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А. ж. шілдеде Қауымдастық кеңесі мақұлдағаннан кейін алдағы бес жылға 
арналған жаңа Даму стратегиясы бекітілді. 

Әлемде және ҚР-да энергетикалық және экологиялық саясаттағы өзгермелі 
басымдықтар жағдайында  Қауымдастық өз жұмысына отандық мұнай-газ және 
электр энергетикасы салаларын тұрақты және теңгерімді дамыту ісін мақсат етіп 
қойып отыр.

Қауымдастықтың 2025 жылға дейінгі жаңартылған стратегиялық басымдықтары 
мүше компаниялардың стратегиялық құжаттарын талдауды, кәсіпорындар 
қызметіндегі ағымдағы проблемалық мәселелерді жинауды және талдауды 
ескере отырып, сондай-ақ энергетика саласына қатысты Қазақстанның реттеуші 
саясатын дамытудағы өзекті үрдістерді ескере отырып әзірленді және мыналарды 
қамтиды:

1) "энергетикалық көшу" және экологиялық талаптарды арттыру процесінде 
мұнай-газ және электр энергетикасы секторлары компанияларының орнықты 
дамуы (төмен көміртекті даму, декарбонизация, ЕҚТ енгізу);

2) "жасыл энергетика" жобаларын дамыту (жаңартылатын және баламалы көздер);

5) геологиялық барлауға жаңа инвестицияларды қолдау және мұнай-газ өндіруші 
кәсіпорындардың қызметіндегі реттеушілік кедергілерді жою;

6) тарифтік және өзге де реттеудің қолайлы жағдайлары, электр энергетикасы 
кәсіпорындарының қызметіндегі реттеушілік кедергілерді жою;

3) мұнай-газ химиясы және көмір химиясы жобаларын дамыту;

4) газ жобаларын дамыту;
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8) адами капиталды дамыту;

7) отандық кәсіпорындардың мүдделерін ескеретін 
ұлттықтан жоғары реттеу шарттары (мұнай, газ, мұнай 
өнімдері және ЕАЭО электр энергетикасының ортақ 
нарықтары);

кәс іпорындарының қызмет індег і  рет теушіл ік 
кедергілерді жою;

Әрбір стратегиялық басымдық шеңберінде жұмыстың нақты бағыттары 
көзделген. 

9) халықаралық деңгейде отандық мұнай-газ және энергетика саласының оң 
имиджін нығайту болып табылады.

Жаңа стратегияны кадрлық (сараптамалық) ресурстармен қамтамасыз ету үшін 
ағымдағы жылдың шілде айында салалық (мұнай-газ және электр энергетикалық) 
және бейінді блоктарды (фискалдық, техникалық және экологиялық реттеу) 
күшейте отырып, Қауымдастықтың ұйымдық құрылымы қайта қаралды. 

Қауымдастық сондай-ақ Үйлестіру кеңестерінің құрамын қайта қарап, жаңартты, 
"Атамекен" ҚР ҰКП Төралқасы жанындағы Мұнай-газ өнеркәсібі және энергетика 
бейінді комитеттерінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты 
жандандырды. 

Осылайша, Қауымдастықтың Бас директорының бұйрығымен жаңа Атқарушы 
Директорлар тағайындалды:
- ҚҰДАБАЕВ ШАФКАТ СЕРІКҰЛЫ - Мұнай-газ саласын дамыту департаментінің 
мәселелеріне жетекшілік ететін атқарушы директор;

- ҚАЛМЕНОВ МАРАТ ЕРҒАЛИҰЛЫ -  Энергетика саласын дамыту департаментінің 
мәселелеріне жетекшілік ететін атқарушы директор.

Жаңа құрылымдық бөлімшелерді енгізу саланың негізгі мәселелерін шешуге, 
сондай-ақ энергетикалық көшу бойынша жаңа міндеттерді шешуге неғұрлым 
белсенді қатысуға ықпал ететін болады.

