес кезінде жиналған барлық қолда бар 
теңіз-геологиялық зерттеу материалдары табысталады. 
Компанияға Каспий теңізінде және ҚР басқа да аумақтық 
суларында зерттеу және мұнай мен газ өндіру жұмыстарын 
жүргізу тапсырылады. Ең бастысы: компанияға шетелдік 
серіктестер табу міндеті жүктеледі. 
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«Қазақстанскаспийшельф» (ККШ) басшысы болып 
тәжірибелі инженер-геолог-мұнайшы, Қазақстан Республика-
сы Энергеткиа және отын ресурстары министрінің орынбаса-
ры, геология-минералогия ғылымының докторы Балтабек 
Қуандықов тағайындалды. Ол ҚКШ қызметкерлері мен 
мамандарынан құралған командамен бірге әлемнің мұнайлы 
астаналарын және трансұлттық корпорациялардың штаб-
пәтерлерін аралай бастайды. Презентациялар жасалады, 
келіссөздер жүргізіледі - Қазақстан халықаралық консорциум 
құруды ұсынады. Бірінші болып ҚР-мен америкалық Mobil 
компаниясы Мұнай өндіру саласындағы әріптестік туралы 
шарт жасасады, ол ҚКШ консорциумына шетелдік қатысудың 
пионері болады. Мұнай алыбымен жасалған нақты мәміле 
Қазақстанның Каспий қайраңының перспективасына 
инвестициялық қауымдастықтың назарын аударады. Теңіз 
мегажобасына қатысуға елуге жуық шетелдік компаниялар 
ниет білдіреді. Үлестік қатысуды жаппай үлестіріп 
инвесторлардың қызығушылығын төмендетіп алмау үшін, 
бес-алты ғана серіктес таңдап алу ұйғарылды. Тізімді 
қысқарту Қазақстан Республикасының экономикалық 
талаптарын батыл алға бастыруға және операцияларды 
Солтүстік Шығыс Каспийға ұқсас табиғи жағдайларда 
жүргізе алатын тәжірибесі бар компанияларды таңдап алуға 
мүмкіндік береді. Маусым айында Үкімет азғантай мерзім 
ішінде әзірленген КТҚС игерудің бірінші кезеңіне арналған 
мемлекеттік бағдарлама тұжырымдамасын бекітеді. Әлеуетті 
инвесторлар Қазақстанның теңіз әлеуетін пайдалануға 
батыл кіріскеніне көз жеткізеді және бұл - келіссөздерді алға 
бастыруға мүмкіндік береді. 

1993 жылы 3-желтоқсанда Каспийдің қазақстандық 
қайраңында геологиялық-барлау жұмыстарын жүргізу 
үшін халықаралық консорциум құру туралы келісімге қол 
қойылады, онда ҚКШ бас оператор болады. Тағы бір келісім 
өлкенің мұнай әлеуетін зерттеу үшін үшжылдық геологиялық 
кезеңді белгілейді. Mobil (АҚШ), Statoil (Норвегия) және 
British Petroleum (Біріккен Корольдік) альянсы, ағылшын-
голландиялық Shell, Agip (Италия), British Gas (СК) және Total 
(Франция) қазақстандық мемлекеттік компанияның серіктесі 
болады. Қатысушылардың бәрінің үлестері тең.

Жаңа каспийлік консорциум 1994 жылдан 1996 жылға 
дейін барынша қысқа мерзім ішінде сейсмикалық барлау 
жұмыстарының әлемдегі ең ауқымды бағдарламасын 

ұзындығы 26180 шақырым және ауданы 100 мың км2 
– 2D жалпы тереңдік нүктесі әдісімен атқарады. Бұл 
жұмыстардың негізгі мақсаты жоғары сапалы, біртекті, аса 
сенімді деректер алу, сонымен қатар шельфтің геологиялық 
құрылымын зерттеу, мұнай-газдылығын бағалау, мұнай-
газ шоғырланған өңірлік аймақтарын анықтау және барлап 
бұрғылау, іздестіру және жан-жақты сейсмикалық барлау 
жұмыстарын жүргізу үшін объектілер мен құрылымдарды 
айқындау болды. Іс жүзінде КТҚС тұтас аумағына 16х16 км 
торлардан тұратын өңірлік профильдер біркелкі тартылғанын, 
ал анағұрлым перспективті участоктарда торлар 8х8 км 
және 4х4 км масштабына дейін жиіленгенін айтудың өзі 
жеткілікті. Солтүстік Каспийде осыншалықты егжей-тегжейлі 
сейсмикалық барлау жұмыстары ешуақытта жүргізілген жоқ. 

Қайраңды игерудің осы сатысында жиынтық 
инвестициялар $200 млн доллардан асты, оның ішінде $20 
млн әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға және тағы да 
$6 млн – қазақстандық кадрларды даярлауға жұмсалды. Ол 
уақытта мұндай қаражат ҚР үшін аса ауқымды инвестиция 
болатын, оның үстіне ол отандық геологиялық ғылымның 
жабдықталуын біраз алға бастырды. Аз уақыт ішінде ҚКШ 
Алматы, Атырау және Ақтауда заманауи өңдеуші орталықтар 
мен зертханалар салды, 30 шетелдік кемеден тұратын 
мамандандырылған теңіз флотын келтірді. Елбасының 
тапсырмасын орындай отырып, серіктестер консорциум 
бойынша жергілікті халыққа арнап 600 қосымша жұмыс 
орнын ашты және 320 қазақстандық маманды оқытты.

Далалық бақылау және сейсмикалық деректерді 
өңдеу технологияларының қолданылған қазіргі заманғы 
әдістері жазбаның сапасын біршама арттырды, жүргізілетін 
зерттеулердің тереңдігін ұлғайтты. Мұнай-газ шоғырланған 8 
маңызды әлеуетті аймақтың, мұнай мен газды әрі қарай іздеуге 
арналған 98 перспективті құрылымның, 10 тұзасты палеозой 
қабатының анықталуы осылардың басты геологиялық 
нәтижесі болды. Кенді бұрғылап іздеуге онға жуық алаң 
дайындалды. Мұқият сейсмикалық барлау жұмыстары 
орасан зор құрылымдар – Қашаған, Қайраң, Ақтотының 
жоғары перспективасын растады. Елімізде әлемдегі мұнай 
кен орындарының ең перспективті кеніштерінің бірі бар 
екені анық болды. Қазақстандық шельфке салынатын 
капитал салымдары ғаламат табыс әкелетініне шетелдік 
инвесторлардың өз кезегінде көздері жетті.
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Арбитражға ма, әлде  Алматыға ма?

1996 жылы наурызда Мәскеуде «Каспий мұнайы және 
халықаралық қауіпсіздік» халықаралық конференциясы 
шеңберінде қазақстандық тарап Каспий түбі мен қойнауын 
бөлуді ұсынды. Позиция былай болды: теңіз жағалауындағы 
мемлекеттер теңіз түбінің өз бөліктерінде жер қойнауын 
игеру ісінде айрықша құқыққа ие болады. Тоқаев былай 
деп түсіндіреді: «Біз шекаралық суларда минералдық 
ресурстарды пайдаланудың халықаралық нормалары мен 
тәжірибесіне қоса, КСРО мен Иранның Каспийде көп 
жылдар бойы қалыптасқан, әрқайсысы өз бетінше, өзара 
кеңесу жасамай-ақ мұнай өндірген тәжірибесін де ескердік». 
Сәуір айының соңында Алматыға Борис Ельцин ұшып 
келеді, оған Нұрсұлтан Назарбаевтың бірқатар халықаралық 
мәселелер бойынша одақтық қолдауы қажет болады және 
қос мемлекеттің Президенттері Каспий бойынша Арнайы 
бірлескен мәлімдемеге қол қояды. Ресей Қазақстанның 
мұнай-газ ресурстарын барлау және игеру бойынша 
құқығын мойындайды және осы салада әріптестік етуге 
даярлық танытады. 

Бұл уағдаластық Мәскеуде қол қойылған «Каспий 
теңізінің солтүстік бөлігіндегі түбінің ара жігін бөлу туралы» 
екіжақты мемлекетаралық келісіммен бекітіледі. Теңіздің түбі 
орталық линия бойынша (жағалаудан бірдей қашықтықта) 
уағдаласқан мемлекеттердің ұлттық секторына бөлінеді. 
Акватория мен биоресурстар ортақ деп жарияланады. 
Келісімге қол қою салтанатында Қазақстан Президенті 
істің мән-жайын былай деп сипаттайды: «Каспийдің саяси 
тұрақтылығы мәселесін шешпей тұрып, мұнай туралы 
сөз қылудың керегі жоқ. Әдетте мұнай - не байлық, не 
жаулық әкеледі. Мол мұнай өндіру үшін, тек құбыр ғана 
емес, саси шешім де керек». Осылайша ресейлік көзқарас 
тұрғысынан Қазақстанның және «Қазақстанкаспийшельфтің» 
іс-қимылдары заңдастырылады. Ұлттық қайраңды әрі қарай 
игеруге кедергі келтіретін саяси тосқауылдар жойылды.

(Нәтижесінде Қазақстан мен Ресей Каспийдегі 
трансшекаралық кен орындарын бірлесіп игеру туралы 
уағдаласады. Ол үшін 2002 жылы мамырда Президенттер 
Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путин «жер қойнауын 
пайдалануға егемен құқықтарды жүзеге асыру мақсатында» 
Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі түбінің ара жігін бөлу 
туралы келісімге хаттаманы бекітеді. Ал бір жылдан кейін 
Мемлекет басшысы № 1095 «Каспий теңізінің қазақстандық 
секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасы туралы» 
Жарлыққа қол қояды, ол ұлттық қайраңда мұнай жобаларын 
ұйымдастыру үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашады).

Осыларға қатарлас республика экологиялық тәуекел-
дерді азайуға тырысады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тапсырмасы бойынша ҚКШ консорциумы алғаш рет 
Каспийдің біртұтас сипаттамасын жасап, арнайы экологиялық 
бағдарламаны орындайды. Табиғи ортаны алдын ала зерттеу 
бойынша масштабты жұмыстар жүргізіледі, сонымен қатар 
теңіздің қазақстандық секторының толық экологиялық 
сезгіштік картасы құрылады. Каспийде осындай ауқымдағы 
және осыншалық техника-әдістемелік деңгейдегі зерттеулер 
ешуақытта жүргізілмеген еді. Бұл жұмыстың нәтижесі 
кейінірек жергілікті ғылыми ұйымдардың жұмысы үшін 
және қайраңға келген инвесторлар үшін де қуатты ақпараттық 
база болады. Ал Қазақстан кейінірек Теңізде және ҚР ішкі 
суларында мұнай төгілулерінің алдын алу және оларға қарсы 
іс-қимыл жасау жөніндегі ұлттық жоспарды бекітеді. Оған 
қоса «Ерекше қорғалатын аймақтар туралы» заң қабылдайды, 
онда Солтүстік Каспийдің шығыс бөлігіндегі акваторияға 
мемлекеттік қорықтық аймақ мәртебесі беріледі, ондағы кез 
келген барлау қызметтері арнайы экологиялық талаптарды 
ескере отырып жүргізілетіні бекітіледі...

Халықаралық компаниялар қаржылай инвестициялармен қамтамасыз етіп жатқанда, 
Қазақстан өз тарабынан саяси жағын қамсыздандырды. Сол кездегі ҚР Сыртқы істер 
министрі Қасым-Жомарт Тоқаев 1995 жылы көктемде «Қазақстанскаспийшельфтің» 
қатысушылары КТҚС аумағын блоктарға құрылымдауға кірісіп жатқанда Ресеймен 
шиеленісулер болып қалғанын есіне алады. Теңіз шекарасы әлі жүргізілмеген еді, сол 
себепті Мәскеу наразылық білдірді. Оған жауап ретінде Қазақстан Каспий теңізінің 
құқықтық мәртебесін анықтау үшін халықаралық арбитражға өтініш бермек болды. 
Қазірдің өзінде де бұл екіұшты мәселе, ол уақытта ҚР да, РФ да соттың талқылаулары 
ешкімге пайда бермейтінін түсінді, себебі талқылаулар кезінде екі жақтың  даулы 
аймақтардағы экономикалық қызметтері қиындап кетеді. 
(Ресейлік ЛУКОЙЛ ол уақытта Солтүстік Каспийдің батыс бөлігіне барлау жүргізіп жатқан). 

«Каспийдің саяси тұрақтылығы 
мәселесін шешпей тұрып,  мұнай туралы 
сөз қылудың керегі жоқ. Әдетте мұнай - 
не байлық, не жаулық  әкеледі.  
Мол мұнай өндіру үшін, тек құбыр ғана 
емес, саяси шешім де керек».

Нұрсұлтан Назарбаев,
Қазақстан Республикасының Президенті
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Президентке арналған 

Балтабек Қуандықов қазақстандық «Қазақстан-
каспийшельф» қайраңдағы кен орындарын игерудің 
мемлекеттік бағдарламасын әзірлеп, Үкіметтің қарауына 
тапсырғаны жөнінде әңгімелейді. «Қазақстандық және 
шетелдік мамандардың бағалауы бойынша жалпы капитал 
шығындары шамамен $160 млрд құрайды. Салыстыратын 
болсақ: жекешелендіруді қоспағанда, мұнай-газ саласында 
жүзеге асырылатын қол қойылған жобалар мен келісімдердің 
жалпы құны шамамен $40 млрд құрайды»,- деп есіне алады 
1997-1998 жылдары «Қазақойл» ұлттық компаниясын 
басқарған Қуандықов. 

Халықаралық «Қазақстанскаспийшельф» те өз 
міндеттерін толық орындап шығады және консорциумның 
әрбір қатысушысына келісімшарт талаптарына сәйкес әрі 
қарай барлау және игеру үшін екі блоктан таңдап алу құқығы 
беріледі. Лицензиялық участоктың көлемі неғұрлым үлкендеу 
болған сайын, табысты геологиялық ашылулар жасауға 
солғұрлым мүмкіндік көбірек болатыны және жер қойнауын 
пайдалану тиімділігі артатыны белгілі. Сондықтан ҚКШ 
акционерлері КТҚС солтүстік шығыс бөлігіндегі бірнеше 
нысаннан тұратын өз блоктарын біртұтас келісімшарт 
аумағына біріктіреді. Енді олар жалпы ауданы 5642 км2, 
әкімшілік басқаруы Атырау облысына жататын лицензиялық 
аумақты игеретін болады.

Солтүстік Каспий бойынша Өнім бөлісі туралы 
келісімге қол қойылуы Каспийдің қазақстандық қайраңын 
игеру келесі кезеңге өткенін білдіреді. Бұл келісім Нұрсұлтан 
Назарбаевтың 1997 жылы қарашада Вашингтонға сапары 
барысында жасалады. ҚР Президенті мен АҚШ вице-
президенті Альберт Гордың қатысуымен оқиғаға сай 
салтанатты жағдайда ҚКШ қатысушы компанияларының 
өкілдері ӨБК-ге қол қояды. Үкімет атынан келісімге қол 
қойған бірінші вице-премьер, ҚР Инвестициялар жөніндегі 
мемкомитетінің төрағасы Ахметжан Есімов. 

Ол былай деп есіне алады: «Мұндай келісімнің жасалуы 
маңызды әрі есте қаларлық оқиға болды. Бірақ менің есімде 

жатталып қалғаны – менің Келісім жобасымен Елбасыға 
келген күнім. Бұл жүздеген бетбелгі салынған үлкен том 
болатын. Ол оның әрқайсысын асықпай, мұқият зейін 
қойып қарап шықты, құжатты бірнеше сағат бойы оқыды. 
Жұмыстар әртүрлі бағытта жүргізіліп жатқан. Үкіметте 
аса маңызды жұмыс тобы құрылды, оның әрбір бағытын 
не салалық министр, не оның орынбасары басқаратын 
болды. Оған шетелдік мамандар да тартылды. Елімізде 
мұндай масштабтағы міндет бірінші рет орындалып отыр 
еді және біздің түзетулеріміздің қомақты бөлігін жұмыс тобы 
сатысында «бекітіп алуға» сәті түсті деп ойлаймын».

Жасалған келісім бойынша жаңа Солтүстік Каспий 
консорциумында үлестер былайша бөлінеді: Agip, Total, 
Mobil, Shell, BG, ҚКШ әрқайсысында – 14,29 %, BP 
Kazakhstan-да (9,52 %), DenNorskeStats-та (4,76 %). ӨБК 1998 
жылы 28-сәуірде күшіне енеді, ал 6-шілдеде қатысушылар 
OffshoreKazakhstanInternationalOperatingCompany (OKIOC) 
құрады, ол бірлескен оператор атқарымдарын атқаратын 
болады. Ендігі жерде миллиардтаған инвестицияларды қолға 
алуға болады.

Солтүстік Каспий жобасының негізгі  
параметрлері:

• Барлау кезеңі – 2 жылға ұзарту құқығымен 6 жыл,
• Игеру және өндіру кезеңі – екі рет 10 жылға ұзарту 
      мүмкіндігімен коммерциялық ашылған күнінен 
      бастап 20 жыл,
• Инвестициялардың бастапқы ауқымы - $7 млрд
• Кен орнын игеруге салынатын капитал 
      салымдарының жалпы көлемі - $28 млрд,
• Жобадан түсетін жоспарланған жалпы табыс - 
      $800 млрд, 
• Акционерлер мен мемлекет арасында бөлінетін 
      табыс - $690 млрд.
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V бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы



«ҚАЗАҚОЙЛ» 
ӨЗ ҮЛЕСІН НЕГЕ САТТЫ?

Осы уақытта ҚКШ өз үлесін «Қазақойлға» 
тапсырады, ол оны тең үлеспен жапондық 
Inpex (7,14 %) және америкалық 
PhilipsPetroleum (7,14 %) сатады. 
Сегіз жылдан кейін Қазақстан Солтүстік Каспий 
консорциумына бәрібір қайтып келетін болса, 
одан шығудың қандай қажеттілігі бар еді деп 
бұл шешімге сын айтатындар әлі де кездеседі. 
Бірақ мәселе былай болған еді, 1997 жылы 
«Қазақойлдың» өзі жаңадан қалыптасып 
жатқан және ол кезде қаржылай мүмкіндіктері 
жоқ еді, оның үстіне корпоративтік 
ұйымдастыру мен басқару жағы да жеткіліксіз 
болатын. Мұндай күйде ұлттық компания 
жобада маңызды рөлден үміттене алмайтын еді, 
ал инвестициялық міндеттемелерді орындау 
үшін қаржы жеткіліксіз болды. Қазақстанның 
ол уақыттағы Солтүстік Каспий мегажобасына 
үлестік қатысуы үшін мемлекеттік бюджет 
орасан зор шығынға бататын еді. Ал 1998 жылы 
баға және қаржы дағдарысы алда күтіп тұр 
еді, ол кезде мұнайлы елдер инвестициялық 
қана емес, әлеуметтік міндеттемелердің өзін 
әрең атқарып жатқан. Дағдарыс болатынын ол 
уақытта ешкім білген жоқ, бірақ Қазақстан үшін 
Каспий жобасынан 1997 жылы шығу - мәжбүрлі 
болғанымен, сәтті тактикалық шешім болды.



ҚАШАҒАН кен орны
Шартарапқа жол ашылды 
OKIOC анағұрлым перспективті құрылымдар - Қашаған, Оңтүстік Шығыс Қашаған, 
Ақтоты, Қайраң, Қаламқасты барлауға кіріседі. 1999 жылы шілдеде консорциум 
Шығыс Қашаған құрылымының «Сұңқар» бұрғылау баржасында бірінші ұңғыманы 
орнатады. Бұл құрылғы жоба үшін «сәтті» кеме болады, дәл осы кеме Солтүстік Каспий 
консорциумының бірқатар геологиялық жаңалықтарын ашады. 
(«Сұңқар» нысанаға дөп тиді» тарауын қараңыздар).

«СҰҢҚАР» нысанаға дөп тиді

Ұңғыма құрылысын ұйымдастырудың 
әртүрлі варианттарын бағалау және талдау 
нәтижесінде Каспийдің қазақстандық жер 
қойнауының негізгі «барлаушысы» болып 
«Сұңқар» батпалы бұрғылау баржасы 
белгіленеді. Батпалы баржа таяз суда 
бұрғылайтын ең қолайлы вариант ретінде 
таңдап алынады. Қашаған аумағында судың 
тереңдігі 3,5-4 метр. Мексика шығанағының 
және Нигерияның сезімтал аймақтарында 
осындай тереңдікте дәл осындай баржа-
лар табыспен пайдаланылған болатын. Атап 
айтқанда «Сұңқар» табиғи жағдайы Каспий 
маңындағы таяз суларға ұқсас осы африкалық 
елдің батпақты жағалау аумақтарында 
табысты жұмыс істеді, осының арқасында 
оған OKIOC қызығушылық танытты. 
Солтүстік Каспий жағдайында жұмыс істеуге 
дайындау үшін құрылғыны толық бөлшектеп 
бұзып, кемерге орнатылған жартылай 
батпалы баржаға қайта құрылымдап, 75%-
ға жаңартты. Ол басында америкалық 
Луизианада кеме жасайтын орында жаңартылды, осыдан кейін Каспий өлкесіне әкелтілген соң оны 
Ресейдің Астрахань теңіз кемесін жасайтын зауытында құрастырды. Баржаны модификациялау бойынша 
шығындардың жалпы құны $100 млн асты. 
Ұзақбай Қарабалин баржаның қазақстанда «дүниеге келуін» былай деп есіне алады: «Дәстүрге сай осы 
кемеге «кіндік шеше» таңдау керек болды. «Сұңқардың» кіндік шешесі әйгілі қазақстандық ақын Фариза 
Оңғарсынова болды. Ол салтанатты рәсімде үрмелі аспаптар оркестірінің сүйемелдеуімен шампан 
бөтелкесін бортқа сындырып, ақ жол тіледі. Ақынның ақ тілегі орындалды: «Сұңқар» әлі күнге дейін 
қалыпты жұмыс істеп келе жатыр, баржаға қойылған міндеттердің барлығын толық орындауда». 
1999 жылы маусымда «Сұңқар» баржасы суға түсіріліп, шілдеде бұрғылау нкүтесі белгіленеді. 12-тамызда 
«Шығыс Қашаған-1» бірінші барлау ұңғымасы бұрғыланады, ал 2000 жылы жазда Қашаған кен орнын 
ашады. 2001 жылы мамырда Батыс Қашаған құрылымында да мұнай табылып, келесі бұрғылау кезінде 
баржа сәттілік әкеледі. 
«Сұңқар» құрылғысы – Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі операцияларға және аса терең емес теңіз 
суларында ұңғыма орнатуға арналған және Қазақстанның осы бөлігіндегі климатқа тән плюс 300 С бастап 
минус 300 С дейінгі температурада жұмыс істей алатын алғашқы арктикалық бұрғылау баржасы. Баржа 
Қазақстанның суық қысында жиі кездесетін қалыңдығы 1,1 м мұз алаңдарына төтеп бере алатындай 
етіп жасалған. Бұл құрылғы ұңғыманы 9144 м дейінгі тереңдікте бұрғылай алады!