- АБЫТОВ ФАРХАТ ХАКІМЖАНҰЛЫ - Мұнай-газ саласын дамыту департаментінің 
мәселелеріне жетекшілік ететін атқарушы директор;

Бекітілген 2025 жылға дейінгі стратегия Қауымдастық сайтында ашық түрде 
орналастырылған. 

Қауымдастық жұмысы энергетика саласындағы мемлекеттің реттеуші саясатын 
жақсарту процесінде кәсіпорындардың мәселелерін шешу арқылы мүшелер 
үшін тәуелсіздікке, транспаренттілікке, кәсібилікке,  құндылыққа ұмтылуға 
бағытталған.

KAZENERGY ҚАУЫМДАСТЫҒЫ 2021-2025 ЖЫЛДАРҒА 
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Шілде айында елімізде әлеуметтік әріптестікті 
дамыту бойынша РҮК-нің кезектен тыс 
отырысы өтті .  Қауымдастық Қазақстан 
Республикасының Үкіметі, жұмыс берушілер 
мен кәсіптік одақтардың 2021-2023 жылдарға 
арналған республикалық бірлестіктері 
(қауымдастықтары, одақтары) арасындағы Бас 
келісімге қол қойған тарап ретінде әлеуметтік 
әріптестік пен әлеуметтік және еңбек 
қ а т ы н а с т а р ы н  р е т т е у  ж ө н і н д е г і 
республикалық үшжақты комиссияның (бұдан 
әрі  –  РҮК)  кезект і  және кезектен тыс 
отырыстарына қатысады.  Қауымдастық 
Премьер-Министрдің орынбасары Ералы 
Тоғжановтың төрағалығымен өткен РҮК 

KAZENERGY "Қазақстан Республикасындағы еңбекақы төлеу жүйесі: сын-
қатерлері мен жетілдіру перспективалары" тақырыбындағы халықаралық 
дөңгелек үстелге қатысты. 

Дөңгелек үстел Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
Министрлігі, жұмыс берушілердің басқа да бірлестіктері, жұмыс берушілер, 
кәсіподақтар сияқты әлеуметтік серіктестермен бірлесіп өтті. Отырысты ҚР 
Кәсіподақтар федерациясы мен Халықаралық еңбек ұйымы ұйымдастырды. 
Бірнеше баяндамашы, соның ішінде қауымдастық өкілі салалық қызмет түрлері 
мен тәуелді мердігерлердің аражігін ажырату және оларға салалық келісімдердің 
қолданысын тарату (таратпау) туралы өзекті мәселені көтерді. Осы проблеманы 
шешу тетігі ретінде еңбек заңнамасына қызмет түрлерін әлеуметтік әріптестіктегі 
еңбек қатынастары саласындағы жауапкершілік шекарасы ретінде Біліктіліктің 
салалық шеңберін бекіту арқылы бір сала шеңберінде әлеуметтік әріптестік 
жауапкершілігінің шекарасын нақты ажыратуға мүмкіндік беретін толықтыру 
енгізуді қарау ұсынылды.

кезектен тыс отырысына қатысты. Отырыста еліміздегі әлеуметтік әріптестікті 
дамыту мәселелері талқыланды. Қазіргі уақытта 3 республикалық кәсіподақтар 
бірлестігі, 53 салалық, 34 аумақтық, 357 жергілікті кәсіподақ, 126 жұмыс берушілер 
қауымдастығы жұмыс істейді. Әлеуметтік әріптестік бойынша облыстық (қалалық), 
594 аудандық үшжақты комиссияның 128 отырысы өткізілді. РҮК-де еліміздің 
еңбек ұжымдарында орын алған еңбек жанжалдарының себептерін және 
олардың тиімді алдын алу шараларын талқылау бойынша диалог өтті. 