172 ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ МЕГА-
ЖОБАЛАРЫНЫҢ «ЖОҒАРҒЫ  ЛИГАСЫ»

V бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы



Қашаған кен орнының геологиялық 
қорлары:  
• 4,652 млрд. тонна мұнай,
• 3 059 млрд. м3 газ.

Игеру соңына дейін өндірілетін қорлар: 
• 2,065 млрд. тонна мұнай,
• 1 359 млрд. м3 газ.

Қашаған коллекторы теңіз түбінен 4 200 метр тереңдікте жатыр және қысымы өте 
жоғары - 80МПа. Кен орнында парафин негізді мұнай бар, оның құрамында күкіртті 
сутегі көп  -  15 %  деңгейде және көмірқышқыл газы - 4 % деңгейде. Қашағанды 
игерудің геологиялық қиындықтары өте күрделі екені осы сипаттаманың өзінен-ақ 
көрініп тұр. Оған ерекше теңіз жағдайы қосылады: теңіз суының 3-4 метрлік 
таяздығына және Волгадан құйылатын тұщы судың ағынының әсерінен төмен 
минералдану деңгейіне байланысты Каспийдің бұл бөлігі қыста қатып қалады. 
Қашағанның игерілетін аумағында мұз жабыны 12 айда 5 ай бойы тұрады, ал мұз 
ерігенде сең жүруіне байланысты кез келген нысанды қиратып кету қаупі туады. 
Қыстағы –30°С жаздағы +40°С дейінгі климаттық ауытқулар да қызметкерлер мен 
жабдықтар үшін жағымсыз жағдай жасайды. Қазақстанның ең үлкен көмірсутегі кен 
орнын пайдаланудан алатын тәжірибе де, оның нәтижесі де басқасынан бағалырақ. 

2000 жылы шілдеде ВК-1 ұңғымасының тереңдігі 
5100 метрге жуық тереңдікке жетеді, осыдан кейін ОКИОК 
Қашаған мұнай және газ кен орнының ашылғаны туралы 
ресми түрде жариялайды. 4126 м тереңдікте мұнайлы 
интервал ашылып, тұзасты карбонатты шөгінділерден 
өнеркәсіптік мұнай ағыны алынады. Кен орнындағы 
бірінші ұңғыманың тәуліктік дебиті 600 м³ мұнай мен 200 
мың м³ газды құрайды. 2000-жылы қазақтың әйгілі ақын-
жырауы Қашаған Күржіманұлының 150 жылдығын тойлауға 
байланысты кен орнына оның есімі беріледі. 

Жаңа кен орнына ұшып келген Мемлекет басшысы 
Қашаған мұнайының жоғары сапасын ерекше атап көрсетеді. 
Нұрсұлтан Назарбаев Қашағанда мұнайдың табылуын «ел 
өмірі мен тарихындағы расында да маңызды оқиға» деп 

бағалады және келесі жылдары тағы да біраз теңіз кен 
орындары ашылатынына сенім артатынын білдірді. Ал 
геологиялық олжалар көп күттірген жоқ. 

Қашағанның батыс бөлігінде – біріншісінен 40 
шақырым жерде салынған Екінші ұңғымадан (Батыс-1) 2001 
жылы мамырда ВК-1-ге ұқсас тәулігіне - 540 м³ мұнай және 
215 мың м³ газ шықты. Қашағанды одан әрі зерттеу үшін 
жалпы саны 6 іздестіру-бағалау ұңғымасы бұрғыланады, олар 
820 км2 өте үлкен аумақты алып жатқан, мұнай қалыңдығы 
1026 м массивтік типті алып кен шоғырын табады. Кен 
орнының жалпы геологиялық қоры 35 млрд. баррель мұнай 
эквиваленті деп бағаланады, бұл көрсеткіш Қашағанды 
соңғы 30 жыл ішінде табылған әлемдегі ең ірі көмірсутегі 
жаңалықтарының біріне жатқызады.

Солтүстік Каспий жобасының барлау-бұрғылау 
бағдарламасын әлемдегі ең нәтижелі тәсілдердің бірі деп 
атауға болады. 2002-2003 жж. табысты жаңалықтар бірінен 
кейін бірі ашылады: Қаламқас-теңіз, Оңтүстік Батыс Қашаған, 
Ақтоты, Қайраң кен орындары табылады. Соңғы бағалаулар 
бойынша Республиканың балансына қабылданған С1 санаты 

бойынша СКЖ аумағында дәлелденген өндірілетін мұнай мен 
конденсат қоры шамамен 858 млн тонна мұнай (Қашаған, 
Қаламқас-теңіз, Қайраңның шикізат базасын есепке алғанда) 
және 14,9 млн тонна конденсатты (Ақтотыда) құрайды. Осы 
орайда жалпы геологиялық / өндірілетін мұнай қоры 5048 / 
2167 млн тонна деп бағаланды. 



Игеру «ҚАМАЛЫ»
2000-шы жылдардың ортасында Қашағанда кен орнын 

игеруге арналған қуаттылықтың құрылысы басталды. Ол 
кейіннен ұңғыманы бұрғылау және пайдалану үшін жасанды 
аралдардың бастапқы құрылысына негізделеді. Теңіз суының 
таяздығы, мұздың қауіпті қозғалысы және экологиялық 
қауіпсіздік талаптары темірбетонды конструкциялар немесе 
өздігінен көтерілетін платформалар сияқты дәстүрлі бұрғылау 
және өндіру технологияларын пайдалануға мүмкіндік 
бермейді. Мұның өзі Солтүстік Каспий жобасын жүзеге 
асыруды одан әрі қиындатады және көп қаржыны қажет 
етеді. Әрбір аралға дауылдан және қиратушы сеңдерден 
қорғайтындай биіктікте жартасты негіз жасалады, содан соң 
ғана оның үстіне қажетті барлық инфрақұрылым салынады. 
Бұлар асау кен орнын игеруді алға бастыруға тірек болатын 
тас «қамалдар». 

Қазіргі уақытта Қашағанда Тәжірибелік-өнеркәсіптік 
игеру шеңберінде жүйелі өнеркәсіптік инфрақұрылым тізбегі 
түріндегі 5 жасанды арал салынды. 

А аралында 8 пайдалану ұңғымасы бұрғыланды. 
Experimental Program Cluster(ЕРС-2/3/4) деп аталатын үш 
жасанды аралда 20 пайдалану ұңғымасы бұрғыланды: ЕРС-
2-де 7 өндіруші ұңғыма, ЕРС-3-те – осыларға ұқсас 6 бағана 
(тағы біреуі - бұрғылау қалдығын айдауға арналған) және 
ЕРС-4-те тағы 7. Барлық осы автоматты өндіру орталықтары 
көмекші жүйелермен жабдықталған және ұңғыма флюидін 
орталық жинау пункті – пайдалану-технологиялық кешенге 
(Д аралы) жеткізетін өндірістік құбырларға жалғанған.

Бұл - қалалық типтегі индустриалдық нысан: онда 
ұңғыма сағаларына қоса аралдар, көмекші аралдар, 
каффердамдар мен қорғаныш тосқауылдары бар. мұнда 
ұңғыма шикізатын өңдеуге арналған орталық пайдалану-
технологиялық кешені орналасқан. Оған мұнай мен газды 
сепарациялайтын жабдық, газды гидратсыздандыратын 
құрылғы, лезде буланатын газ компрессоры, шикі газды 
сығатын және қабатқа айдайтын құрылғы, көмекші 
құрылыстар, процесті басқаратын жүйелер, агрегаттар кіреді. 

D аралынан мұнай мен газ фракцияларына айырылған 
көмірсутегі Қарабатан ауылының қасына салынған 
құрылықтағы кешен – «Болашақ» зауытына жеткізіледі. Теңіз 
қуаттылықтарында бастапқы даярлықтан өткен мұнай мұнда 
тауарлық күйге жеткізіледі, ал тауарлық газ теңіздегі және 
құрылықтағы кешендердің ішкі отынға деген қажеттіліктеріне 
пайдаланылады, сонымен қатар ИОА жүйесіне жөнелтіледі. 

Қазір Қашағанда тереңдігі 4000 м асатын 40 ұңғыма 
жұмысқа әзірленді, оның ішінде 32-сі пайдалану ұңғымасы, 
ал 8-і айдаушы ұңғыма және оларды өндірістік қажеттілікке 
қарай бір-бірінің орнына қолдануға болады. Оған қоса 1 
барлау ұңғымасы және бұрғылау қалдығын айдауға арналған 
1 ұңғыма бұрғыланды. Қарабатан зауытының («Болашақ») 
биылғы жылдық қуаттылығы жылына 22,5 млн тонна мұнай 
мен 6,2 млрд м3 газды құрайды. 
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Солтүстік Шығыс Каспийдің экологиялық сезімталдығы 
туралы бәрі біледі және айтып та жүр. Жер қойнауын 
пайдалану аумағы Волга мен Орал өзендерінің Касий 
теңізіне құятын жерінде орналасқан. Табиғаты өте 
бай, онда әртүрлі жан-жануарлар тіршілік етеді және 
алуан түрлі өсімдіктер өседі, олардың сирек кездесетін 
түрлерінің 60% осында бар. Өнеркәсіптің аса бағалы 
түрі болып саналатын бекіре балығына қоса Каспийде 
итбалық тіршілік етеді, ал теңіздің сулы-батпақты 
алқабында ҚР «Қызыл кітабына» енген құстардың 
көптеген түрлері кездеседі…
Осы арада өлкенің табиғатын қорғау үшін North 
Caspian Operating Company мұнай операцияларын 
жүргізу барысында оған басымдық береді. Ол 
үшін оператор ең заманауи технологияларды 
пайдаланады. Экологиялық қауіпсіздік жобаның 
барлық кезеңдерінде, жобалаудан құрылысқа дейін 
және өндірістік инфрақұрылымды пайдалануға дейін 
қамтамасыз етіледі. 
Бүгінде Қашағанды пайдалану күн өткен сайын 
жанданып келеді, мұнай төгілуін болдырмау бірінші 
орынға қойылады. Өндірістік нысандарға ерте хабар 
беру және қорғаныш герметикалау құралдары 
қазірдің өзінде жобаланып, жасалды. Мысалы 
Каспий суына теңіз түбінде көмірсутегі шикізатының 
төгілуін болдырмау үшін теңіздегі жасанды аралдарда 
өткізбейтін геотекстильді мембраналар және 
беткейлік ағындарды жинайтын жүйе орнатылды. 
Құрылықтағы резервуарлар паркінің жан-жағына ең 
нашар сценарий бойынша апаттық шығарындыларды 
тұмшалау үшін жеткілікті болатын қорғаныш біліктері 
салынып, оқшауланды.
D аралынан «Болашақ» зауытына дейін тартылған 
құбырлар шығын параметрлерінің ауытқуларын 
қадағалауға арналған датчиктермен жабдықталған 
және бағдарламалық қамсыздандыру базасындағы 
жылыстауларды анықтау жүйесінің көмегімен тұрақты 

түрде бақыланады. Оған қоса құбыр трассасы тұрақты 
түрде тікұшақпен тексеріледі. Қысқасы, бақылауды 
қамтамасыз ету үшін әрдайым инновациялық 
технологиялар ендіріледі. Олардың ішінде GPS-ГИС 
тасымалданатын құрылғыларды қолданып жоғарыдан 
дистанциялық бақылау, мониторинг, картаға түсіру 
және мұнай төгілуін анықтау және теңізде және 
сең болғанда мұнайдың су бетіндегі қабықшасының 
қалыңдығын анықтайтын басқа да дистанциялық 
тексеру әдістері де бар. NCOC мамандары мұнай 
төгілуін жоюды жоспарлау процесінің маңызды бөлігі 
болған мұнай төгілуі траекториясының компьютерлік 
моделін әзірледі. Экологиялық сезімтал участоктарды 
картаға түсірумен бірге қолданылатын бұл әдіс 
тіршілік ортасының маңызды жерлерін сақтау үшін 
басымдықтарды белгілеуге және қоршаған ортаға 
әсерлерді барынша азайтуға мүмкіндік береді.
Қазақ мұнай және газ институты консорциумның 
маңызды серіктесі болды, онымен бірге оператор 
мұнай қабықшасын жинайтын ұсақтағыш заттарды 
қолдануға зерттеу жүргізіп жатыр. Қазір серіктестер 
өндірістік қуаттылықтарды зерттеп, осы қабықшаларды 
жиналған жерінде өртеуге арналған технологияларды 
қарастырып жатыр. 
Солтүстік Каспий жобасында теңізден мәліметтер 
жинауға және судың және су түбіндегі шөгінділердің 
химиялық құрамын талдауға, сонымен қатар 
балықтардың, бентос пен планктонның популяциясын 
зерттеуге арналған кешенді экологиялық монито-
рингілеу бағдарламасы іске асырылуда. 1994 жылдан 
бастап әртүрлі 900 учаскеде шамамен қырыққа 
жуық осындай мониторингілік зерттеулер жүргізілді. 
Ал 2013 жылдан бастап экологиялық мониторинг 
шеңберінде жүргізілген жұмыстардың ауқымына ауа 
сапасын зерттеу және каспий итбалығын қосымша 
зерттеу жұмыстары қосылды.

ҚАШАҒАН: табиғатты қалай қорғауға болады



Жылына 70 МИЛЛИОН
ТОННА өндіру жолында 

Әзірше Қашағанда барлық ұңғымалар іске 
қосылған жоқ. Олар кен орнының игеруге 
реакциясын бақылауда ұстау үшін бірте-бірте 
пайдалануға беріліп жатыр. Бұл істе сақтық 
таныту маңызды, себебі Солтүстік Шығыс 

Каспийдің жер қойнауын игерудегі әрбір жаңа қадам қосымша 
мұнай мүмкіндіктері мен геотехникалық қиындықтардың 
жиынтығы болып табылады.

Сондықтан қазіргі уақытта Қашағанда тәжірибелік-
өнеркәсіптік игеру (ТӨИ) жұмыстары жүргізіліп жатыр. 
Онда нысандары туралы біз жаңа ғана айтып өткен бірінші 
пайдалану-технологиялық кешенді (ПТК) пайдалану 
көзделген. Бұл кезең 2021 жылға дейін созылады және 
осы кезеңде тағы бір жасанды аралды – газды қабатқа 
кері айдайтын және газды бастапқы сепарациялайтын екі 
компрессоры бар СС 01 сығу орталығын салу жоспарланып 
отыр. Орталыққа ЕРС 02 және ЕРС 03 аралдық кластерлерінің 
айдау ұңғымасы түрінде қайта құрылатын 2 пайдалану 
ұңғымасы қосылады. Оған қоса келесі бес жыл ішінде 
Қашағанның игеруге дайындалған алаңын оңтүстік бастыс 
бағытта екі озыңқы ұңғыма салу арқылы 30% кеңейту 
жоспарланып отыр. 

2016 жылы бірнеше айдың ішінде Солтүстік Каспий 
консорциумы шамамен 1 млн тонна мұнай және 600 млн м3 
газ өндірді. 2017 жылдың соңына қарай СКК мұнай өндірудің 
максималды тәуліктік деңгейіне - 370 мың баррельге (47 
тонна/тәулік) шығуды жоспарлап отыр. Тәжірибелік-
өнеркәсіптік игеру жоспарын 2024 жылға дейін іске асыруға 
есептелген, одан кейін тұтас тәжірибелік-өнеркәсіптік игеру 
бағдарламасының өндірімділігін жобалық көрсеткішке – 450 
мың барр./тәулік (57 мың т/т). жеткізілмек. Тәжірибелік-
өнеркәсіптік игеру кезеңінде Қашағанда 40 ұңғыманы 
пайдалануға беру жоспарланған. 

Тәжірибелік-өнеркәсіптік игеруді іске асырған соң 
кен орнын игерудің жоспарлау сатысындағы кезекті кезеңі 

басталады. Барлығы бірге «Кен орнын толық масштабты 
игеруді» (КТИ) білдіреді. Игеру тұжырымдамасында 
бұрғылау және пайдалану-технологиялық кешендерін 
салуға арналған жаңа жасанды аралдарды салу көзделген. 
Бірте-бірте игеру аумағы орталыққа ойыса келе кейіннен 
Қашағанның батыс бөлігін қамти отырып шығыс бөлігінде 
кеңейтілетін болады. 

Жалпы алғанда кен орнын игеру идеясына сәйкес 
240 ұңғыма бұрғылау жоспарланып отыр, оның ішінде 41 
ұңғыма газды айдау режимінде пайдаланылады. Қашағанды 
пайдалану сипаты газды қабатқа кері айдау стратегиясына 
тығыз байланысты. Айдаушы ұңғымалар бастапқыда 
өндіруші ұңғыма ретінде пайдаланылатыны маңызды. Олар 
газды айдау үшін қабаттағы қысымды азайту шамасына 
қарай бірте-бірте ауысатын болады. Қолданыстағы әдістемеге 
сәйкес 1 айдаушы ұңғыма 5 өндіруші ұңғымаға ауысады деп 
есептелген. 

Қашағанды игерудің қазіргі жоспарында қуаттылығы 
орташа қосымша жасанды теңіз аралдарын салу жобаланған. 
Мұнайды дайындау бойынша негізгі операцияларды осы 
аралдарда жүргізу, ал тұтас ілеспе өндірілетін газды – 
қабатқа айдау немесе теңіз нысандарында отын дәрежесінде 
пайдалану жоспарланған. (Болашақта Қашаған шикізаты 
салынып жатқан «Бірлескен химия компаниясы» газ-химия 
кешенін қамтамасыз ету үшін пайдаланылады деп шешілді, 
оның қызметі бірінші кезеңде Теңіз газымен жабдықталады). 
Өңделмеген ұңғыма флюидінің қалған бөлігі құбырлармен 
мұнай және газды кешенді дайындайтын құрылықтағы 
«Болашақ» құрылғысына жеткізіледі. Мұнда көмірсутегі 
фракциялары, сонымен қатар оның құрамындағы күкірт 
тауарлық өнім сапасына дейін жеткізіледі. Тазартылған 
газдың бір бөлігі теңіздегі және Қашаған кен орынның 
құрылықтағы кешендерінде электр қуатын өндіруге 
жіберіледі. 

Осы инфрақұрылым 2016 жылы қыркүйек-қараша айларында 
Қашағанда коммерциялық өндіру басталған кезде іске қосылды. 
Осы өндірістік мереке жолындағы Солтүстік Каспий консорциумының 
қызметтерінде болған саяси және техникалық оқиғалар туралы келесі 
тарауда айтылады. Бұл оқиғалар қаншалықты әртүрлі болғанымен, 
бәрі бірге табысты нәтижеге әкелді. 
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Құрамында күкірттің жоғары болуы 
Қазақстанның барлық мұнай-газ 
мегажобаларына тән қасиет. Ал оны тиімді 
кәдеге жарату аса қиын шаруа, мысалы, 
осы істің «пионері» «Теңізшевройл» көп 
қиындықтарға тап болды.
Қашаған кен орнының жоғары күкіртті газын 
өңдеу, одан «сары қоспаны» бөліп алу, 
сонымен қатар күкіртті қауіпсіз әрі тиімді 
пайдалану саясатын ұстанудың Солтүстік 
Каспий жобасы үшін де маңызы зор.  
СКЖ-ның алғашқы іске асыру күнінен бастап 
осы мәселені қолға алуы қуантарлық жайт. 
Күкіртті басқару жобасында құрамында 80% 
дейін қоспасы бар күкіртті газды қабатқа кері 
айдау көзделген. Қалған 20 % күкірт өндіру 
қуаттылығы орта есеппен тәулігіне 
3800 тоннаны құрайтын мұнай және 
газды кешенді дайындайтын «Болашақ» 
құрылғысында қарапайым күкірт түрінде 
жинама өнім дәрежесінде құралады. 
Солтүстік Каспий консорциумы өндірілетін 
барлық күкіртті өткізуді  жоспарлап отыр. 

Оны зауытта уақытша сақтауға экспорттық 
транспорттау жүйесіне байланысты 
өткізу нарығына жөнелтілім тоқтатылған 
кезде ғана рұқсат етіледі. «Болашақтың» 
аумағында экологиялық тәуекелдерді 
барынша азайту үшін жабық күйде 4 млн 
тоннаға дейінгі күкіртті сақтауға болатын 
алаң қарастырылған. Мұнда күкірт 
ерітіліп, мониторингілік датчигі бар жеке-
жеке герметикалық ағаш контейнерлерге 
құйылатын инновациялық қорғаныс 
технологиясы қолданылады. Мұндай әрбір 
блоктың беті толтырылған соң полимер 
пленкамен жабылады, ол күкіртті су 
немесе желдің әсерінен қорғайды. Нарыққа 
тасымалдайтын уақыт келгенде блоктар 
қайтадан ерітіліп, күкірт түйіршіктеледі, 
мұның өзі ұсақтау әдісімен салыстырғанда 
шаң-тозаңды азайтады. Күкіртті сақтау 
үшін әзірленген мұндай блокты жабындау 
әдісі ерекше технология болып табылады, 
ал кәдеге жарату жоспарын Қазақстанның 
мемлекеттік органдары мақұлдады. 