Адами капиталды дамыту департаменті жұмысының бағыттарының бірі заң 
жобалау қызметі және құқықтық актілерді сараптау болып табылады. Осы қызмет 
шеңберінде қауымдастық мүшелерімен және басқа да мүдделі тараптармен 
бірлесіп, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жанындағы 
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Жұмыс тобы шеңберінде әлеуметтік кодекс тұжырымдамасының жобасын 
қарады. Заң жобалау қызметі шеңберінде Қауымдастық қазіргі уақытта Еңбек 
министрлігінің Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу бойынша жүргізіп жатқан жұмысына белсенді қатысады. 
Осыған байланысты қауымдастық мүшелерінен ұсыныстар жиналды және 
бірыңғай келісілген пікір қалыптастыру үшін жұмыс берушілер өкілдерінің 
қатысуымен KAZENERGY алаңында онлайн форматта келіп түскен ұсыныстарды 
талқылау ұйымдастырылды. Келісілген позициялар еңбек жөніндегі уәкілетті 
мемлекеттік органға жіберілді. 

Қауымдастық мүшелерімен бірлесіп, орталық атқарушы мемлекеттік 
органдардан және "Атамекен" ҚР ҰКП-дан келіп түскен әлеуметтік, еңбек және 
еңбек қатынастарына тікелей байланысты өзге де қатынастарды реттеу жөніндегі 
нормативтік құқықтық актілерді, әлеуметтік әріптестік, кәсіби біліктілік және 
гендерлік даму мәселелерін қарады. 

Өткен айда KAZENERGY адами капиталды дамыту департаменті 

АДАМИ КАПИТАЛДЫ ДАМЫТУ ДЕПАРТАМЕНТІ

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ДЕПАРТАМЕНТІ
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Өт ке н  а й д а  " KA Z E N E R G Y " 
қауымдастығы ҚР Энергетика 
министрліг ін ің  Мұнай-газ 
саласындағы техникалық реттеу 
ж ө н і н д е г і  с а р а п т а м а л ы қ 
кеңесімен б ірлес іп  кеңес 
ө т к і з д і .  Т а л қ ы л а у  К е д е н 
од а ғ ы н ы ң  КО  Т Р  03 0/ 20 1 2 
"Майлау материалдарына, 
м а й л а р ғ а  ж ә н е  а р н а й ы 
сұйықтықтарға қойылатын 
талаптар туралы" техникалық 
р е г л а м е н т і н е  ө з г е р і с т е р 
жобасы бойынша өтті. 

Ресей Федерациясының бұл ұсынысын "KAZENERGY" қауымдастығы және оның 
мүшелері қолдады.  Талқылау қорытындысы бойынша мұнай паспортының 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және ЕАЭО ТР 045/2017 
өзгерістер жобасын дайындау туралы шешім қабылданды.

Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне өзгерістер енгізу 
мәселесі жөнінде кеңес өтті. "KAZENERGY" қауымдастығының өкілдері 
Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының 2019 жылғы 19 наурыздағы 
"Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанатын табиғи газдың 

Өзгерістер жобасы 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ 
туралы шартқа сәйкес келтіруге, көрсеткіштердің нормаларын біржақты түсіндіру 
және өзгерту мақсатында терминдердің анықтамаларымен толықтыруға 
бағытталған. Қауымдастық өзгерістер жобасын қарады, ескертулер мен 
ұсыныстар жіберілді, оларды сараптамалық кеңес мүшелері қабылдап, 
мақұлдады. Отырыс қорытындысы бойынша өзгеріс жобасына Қазақстан 
Республикасының бірыңғай ұстанымы қалыптастырылып, Еуразиялық 
экономикалық комиссияға жіберілді.