КҮКІРТ мәселесін шешу



АУҚЫМДЫ ЖОБА,
қарқынды консорциум  

СКЖ барлау кезеңі аяқталған 2005 жыл жақындағанда 
Agip KCO Қашағанда өндіруді бастауға үлгермейтіні белгілі 
болады. Себептері қынжылтады, бірақ заңды: кен орнын 
игерудің геологиялық, техникалық және өзге де қиындықтары 
жобаның басындағы сипатына қарағанда әлдеқайда күрделі 
болып шығады. Оған қоса игеруге қомақты инвестиция 
қажет екен. Agip KCO өндіруді бастау мерзімі 2007 жылға 
қалдырылатынын ескертеді.

Кейіннен бастау мерзімі тағы да кейінге қалдырылады, 
өйткені ол уақыттағы операторлық модель тағы бірнеше рет 

өзгертіледі. Сол себептен қазіргі уақытта жобаны жалғыз 
оператор - North Caspian Operating Company N.V. (NCOC 
NV) жүзеге асыруда. Солтүстік Каспий ӨБК бойынша 
консорциумға қатысушы жеті компания бір уақытта 
NCOCN.V. акционері болып табылады, ондағы қатысу 
үлестері СК ӨБК бойынша қатысу үлестерімен бірдей. 
(«Солтүстік Каспий жобасының акционерлерін» қараңыздар).

Қазақстан мерзімді прагматикалық позициядан 
ауыстыру жағдайларын қарастырады. Жобаның қиындықтары 
айқын, бірақ келісімшарт талаптарын бұзу заңға қайшы 
келеді, сондықтан республика консорциумнан мемлекеттік 

бюджетке $150-миллион айыппұл өндіріп алады. Бұл – 
әділ шара болатын, сондықтан каспийлік инвесторлар оны 
қабылдайды. Мемлекттік мүддені тиімді алға бастыру, 
жобаны дамытуға жағдай жасау және осылармен қатарлас 

Солтүстік Каспий жобасында кен орнындағы масштабты теңіз құрылысын 
жүргізумен қатар, оның басқару және акционерлік құрылымы бірнеше 
рет қайта құрылды.  2001 жылы консорциумның басты кен орны ашылған 
соң көп ұзамай OKIOC бірлескен кәсіпорнының орнына басқа – Eni 
концернінің еншілесі — Agip KCO құрылады. Атауының өзі-ақ айтып 
тұрғандай,  италиялықтар көшбасшылықты қолға алады. Олар Қашағанда 
өндіруді бастау мерзімінің оптимистік болжамдарын қолдайды, сол себепті 
Қазақстанның қосымша келісімін алады. 
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Дерек көзі: NCOC.  

Солтүстік Каспий жобасы акционерлерінің диаграммасы, %



Қазақстанға барынша көп артықшылықтар берілуін 
қамтамасыз ету үшін Солтүстік Каспий консорциумына 
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы кіреді. 

Ол – 1997 жылғы «Қазақойлмен» салыстырғанда, 
нарықтың мүлдем басқа кластағы қатысушысы. Енді ұлттық 
компанияның дамыған халықаралық серіктестік құру 
тәжірибесі бар, оның корпоративтік басқару деңгейі жоғары, 
қаржы және кәсіби әлеуеті де күшті. 2004 жылы 25-ақпанда 
Қазақстан және консорциумның акционерлері «тараптардың 
келіспеушіліктерін реттеу мақсатында» ӨБК-ге қосымша 
шартқа қол қояды, ал 2005 жылы 30-наурызда «ҚазМұнайГаз» 
ҰК АҚ Солтүстік Каспий жобасының 8,33% акциясын сатып 
алады. 

Ұлттық компанияның мегажобаға қайтып оралуы үшін 
қолайлы уақыт келді: көмірсутегі бағасы қарқынды өсуде 
және бір ғана теңіз мәмілесі есебінен корпоративтік қорларды 
ұлғайтудың өзі ҚМГ капиталдандыруын арттырады. Оған 
қоса дамып келе жатқан каспийлік жобаға үлестік қатысу 
ұлттық компанияның құзыретін кеңейтеді. Қашаған мұнайын 
өндіруге даярлық жұмыстарынан қазақстандық мұнайшылар 
жаңа корпоративтік және өндірістік тәжірибе жинайды. 
Сондықтан жобада тағы да іркілістер пайда болса, Қазақстан 
мен оның ұлттық компаниясы каспийлік акционерлердің 
«ҚазМұнайГаздың» үлесін тағы да 8,48 %-ға ұлғайтуын 
талап етеді. 2008 жылы 31-қазанда тараптар ӨБК-ге екінші 
қосымша шартқа қол қояды, осы сатып алу-сату шартына 
сай Қазақстан өзінің қатысу үлесін 16,81 % дейін ұлғайтты. 

Қазақстанның Теңіз және Қарашығанақ жобаларында 
бірінші кезекте өзінің бастапқы коммерциялық шарттарын 
жақсартуды талап етуі есте қаларлық жайт. Солтүстік Каспий 
жобасында бұл үрдіс стратегиялық мәнмен толықты. Бұл - 
теңіз жобасын салалық жеке міндеттерді шешуге ғана емес, 
ауқымды мүдделерге пайдалануға мүмкіндік беретін оның 
сирек кездесетін сипатына байланысты екені хақ. 

Қазақстанның мұнай-газ мегажобаларына еуроатлан-
тикалық компаниялар мен капиталдар көптеп қатысады. 
Осы әсерлерді баланстау үшін ҚР саяси және салалық билігі 
Шығыс Азия инвесторларымен, бірінші кезекте Қытаймен 
әріптестікті кеңейтуге тырысады. Әріптестік құрылықтағы 
кен орындарын игеру, транспорттау жобаларында жасалатын, 
бірақ Каспийдің қазақстандық шельфі өзара әрекеттестік 
жасауға аса перспективті орын болады. Сондықтан 2012 
жылдың аяғында америкалық ConocoPhillips компаниясы 
Солтүстік Каспий консорциумынан шығатыны туралы 
мәлімдеген кезде, «ҚазМұнайГаз» оның 8,33 пайыздық 
үлесін қытайлық CNPC корпорациясының сатып алуына 
жәрдемдеседі. 2013 жылы қйркүйекте америкалық үлес сатып 
алынады. Ал «ҚазМұнайГаз» Солтүстік Каспий жобасында 
16,88% мажоритарлық акциялар пакетін қалыптастырады. 

Бұл, сөзсіз, көрегендік қадам, ол өнімді петросаяси және 
экспорттық комбинациялардың, оның ішінде ҚХР-ға теңіз 
мұнайы мен газын жеткізудің негізін қалайды. Атап айтқанда, 
CNPC америкалық пакетін қайта табыстау туралы қыркүйек 
мәмілесінен бір ай бұрын, Солтүстік Каспий консорциумы 
және «ҚазТрансГаз» АҚ газ сатып алу-сату туралы келісімге 
қол қояды, одан кейін қазақстандық өкілдер оның бір бөлігі 
қытайға экспортқа кететінін мәлімдейді. 

Сол екі арада «ҚазМұнайГаз» Солтүстік Каспий ӨБК-ге: 
егер консорциум Қашағанда өндіруді 2013 жылы бастамаса, 
онда нормативтен тыс кезеңдегі шығындар қайтарылмайтыны 
туралы қосымша шарт ендірді. 2013 жылғы қыркүйектің 
аяғында North Caspian Operating Company кен орнын игеруге 
кірісті. Бірақ D аралы мен «Болашақ» зауыты арасындағы 
құбырдың жарылуына байланысты газ жылыстай бастағаны 
белгілі болды. Бұл жағдай өндірудің басталуына байланысты 
мерекелік көңіл-күйді бұзып қана қоймай, өндірістің тоқтап 
қалуына әкелді. 

ҚАШАҒАН
 
Қашаған — Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде орналасқан 
әлемдегі ірі мұнай және газ кен орны. Ол Атырау қаласынан оңтүстік-
батысқа қарай 80 км жерде орналасқан. Шельфтің тереңдігі 3-7 м.
Кен орны 2000 жылы 30-маусымда «Восток-1» ұңғымасымен ашылды. 
Қашаған соңғы 40 жылда табылған әлемдегі ең ірі кен орны болды. 
Мұнай кен орнын шетелдік компаниялардан құралған North Caspian 
Operating Company (NCOC) халықаралық консорциумы 1997 жылғы 
18-қарашадағы Өнімді бөлісу туралы келісім арқылы игеруде. 
Кен орнында өндірістік игеру 2013 жылы 11-қыркүйекте басталды. 
Кен орны жасанды аралдардың көмегімен игерілуде. Кен орнындағы 
игеру жұмыстары аса қиын жағдайда жүргізілуде: шельфтік аймақ, суы 
таяз және мұз қатуы (жылына 5 айға жуық), экосезімтал аймақ, кен 
орнының аса тереңде жатуы (4800 м дейін), жоғары қабаттық қысым 
(80 МПа), құрамындағы күкірттің жоғарлығы (19% дейін).
Мұнай-газдылығы пермь, тас көмір және девон шөгінділерімен 
байланысты. Каспий маңындағы мұнайлы-газды провинцияға жатады. 
Кен орны ХІХ ғасырда өмір сүрген қазақтың әйгілі жырауы Қашаған 
Күржіманұлының 150 жылдығын тойлау қарсаңында табылды. 
Көптеген түркілік есімдер сияқты қашаған деген сөз асау, арыншыл 
деген мағынаны білдіреді. 



БОЛАТ 
қалай ауыстырылды 

Сәті түсіп, туындаған мәселелер шешілді. Құбырдың 
жарылған учаскесін зерттеген сарапшылар материалдарға 
қарап, күтпеген жерден өте қатты және морт сынғыш болат 
учаскелер түзілуінің салдарынан болған кернеудің әсерінен 
сульфидтік  шытынаулар орын алып, құбыр жарылған 
деген шешімге келді. Осы орайда болат өзінің сипаттамасы 
бойынша халықаралық стандарттардың, Қашағанға ұқсас кен 
орындарын игерудң әлемдік тәжірибесінің талаптарына толық 
сай болатын және тіпті зертханалық сынақтан да табысты 
өткен еді. Бірақ нақты жағдай аса қатаң  талап қойды. 

NCOC туындаған тәуекелдерді түбегейлі жоюға 
шешім қабылдады. Оператор мен акционерлер қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін ұзындығы шамамен 95 км 28-дюймдік 

екі құбырды толық ауыстыру туралы келісімге келді.  Оның 
материалы ретінде екі қабатты болат таңдап алынды. 
Оның күкіртті мұнаймен және газбен жанасатын жоғарғы 
қабаты коррозияға  төзімді қорытпадан жасалған. Негізгі 
қабаты құрамы ерекше көміртекті болаттан жасалған, ол 
механикалық тұтастықты ұстап тұру үшін қажетті деңгейде 
беріктік пен тұтқырлықты қамтамасыз етеді.

Оператор жаңа құбыр салды, D аралындағы газ құрғату 
құрылғысын ауыстырды және жаңа айтып өткендей, 2016 
жылы қыркүйекте өндіруді қайта бастады, оның қарқыны 
әлі де өсуде. Өткен жылдың желтоқсан айында Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев Қашаған кен орнын салтанатты түрде 
пайдалануға берді.

ҚОСЫМША ПЕРСПЕКТИВАЛАР

Каспий теңізінің қазақстандық сектор жағында іздеу-барлау жұмыстары СКЖ-ға қоса тағы да 
бірнеше перспективті жобаларда жүргізіліп жатыр. Олар: Жемчужина, Н, Жамбыл, Сәтпаев, тағы 
басқа учаскелердегі жобалар. 2010 – 2011 жж. зерттеле бастаған  Абай, Исатай, Шағала, Дархан 
лицензиялық учаскелері кіретін тағы бір жобалар тобы бар. Жеңіс, Оқжетпес, Үстірт және Р-2 сияқты 
теңіз блоктарында геологиялық барлау жұмыстарын бастау жоспарланып отыр. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 
стратегиясына сәйкес 2022 жылға дейін 1,4 млрд. тоннаға дейін көмірсутегі шикізаты қорын  өндіру 
жоспарланып отыр. Бұл даму Жемчужина, Н блогы, Жамбыл, Сәтпаев, Жеңіс, Абай және Исатай 
жобаларын іске асыру, сонымен қатар Солтүстік Каспий  жобасын барлау есебінен қамтамасыз етіледі. 

180 ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ МЕГА-
ЖОБАЛАРЫНЫҢ «ЖОҒАРҒЫ  ЛИГАСЫ»

V бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы



ҚАШАҒАН
баррелінің БАҒАСЫ

Қашағанда қол жеткен өндірістік прогресс, өз кезегінде, 
оны игеруден түсетін болашақ табыстардың көлемін үлкен 
сенімділікпен бағалауға мүмкіндік береді. 2017 жылы 
бір баррель мұнайдың бағасы $50 шамасында болып 
тұрған кезде республика түсімдері $133 млн деңгейінде 
болады деп күтілуде. Бұл сома бірнеше көзден құралады: 
табысты мұнайдағы үлес (Профит-ойл) $70 млн жетеді, 
консорциумның оқытуға, әлеуметтік және инфрақұрылымдық 
жобаларға жұмсаған инвестициялары $63 млн құрайды. Егер 
мұнай бағасы бір баррельге $70 дейін көтерілетін болса, 
онда мемлекеттің 2017 жылғы түсімдері Профит-ойлдағы 
үлесті $96 млн дейін ұлғайтуға және инвесторлардан $173 
млн көлемінде қосымша Артықшылықты төлемдер алуға 
байланысты $330 млн асуы мүмкін. 

Мұнайдың бағасы ұзақ мерзімді перспективада төмен 
деңгейде сақталатын болса – $50/баррель болса және өндіруді 
Тәжірибелік-өнеркәсіптік игеру кезеңінің деңгейінде ғана 
ұстап тұратын болса, мемлекет бюджетіне түсетін түсімдер 
ӨБК-нің қазіргі қолданылу мерзімінде, 2041 жылға дейін - $25 
млрд құрайды. Оның ішінде салықтар – $19 млрд, Профит-

ойлдағы республика үлесі – $3 млрд және осынша қаражат 
– өзге де бонустық түсімдер, оқытуға, әлеуметтік және 
инфрақұрылымдық жобаларға жұмсалатын инвестициялар. 
(әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобаларға жұмсалатын 
инвестициялар туралы «Өндіру де, өрлеу де Қашағанда» 
тарауында толығырақ айтылған). 

Егер мұнай бағасы $70/баррельге дейін көтерілсе, онда 
осыған дейін аталған барлық параметрлерді сақтай отырып 
мемлекет түсімдері $46 млрд дейін өседі. Осыған сәйкес 
салықтар - $32 млрд құрайды, ал Профит-ойлдағы үлес $4 
млрд дейін артады. Оған қоса басқа баптардың түсімдерін 
бұрынғы деңгейде сақтай отырып, $7 млрд Артықшылықты 
төлемдер төленеді.

Мұнай бағасы $100/баррельге дейін өскен жағдайда – 
ал бұл мұнайдың небары бірнеше жыл бұрынғы бағасынан 
үш есе төмен – ҚР бюджетінің түсімдері $76 млрд асады. Бұл 
сома $46 млрд көлемдегі салық, $13 млрд көлемдегі Профит-
ойлдағы үлес және $14 млрд. көлемдегі Артықшылықты 
төлемдер есебінен құралады. 

Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің 
жеткізушілері Солтүстік Каспий  жобасын 2004 жылдан 
бастап 2016 жылға дейін жүзеге асыру барысында 
(инфрақұрылымның құрылысы басталғалы бері) жалпы 
көлемі $13,37 млрд астам табыс тапты. 2016 жылы 
North Caspian Operating Company жергілікті тауарлар 
мен қызметтерге $756,6 млн төледі, яғни өзінің жалпы 
шығындарының 28 %-ына шамалас. («Жергілікті үлес 
бойынша 2004-2016 жж. төленген жалпы төлемдерді» 
қараңыздар).
D аралында орнатылған 37000 тонна құбыр 
эстакадасының 28000-нан астамын қазақстандық 
компаниялардың әзірлегені отандық өнеркәсіпшілердің 
Қашағанды игеруге қосқан үлесінің айғағы деуге болады.  
Бүгінде 50% немесе одан көп отандық қатысу үлесімен 
274 компанияның NCOC-мен жасалған келісімшарты 
бар. Олардың ішінде соңғы шыққан тікұшақпен 
тасымалдау қызметтерін ұсынатын Euro Asia Air, 
таяз суда қолданылатын 50 тонналық мұз буксирін 
ұсынатын Caspian Offshore Construction, «ҚазМұнайГаз» 
еншілестері - KMG Systems&Services (СКЭБР жалдайтын) 
және KMG Automation (ИСУИАЗ техникалық қолдау 
көрсететін) сияқты ірі компаниялар бар. Сонымен қатар – 
техникалық қызмет бойынша қызметтер ұсынатын ER SAI 
Caspian Contractor, өндірістік химреагенттер мен ілеспе 
қызметтерді ұсынатын AGS Champion, ББ-да пайдалануды 
және техникалық қызметтерді қамтамасыз ететін 
«Мұнайқұрылыссервис» те бар.  

Солтүстік Каспий  жобасын (СКЖ) іске асыру барысында 
70-ке жуық бірлескен компаниялар/серіктестер құрылды, 
олардың құрамына «Шлюмберже», «Сименс», «Энерджи 
Вуд Групп», «Сайпем», «ЕРС холдинг», «Сичим» сияқты 
өзінің технологияларымен және тәжірибесімен танымал 
болған әйгілі халықаралық компаниялар және басқалары 
кірді. 
NCOC әлеуетті жеткізушілерінің деректер базасында 7059 
кәсіпорын тіркелген, олардың басым көпшілігі – 3760 
кәсіпорын қазақстандық болып табылады. 1-кезеңнің 
құрылысы қауырт жүргізіліп жатқанда жобаға мердігер 
ұйымдарды қоса алғанда 42 000 жұмысшы қатысты, 
мұның өзі бұл жобаны қызметкерлер саны бойынша 
елдегі ең ірі жобалардың қатарына қосты. Осы орайда 
жобаны дамыту барысында шетелдік жұмыскерлерді 
қазақстандықтарға бірте-бірте ауыстыру үздіксіз 
жүргізіліп отыр.
Қашаған кен орнын игерудің нәтижесінде ең 
жоғары әлемдік стандарттарға сай келетін Каспий 
теңізінің қазақстандық секторының (КТҚС) өндірістік 
инфрақұрылымы салынды. Олар: Құрық ауылындағы 
«Ерсай» ірі тонналы металл конструкцияларды 
дайындайтын зауыт, Ақтау портындағы «Каспиан 
Оффшор Марин Констракшн», Баутино кентіндегі теңіз 
операцияларын қолдау базасы және Мұнай төгілуіне 
қарсы әрекет ететін Солтүстік Каспий экологиялық 
базасы, сонымен қатар тікұшақ логистикасын қоса 
алғанда, теңіз операцияларын қолдауға арналған база. 

Қашағанда өндіру басталғанға дейін осы екі арада республика өзінің шельфін 
игеруден былтырғы жылдың шілдесіне қарай мемлекеттік бюджетке  $1,6 млрд 
табыс түсірді. (Әртүрлі бонустар мен басқа да төлемдер). Осыншама қаражат 
Қазақстанның ең ірі мұнай-газ мегажобасын ұйымдастырудағы саясатының 
тиімділігін бағалауға сай көрсеткіш болып көрінеді! 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР Қашағанда 
қалай ТАБЫС ТАБАДЫ
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Дерек көзі: NCOC

2004-2016 жылдардағы жергілікті үлес бойынша төлемақылар 
және төлемақылардың  барлығы

Қазақстандық кадрлар, бонустар, мердігерлер

NCOC-да шетелдік мамандарды қазақстандық кадрларға ауыстыру
Басшы қызметтегі жергілікті персоналдың пайыздық үлесі 62
Инженер-техникалық қызметтегі жергілікті персоналдың пайыздық үлесі 86
Жұмысшы және көмекші қызметтегі жергілікті персоналдың пайыздық үлесі 100
NCOC персоналының құрамы, әйелдердің пайыздық үлесі 33
NCOC-дың қаржылай қолдауымен оқытылған Қазақстан азаматтарының жиынтық саны, 
мың адам

15

ҚР пайдасына төленген Бонустар Сомасы (млн. АҚШ долл.) 1085
Атырау және Маңғыстау облыстарындағы әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға және 
қайырымдылыққа жұмсалған жиынтық жалпы салым, млн. АҚШ долл.

500

Тауарлар, жұмыстар мен қызметтер үшін жергілікті жеткізушілерге төленген жиынтық төлемдер, 
млрд. АҚШ долл. 

12,6
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Дерек көзі: NCOC

Солтүстік Каспий консорциумында орындалған әлеуметтік және 
инфрақұрылымдық жобалардың құрылымы 

ӨНДІРУ ДЕ, ӨРЛЕУ ДЕ ҚАШАҒАНДА 

Солтүстік Каспий бойынша ӨБК шарттарын орындай отырып North Caspian 
Operating Company жыл сайын инфрақұрылым және әлеуметтік бағыттағы 
жобаларды дамытуға белгілі бір көлемде бюджет бөледі. 
Бұл қаражат мектеп, балабақша, аурухана, спорттық құрылыстар, сонымен 
қатар жолдар, электр тарату желілері мен су құбырлары, жергілікті 
халықтың қажеттілігіне арналған басқа да инфрақұрылым нысандарын 
салуға жұмсалады. Инвестициялар Атырау мен Маңғыстау облыстарына 
бірдей бөлінеді, осы облыстарда Солтүстік Каспий консорциумы өзінің 
негізгі қызметтерін атқарып отыр. Ал 1998 және 2016 жылдар аралығында 
инфрақұрылым және әлеуметтік бағытта 170-ке тарта жоба орындалады. 
Оларға салынған салымдардың жиынтық көлемі $500 млн асты.  

ОСЫ ЖЫЛДАРЫ МҰНАЙЛЫ ӨЛКЕДЕ САЛЫНҒАН НЫСАНДАР: 

49 мектеп, балабақша, басқа да білім орталықтары,
30 медициналық мекеме – ауылдық дәрігерлік пункттерден бастап 
ауруханаларға дейін,
Қалалар мен ауылдарды газдандыруға, жол желілерін дамытуға арналған 
инфрақұрылымның 68 нысаны,
8 клуб пен мәдениет үйі,
12 спорттық нысан (стадиондар, дене шынықтыру-сауықтыру кешендері). 
Астанада бүкіләлемдік «ЭКСПО-2017» көрмесін өткізуге қолдау көрсету үшін 
Солтүстік Каспий консорциумы $50 млн бөлді.

Атырау облысында 
1998 – 2016 жж.

СИП жобалары 
қамтитын салалар

Маңғыстау облысында 
1998 – 2016 жж.

28 Білім беру 22
16 Денсаулық сақтау 14
30 Инфрақұрылым 38
2 Мәдениет 6
1 Спорт 11
77 Барлығы 91
Аяқталған жобалардың жалпы саны: 168

Оған қоса 2006 жылдан бастап консорциум жыл сайын Атырау және 
Маңғыстау облыстарының табысы аз отбасыларының балаларына және жетім 
балаларға жаздық демалыс лагерінен 200 орынға $300 000 бөліп тұрады. 
Солтүстік Каспий жобасы операторының тағы бір маңызды аспектісі – 
кейіннен пайдалану шығындарын қысқарта отырып, шетелдік мамандарды 
отандық кадрларға ауыстыру жоспарын орындау. Өз жұмысын бастағалы 
компания 8 252 жұмыскерге арналған 95 791 оқыту курстарын жүргізді. 
1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін 15000 қазақстандық жұмыскерді 
кәсіби-техникалық оқытуға $250 млн жұмсады. 
180-нен астам қазақстандық компания оқытылды және ISO9001, ISO14001, 
ISO22000 және OHSAS18001 халықаралық стандарттары бойынша 
сертификатталды. Қазақстандық компаниялардың 2000 жұмыскеріне 
арналған 166 кәсіби-техникалық тренингтер өткізілді. Бұл оқулар жергілікті 
компаниялардың өз жұмыскерлерінің біліктіліктерін арттырып, ауыр 
өнеркәсіптің қолданыстағы халықаралық стандарттарында, нормалары 
мен ережелерінде қабылданған талаптарды орындауына мүмкіндік береді. 
ҚР бақылаушы органдарының қызметкерлеріне логистиканы жоспарлау, 
экономикалық талдау жасау, келісімшарттардың орындалуына әкімшілік ету, 
басқа да қызметтерді орындау үшін мұнай-газ операцияларының белгілі 
бір аспектілерімен таныстыру жүргізіледі. Мұнай-газ саласына байланысты 
мамандықтарда оқитын және компания жұмыскері болып табылмайтын 
жергілікті студенттерге университеттік шәкіртақы беру үшін NCOC қосымша 
қаражат бөледі.



Қазақ мұнайшылары 

ТЕҢІЗ МІНЕЗДЕС 

Қашағанда және қазақстандық қайраңның басқа да 
кен орындарынан өндірілген көмірсутегін пайдалануға 
байланысты технологиялар, құзыреттіліктер, жабдықтар, 
қызметтер, сонымен қатар инвестициялық идеялар, 
экспорттық және петросаяси жобалар бірінші орынға 
шығады. Осының бәрі – алдағы 50-75 жылда елдің тұрақты 
индустриалдық дамуының және энергетикалық қауіпсіздігінің 
негізі болатын Қазақстанның мұнай-газ кешенінің жаңа 
іргетасы екені анық. Қалай болғанда да Тәуелсіздік 
жылдарында оның берік негізі қаланды.

Соңғы жылдары КТҚС-да қызу жұмыс жүргізіліп 
жатқан 10-ға тарта жер қойнауын пайдалану келісімшарттары 
жасалды. Осы келісімшарттар шеңберінде ауданы бірнеше 
мың шаршы шақырымнан тұратын аумақта сейсмикалық 
зерттеулер жүргізілді, ондаған барлау ұңғымасы бұрғыланды, 
кешенді экологиялық жұмыстар атқарылуда. Әртүрлі теңіз 
жобаларының жер қойнауын пайдаланушылары өздерінің 
геологиялық активтері мен өнеркәсіптерін біріккен өндірістік 
инфрақұрылымға біріктіру арқылы синергетикалық нәтижеге 
ұмтылуда. Осылайша Shell мен «ҚазМұнайГаз» өздерінің 
«еншілес» компаниялары арқылы «Жемчужина» жобасында 
Хазар кен орнын және Солтүстік Каспий консорциумына 
тиесілі Қаламқас-теңіз кен орнын бірлесіп пайдалану 
жоспарын әзірледі. Бұл жоспарда сұйық көмірсутегінің 

шығуын арттыру үшін хазарлық газды көршілес кен орнының 
қойнауына айдау көзделген. 

Әртүрлі солтүстік каспийлік кен орындарының 
геологиялық құрылымы, өнімді коллекторларының бір-
бірімен байланысы және мұнайлы-газды қабаттың игеруге 
реакциясы туралы өз білімдерін бұрынғыдан да жетілдіре 
түскен сайын әрі жаңалықтар ашқан сайын жер қойнауын 
пайдаланушылар бұл жерлерге анағұрлым жетілген әрі 
өнертапқыш пайдалану әдістерін қолдана беретіні анық. 
Мұның өзі өндірілетін көмірсутегі ауқымын ұлғайтады, 
өзіндік құнын төмендетеді, елдің жер қойнауын игеруден 
түсетін табысын арттырады. 

Біздің ел өткен ғасырдың аяғында Қазақстанның 
мұнай өндірісінің теңіз дәуіріне 100 жыл толуын атап өтті. 
Келешек ұрпақ еліміздің гүлденіп, дамуына теңдессіз үлес 
қосып келе жатқан каспий шельфін ашқан адамдарың есімін 
әрдайым мақтанышпен атайтын болады. Ел мақтанышына 
айналған есімдер: Қазақстанның Бірінші Президенті, тәуелсіз 
республика мұнайшыларының бірінші буыны, қазақ кен 
орындарын алғаш ашқан тұлғалар. Бұлар – даңқты тарихи 
есімдер. Қазіргі мемлекеттік және мұнай қайраткерлері, 
менеджерлер, мамандар мен жұмыскерлер үшін алдыңғы 
буынның үлгісі – әлі де тың ұсыныстар ұсынатын лайықты 
орындалған еңбек.

Каспий теңізінің қазақстандық секторын ҚР билігі елдің көмірсутегі 
қорларының маңызды резерві ретінде  қарастыратынын біз осыған дейін 
айтып өткенбіз. Ол сарқылуға айналған оншорлық кен орындарында 
өндіру төмендеп кеткен кезде басты рөл атқаруы тиіс. Құрылықта әр 
тонна мұнай таусылған сайын және оның орнына шельфте қосымша 
бір тонна мұнай алынған сайын Қазақстанның мұнай-газ саласы 
«теңіздік» сипатқа ие бола бермек. 

184 ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ МЕГА-
ЖОБАЛАРЫНЫҢ «ЖОҒАРҒЫ  ЛИГАСЫ»

V бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы



КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ СЕКТОРЫН 
ИГЕРУ БАРЫСЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР

1993, ақпан – Министрлер Кабинетінің «Каспий теңізінің қазақстандық 
бөлігінде көмірсутегі шикізатын өндіруді дамыту және қалыптастыру туралы» 
қаулысы қабылданды.
«Қазақстанскаспийшельф» мемлекеттік компаниясы құрылды.
1993, маусым – Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің бірінші 
кезеңіне арналған мемлекеттік бағдарламаның тұжырымдамасы бекітілді.
1993, желтоқсан – Каспийдің қазақстандық шельфінде геологиялық 
барлау жұмыстарын жүргізу үшін халықаралық консорциу құру туралы 
келісімге қол қойылды. 
1994-1996 – «Қазақстанскаспийшельф» халықаралық консорциумы 
шельфті сейсмикалық барлау бағдарламасын орындады.
1996 – Қазақстан мен Ресей «Каспий теңізі түбінің солтүстік бөлігінің ара 
жігін белгілеу туралы» мемлекетаралық келісім жасады.
1997 – Қазақстан мен шетелдік инвесторлар Солтүстік Каспий бойынша 
Өнім бөлісі туралы келісімге (ӨБК) қол қойды.
1998 – СКӨБК қатысушылар Offshore Kazakhstan International Operating 
Company (OKIOC) құрды.
1999 – Консорциум Шығыс Қашағанда алғашқы ұңғыманы салды. 
2000 – Алып мұнай-газды кен орны Қашаған ашылды.
2002-2003 жж. - Қаламқас-теңіз, Оңтүстік Батыс Қашаған, Ақтоты, 
Қайраң кен орындары табылды.
2002 – Қазақстан мен Ресей шекаралық кен орындарын бірлесіп игеру 
туралы уағдаласты.
2003 – Президент Нұрсұлтан Назарбаев Каспий теңізінің қазақстандық 
секторын игеру жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны бекітті.
2005 – «ҚазМұнайГаз» Солтүстік Каспий консорциумынан 8,33 пайыздық 
үлесті сатып алды.
2008 – «ҚазМұнайГаз» қатысу үлесін 16,81 % дейін ұлғайтты.
2009 – Жаңа операциялық модель бекітілді, North Caspian Operating 
Company B.V. (NCOC) Солтүстік Каспий жобасының операторы болды. 
Модельде оператордың әртүрлі бағыттағы мұнай операциялары бойынша 
агенті болуы қарастырған. 
2013 – « ҚазМұнайГаз» үлесін 16,88 % дейін өсірді.
2013 – NCOC Қашаған кен орнын игеруді бастамақ болады. Өндіру 
жұмыстары суасты құбырлардың жарылуына байланысты тоқтатылады.
2015 – Қазақстан Теңізде және ҚР ішкі суларында мұнай төгілуін болдырмау 
және оларға қарсы әрекет ету жөніндегі ұлттық жоспарды бекітті. 
2014-2016 – Консорциум теңіз инфрақұрылымы мен «Болашақ» зауыты 
арасындағы құбырларды түгел ауыстырды.
2015 – Жаңартылған операциялық модель бекітілді, оған сай North Caspian 
Operating Company B.V. мен оның Агеттерінің жалғыз операторы және 
универсалды құқықтық мұрагері болып North Caspian Operating Company N.V. 
бекітілді. 
2016, 28-қыркүйек – North Caspian Operating Company А аралындағы 
ұңғымаларды ашып, Қашағанда өндіруге кірісті.
2016, қараша – Қашағанда коммерциялық өндіру басталғаны 
туралы мәлімденді.
2016, 30-қараша – «ҚазМұнайГаздың» танкеріне 85 000 тонна көлемде 
бірінші теңіз мұнайы тиелді.
2017, 8-қаңтар – Қашағанның миллион тонналық алғашқы 
мұнайы өндірілді.
2017, 3-ақпан – D аралының пайдалану-технологиялық кешенінің 
ұңғымасы іске қосылды.
2017, 7-наурыз – ЕРС-3 бұрғылау аралының ұңғымасы тәулігіне 180 000 
баррель мұнай өндіру деңгейін ұстап тұру үшін өз жұмысын бастайды.



«ЕУРАЗИЯ» қойнауы

Жобаны Президент Нұрсұлтан Назарбаев 
мақұлдайды және жобаның презентациясы 
кезінде жиналған халықаралық мүдделі 
компаниялардың өкілдерінің көптігі 
сондай, мұнайшылар Қазақстан ұсынған 

идеямен танысу үшін лық толы залда есікке дейін тұрып 
тұрады. Жобаның іске асырылуы осыған дейін ашылған 
Теңіз, Қарашығанақ сияқты тұзасты кен орындарының 
қорларымен салыстыруға келетін ірі құрылымдарды іздеп 
табуға,  өте тереңде жатқан көмірсутегінің таралуының 
өңірлік және ғаламдық заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік 
береді. Жердің өте терең қабаттарында жатқан көмірсутегіні 
игеру Қазақстанның құрылықтағы өндіру жұмыстарының 
алдағы 20-30 жылға азайып кетуін болдырмайды. «Еуразия» 
жобасының коммерциялық құны аса жоғары, себебі ол 
әлемдік геологиялық ғылым үшін маңызды жоба. 

Нұрсұлтан Назарбаев бұл жөнінде былай дейді: 
«Каспий маңы ойпатында 6-7 мың метр тереңдікте 
барланбаған орасан зор кеніш бар екенін біз білеміз. Тұзасты 
шөгінділерінің жиектерінде де мұнай мен газдың мол қоры 
бар, бірақ соңғы жылдардағы барлау жұмыстары өте артта 
қалып отыр. «ҚазМұнайГаз», Энергетика министрлігі және 
Үкімет мұнай-газды барлауға әлемдік компанияларды 
тартуға көңіл бөлуі тиіс». Жобаны ойпаттың тұтас алаңын, 
яғни қазақстандық жағын да, ресейлік жағын да қамти 
отырып іске асыру жоспарланған.  

«Еуразия» жобасының үйлестірушісі болып 
тағайындалған Қазақстан мұнайшы-геологтар қоғамының 
президенті Балтабек Қуандықов бұл жөнінде былай деп 
әңгімелейді: «Каспий маңындағы ойпат – әлемдегі ең ірі 
мұнай-газ провинцияларының бірі. Бұл мәселенің оғаштығы 
да сол - беткеймаңдық аймақта Теңіз, Қарашығанақ, 
Қашаған, Астраханское сияқты ашылған алып кен орындары 
бола тұра, геологтар тереңде жатқан орталық бөлікті өте 
аз зерттеген. Сол екі арада «жеңіл мұнай дәуірі» өтіп бара 
жатыр, ал көмірсутегіге деген сұраныс таяудағы болашақта 
тек өсе бермек. Сол себепті біз Қазақстанға жаңа техника 
мен технологиялар тарту мәселесін мемлекеттік деңгейде 
қарастыруға міндеттіміз. Осы тұрғыда «Еуразия» жобасы 
прогрессивтік ғылыми сынақтар үшін полигон рөлін 
атқара алады. Біз қазір негізгі техникалық және қаржы 
тәуекелдерін қабылдайтын компанияларға келесі барлау 

Қазақстанның әрбір жаңа мегажобасы мұнай-газ кешенін және тұтас елдің өзін 
өндірістік, дипломаттық, петросаяси жетістіктердің жоғары деңгейіне шығарады. 
Бұл жаңалықтар салада «төңкеріс» жасайды, 2013 жылы қазанда Астанада VIII 
Еуразиялық KAZENERGY форумы барысында Қазақстан мұнайшылары дүниежүзілік 
энергетикалық қауымдастыққа біздің құрылық үшін теңдесі жоқ «Еуразия» 
геологиялық барлау жобасын ұсынады. Бұл жобада Каспий маңы ойпатындағы 
көмірсутегі перспективаларын 7-12 мың метр және одан да төмен тереңдікте зерттеу 
ұсынылады. Осы орайда Каспий маңы ойпатындағы болжамды қорлар 60 млрд тонна 
мұнайды құрауы мүмкін.  

186 ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ МЕГА-
ЖОБАЛАРЫНЫҢ «ЖОҒАРҒЫ  ЛИГАСЫ»

V бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы



және өндіру жұмыстары кезінде қазыналық және қазыналық 
емес сипаттағы жеңілдіктер мен артықшылықтар беру 
бойынша жұмыс істеп жатырмыз». Танымал мұнай-газ 
басшысы Ұзақбай Қарабалин Каспий бассейніндегі қалдық 
шөгінділерінің тереңдігі 20-25 мың метрді құрайтынын және 
бұл өте мол мұнайлы жыныстардың, сәйкесінше әлеуетті 
қорлардың да бар екенін білдіретінін еске салады.

Оларды іздеу үшін Қазақстан бастапқы геологиялық 
шара ретінде 15 мың метр тереңдікте барлау ұңғымасын 
салуды ұсынады. Бұл идеяны Ресей қолдайды, ол да 
«Еуразия» жобасына қатысуға шешім қабылдайды. 2014 
жылы қыркүйекте Президенттер Нұрсұлтан Назарбаев пен 
Владимир Путин символикалық кілтпен жобаны ашады. 

2017 жылы маусымда Каспий маңындағы ойпатты 
геологиялық зерттеу үшін «ҚМГ-Евразия» ЖШС, Agip 
Caspian Sea B.V., «РН-Эксплорейшн» ЖШҚ, CNPC 
International Ltd., SOCAR, NEOS Geosolutions компаниялары 

«Еуразия» халықаралық консорциумын құрады. Бұрғылауға 
арналған құрылғыны жобалауға және салуға, сонымен 
қатар ұңғыманың өзін орнатуға салынатын консорциумның 
бастапқы инвестициясы $500 млн құрайды деп жобалануда. 

Қазақстанның осы жаңа халықаралық жобасына 
қатысушылардың бәрі ерекше тәжірибе алады. Олардың 
озық білім мен үздік  құзыреттілікті  дәл біздің елімізден 
алуының терең символикалық мәні бар. 25 жыл ішінде 
Қазақстан Республикасы мұнай-газ саласының іргесін 
кеңейтіп, мемлекеттің өзіне ғана емес, әлемдік серіктестерінің 
де өрлеуіне жол ашты. Біздің еліміздің Еуразия мен 
бүкіл әлемнің мұнай өндірісін жаңа технологиялық және 
геологиялық межелерге бастайтын іргетасы осылайша 
қаланды!



VI бөлім

МҰНАЙ 
ҚАУЫМДАСТЫҒЫ:
ЖҰМЫЛА КӨТЕРГЕН 
ЖҮК ЖЕҢІЛ

Мұнайшылар корпоративтік инвестициялауда 
да бірінші орында, олар  қызмет атқаратын 
өңірлерде жаңа мектептер, ауруханалар, үйлер, 
тұрғын үйлер, арнайы, көліктік және өзге де 

инфрақұрылымдар салынады. Олар Қазақстанның жаңа бас 
қаласы – Астананың құрылысы мен дамуын қаржыландыруда 
алғашқылардың қатарында болды. Астанадағы «Болашақ 
энергиясы» EXPO-2017 халықаралық мамандандырылған 
көрмесіне даярлықты басқалардан көбірек инвестициялады. 
Республика үшін және оның халқы үшін маңызды көптеген 
ұлттық және халықаралық оқиғалар мен акцияларды 
ұйымдастыруға қатысады.

Мұнай-газ қауымдастығының ел ішіндегі позициясы 
қуаты мен белсенділігі жағынан еуразиядағы айрықша 
салалық құрылым – KAZENERGY қауымдастығының 
жұмысымен беки түседі. Бұл ұйымның құрылуы – 
республиканың мұнай-газ кешенінің өзін екінші дәрежелі 
өнеркәсіп секторынан елдің экономикалық көшбасшы 
дәрежесіне айналдыру сияқты тәуелсіз Қазақстанның 
мұнайлы тарихындағы жетістіктерінің қатарына жатады.  

Ел тәуелсіздігінің зерттеу тақырыбы болып отырған 
жылдарында қазақстандық МГК республиканың осы 
ғасырдағы және келешектегі табыстарына орасан зор 
үлес қосты. Мұнай бизнесі мен мемлекет, сала мен қоғам 
арасындағы қарым-қатынастар деңгейінде KAZENERGY 
қауымдастығы өз қызметімен осы диалогтың ашықтығын 
әрі нәтижелілігін қамтамасыз етті, мұнай компанияларының 
мемлекеттік және әлеуметтік маңызды істерге қатысуын 
недәуір кеңейтті.   

Бұл қауымдастық – коммерциялық мәселелерді 
шешу үшін Қазақстандағы экономикалық кластың өзін-өзі 
ұйымдастыруының бірінші моделі. Оның әртүрлі әрі жан-
жақты іс-қимылдары қазақстандық мұнайшылардың салалық 
шешімдері және өсіп келе жатқан қоғамдық-саяси әлеуеті бар 
күш ретінде дамығанын көрсетеді.

Мұнай-газ саласының Қазақстандағы рөлі туралы айтқанда біз, әдетте, 
өндіріс ауқымының, мемлекеттік бюджет табысының артқанын, жер 
қойнауын пайдалану нәтижесінде шектес салалардың – ауыл шару-
ашылығынан бастап машина жасауға дейін өндірістерінің ұлғайғанын атап 
көрсетеміз. Мұнай компаниялары мен жобаларының көшбасшылығымен 
қамтамасыз етілген республика экономикасындағы технологиялық және 
басқарушылық деңгейдің өскенін атап өтеміз



«KAZENERGY қауымдастығы Ұзақбай Сүлейменұлы Қарабалиннің бастамасымен 
құрылды. Ол осы салада мұнайшылардың мүддесін қорғайтын  және Үкіметпен 
келіссөздер  жүргізетін ұйым қажет екенін дәлелдей отырып, маған қауымдастықты 
басқаруды ұсынды. Расында нарық қатысушылары ол уақытта бөлек-бөлек әрекет 
ететін. Әрқайсысы өз құқығын мемлекеттік органдарда жеке дара қорғауға мәжбүр 
болды. Шенеуніктер аппараты мен бизнес арасындағы мұндай диалог әрдайым 
тиімді бола бермейтін. Тараптар бірін-бірі тыңдаса да, естімейтін. Міне осындай 
жағдайда үкімет пен нарық қатысушылары арасында қандай да бір «жолбасшы» 
құру қажеттілігі туындады. KAZENERGY» қауымдастығы сондай «жолбасшы» және 
«коммуникация механизмі» болды».

Тимур Құлыбаев,
KAZENERGY қауымдастығының Төрағасы



ӨНДІРУ ІСІНЕН ДЕ
АРТЫҚ ҚЫЗМЕТ

KAZENERGY қауымдастығының Төрағасы Тимур 
Құлыбаев бұл жоспардың қалай туындағанын әңгімелейді: 
«KAZENERGY қауымдастығы Ұзақбай Сүлейменұлы 
Қарабалиннің бастамасымен құрылды. Ол осы салада 
мұнайшылардың мүддесін қорғайтын және Үкіметпен 
келіссөздер жүргізетін ұйым қажет екенін дәлелдей отырып, 
маған қауымдастықты басқаруды ұсынды. Расында нарық 
қатысушылары ол уақытта бөлек-бөлек әрекет ететін. 
Әрқайсысы өз құқығын мемлекеттік органдарда жеке дара 
қорғауға мәжбүр болды. Шенеуніктер аппараты мен бизнес 
арасындағы мұндай диалог әрдайым тиімді бола бермейтін. 
Тараптар бірін-бірі тыңдаса да, естімейтін. Міне осындай 
жағдайда үкімет пен нарық қатысушылары арасында қандай 
да бір «жолбасшы» құру қажеттілігі туындады. KAZENERGY» 
қауымдастығы сондай «жолбасшы» және «коммуникация 
механизмі» болды». 

Қазақстанда ол уақытта оған ұқсас ұйым болған жоқ. 
Мұнай-газ кешенінің қатысушыларын біріктіруге талпынған 
мардымсыз әрекеттер болды, бірақ ол пәрменді нәтиже берген 
жоқ. Жаңа идеяның ерекшелігін «Біздің меморгандармен 
тұрақты әрі тиімді әрекеттестік жасайтын барлық компанияларға 
арналған коммерциялық емес ұйым құрғымыз келді», - деп 
түсіндіреді Құлыбаев. Сол уақыттағы Премьер-Министр Кәрім 
Мәсімов бұл ойды бірден қолдады. 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ президенті Ұзақбай Қарабалиннің 
төрағалығымен өткен құрылтай жиналысының қатысушылары 
2005 жылы 12-қыркүйекте мұнай-газ компанияларының 
қауымдастығын құратындары туралы мәлімдейді. 
Құрылтайшылардың жоспары «Қазақстан қарқынды 
экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңару жолында» деп 
аталатын Мемлекет басшысының 2005 жылғы 18-ақпандағы 
Жолдауының негізгі ережелерін іске асыруға, сонымен қатар 
республикадағы кәсіпкерлікті әрі қарай дамытуға бағытталады. 
2005 жылы 10-қарашада Жалпы жиналыста KAZENERGY 
қауымдастығының Төрағалығына Тимур Құлыбаевты 
тағайындау туралы бірауыздан шешім қабылданады. 

Ол былай деп есіне алады: «Мемлекеттік органдар мен 
мұнай-газ және энергетика саласының өкілдері арасындағы 
өзара қарым-қатынастың барлық қиындықтары маған да, менің 
әріптестеріме де түсінікті болды. Батыл идеялар мен шешуші 
қимылдардан сескенбей, осы саладағы процестерді, бірінші 
кезекте заңнамалық деңгейде жетілдіруге деген ұмтылыстар 

да болды. Билік пен бизнестің сапалы қарым-қатынас жасауы 
заңнаманың қаншалықты қарапайым, ауқымды әрі түсінікті 
болуына да байланысты. Азғантай мерзім ішінде біз негізгі 
мақсат пен міндеттерді қалыптастырдық, оларды шеше 
бастадық, билікпен диалог жүргізу қағидаттарын айқындадық, 
әлемдік энергетикалық нарықтың ірі ойыншыларымен ғана 
емес, ең беделді халықаралық ұйымдармен де халықаралық 
қатынастар құрдық. KAZENERGY құрамында барлық бағытта 
жұмыс істейтін Қауымдастық кеңесі, Үйлестіру кеңестері 
құрылды. 

Мен мұнай-газ және энергетика саласын дамыту жөнінде 
ведомствоаралық комиссия құру туралы бастама көтердім. 
Қазақстанның Премьер-Министрінің өзі оған басшы болды. 
Бұл комиссияның құрамына министрлік, ведомство, ұлттық 
компания басшыларына қоса, салалық тәжірибеде алғаш рет 
коммерциялық емес ұйым ретінде біздің қауымдастық та кірді. 
Осылайша KAZENERGY мүшелері үкіметтік деңгейде қарауды 
талап ететін өз ұсыныстарын енгізу мүмкіндігіне ие болды.

Осы шаралардың нәтижесінде біздің пікірімізбен 
Қазақстанда да, сыртқы нарықта да санаса бастады. Бұрын 
Қазақстанды шетелде ірі өндіруші және энергия ресурстарын 
жеткізуші ретінде қабылдайтын. Ендігі жерде еліміз – 
энергетикамен байланысты барлық салада сенімді серіктес 
ретінде танымал болды. 

Оған қоса мен KAZENERGY жұмыс тәжірибесін 
пайдалана отырып «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасын құру бойынша ұсыныстар жасадым. Үкіметпен 
әртүрлі мәселелер бойынша келіссөздер жүргізгенде дәл 
осындай мемлекеттік емес қоғамдық ұйымдар нақты 
сараптамалық күшке айналатынына көз жеткіздік. Мен бұл 
тәжірибені ел үшін, бизнес үшін, қоғам үшін аса табысты әрі 
өте пайдалы деп санаймын».

Он бір компания «KAZENERGY» Қазақстан мұнай-
газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» 
мекемесінің орталығы болды. Олар: «ҚазМұнайГаз», 
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру», «ҚазТрансОйл», 
«ҚазТрансГаз», «Интергаз Орталық Азия», «ҚазМұнайГаз» 
Сауда Үйі», «Қазақстанкаспийшельф», «ҚазРосГаз» акционерлік 
қоғамдары, сонымен қатар «Қазақтүрікмұнай» және 
«ҚазМұнайГаз - Сервис» ЖШС, «Мұнайшы» ОФ. 

«KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені 
ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі мұнай-газ 
компанияларын бірінші рет 2015 жылы біріктіргені белгілі. 
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ҚУАТ БІРЛІГІ

«KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» 
(KAZENERGY қауымдастығы) 2005 жылы 2-қарашада заңды түрде бекітілді. Қабылданған 
жарғы қауымдастықтың басты қағидаттары ретінде қатысу еріктілігін, мүшелердің тең 
құқықтығын, өзін-өзі басқаруды, заңдылықты, қызметтердің есептілігі мен ашықтығын 
бекітеді. Бүгін қауымдастық құрамында 80 қатысушы бар. KAZENERGY мүшелерінің 
құрамында оның негізін қалаған отандық компанияларға қоса, Chevron, Shell Kazakhstan, 
Eni Spa, PetroKazakhstan, Total, «ЛУКОЙЛ Оверсиз», KEGOC сияқты ұлттық және 
халықаралық алыптар да, сонымен қатар салалық және қоғамдық позициясы айқын 
шағын ұйымдар да бар. 
KAZENERGY жоғарғы басқарушы органы – мүшелерінің Жалпы жиналысы, 
ол қауымдастық қызметтерінің басым бағыттарын айқындайды, сонымен қатар 
қауымдастық Төрағасы басқаратын басшы органды сайлайды. Оған қоса KAZENERGY 
қауымдастығында басшылық қызметтерді Қауымдастық кеңесі, Төраға Орынбасары 
және Бас директор атқарады. 
KAZENERGY қызметтері барынша нәтижелі болуы үшін бірнеше бағыттар бойынша 
құрылымданған, ол бағыттардың күнделікті жұмысын Үйлестіру және Сараптамалық 
кеңестер басқарады.

ОЛАР:
• Мұнай-газ саласын дамыту жөніндегі үйлестіру кеңесі 
• Энергетика саласын дамыту жөніндегі үйлестіру кеңесі
• Ғылым, инновациялар және қазақстандық үлесті дамыту жөніндегі үйлестіру кеңесі 
• Экология, әлеуметтік жауаптылық және ашықтық мәселелері жөніндегі үйлестіру кеңесі
• Адами капиталды дамыту жөніндегі үйлестіру кеңесі
• Қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі сараптамалық кеңес 
• Заңнама жөніндегі сараптамалық кеңес 



«ТІКЕЛЕЙ ТЕЛЕФОНЫ»
KAZENERGY-ДІҢ 

Келесі жылдың өзінде-ақ KAZENERGY 
мүшелерінің саны үш есеге артады. Мұндай 
динамика жаңа қауымдастыққа мұнай-газ 
және энергетика кешені қатысушыларының 
сенімі артқанын көрсетеді, бұл сенім күн 

санап өсуде, себебі ол нәтижелі әрі тұрақты қызмет 
атқаруда. KAZENERGY басшылары қауымдастықтың 
негізгі мақсаты мен міндетін айқындап алған соң, 
оның мемлекеттік органдармен, ұлттық және шетелдік 
компаниялармен, сараптамалық қоғамдастықпен қарым-
қатынасын қалыптастыру қағидаттары мен нақты жұмыс 
істеу басымдықтарын белгілейді. 

Қауымдастықтың жаңа мүшелерін билікпен жүргізілетін 
диалогта қауымдастықтың көмегімен озық шешімдерді 
іздестірудегі өз мүдделерін алға бастыру мүмкіндігі 
қызықтыратыны сөзсіз. KAZENERGY басшыларының 
мемлекеттік органдардағы абыройы зор. Шенеуніктерге де 
МГК кешеніне қатысушылардың позициясын дұрыс түсіну 
үшін көптеген маңызды мәселелер бойынша тұрақты жұмыс 
істейтін «байланыс каналы» қажет. 

Қауымдастық оларды сенімді әрі заңды әріптестікпен 
қамтамасыз етеді, мұның өзі Өндіруші саланың ашықтығы 
бастамасын (ӨСАБ) алға бастыру шаралары бойынша 
жоғары маңызға ие болады. Бұл бастаманы 2005 жылы, 

KAZENERGY құрылған кезде Мемлекет басшысының өзі 
ұсынған еді. Бұл жағдайда қауымдастық ҚР салалық және 
саяси өмірін жаңартуға қатыса отырып, қазақстандық 
мұнай-газ тәжірибесіне ӨСАБ ендірудің басты драйвері 
болады. KAZENERGY шеңберінде Жұмыс тобы жұмыс 
істейді, ол мүше компаниялардың корпоративтік саясатын 
талқылайды, бюджетке түсетін салық түсімдерін салыстыра 
отырып техникалық тапсырмаларды бекітеді, сонымен 
қатар қорытынды есептерді, күн тәртібіндегі басқа да өзекті 
мәселелерді бекітеді.

Нақты міндеттерді шешетін күнделікті әрекеттерден 
негіз қалаушы мақсаттар құралады. Осылайша KAZENERGY 
де өз қызметін қауымдастықтың жұмыс құрылымын 
айқындайтын нақты істерден қалыптастырады. Күнделікті 
жұмыстардың орындалуына жауап беретін атқарушы 
комитеттер, консультативтік-кеңестік органдар – Үйлестіру 
кеңестері құрылды. («Қуат бірлігін» қараңыздар). Оларға 
мұнай-газ және энергетика саласының аса маңызды 
мәселелерін өзектендіру, сонымен қатар бекітілген 
салалардағы мақсатты жобаларға жетекшілік ету тапсырылды. 
Осы бағыттағы жұмыстар KAZENERGY қауымдастығының 
үздіксіз қоғамдық пайдасын қамтамасыз етеді. Уақыт та босқа 
жұмсалған жоқ.

KAZENERGY қауымдастығы мүшелерінің саны
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KAZENERGY қауымдастығы мүшелерінің сандық 
өзгерістерінің  динамикасы 



«ТАНЫСТАРДЫҢ» 
орнына

ИНСТИТУТТАР 

Мұндай өркениетті лоббизм жүйесін құру Қазақстан-
ның тәуелсіздік жылдарындағы мұнай-газ кешені мен саяси 
әкімшілігінің қол жеткізген зор жетістігі екені сөзсіз. Бұл 
салада ҚР қысқа мерзім ішінде посткеңестік мемлекеттердің 
көбі жеңіп шыға алмаған қайта құруларға қол жеткізді. 
Мұның іске асырылуы мұнай қауымдастығының салалық 
міндеттерді шеше отырып, республиканың саяси құқықтық 
жүйесін жетілдіретін драйвері болуына байланысты. Осы 
жылдар ішінде KAZENERGY Үкіметпен және салаға 
жетекшілік ететін министрліктермен бірге мемлекеттік 
органдардың заң шығарушы қызметтеріне толық заңды 
негізде қатысу үшін қажетті институционалдық алғышарттар 
құра алды. Осыған сәйкес KAZENERGY даярлаған НҚА 
саны өсіп келеді. 

Осындай нәтижелерге қол жеткізу үшін қабылданған 
шаралар бизнестің басқа бірлестіктеріне де қызықты 

Жоспардың нәтижелі орындалуы жұмыс стратегиясының дұрыстығына байланысты. 
KAZENERGY заң шығарушылық жұмыстарға нормативтік құқықтық актілерді 
(НҚА) нөлдік циклдан даярлауға, яғни НҚА жобаларын даярлау сатысынан 
бастап қатысады. Қауымдастық өкілдері НҚА жобаларын даярлау жөніндегі 
меморгандардың жұмыс топтарының құрамында еңбек етеді. KAZENERGY құжаттарды 
салалық компаниялармен және уәкілетті мемлекеттік органдармен талқылау үшін 
Қауымдастық кеңестерінің және Жұмыс топтарының базасында тікелей кездесулер 
ұйымдастырады. Ұйым саланың мүдделеріне сүйене отырып НҚА маңызды жобалары 
бойынша өзінің күн тәртібін қалыптастырады, құқықтық акт жобаларының барлық 
сатыларында Парламент Мәжілісінің жұмыс тобына дейін мұнай-газ кешенінің 
позициясын қорғайды. 

 Дерек көзі: KAZENERGY

НҚА жобаларының саны

тәжірибе ұсынады. KAZENERGY қауымдастыққа мүше 
компаниялардың мүдделерін қозғайтын қызметтерді басты 
министрліктерде аккредиттеуден бастады. Ол Үкімет 
жанындағы Мұнай-газ және энергетика кешенін дамыту 
жөніндегі ведомствоаралық комиссияның құрамына кірді. 
Қауымдастық кең ауқымды мәселелер бойынша бірлескен 
сарапшылық-аналитикалық жұмыстар жүргізу үшін 
Энергетика министрлігімен өзара әріптестік туралы келісім 
жасайды. Қауымдастық «Атамекен» ҰКП-де аккредиттеліп, 
Палата президиумы жанындағы Мұнай-газ өнеркәсібін 
дамыту жөніндегі комитеттің жұмыс органы дәрежесінде 
қызмет атқара бастайды. Сонымен қатар мұнай-газ және 
энергетика компанияларының мүдделерін қозғайтын 
салаларда «Атамекеннің» барлық негізгі атқарымдарын 
жүзеге асырады.



туатын тауықты сойғызбау 
АЛТЫН ЖҰМЫРТҚА 

Үстіміздегі онжылдықтың бірінші жартысында 
мұнай-газ компанияларын екі саладағы 
- салық және экологиялық заңнамадағы 
әкімшіліктендіру (екіншісі – нормалардың 
нақты сипаттамасы болмағандықтан) 

толғандырды. Мемлекет KAZENERGY позициясына назар 
аударды, оның бастамасымен Жұмыс тобы құрылды, ал 
қауымдастықтың мүшесі - Chevron компаниясы - экологиялық 
заңнамаға алдын ала талдау жүргізу жұмыстарын 
қаржыландырды. Осы негізде KAZENERGY мамандары 
мен сарапшылары мемлекеттік органдарға тапсырылатын 
ұсыныстарды әзірлейді. Бұл ұсыныстар газды шарасыз 
технологиялық жағуға рұқсат алу, парниктік газдар 
мәселелерін реттеу, мұнай қалдықтарын уақытша сақтау 
бөлігінде Экологиялық кодекске енгізілді. Жер қойнауын 
пайдаланушылар осы баптар бойынша шығындарды азайта 
алды және мұнай бағасы төмендеп тұрған жағдайда - негізгі 
өндіріске салынатын инвестицияларды, өндірістегі жұмыс 
орындарын, қара алтын өндіруге салық салу базасынан 
алынатын мемлекеттік табысты сақтап қала алды. 

KAZENERGY осыған ұқсас тәсілдермен салық 
заңнамасында экспорттық баж салығын шкала бойынша 
жылжытуға, пайдалы қазбаны өндіруге салынатын салық 
мөлшерлемесі бойынша жеңілдіктер берілуіне қол жеткізді. 
Қауымдастықтың біртұтас күш болып қимылдауының 
арқасында осы және басқа да мәселелер шешілді. Екінші 
жағынан меморгандарға KAZENERGY-ден жәй ғана 
сұраныстар емес, мұқият пысықталған, аналитикалық 
материалдар мен компания хаттары қоса ұсынылған 

экономикалық аргументтер берілетін. ҚР-да 2016 жылы 
1-қаңтардан бастап мұнайдың экспорттық баж салығы 
төмендетілгені, одан кейін оның жылжымалы мөлшерлемесі 
белгіленгені белгілі. Қиын жолмен өндірілетін қорлары бар 
кейбір компаниялар ПҚӨС бойынша жеңілдіктер алды. 
KAZENERGY қауымдастығының мұнай-газ компаниялары 
үшін салық климатын ырықтандыру бойынша әрекеттерінің 
нәтижесінде компаниялардың дамытуға қосымша 
қаражат босатуына және Қазақстанда МГК өндірістік 
және инвестициялық белсенділігінің төмендеуі үрдісін 
жандандыруға көмектесті.

Басқа да түзетулер қабылданды. («Мұнайшылардың 
жеңілдіктерін» қараңыздар).

«Біздің қауымдастықта атқаратын негізгі міндетіміз – 
ағымдағы заңнаманы оңтайландыру»,- дейді KAZENERGY 
қазіргі бас директоры Болат Ақшолақов. – «KAZENERGY 
«Атамекен» Кәсіпкерлер Палатасының қауымдасқан мүшесі 
ретінде Үкімет пен Парламенттің барлық жұмыс топтарына 
қатысады. Қауымдастық Салық кодексіне өзгерістер әзірлеуді 
жалғастыруда, жаңа Жер қойнауы туралы кодексті әзірлеуге 
қатысуда. KAZENERGY мамандары энергетикалық салада, 
мемлекеттік құрылымда да, сол сияқты жеке бизнесте де 
жұмыс істеген, сондықтан салалық мәселелерді іш жағынан 
да, сырт жағынан да біледі. Біз барлау жобаларымен 
айналысатындарға өте либералдық және жеңілдетілген салық 
режимін белгілеуді, Жер қойнауы туралы кодексте – барлау 
және өндіру құқықтарын алған кезде көбірек еркіндік беруді 
ұсынып отырмыз»,- деп әңгімелейді жоспарлары туралы 
Ақшолақов.

Осыған дейін белгілі болғандай, салалық және мемлекеттік мүддені алға бастыруда 
қауымдастық бірлескен жұмыстарға басымдық береді. Отын-энергетика кешеніне арналған 
инвестициялық климат мұнайшылар мен Үкімет арасындағы диалог негізінде қалыптасады. 
Тимур Құлыбаев айтып өткен, Премьер-министр басқаратын ҚР Мұнай-газ және энергетика 
кешенін дамыту жөніндегі ведомствоаралық комиссия КAZENERGY мүшелерінің бастамасын 
қабылдайды. Мұнай-газ саласын дамыту жөніндегі үйлестіру кеңесі осы процеске ұйымдық 
қолдау көрсетеді. Ол үшін қауымдастық мамандары қажетті жұмыстарды тынбай атқарады. 
Оның нәтижесі де айтуға  тұрарлықтай болады.
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МҰНАЙШЫЛАРДЫҢ ЖЕҢІЛДІКТЕРІ

Парламент пен Үкіметтің Жұмыс топтарында салық заңдарын жетілдіру 
бойынша әріптестік ету KAZENERGY қауымдастығына қолданыстағы 
Салық заңдарына жер қойнауын пайдалануды жеңілдететін мынадай 
бірқатар маңызды түзетулер енгізуге көмектесті: 
• шикі мұнайға қоса өндірілетін және жеке қажеттіліктерге пайдаланылған газдың  

құнын белгілеу,
• өлшем бірліктерін баррельден метрикалық тоннаға аудару тәртібін енгізу    

(баррельдеу коэффициенті),
• газды ұлттық операторға өзіндік құнынан төмен сатқан кезде табысты өзіндік     

құнына дейін жеткізу бойынша нормаларды алып тастау,
• жабылған өнімсіз ұңғымалар бойынша қосылған құн салығы сомасын шегерімдерге 

жатқызу. 

Қауымдастық экологиялық реттеу бағыты бойынша «Атамекен» ҰКП 
және салалық компаниялардың қолдауымен мынадай өзгерістер енгізуге 
қол жеткізді:
• 2018 жылғы 1-қаңтарға дейін Парниктік газдардың шығарындыларын реттеу    

бойынша экологиялық кодекстің нормаларының қолданысын тоқтату, 
• факелдегі ілеспе (табиғи) газды рұқсат алып жағу кезіндегі жабдықтар                    

мен процестердің технологиялық бұзылуларын енгізу, 
• газды жағу сценарийлері мен графиктері өзгертілген жағдайда, кәсіпорын 

шығарындылары жобасынан шығарындыларыдың шектеулі-рұқсат етілген 
нормативтерінен аспайтын ауытқулар болғанда жер қойнауын пайдаланушыларды 
жауапкершіліктен босату,

• қоршаған ортаны ластандыру залалын экономикалық бағалау кезінде газды факелде 
жағу шығарындылары үшін дискриминациялайтын жауапкершілікті алып тастау,

• мамандандырылған ұйымдарға кейіннен тапсырылатын өндіріс қалдықтары 
мәселелерін тиісті дәрежеде реттеу үшін «қалдықтарды уақытша сақтау»           
ұғымын енгізу.



ЗАҢ ШЫҒАРУ
ісіне қатысу 

Қауымдастық жер қойнауын пайдалануды реттеу 
саласында «Жер қойнауы туралы» Заңға 
келісімшарттардың қажетсіз және қайталанатын 
міндетті сараптамаларын азайтатын түзетулер 

енгізілуіне қол жеткізді. Осы өзгерістер арқылы барлау 
келісімшарттарына жасалатын экологиялық және 
экономикалық сараптама, міндетті жобалық құжаттар 
тізімінен техника-экономикалық негіздеме алып 
тасталды. Түзетулер модельдік жер қойнауын пайдалану 
келісімшартының жағдайын оңайлатты, операторларға 
анықталған қателіктерін жою бойынша нақты мерзім 
белгіледі, сонымен қатар жер қойнауын пайдаланушының 
келісімшарт талабын бұзуы келісімшартты мерзімінен бұрын 
тоқтатуға негіз болып табылмайтын жағдайды нақтылады. 

Мақұлданған тұжырымдама, «Жер қойнауы және жер 
қойнауын пайдалану туралы» Кодекс жобасы кәсіпкерлік 
қызметтерді енгізу шарттарын едәуір жақсартады. Қазақстан 
тәуелсіздігінің қазіргі кезеңінде Кодекстің басты міндеті 
геологиялық барлауға жеке инвестицияларды ынталандыру, 
жер қойнауын тиімді игеруге тиісті және адекватты 
деңгейдегі мемлекеттік бақылауды сақтай отырып, жер 
қойнауын пайдаланушылардың жұмысындағы әкімшілік 
кедергілерді барынша азайту, шетелден инвестиция тарту 
тұрғысында қазақстандық заңнаманың бәсекелестігін 
арттыру болып табылады. 

Біз ҚР мұнай өңдеу секторын дамытуға арналған 
тарауда оның сапалық жаңартудан өтіп жатқанын айтып 
өттік. Қазақстандық нарықта мұнай өнімдері айналымын 

мемлекеттік реттеу ісінің де жетілдірілуі заңды құбылыс. 
KAZENERGY қауымдастығының қатысуымен қолданыстағы 
заңнамаға түзетулер енгізілді, осының нәтижесінде мұнай 
өңдеу, мұнай өнімдерін өткізу, оларды орналастыру 
барысында делдалдар саны азайды, франчайзинг қағидаты 
енгізілді. Осы және басқа да жаңалықтар Қазақстанның мұнай 
өнімдері нарығын автокөлік иелері үшін қолайлы, тауарлар 
мен қызметтерді сатып алушыларға тиімді етеді, осы орайда 
тауарлар мен қызметтердің бағасына мотор отынының құны 
кіргізілген. KAZENERGY электр энергетикасы саласындағы 
заңнаманы жетілдіруге қатысады. Қауымдастық өзінің 
сарапшылық және ұйымдық мүмкіндіктерін пайдалана 
отырып, энергия өндіретін ұйымдар үшін қолданыстағы 
тариф белгілеу моделін қайта құрылымдауға, электр 
энергиясы мен қуаттылығы нарығын мониторингілеу 
бойынша атқарымдары бар «Нарық кеңесі» коммерциялық 
емес ұйымының құрылуына көмектесті. Ол электрмен және 
жылумен жабдықтайтын желілерге қосылуға техникалық 
шарттарды беру мерзімін азайтты, мұның өзі бизнес 
үшін де, әлеуметтік мекемелер үшін де және қарапайым 
тұтынушылар үшін де аса маңызды мәселе. Өлкелерге 
электр энергиясын тарату шығындарын азайтуға, электрмен 
жабдықтау сенімділігін арттыру үшін өңірлік электр желілік 
компанияларды үлкейтуге жағдай жасады. 

Оған қоса қауымдастық жаңармалы энергия көздерін 
пайдалану, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін 
арттыруды қолдау жөніндегі заңнаманы жетілдіруге қатысты.
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МҰНАЙ ДОЛЛАРЫНЫҢ 
пайдасы көбірек  

Мұнай-газ саласының мемлекеттің әлеуметтік-
экономикалық дамуына қосқан толық үлесі туралы тәуелсіз 
Қазақстан тарихында алғаш рет жүргізілген талдау ғаламат 
цифрларды бейнелейді. Мұнай-газ компаниялары өнімдерінің 
1 теңгесіне 0,78 теңгеге шектес салалардың қосымша өнімі 
өндіріледі екен. Мұнайшылар қалыптастыратын 1 теңге 
қосылған құнға мемлекет басқа салаларда 0,81 теңге қосылған 
құн алады екен. Бюджетке МГК кәсіпорындары төлеген 1 
теңге салыққа жобалар бойынша 0,14 теңге төлем келеді. 
Мұнай-газ саласында ашылған бір жұмыс орнына басқа 
салаларда 3,55 қосымша бос орын ашылады… 

Отандық индустрияны дамыту мүмкіндіктерін 
кеңейте отырып KAZENERGY бұл процеске перспективті 
серіктестерді тартады. Қауымдастықпен бірге Қазақстанның 
ірі және теңіз мұнай жобаларында мемлекет мүддесін 
білдіретін «PSA» компаниясы және UKTI Ұлыбритания 
сауда және инвестиция департаменті Әріптестік туралы 
меморандум жасайды. Бұл құжатта қазақстандық және 
британдық компаниялар арасында ұзақ мерзімді серіктестік 
құру, Қазақстан Республикасы мен Біріккен Корольдік 
арасында тауар айналымын ұлғайтуға көмек көрсету, 
қазақстандық кәсіпорындардың бәсекеге қабілетін дамытуға 
және ҚР мұнай-газ жобаларындағы қазақстандық үлесті 
арттыруға қолдау көрсету бойынша тараптардың жоспарлары 
бекітіледі. Осы уағдаластықтарды жүзеге асыру үшін 
KAZENERGY ірі мұнай-газ операторларымен бірге Бірлескен 
жобалар мен кәсіпорындар құруға мүмкіндіктер қарастыру 
жөнінде жоспар әзірлейді. Қауымдастық өзінің сарапшылық 
және әкімшілік базасын арнайы құрылған Жұмыс тобына 
ұсынады, ол бірлескен жобаларды ұйымдастыру көздерін 
айқындап, мүдделі қазақстандық және британдық 
компанияларды тартумен айналысады. 

Ведомствоаралық жұмыс топтары – практикалық 
қызметтерді құратын пәрменді механизм ретінде 
қазақстандық мұнай қауымдастығында кең өрістейді. 

KAZENERGY қауымдастығы алаңында «PSA» ЖШС 
және Karachaganak Petroleum Operating B.V. қол қойған 
отандық өнеркәсіпті дамыту жөніндегі Өзара түсіністік 
туралы меморандумды іске асыру бойынша жұмыс тобы 
еңбек етеді. Мысалы, осы Топ немен айналысты? 

Сынақтық тендерлерді өткізу үшін және Қарашығанақ 
жобасымен шектелетін әлеуеті бар сынақтық тапсырыстарды 
орналастыру үшін тауарлар мен қызметтердің 15 түрі 
іріктеп алынды, олардың 6-уы бойынша қазір жұмыстар 

«ALASH» базасы – Қазақстанның мұнай-газ 
оператор-компанияларына арналған «онлайн» режимдегі 
жеткізушілердің деректер базасы. АЛАШ-қа тіркелген 
жеткізушілер ұсынылған ақпаратты пайдаланушыға 
қолайлы интерактивті интерфейс арқылы өңдей алады. 
Оны әзірлеуді ұсынған - Shell компаниясының атқарушы 
директоры және директорлар кеңесінің мүшесі 
Малкольм Бриндед. 

KAZENERGY мұнай және энергетика операторларының мүддесін ғана емес, сонымен бірге 
мұнай-газ кешенінің шектес салаларының мүдделерін де алға бастырады. Өткен онжылдықтан 
бастап қауымдастық өзінің мүшелері «Теңізшевройл», КРО, Солтүстік-Каспий консорциумы 
сияқты ірі жер қойнауын пайдаланушылармен бірге машина жасау жабдықтары, химиялық 
реагенттер, өндірістік қалдықтарды кәдеге жарататын қызметтер мен техника жеткізушілеріне 
арнап бизнес-форумдар мен бірлескен форумдар өткізуге және ұйымдастыруға қатысты. 
ТШО мердігерлері арасында бірлескен жаңа кәсіпорын құру осы саммитердің нәтижесі 
болды. Қарашығанақ консорциумы қазақстандық жеткізушілер арасынан 2400 компанияға 
дейін базаны ұлғайтқаны және олармен жасалған келісімшарттар санын арттырғаны туралы 
хабарлайды. СКК нарықтың отандық қатысушыларымен барлық аталған бағыттар бойынша 
серіктестікті жандандырады.

жүргзіліп жатыр. КРО Қазақстанда өндірілген бұрғылау-
қашау өндірісі мен жеткізілімі бойынша, қоршау жасау және 
жеткізу бойынша сынақтық тапсырыстарға келісімшарттар 
жасады. Барит, бітеуші цемент, күйдіргіш сода жеткізу 
бойынша осындай тапсырыстар әзірленіп жатыр... Жеткізуші 
кәсіпорынға тендерге және сынақтық тапсырысқа рұқсат 
берудің міндетті шарты – ұсынылатын өнімнің Қазақстанда 
өндірілуі. Бұл бір ғана мұнай жобасы бойынша істелген 
жұмыстардың мысалы..

«ҚазМұнайГаз» бен ҚР-дағы ірі халықаралық мұнай 
операторлары қол қойған бірлескен іс-қимылдар туралы 
Ақтау декларациясын іске асыру бойынша KAZENERGY 
қауымдастығының атқарған шаралары осындай тәжірибені 
кеңейтуге мүмкіндік береді. Қауымдастық осы іс-қимылдар 
шеңберінде өз мүшелеріне «ALASH» бірыңғай жеткізушілер 
деректерінің базасын ұсынды. Онда үш жетекші мұнай-газ 
жобасында - Теңіз, Қашаған және Қарашығанақта жұмыс 
істеп жатқан жеткізушілер туралы мол ақпарат бар және ол 
әлеуетті жергілікті және шетелдік мердігерлерді іздеп, таңдап 
алуды әжептәуір жеңілдетеді. 

Қазір Базаға 1000-нан астам кәсіпорын тіркелді және 
одан әрі оған барлық үш оператор көшеді деп жоспарлануда. 
Ал бұл қазақстандық операторларға тапсырыс алуға және өз 
технологияларын дамытуға жаңа мүмкіндіктер береді.



ҚАЖЕТТІ КАРТА қолда болғанда

KAZENERGY осы жолда көмек көрсету үшін 
өзінің Ғылыми-техникалық кеңесін (ҒТК) құрды. Оның 
жұмысына мемлекеттік және корпоративтік сектордың, 
ғылыми қоғамдастықтың және бизнес-элита өкілдері, 
саланың теоретиктері мен практиктері қатысады. Олардың 
құзыреттіліктерін біріктіру мұнай-газ және энергетика 
саласында ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструк-
торлық жұмыстар мен инновациялық технологиялардың 
аса маңызды әрі тиімді бағыттарын жылдам айқындауға 
көмектеседі. 

ҒТК мәжілістерінде химиялық реагенттер мен 
полимерді өндіру және пайдалану, өндіру, өңдеу, тасымалдау 
қиындықтары мен қазақстандық газды пайдаланудың 
перспективті бағыттары, экология, ластанған аумақтарды, 
қалдықтарды өңдеу инновациялары, баламалы энергия 
көздерін ендіру және пайдалану жөніндегі әртүрлі мәселелер 
қаралады. Бұл мәселелер осыдан бұрын біз айтып өткен 
KAZENERGY және жер қойнауын пайдаланушылар 
ұйымдастырған жеткізушілер форумының тақырыбында 
біршама деңгейде сөз болды. 

Мамандар мен қауымдастық мүшелері қазақстандық 
компаниялар үшін анағұрлым перспективті нарық 
сегменттерін, сонымен қатар мұнай өндіру секторының 
алдында тұрған технологиялық міндеттерді айқындады. 
Белгіленген 15 міндет 5 басым бағыт бойынша 
топтастырылды: «Резервуардың геология-физикалық сипат-
тамасы», «Кәсіпшілік жабдықтар», «Флюид динамикасы 
және оны өңдеу», «Ұңғыманы пайдалануды және өнеркәсіпті 
игеруді басқару» және «Еңбек қорғау, өндірістік қауіпсіздік 
және қоршаған ортаны қорғау және операциялар жүргізу». 

Осы орайда барлық 15 міндетті іске асыруға 
арналған, іс жүзіндегі технологиялық қиындықтар 
көрсетілген және технология трансфертін қоса алғанда 
шешу жолдары ұсынылған қадамдық іс-шаралар жоспары 
құрылды. Қауымдастық осы жоспарды орындау жолында 
Батыс Қазақстанда халықаралық технологиялар мен 
инвестицияларды тарта отырып мұнай мен газды өндіру 
және өңдеу, мұнай-газ химиясы бойынша ұлттық кластерді 
ұйымдастыруға белсенді қатысты.

«ALASH» базасы – жақсы мүмкіндік, ал оны толығырақ пайдалану үшін Қазақстандағы 
мұнай-газ саласының өндіруші секторын ғылыми-технологиялық дамытудың жол картасы 
құрылды. Оны әзірлеуді Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен өткен 
Шетелдік инвесторлар кеңесінің пленарлық мәжілістерінің бірінде Shell компаниясының 
атқарушы директоры және директорлар кеңесінің мүшесі Малкольм Бриндед ұсынды. 
Ал бұл инновациялар «лоциясын» «ҚазМұнайГаз»,  «Қазақ мұнай және газ институты», 
«Қазақстан-Британ Университеті», ҚазҰТУ сияқты халықаралық және қазақстандық 
компаниялардың, жобалау және ғылыми институттарының сарапшылары құрды.  

198 МҰНАЙ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ:
ЖҰМЫЛА КӨТЕРГЕН ЖҮК ЖЕҢІЛ

VI бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы



«МҰНАЙ ДЖЕНТЛЬМЕНДЕРІ» клубы  
KAZENERGY қауымдастығы басынан бастап-

ақ халықаралық сипатқа ие болды және оның бұл 
сипаты қауымдастықтың да, Қазақстанның да ғаламдық 
энергетикалық істердегі позициясын күшейтеді. 2006 
жылдан бастап ұйым жыл сайын Еуразиялық KAZENERGY 
энергетикалық форумын өткізеді. Оның бастамашыларының 
бірі Жамболат Сәрсенов былай деп түсіндіреді: «Бұл Форум 
қазақстандық мүдде тұрғысынан қарағанда ғаламдық 
энергетикалық күн тәртібін қалыптастыру үшін біздің 
тұрақты жұмыс істейтін ұлттық алаңымыз болып отыр». 
(Кейінірек біз осы мүмкіндіктердің нақты қолданылғаны 
туралы толығырақ айтып береміз).

2008 жылы маусымда KAZENERGY қауымдастығы 
Дүниежүзілік Мұнай Кеңесіне (ВНС, World Petroleum Council) 
кіреді. KAZENERGY сияқты ДМК де коммерциялық емес 
ұйым, ол ғаламдық мұнай-газ қоғамдастығының мүддесін 
жақтайтын және отын-энергетика кешенінің мәселелері 
талқыланатын алаң. Қауымдастық Қазақстанның МГК 
мүддесін жақтау үшін әлемдік деңгейдегі осы беделді 
құрылымға кірді.

ДМК-ге мүшелік KAZENERGY қауымдастығына, яғни 
оның мүшелеріне жаңа ғылыми технологиялық жаңалықтар 
мен жетістіктер туралы мәліметтерге, жалпы экономикалық 
және бір салалық мамандандырылған ақпаратқа, сонымен 
қатар іс жүзінде бүкіл әлем елдерінің мұнай-газ саласындағы 
істердің ағымдағы ахуалы туралы деректерге жол ашады. 
Сол уақытта ҚР Энергетика және минералдық ресурстар 
министрі қызметін атқарған Сауат Мыңбаев былай деп 
разылықпен есіне алады: «ДМК-ге кірісімен жан-жақты 

білім және технология алмасулары, қоршаған ортаны қорғау 
және энергия үнемдеу міндеттерін шешуде серіктестіктер 
басталды. Қазақстандық компанияларға халықаралық 
нарықта қолдау көрсетіле бастады және оның абырой-беделі 
де әлемдік деңгейде орныға бастады, әріптестікке мол 
мүмкіндіктер ашылды».

KAZENERGY ДМК-ге мүшелік етуінен түсетін 
Қазақстанның петросаяси дивидендтері де мол. Кеңес 
өзінің іс-шараларын өткізетін орын таңдаған кезде ДМК 
тұрғысында «қожайын» елдің маңыздылығын атап көрсетеді. 
2012 жылы қазанда ДМК Ұлттық комиитетінің мәжілісі 
алғаш рет Қазақстанда, Астана қаласында VII Еуразиялық 
KAZENERGY форумы шеңберінде өтеді. Бұл шешім 
Қазақстанның халықаралық аренада абырой-беделінің өсіп 
келе жатқанын, бұл өрлеуде KAZENERGY қауымдастығының 
үлесі зор екенін ғаламдық мұнай қауымдастығының 
мойындағанын білдіреді. 

Бұл оқиға әлемдік кластағы энергетикалық 
нарықтың қатысушысы ретінде ҚР мәртебесін көтеретін 
кезекті имиджілік шара ғана болған жоқ. Қазақстанның 
Дүниежүзілік Мұнай Кеңесіне кіруі әртүрлі мүдделердің 
ғаламдық аренасындағы жағдайының жаңа дипломаттық 
кезеңге өткенін білдіреді. Осы салада жасалған әрбір қадам 
республиканың бастапқы шикізат жеткізуші ел ретіндегі 
жағдайдан ғаламдық энергетикалық нарықта ойыншыларға 
қағида белгілеуге қатысатын ірі мемлекет мәртебесіне 
көшуіне жол ашады. 



ОЙЫН ОЙНАУ
БІРНЕШЕ ТАҚТАДА 

Қауымдастық Мемлекет басшысының шешімімен 
2009 жылы маусымда халықаралық IRENA 
жаңармалы энергия агенттігімен ынтымақтастық 
туралы меморандумдарға қол қояды. Оның 
ішінде Астанада өтетін «EXPO-2017» «Болашақ 

энергиясы» халықаралық мамандандырылған көрмесін 
даярлау барысындағы ынтымақтастық туралы сөз болады. 

2011 жылдың соңында Қазақстан ғаламдық 
энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 
тиімді диалог жүргізу үшін минералдық ресурстарды 
өндірушілердің де, оны тұтынушылардың да басын қосатын 
Халықаралық энергетикалық форумның толық құқықты 
мүшесі болады. Шын мәнінде бұл ұйым «энергетикалық 
соғыстарды» болдырмауға және саяси және идеологиялық 
қақтығыстардың әлемдік бағасына әсер етуге бағытталған. 
ХЭФ құрамына 89 ел кіреді және біздің республиканың 
атынан KAZENERGY қауымдастығы әрекет етеді. Мұндай 
ұйымға мүшелік, әрине, ұлттық мүддені ескере отырып 
ғаламдық энергеткиалық қауіпсіздікті арттырудағы 
Қазақстанның рөлін арттырады… 

ДМК-ге мүше болған соң көп ұзамай қауымдастық 
Дүниежүзілік энергетикалық кеңеске (ДЭК) қосылады. 
Осы сәттен бастап KAZENERGY біздің елдің ДЭК 
жанындағы Ұлттық комитетінің қызметтерін үйлестіруге 
қатысады. Кеңеске мүшелік ету біздің елге бүкіл әлемнің 
энергетика саласындағы кәсіпқой ұйымдармен және беделді 
сарапшылармен әріптестікті кеңейтуге, сонымен қатар 
энергетикалық дамудың өзекті мәселелерін қарастыруға 
мүмкіндік береді. KAZENERGY қауымдастығының осы 
мәселелерді талқылауға қатысуы Қазақстанды бірте-бірте 
ғаламдық энергетикалық күн тәртібін қалыптастыруда 
бірінші рольге шығарады. 2014 жылы қауымдастық Астана 
экономикалық форумы шеңберінде ҚР Үкіметімен және 
«Самұрық-Энерго» АҚ-мен бірлесіп «Ауыспалы кезеңдегі 
энергетика: мүмкіндіктер мен тәуекелдер» тақырыбында 
Дүниежүзілік энергетика көшбасшыларының саммитін 
(World Energy Leaders’ Summit) ұйымдастырады. Екі 
жылдан кейін - 2016 жылы – ҚР қатысуымен «Жаңа 
межелерге бастар жол» тақырыбында 23-ші Дүниежүзілік 
энергетикалық конгресс өтеді. 

Осы бағыттағы жетістіктер Қазақстанның дәстүрлі 
энергетикалық ресурстарды өндіретін ірі өндіруші ел ғана 

емес, жаңармалы энергияны өндіретін және тұтынатын жеке 
жобалары бар мемлекет екенін көрсетеді. 

Олардың ішінде жел электр қуатын, күн энергетикасын, 
басқа да жаңармалы энергия көздерін (ЖЭК) өндіретін 
қуаттылықтарды құру да бар. Бір жағынан ол іс жүзінде жері 
кең, халқы біркелкі қоныстанбаған Қазақстанды энергиямен 
жабдықтауға көмектеседі. Екінші жағынан KAZENERGY 
көмегімен ЖЭК процестері мен технологияларын дамытуға 
қосыла отырып, республикаға осы салада тәжірибе алуға 
және оның дамуына әсер етуге мүмкіндік беріледі. Яғни 
еліміз жаңа энергетикалық нарықтың қалыптасуына және 
үйлестірілуіне ең басынан қатыса алады. Бұл аса маңызды іс 
– ұлттық мүддені қамтамасыз ету қазірдің өзінде энергетика 
мен экономиканың перспективті секторын қалыптастыру 
сатысында тұр. 

KAZENERGY Қазақстанның петросаяси қатынас-
тарын әлемдік мұнай және энергетика бизнесінің 
әртүрлі тараптарымен дамытуда. Мысалы Халықаралық 
энергетикалық агенттікпен (ХЭА) әрекеттестік етуде. 2015 
жылы сәуірде ХЭА атқарушы директоры МЭА Мария 
Ван дер Ховеннің Астанаға сапары барысында Агенттік, 
Қазақстанның Энергетика министрлігі, КAZENERGY 
қауымдастығы арасында өзара түсіністік туралы 
меморандумға қол қойылды. 

Халықаралық энергетикалық агенттік – әлемдік салалық 
жүйенің ерекше қатысушысы. Бұл – энергия тауарларының 
негізгі импортері болып табылатын ең бай және дамыған 
елдерді біріктіретін Экономикалық ынтымақтастық және 
даму ұйымы (ЭЫДҰ) шеңберінде жұмыс істейтін беделді 
халықаралық орган. 

Оның көмірсутегін сатып алушылар ретіндегі 
коммерциялық және стратегиялық мүдделері ОПЕК - 
Мұнай экспорттаушылар ұйымы сияқты картельдердің 
басымдықтарынан ерекшеленеді. Бірақ қауымдастық 
арқылы әрекет ететін Қазақстан ендігі жерде дүниежүізілік 
энергетикалық қауымдастықтың «әртүрлі үстеліндегі» 
қалаулы серіктес болып отыр. Жамболат Сәрсенов мұндай 
серіктестікті әртараптандыру саясатының мәнін былай 
деп түсіндіреді: «Бүгінде ғаламдық энергетикалық кешен 
күрделі көп деңгейлі жүйе, оған қарапайым саяси тәсілдер 
жарамайды».

Өткен және қазіргі онжылдықтар межесінде Қазақстанның петросаяси 
дипломатиясы әлемдік аренада елеулі табыстарға жетеді. Оған KAZENERGY 
қауымдастығының халықаралық істерге белсенді араласуы жағдай жасайды.
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Қазақстан ДАУДЫҢ ОРНЫНА 
МЕДИАЦИЯ ұсынады 

Нәтижесінде 2014 жылы Энергетикалық Хартияның 
жоғарғы басшы органының Төрағасы болып - бірінші 
мемлекет – Қазақстан Республикасы тағайындалады. Сол 
жылдың қараша айында Конференцияның 25-ші сессиясы 
болады, онда Энергетикалық Хартияның келесі бес жылға 
арналған негізгі стратегиялық даму бағыттарын белгілейтін 
«Астана декларациясына» қол қойылады. ҚР атынан Төраға 
болып сол кездегі Мұнай және газ министрі Ұзақбай 
Қарабалин, оның орынбасары лауазымына - Жамболат 
Сәрсенов тағайындалады. 

Сәрсенов Қазақстан үшін және KAZENERGY үшін 
Конференцияға төрағалық ету салтанатты акт емес, ұзақ 
мерзімді ойластырылған саясаттың бір бөлігі деп әңгімелейді. 
«Біз өзімізді сенімді әрі тәжірибелі халықаралық серіктес 
ретінде көрсете алдық және дүниежүзілік энергетикалық 
басқару жүйесінде Хартияның алдыңғы қатарға шығуы 
жолында жұмыс істеуге әзірміз. Біздің бастамамыз соңғы 
уақытта ғаламдық отын-энергетика кешенін дамыту 
шындығы мен кейбір мемлекеттер мен саясатшылардың 
позициясы арасында туындаған алшақтықтарды, 
үйлесімсіздіктерді келешекте жоюға көмектеседі деп сенемін. 
Сондықтан Қазақстанның және атап айтқанда KAZENERGY 
қауымдастығының Хартия процестеріне қатысуы геосаяси 
тұрғыдан маңызды»,- деп түсіндіреді КAZENERGY 
Төрағасының Орынбасары.

Халықаралық арбитражға шағымдануды және ұзақ 
уақытқа созылатын істі қарауларды болдырмау үшін 
медиацияны (делдалдық – үшінші бейтарап және әділ 
тараптың қатысуымен дауларды реттейтін баламалы 
технологияны) пайдалану - Қазақстан мен KAZENERGY 
ұсынған осы саладағы басты ұсыныстардың бірі болды. 

Оған қоса Астана Конференция қатысушыларына дауларды 
тиімді шешу және олардың туындауын болдырмау үшін 
Энергетикалық Хартияның Бас хатшысы жанындағы 
Омбудсмен постын белгілеуді ұсынды. KAZENERGY 
қауымдастығында энергетикалық секторға транзит пен 
сауда-саттық бөлігінде инвестицияларды алға бастыру, 
Энергетикалық Хартия проецсін жаңарту бойныша 
ұсыныстар да әзірленді. 

Осы жылдары әзірленген ҚР энергетикалық 
секторындағы инвестициялық климат пен нарық құрылымына 
тереңдетілген шолу мемлекеттің кәсіпкерлік ортаға 
арналған жағдайды біршама жақсартқанын көрсетті, тікелей 
инвестицияның өсуі осының дәлелі. Өндіру ұлғайған, 
халықаралық сауда-саттық пен ынтымақтастықты дамытуға 
арналған мұнай және газ құбырлары желісі түбегейлі 
жаңартылып, кеңейтілген. 

Ендігі жерде республика үшін басым міндеттердің бірі 
экономиканың энергия сыйымдылығын азайту болып тұр. 
Ал бұл технологиялық жаңарту, энергия тұтынуға бақылауды 
күшейту, қоғамдастықты энергия тиімділігі саласындағы 
бағдарламалар, тиісті тарифтік саясат туралы ақпараттандыру 
деңгейін жоғарылату, коммуналдық қызметтерді әрі қарай 
оңтайландыруды талап етеді. 

Биылғы жылы Энергетикалық Хартия Хатшылығы 
мен KAZENERGY Қазақстанның энергия тиімділігі 
саласындағы саясатына тереңдетілген шолуын аяқтайды. 
Онда осы саладағы стратегия мен саясат әзірлеудің 
ағымдағы мәртебесін кешенді бағалау ғана емес, энергия 
үнемдеуге кедергі келтіретін негізгі қиындықтар мен 
тосқауылдар қамтылған.

Анағұрлым күрделі, көп факторлы тәсілдер Қазақстанның және оның мұнай-газ 
қауымдастығының саясатына сай келеді. КAZENERGY қауымдастығы – Еуропалық 
Энергетикалық Хартия Конференциясының қатысушысы, бұл ұйым энергия тауарларының 
еркін саудасы мен транзиті қағидасын ұстанады. Оның кезекті форумында КAZENERGY 
қызметтерді ұйымдастыратын және жоспарлайтын күн тәртібін қалыптастырудағы төраға 
елдің рөлін едәуір арттыру идеясын қолдайды. 

«Бүгінде ғаламдық 
энергетикалық кешен 
күрделі, көп деңгейлі жүйе, 
оған қарапайым саяси 
тәсілдер жарамайды».

Жамболат Сәрсенов,
КAZENERGY қауымдастығы Төрағасының орынбасары,
ДМК Президентінің Арнайы кеңесшісі



ҰЛТТЫҚ 
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ 
БАЯНДАМА 

Қазақстанның мұнай-газ және энергетика 
кешенінің жай-күйі мен перспективаларының 
зерттеулері арасында KAZENERGY қауымдас-
тығының Ұлттық энергетикалық баяндамасы 
ерекше орын алады. Бастапқыда мамыражай 

2013 жылы әзірленген құжат кейіннен ғаламдық және ұлттық 
экономикаға ауыр соққан 2015 жылы жаңа әлемдік нарықтық 
шындықты ескере отырып қайта әзірленді. Баяндаманы 
әзірлеуді қауымдастық Төрағасы, «Атамекен» ҰКП басшысы, 
ҚР мұнай-газ және корпоративтік қауымдастығының 
көшбасшысы Тимур Құлыбаев ұсынды. 

Бұл зерттеудің қажеттілігін ол былай деп түсіндіреді: 
«Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бес 
институционалдық реформаны іске асыру бойынша 100 
нақты қадамы шеңберінде Қазақстанның қалыптасқан 
жағдайда бәсекеге қабілетін арттыруға бағытталған тұтас 
кешенді шаралар бекітілді және іске асырылуда. Қалыптасқан 
жағдай әртүрлі тәуекелдер туғызады, сондықтан жаңсақ 
қабылданған шешімдердің өтемі жоғары болуы мүмкін, 
сыртқы тәуелсіз сарапшылық пікірдің маңызы зор. Ол энергия 
ресурстарының әлемдік нарығын дамыту перспективаларын, 
оның Қазақстанның отын-энергетика кешеніндегі рөлін, 
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жалпы бәсекеге қабілеттілік пен тиімділікті арттыру бойынша 
қажетті іс-қимылдар мен саяси іс-қимылдардың ұсыныстарын 
қамтиды. Ең алдымен артық қуаттылықтардың құрылысы 
түріндегі тиімсіз қаржы шығындарын болдырмау үшін 
отын-энергетика кешені үшін және тұтас ел экономикасы 
үшін энергия ресурстарын ішкі тұтынудың объективті 
болжамы өзекті болып табылады. Сондықтан KAZENERGY 
қауымдастығы өз мүшелерінің қолдауымен және ExxonMobil 
Kazakhstan Inc. және «Самұрық-Энерго» АҚ-ның ерекше үлес 
қосуымен «KAZENERGY Ұлттық энергетикалық баяндамасы 
2015»-ті әзірлеуге жетекші халықаралық консалтингілік 
компаниялардың бірі - IHS Energy тартты. 

KAZENERGY Ұлттық энергетикалық баяндамасында 
елдің отын-энергетика кешенінің негізгі көрсеткіштері мен 
перспективтік тренділері бейнеленген, саланың алдында 
тұрған міндеттердің болжамды шешімдері ұсынылған». 

10-шы Еуразиялық KAZENERGY форумында «Ұлттық 
энергетикалық баяндама» бойынша шолуды көпшіліктің 
назарына энергетика салсындағы танымал сарапшы, IHS 
вице-төрағасы, Пулитцер сыйлығының лауреаты Дэниель 
Ергин ұсынды. Ол Қазақстанның отын-энергетика кешеніне 
арнап ұзақ мерзімді перспективаға базалық болжам 
жасалғанын, онда бірқатар қозғаушы күштер, оқиғалар мен 
жағдайлар ескеріліп, қаралғанын атап көрсеті. 

«Десек те біз жағдайдың іс жүзінде қалай 
қалыптасатыны елдің шикізат-минералдық базасына 
ғана және халықаралық нарықтағы оқиғалардың қалай 
өрістеуіне ғана байланысты емес, бірінші кезекте Қазақстан 
Республикасының Үкіметі қабылдайтын саяси шешімдер мен 
шараларға байланысты болатынын түсінеміз әрі солай болады 
деп санаймыз», - деп Дэниель Ергин мемлекет саясатының 
мәнін ерекше атап көрсетті. 

Шынында да KAZENERGY Ұлттық энергетикалық 
баяндамасы салалық қауымдастық пен корпоративтік секторда 
ғана сұранысқа ие болып қана қоймай, сонымен бірге ЖЭК 
қатысты инвестициялық, салықтық және өзге де шешімдерді 
қабылдау барысында мемлекеттік органдарға да пайдалы 
болды. Қазақстандық және халықаралық талдаушылардың 

бұл сараптамалық зерттеуі соңғы жылдардағы мемлекеттік 
энергетикалық саясатты қалыптастыруға негіз болды. Бұл 
құжаттың басқа да барлық прагматикалық құндылығына 
қоса оның пайда болуының өзі және резонанс туғызуы 
Қазақстанның мұнай-газ қауымдастығының қаншалықты 
абырой-беделі артқанының және салалық және ұлттық 
тәуелсіздікті дамыту бойынша тынбай еңбек ете жүріп 
республика билігі мен үкіметінің жоғары сеніміне ие 
болғанының дәлелі болды. 

Қазақстан үшін, оның салалық қоғамдастығы үшін 
өзекті мәселелерді шешу жолында KAZENERGY тиімді 
серіктестік ету нәтижесінде халықаралық ұйымдармен 
бірлесіп акциялар және іс-шаралар өткізді. Өткен жылдан 
бері қауымдастық БҰҰ Еуропалық Экономикалық 
Комиссиясымен (БҰҰ ЕЭК) әріптестіктің жаңа кезеңін іске 
асырып жатыр. KAZENERGY бастамасымен серіктестер 
EXPO-2017 шеңберінде «Энергетиканың тұрақты дамуын 
қамтамасыз ету» деген ортақ атаумен Министрлер 
конференциясы мен 8-ші халықаралық форумды өткізді. 
Осы шараларда қабылданған министрлер декларациясында 
жаңа 2030 жылға дейінгі (Agenda 2030) кезеңдегі ғаламдық 
күн тәртібінің мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ету 
бойынша нақты шаралар қамтылған. Бұл декларация EXPO 
2017 көрмесінің негізгі қорытынды құжаты – Құндылықтар 
манифесіне енгізіледі, ал Астанада БҰҰ қамқорлығымен 
Халықаралық «жасыл» технологиялар мен инвестициялық 
жобаларды дамыту жөніндегі орталықты құру туралы 
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасына жалпы 
қолдау көрсету - басты бағыттардың бірі болмақ.

Осылайша KAZENERGY Қазақстан тәуелсіздігінің 
қазіргі 25 жылдық межесінде ең перспективті әрі футуристік 
энергия – жаңармалы қуат көздерін дамытудың ұзақ мерзімді 
жоспарларын іске асыруға көшті. 

ЭКСПО-2017 шеңберіндегі Министрлер конференциясы 
және 8-ші Халықаралық форум



KAZENERGY
келешекке арнап кворум жинайды 

Форум жұмысына Германия канцлері, Nord 
Stream құбыр консорциумы акционерлер 
комитетінің төрағасы Герхард Шредер сияқты 
мемлекет басшылары және Дүниежүзілік 
Мұнай Кеңесінің президенті Рандал Госсен 

сияқты халықаралық салалық бірлестіктің басшылары және 
Дүниежүзілік Энергетикалық Кеңестің бірінші тұлғалары 
қатысты.

Сонымен қатар Дүниежүзілік және Еуропа банкі сияқты 
мұнай-газ және қаржы корпорацияларының басшылары, 
мұнай-газ алыптары - «Газпром», Chevron, ExxonMobil, Royal 
Dutch Shell, BG Group, Conoco Phillips бірінші тұлғалары, ірі 
инвестициялық компаниялардың, бағалау агенттіктерінің, 
және JP Morgan Plc, HSBC Bank Plc, Platts қоса алғанда 
көптеген басқа да ұйымдардың басшылары қатысты.

Мұндай өкілдік Форум қатысушыларының талқылау-
лары қазақстандық және әлемдік энергетикалық күн тәртібіне 
әсер ететінін, осы жерде ұсынылған идеялар жиналыстың 
беделімен бекітілетінін білдіреді. Еуразиялық форумдарда 
Салық кодексін, жер қойнауын пайдалану және экология 
саласындағы заңнаманы ырықтандыру бастамалары, 
Өндіруші саланың ашықтығы бастамасын әкімшіліктендіру 
және іске асыруды жеңілдету, мұнай-газ және энергетика 
жобаларындағы жергілікті үлесті кеңейту шаралары 
ұсынылды. ЖЭК дамыту, энергия үнемдеу, технологиялық 
жаңарту және адами капиталды дамыту тұжырымдамасы 
белгіленді. Көптеген жағдайларда Еуразиялық форумда 
ұсынылған қазақстандық алаңдағы жаңалықтар 
энергетикалық елдер мен компаниялардың әлемдік 
тәжірибесіне көшірілетін тәжірибелік нұсқаға айналды. 

Еуразиялық энергетикалық саммит құрамында 
өтетін Халықаралық «KAZENERGY» Жастар форумы жас 
көшбасшыларды көтермелеу және ұрпақ сабақтастығын 
қамтамасыз ету жолындағы заманауи шешім болды. Мұнда 
Тәуелсіз Қазақстан мұнайшыларының аға буынының жас 
буынға өмірлік тәжірибесі мен құндылықтарын табыстау үшін 
танымал салалық қайраткерлер мен талантты жастар ашық 
қарым-қатынас жасайды. Жастар мұнай-газ және энергетика 
кешенінің әртүрлі салаларына инновацияларды ендіру үшін 
мұнайшы қайраткерлерге, байқау комиссиясына өз идеялары 
мен әзірлемелерін таныстырады. Салалық корпорациялар 
осы жерде жаңа технологиялық шешімдермен және жас 

өнертапқыштармен танысады, ал жастар «әлеуметтік лифтіні» 
пайдалану мүмкіндігіне ие болады. 

Бұл шаралар – KAZENERGY қауымдастығы, 
Еуразиялық және Жастар форумы арқылы республиканың 
технологиялық, кәсіби, әлеуметтік-қоғамдық қатынастарын 
жетілдіру жолында Қазақстанның мұнай қауымдастығы 
жасап жатқан іс-әрекеттердің бір бөлігі ғана. Мұнайшылар 
осы бағытта Қазақстанның әлемнің бәсекеге қабілетті 50 
елінің қатарына кіруі үшін үлес қосуда. Қазақстандық 
мұнай қауымдастығының жаңа буыны бастапқыдан-ақ 
белсенді әрі шығармашыл күш болып қалыптасуда, олардың 
креативі виртуалдық қателесулерге емес, нақты қызметтерге 
бағытталған. 

Мұндай мүмкіндіктерді қауымдастық қызметінің 
басынан бастап жүзеге асырылып келе жатқан KAZENERGY 
білім беру бағдарламасы кеңейтіп отыр. Бұл бағдарламада 
оқушылар мен студенттерге шәкіртақы төлеу, сонымен 
қатар ҚР салалық оқу орындарына гранттар беру көзделген. 
KAZENERGY мүшелері: «ҚазМұнайГаз», Shell, Chevron, 
«Маңғыстаумұнайгаз», басқа да компаниялар демеушілік 
көмек көрсетеді. 2007 жылдан бастап 2016 жылға дейін 
барлығы 200 млн теңгеден астам шәкіртақы төленді, ол 
ҚР жоғары оқу орны мен колледждерінің 1000-нан астам 
оқушыларына, сонымен қатар техникалық және кәсіби 
білім беретін, мұнай-газ саласының және ІТ-пәндерінің 
оқытушыларына және ҚР өндірістік оқыту шеберлеріне 
берілді. Шәкіртақы бірінші кезекте табысы аз, көп балалы 
және толық емес отбасылардан шыққандарға, сонымен 
қатар жетімдерге, мүгедектерге, «Алтын Белгi» төсбелгісінің 
иегерлеріне, оқу озаттарына, республикалық, халықаралық 
олимпиадалар мен ғылыми жоба жеңімпаздарына беріледі. 

Қауымдастық мүшелері оларға тәжірибеден өту 
үшін өндірістік база ұсынады, техникалық, кәсіби, жоғары 
білім және жоғары білімнен кейін білім беретін оқу 
мекемелерінің түлектеріне біліктілік беретін комиссияларға 
қатысады. Бағдарламаға қатысушыларды іріктеу барысында 
KAZENERGY сарапшылары: бес-он жылдан кейін салаға 
қандай технологиялар мен дағдылар қажет болады, жаңа 
көмірсутегі кен орындары игеруге қашан беріледі, ал 
қолданыстағы кен орындары өндірудің толысқан сатысына 
қашан өтеді деген сияқты келешекті болжамдау факторларын 
ескереді.

KAZENERGY Қазақстанның мұнай-газ қауымдастығы болып құрылғаннан бері 
қауымдастықты халықаралық салалық және петросаяси ортаға өзінің ұлттық 
күн тәртібін ұсыну үшін пайдалануға тырысты. Ол үшін жоғарыда айтып өткен 
Еуразиялық KAZENERGY энергетикалық форумы ең тиімді тәсіл болды. 

204 МҰНАЙ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ:
ЖҰМЫЛА КӨТЕРГЕН ЖҮК ЖЕҢІЛ

VI бөлім
Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы

¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы



Қазақстанның мұнай-газ қауымдастығы білім беру 
саласы мен өндірісті байланыстыра отырып, кадрмен 
қамтамасыз етіп жатыр. Қауымдастық Бағдарламасының 
екінші міндеті – оқу орындары мен жер қойнауын 
пайдаланушылар арасындағы байланысты нығайту, лицей, 

колледж, жоғары оқу орындарына мұнай-газ кешеніне ең 
қажетті мамандарды даярлауға бейімделуге, қазіргі заманғы 
кәсіби білім беру және ғылыми технологияларды пайдалануға 
көмек көрсету. 



БІРТҰТАС КОМАНДА
Жалпы мұнай саласындағы қызметтердің - үміт 

пен романтика кезеңінен тұратын геологиялық далалық 
іздеулерден бастап адам аяғы баспаған жерлерді игеру 
үшін жанкештілікпен жұмыс істеуге дейінгі қызметтердің 
ерекшелігі - бұл сала онда жұмыс істейтін адамдарды, 
мыңдаған қызметкерлер еңбек ететін ұжымдарды ортақ 
бір мақсатқа, бір іске жұмылдырады. Оған қоса өндірістік 
тапсырмалар мемлекеттік ұлттық мәндегі міндеттермен 
толықтырылады, себебі бұл істер Қазақстанның мұнай-
газ тарихында мемлекет өз Тәуелсіздігін алғаннан кейін 
жүзеге асырылды. Салалық қауымдастық мұнай-газ 
кешенін бөлшектеу дәуірінен де өтті, жаңа бағыт-бағдар 
таба білді, МГК отандық қуатты секторының қалыптасуын 
қамтамасыз етті. 

Тәуелсіздік жылдарында қазіргі онжылдықтың бас 
кезінде Қазақстанның мұнай-газ саласында бірнеше ірі 
кәсіподақ ұйымдары құрылды, олардың басым көпшілігі 
Атырау және Маңғыстау облыстарында болды. Әрбір 
кәсіподақ өзін салалық одақ деп санады, бірақ олар 
бытыраңқы болатын. 2012 жылы еңбек туралы жаңа заң 
қабылданғаннан кейін бірлескен салалық кәсіподақтар құру 
және қалыптасқан кәсіби ынтымақтастық тәжірибесін өзгерту 
қажет болды.

Қазақстанның мұнай-газ қауымдастығын дамытудың 
осы кезеңінде кәсіподақ бірлестіктерін құру туралы 
«ҚазМұнайГаз» тобындағы кәсіпорындардың бастама 
көтеруінің қисыны бар. Барлау, өндіру, мұнай және газ 
тасымалдау, мұнай өңдеу, сервистік сектордағы жұмыстармен 
айналысатын ұжымдар «Мұнай-газ кешені қызметкерлерінің 
салалық кәсіби одағы» деп аталатын республикалық 
қоғамдық бірлестік құрды. МГК ұлттық секторы алдыңғы 
онжылдықта және соңғы жылдары да корпоративтік қайта 
құрулардың, әлеуметтік қозғалыстардың новаторы ретінде 
талай рет іс-қимылдар жасады. Бұдан былай кәсіби бірігуді 
басқа да ортаның көптеген қызметкерлері талап етті. 

Құрылтай съезд әртүрлі өңірлерде жұмыс істейтін 
ұлттық мұнай-газ компанияларының еншілес ұйымдарының 
және олардың өндірістік бөлімшелерінің кәсіподақ 
жетекшілерінің қатысуымен Астанада 2013 жылы қыркүйек 
айында өтті. Съезде кәсіподақ жарғысы бекітілді, оның 
төрағасы, орталық кеңесі және бақылау-тексеру комиссиясы 
сайланды, 10 облыстық филиалдан және солтүстік пен 
оңтүстік астаналардағы бір-бір филиалдан тұратын ұйымдық 
құрылымы бекітілді. «Мұндай кәсіподақтың құрылуы ұлттық 
мұнай-газ операторының әлеуметтік тұрақтылығының 
қосымша факторы болады»,- деді ҚР Кәсіподақтар 
федерациясы төрағасының орынбасары Қайрат Амандықов. 

Бұл расында солай. МГК кешені қызметкерлерінің 
салалық кәсіподағы құрылғаннан кейін келесі жылдың 
өзінде бизнестің әлеуметтік жауаптылығы жөніндегі «Парыз» 
ұлттық байқауының қорытындысы бойынша бірқатар 
мұнай-газ кәсіпорындарының шарттары ең үздік шарт деп 
танылғанының да маңызы кем емес. («Ұлт «чемпиондары»: 
табысқа қосқан үлесі» тарауын қараңыздар).

Қазақстанның мұнай-газ қауымдастығының іс-қимыл-
дары бұрынғыдан да жоғары үйлестіру және әлеуметтік 
жауаптылық деңгейін көрсетіп отыр. ҚР Энергетика 
министрлігі атынан уәкілетті мемлекеттік орган, «Атамекен» 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және KAZENERGY 
қауымдастығы атынан жұмыс берушілер және кәсіподақ 
атынан жұмыскерлердің өкілдері өткен жылдың қараша 
айында 2017-2019 жж арналған Қазақстан Республикасы 
мұнай-газ, мұнай өңдеу және мұнай химиясы салаларының 
салалық келісіміне қол қойды. 

Ол әлеуметтік серіктестік пен диалогты дамыту, 
әлеуметтік-еңбек қақтығыстары мен ереуілдерін болдырмау 
және алдын алу бойынша шараларды орындау, Тараптардың 
мүдделер балансын қамтамасыз ету үшін мемлекет, бизнес 
және еңбек ұжымдарының серіктестігін кеңейту шараларын 
белгілейді… 
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ДАРА МІНЕЗ
Қазақстанның мұнай-газ қауымдастығы KAZENERGY 

қауымдастығына шоғырланған компаниялар ретінде 
және «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының бір 
бөлігі ретінде жер қойнауын пайдалану, өндіріс, мұнай 
өңдеу саласындағы заң жобаларын әзірлеу және талқылау 
істеріне қатыса отырып, ҚР инвестициялық климатына әсер 
етеді. Республиканың жан-жақты прогресіне бағытталған 
ортақ мақсатқа біріктірілген мұнай және энергетикалық 
компаниялар экологиялық, гуманитарлық, білім беру 
бағдарламаларына қомақты қаражат инвестициялайды. Бұл 
– бүкіләлемдік өркениетті мұнай бизнесінің жолы. Бұл – 
Тәуелсіз Қазақстан мұнайшыларының жолы. 

ҚР мұнай-газ қауымдастығы осы жылдары өндірістік 
тапсырмаларды ғана емес, корпоративтік бағдарламаларды да 
абыроймен орындады және әлі де орындауды жалғастыруда 
деп батыл айтуға болады. Күрделі, көбінесе новаторлық 
салалық міндеттерді орындай отырып қазақстандық 
мұнайшылар жеке бизнес-жоспарлармен тұйықталып қалған 
жоқ, керісінше өздерінің мемлекеттік және әлеуметтік 
жауаптылығының шекарасын әртүрлі салаларға – кәсіби білім 
беруден энергетикалық дипломатияға дейін кеңейтті. 

Біздің еліміздің мұнай қызметтеріне байланысты сан 
салалы жақтарын жаңарту мұнай-газ кешенін дамытудың 
бірден-бір жалғасы болды. Бұл міндет тәуелсіздік 
жылдарында өндірілген табиғи ресурстардың және тартылған 
инвестициялар ауқымын ұлғайтумен ғана орындалған жоқ. 
Бұл қарқынды ұлттық өрлеуде Қазақстан халқының адами 
капиталы аса маңызды міндетті атқарды. 

Көрнекті саяси және экономикалық қайраткерлер, 
жоғары білікті мамандар, мұнай-газ кешенінің жауапты 

әрі еңбекқор қызметкерлері республиканың жалпы дамуы 
жолында аянбай тер төкті. Бұл қазіргі жағдайда оңай жол 
емес, бірақ қазақстандықтар әлемге тараған қиындықтарды 
басқаларға қарағанда жылдам еңсерді. Жан басына шаққанда 
ЖІӨ көрсеткішінің өсуі, орташа жалақының көтерілуі, 
халықтың әл-ауқатының жақсаруы және ел тұрақтылығының 
баянды болуы - осының дәлелі. Мұндай ұлттық табыстылық 
- жер қойнауындағы байлықтың озып шығу кепілдігі емес, 
тек мүмкіндік екенін және табиғи байлықты игеру мемлекет 
азаматтарының қызметтеріне байланысты екенін тағы да бір 
рет дәлелдейді. Ол – көптеген ауыспалы мәндер ішіндегі 
тұрақты шама. 

Мұнайшылар бұл мүмкіндікті пайдалануда, былайша 
айтқанда, қызметтік борышпен бірінші орында келеді. 
Мұндай жұмысты атқару үшін ерекше мінез керек, себебі 
көптеген кен орындарының пайдалану мерзімі оншақты 
жыл болса да, бастапқыда бұл табиғи қоймалар ұзақ уақыт 
бойы барлауды, мұқият жайластыруды талап етеді, тек содан 
кейін ғана жеміс бере бастайды. Сондықтан да қазақстандық 
мұнайшылар – болашақты бажайлай алатын дара мінезді 
жандар және кәсіби қасиеттер салалық жобалар мен 
шешімдерде ғана емес, Отан алдындағы басқа да маңызды 
істерде көрінеді. Мұнай-газ кешенін және тұтас Қазақстанды 
дамыту кезеңінде алынған нәтижелер мен тәжірибе осы екі 
процестің қатар жүріп жатқанын дәлелдеді. Алда да солай 
болатыны анық. Адам энергиясы жер қойнауының жасырын 
энергиясын ел пайдасына паш етеді. Мызғымас мақсат пен 
күшті қажыр-қайрат халық болашағына жол салады. 
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Қазақстанның мұнай-газ саласы Тәуелсіздік дәуіріне кеңестік кезеңде әртүрлі себептермен игерілмеген 
ғаламат мүмкіндіктерімен қадам басты. Мемлекет егемендігін алған соң бұл мүмкіндіктер тез шындыққа айнала 
бастады. Тәуелсіз дамудың бас кезінен басталған мұнай өндіру 1991 жылы 26 млн тоннадан 2016 жылы 78 
млн тоннаға жетті. Бүгінде Қазақстан Республикасы әлемдегі қара алтын өндірушілер арасында 15-ші орынды 
иеленіп отыр.  

Мұнай өндірісінің осылайша үш есеге өсуі бұрынғы Шығыс блокта пайда болған көптеген басқа 
мемлекеттер арасында теңдесі жоқ нәтиже.  Газ өндіру бес есеге ұлғайды және бұл да әлемнің біз жақ тұсындағы 
соңғы онжылдықтағы айрықша табыс. 

Қазақстанның өндіру ауқымы зор алып кен орындары - Теңіз, Қарашығанақ, Қашаған – бүгінде бүкіл 
дүниежүзіне әйгілі болып отыр. Тәуелсіздік жылдарында бұл кен орындары новаторлық технологияларды 
ғаламдық мұнай өндірісіне қолданып отырған өндіріске айналды. Олардың игерілуі дүниежүзілік геологиялық 
ғылымды, жер қойнауын пайдалану және машина жасауды дамыту драйвері болды. Осы халықаралық «ғасыр 
келісімшартын» ұйымдастырудың өзі – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ел тәуелсіздігі қарсаңында құрған 
қырағы дипломатиясы мен тиімді инвестициялық саясатының нәтижесі.     

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясына біріктірілген отандық мұнай-газ секторы әлемдік «брендтермен» 
иық тірестіріп, бір қатардан орын алып отыр. Әкімшілік жүйесінен қазіргі корпоративтік қызметтерге көшу 
қиындықтарын жеңіп шыққан қазақстандық мұнай-газ саласының компаниялары бөлек-бөлек активтерден тұтас 
Еуразия нарығын қамтитын  және көмірсутегін өңдеуден бастап оны терең өңдеуден алынатын өнімдерді бөлшек 
саудада сатуға дейінгі бизнес-процестері бар қуатты сатылас шоғырландырылған конгломератқа айналды. 

Мұнай жобаларын іске асыру Қазақстанға 100 миллиард доллардан астам шетелдік инвестиция әкелді. 
Олар салыстырмалы мөлшерде мемлекеттік бюджетке түсетін түсімдерге, тұтас республиканың әлеуметтік-
экономикалық  дамуына, ел азаматтарының әл-ауқатын арттыруға жұмсалатын салымдарға айналды, мұнай-
газ саласында ондаған мың жұмыс орындары және экономиканың онымен шектес салаларында жүздеген мың 
қосымша бос орындар ашылды. 

Сол себепті тәуелсіз Қазақстан тарихында отын-энергетика кешені өзінің ұлттық экономиканың іргетасы 
ретіндегі рөлін одан сайын арттыруда. Мұнай-газ саласы жыл сайынғы өнеркәсіптік өндірістің 40%-ын, 
мемлекеттік бюджеттің табысты бөлігінің  45%-ға жуығын қамтамасыз етеді. Республика азаматтары үшін 
әлемдік экономиканың драмалы қиындықтарын жеңілдететін ҚР Ұлттық қорын негізінде дәл осы мұнай табысы 
толықтырады. Мұнай саласынан қорға түсетін қаражат қазақстандықтардың келешек ұрағына да қызмет етеді. 

Осы жылдары орын алған саяси оқиғалар көрсеткендей, мұнай-газ кешені Қазақстанның стратегиялық 
қауіпсіздігіне және тұрақтылығына маңызды үлес қосады. Біздің елдің АҚШ, Еуропалық Одақ, Қытай, Ресей  
басшыларымен және инвесторларымен жасаған энергетикалық жобалары мен келісімдері осы елдер мен 
бірлестіктердің Қазақстанмен серіктестік құруға деген қызығушылығын арттырды. Әртүрлі тараптардың өзара 
ортақ мүддеге тоқайласуы қазіргі ғаламдық өркениетте біздің елді әріптестік көзіне айналдырды. 

Қазақстанның әлемнің әртүрлі нарықтарына экспорттау ағынын құратын ойластырылған саясаты: Каспий 
құбыр консорциумы жүйесі, Қазақстан-Қытай мұнай құбыры, Түрікменстан – Өзбекстан – Қазақстан – Қытай 
газ құбыры, Оңтүстік Еуропаға баратын ҚР мультитранспорттық бағыты, ҚХР-ға ресейлік мұнайды транзиттеу 
осы процестерде маңызды рөл атқарғаны түсінікті. Бұл жобалар коммерциялық мақсатта жүзеге асырылды, бірақ 
сонымен бірге Қазақстанның әлемнің ірі экономикасы - Еуразияның энергетикалық жүйесінің орталығындағы 
орнын бекітіп, республикаға өткізу нарығын еркін таңдау мүмкіндігін берді.  

Қазақстан Каспий теңізінің орасан зор мұнай-газ қорларын коммерциялық пайдалануға кірісті. Қашаған 
пайдалануға берілді, жақын арада Каспий қайрағында ашылған басқа кен орындарын игеру басталады. Теңіз 
кен орнында Болашақ Кеңею Жобасы іске қосылды, ол тұтастай бір мұнай елінің өндіріс көлеміне тең өндіру 
өсімін қамтамасыз етеді. Ол он мыңдаған қазақстандықтарды жұмыспен қамтамасыз етеді, Республикамыздың 
миллиондаған халқының әлеуметтік әл-ауқатын арттырады. Алдымызда тағыда басқа алпауыт – Қарашығанақты 
дамыту жобасы күтіп тұр.

Сөз соңында  



2015 жылы құрамына геология-минералогия ғылымдарының докторы 
Герой Жолтаев, геология-минералогия ғылымдарының кандидаты Құрманғазы 
Есқазиев, геология-минералогия ғылымдарының кандидаты Петр Коврижных, 
геология-минералогия ғылымдарының докторы Балтабек Қуандықов, техника 
ғылымдарының докторы Евгений Огай кіретін, Қазақстан Республикасы 
Минералды ресурстар академиясының академигі Орал Ашқұлақов жетекшілік 
ететін авторлық ұжым Қазақстанның 15 шөгінді бассейніне кешенді бағалау 
жүргізуді аяқтады. Аталған жұмыстың қорытындысы бойынша жаңадан 
«Қазақстан Республикасының мұнайлы және келешегі бар бассейндерінің атласы» 
басып шығарылды. Мұндай ауқымды жұмыс Қазақстанның зор әлеуетін көрсетті 
және шығарып алынатын мұнай-газ ресурстарының жеке болжанған бағалауынан 
үш еседен артық шамаға: 22,7 млрд. тоннадан 76,4 млрд. тоннаға дейін асып түсті! 

Сондай-ақ Каспий маңы ойпатының мұнайлы терең беткейлерін барлау және 
игеру бойынша «Еуразия» амбициялық жобасының келешегі жарқын болады деп 
болжануда. Бұл жетістіктер мұнай-газ саласының дамуы жалғасады деп сеніммен 
айтуға мүмкіндік береді. Қазақстанның мұнай және газ саласының кешенді рөлі 
әлі де дами бермек, себебі елдің табиғи байлығы, сонымен қатар қазірдің өзінде 
қалыптасқан өндірістік әлеуеті мен жоспарланған қосымша қуаттылықтары 
энергия тасымалдағыштарды өндіру және оларды экспорттау ауқымының одан әрі 
өсетінін айқындайды. Демек,  ҚР мемлекеті, экономикасы, азаматтары үшін мұнай 
табыстарының маңыздылығын арттырады, еліміздің саяси ықпалын күшейтеді. 

Өңдеуші сектордың қазіргі технологиялық деңгейге көшуі, осының 
нәтижесінде жоғары класты мұнай өнімдерін шығару ауқымының ұлғаюы - мұнай 
саласының маңызын одан ары күшейтеді. ҚР өзінің жеке өндірісін кеңейту арқылы 
импорттан құтылады. Осыларға қатарлас Қазақстанның ішкі нарығында басқа 
отын түрлерінен экологиялық газ отынына көшу дамытылуда. Қымбат импорттық 
тауарлардың орнына отандық өнімді пайдалану, шығыны көп энергияны үнемді 
әрі таза энергия көзіне ауыстыру, бұл – елде қарқындап дамып келе жатқан отын 
өнеркәсібін жаңарту ісі.  Бұл процесс өз кезегінде қазақстандық экономиканың 
бәсекеге қабілетін арттыруға елеулі үлес қосады. 

Республиканың отын-энергетика кешені алдыңғы жылдары дәстүрлі қазба 
энергиясы көздерінің өндірісін ғана дамытып қоймағаны қазірдің өзінде белгілі. 
Қазіргі замандағы басқа да мұнайлы ұлттар сияқты Қазақстан да жаңармалы 
энергия көздері жобаларын (ЖЭК) алға бастыруды қолға алды. Қазақстан 
Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық жоспарында «жасыл» 
энергетика жобалары белгіленген, алғашқы келісімшарттар жасалуда. Осы 
жобалардың қатысушылары технологиялар мен инвестицияларды тартуда мұнай-
газ секторы тәуелсіздіктің бірінші онжылдығында өз міндетіне алған осындай 
рөлді бірте-бірте атқара бастады.   

Қазақстанның жаңармалы энергия көздері бойынша әлеуеті 2,7 трлн. кВт да 
жоғары деп бағаланып отыр, ал бұл дегеніңіз елде жыл сайын өндірілетін мұнай 
мен газдың энергетикалық жылу шығару мүмкіндігінің қазіргі ауқымынан 2 есе 
жоғары екенін білдіреді. Басқа қазба отын түрлерін қоспағанда ЖЭК-ті толыққанды 
пайдалану ҚР-ны әлемнің ең ірі 5 энергетикалық мемлекетінің қатарына кіргізеді.    

Дәстүрлі және жаңармалы энергия көздерін дамыту міндетін Қазақстан, 
сөзсіз, қатарлас алып жүреді. Бұл ұзақ перспективті идея және оны жүзеге 
асырумен қазақстандықтардың бірнеше ұрпағы айналысады. ЖЭК жобаларын 
іске асыратындардың ішінде қазіргі отандық отын-энергетика кешенінің 
мамандандырылған жаңа бөлімшелерінің қызметкерлері, ХХІ ғасырдың «жаңа» 
энергетиктері мен  мұнайшылары да болуы мүмкін деуге негіз бар… 

Бүгінгі мұнай өндірісі өткен жүзжылдықтың бас кезіндегі алғашқы өндіру 
тәжірибесінен, ал салалық қызметтерді ұйымдастыру әдістері – кеңес дәуірінің 
соңындағы тәсілдерден түбегейлі ерекшеленеді. Бірақ қаншалықты инновациялық 
өзгерістер болғанымен Қазақстанда дәстүр мен ұрпақ сабақтастығы сенімді 
жалғасын табуда. Өткен жылдардың табысы мен жетістігі жаңа мақсаттарға қол 
жеткізудің сара жолы екені даусыз. 
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Тәуелсіз Қазақстанның мұнай-газ саласы



Бұл жетістіктер мұнай-газ саласының 
дамуы жалғасады деп сеніммен айтуға 
мүмкіндік береді. Қазақстанның мұнай 
және газ саласының кешенді рөлі әлі 
де дами бермек, себебі елдің табиғи 
байлығы, сонымен қатар қазірдің өзінде 
қалыптасқан өндірістік әлеуеті мен 
жоспарланған қосымша қуаттылықтары 
энергия тасымалдағыштарды өндіру және 
оларды экспорттау ауқымының одан әрі 
өсетінін айқындайды. Демек,  ҚР мемлекеті, 
экономикасы, азаматтары үшін мұнай 
табыстарының маңыздылығын арттырады, 
еліміздің саяси ықпалын күшейтеді. 



¬айта ¶Ѕрулар мен јзгерiстер жолы

1991-2016

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Осы кітапты әзірлеу барысында 
Алтыншаш Алпысбаеваның «Мұнайшы шыңы» 
картинасының репродукциясы пайдаланылды

Кітап материалдарын немесе оның үзінділерін 
көшіріп алу үшін KAZENERGY қауымдастығының 

жазбаша рұқсатын алу қажет

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

Мәтіннің авторы
И.П. Ивахненко 
Журналист

Техникалық редакторы
С. Исмаилова
KAZENERGY қауымдастығының баспасөз хатшысы

Дизайнын жасаған, беттеген, баспаға дайындаған
С. Есентаев / «ECA-Studio»

Аудармасы
Г. Оспанова, А. Абайлдаева

Редакция алқасы
Т. Құлыбаев,
KAZENERGY қауымдастығының Төрағасы
Ұ. Қарабалин, 
KAZENERGY қауымдастығы Төрағасының Орынбасары
К. Сафинов,
ҚР Энергетика министрлігінің жауапты хатшысы
Ж. Сәрсенов
KAZENERGY қауымдастығы Төрағасының Орынбасары
Б. Ақшолақов,
KAZENERGY қауымдастығының Бас директоры 
Қ. Есқазиев,
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ Бас директоры
Д. Берлібаев,
«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы
Қ. Қабылдин,
КҚК Бас директорының Орынбасары
Ж. Құлекеев,
ББТ ҒЗИ ЖШС Бас директорының кеңесшісі
Ж. Марабаев,
«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» бірінші басқарушы 
директорының орынбасары
Д. Тиесов,
«ҚазМұнайГаз – өңдеу және маркетинг» АҚ Бас директоры

Тиражы: 1500 дана.

Кітап тапсырыс берушінің файлынан Қазақстан Республикасының 
«Регис – СТ Полиграф» ЖШС типографиясында басып шығарылды.

Форматы 240х327, гарнитурасы: Times New Roman, Tahoma, офсеттік баспа