Шілдеде Ресей Федерациясының Еуразиялық экономикалық одақтың актісімен 
мұнай паспортының бірыңғай нысанын бекіту туралы бастамашыл ұсынысын іске 
асыру тәсілдерін әзірлеу бойынша кеңес өтті. "KAZENERGY" қауымдастығының 
мамандары Еуразиялық экономикалық комиссия алаңындағы кеңеске қатысты. 
Еуразиялық экономикалық одақ аумағында айналымға шығарылатын мұнай 
паспортының бірыңғай нысанын Еуразиялық экономикалық одақтың актісімен 
бекіту туралы Ресей Федерациясының бастамашыл ұсынысын іске асыру 
тәсілдерін әзірлеу - талқылау тақырыбы болды. Мұнай паспортын ресімдеуге 
қойылатын талаптар Еуразиялық экономикалық одақтың "Тасымалдауға және 
(немесе) пайдалануға дайындалған мұнай қауіпсіздігі туралы" ЕАЭО ТР 045/2017 
техникалық регламентінде (бұдан әрі – ЕАЭО ТР 045/2017) белгіленген. 
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қауіпсіздігі  туралы" Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық 
регламентінің өтпелі ережелері туралы" № 39 шешіміне (бұдан әрі – шешім) 
өзгерістер енгізу мәселесін талқылау мақсатында Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінде өткен кеңеске қатысты.

Шешімге сәйкес, 2023 жылғы 1 шілдеден бастап тасымалдауға дайындалған 
табиғи жанғыш газ ЕАЭО ТР 046/2018 "Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға 
дайындалған жанғыш табиғи газдың қауіпсіздігі туралы" сәйкес келуге тиіс, 
алайда "күкіртті сутектің жаппай шоғырлануы", "меркаптанды күкірттің жаппай 
шоғырлануы" және "жалпы күкірттің жаппай шоғырлануы" көрсеткіштері 
бойынша сәйкессіздіктер бар.
Кеңес қорытындысы бойынша талдау және ғылыми-зерттеу деректерін ұсыну 
ұсынылды.

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ДЕПАРТАМЕНТІ
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Іс-шараны KAZENERGY қауымдастығы Дүниежүзілік энергетикалық кеңеспен 
(WEC) бірлесіп "ENERGY FOR BETTER LIVES/Энергетика  - адамзат игілігі" 
тақырыбында өткізеді.

4-8 қазан аралығында WORLD ENERGY WEEK және XIV Еуразиялық Kazenergy 
форумы өтеді

Биыл  WORLD ENERGY WEEK алғаш рет Орталық Азияда - Қазақстан 
Республикасының астанасы – Нұр-Сұлтан қаласында  өткізілгелі отыр.

ENERGY FOR BETTER LIVES  /  ЭНЕРГЕТИКА - АДАМЗАТ ИГІЛІГІ 

Іс–шараның негізгі мақсаты - тұрақты дамуға және энергияны адамзат игілігі үшін 
пайдалануға жәрдемдесу. 2021 жылғы дүниежүзілік энергетикалық аптаны 
Қазақстан Республикасының ұлттық комитеті өткізеді. Апталық бағдарлама 
жаһандық энергетикалық қоғамдастық үшін ауқымды іс-шаралар мен желілік 
мүмкіндіктерді, соның ішінде салалық министрліктердің басшылары, трансұлттық 
корпорациялар мен халықаралық ұйымдардың басшылары, энергетика 
саласындағы көшбасшылар мен сарапшылардың кең аудиториясы жиналатын 
жоғары деңгейдегі эксклюзивті отырыстарды ұсынады. Іс-шара ұлттық, өңірлік 
және жаһандық деңгейлерде орнықты энергетикалық жүйелерді құру үшін 
энергетика мәселелері бойынша пікірсайыстар мен ашық диалогқа ықпал ететін 
болады. 

Тақырып халықаралық қоғамдастықтың энергетикалық қауіпсіздікті , 
декарбонизацияны және төмен көміртекті дамуды қамтамасыз етуге деген 
ұмтылысын көрсетеді .  Тақырыпты таңдау сонымен қатар СOVID-19 
пандемиясынан туындаған әлемдік дағдарысты еңсеруге және адамдардың 
өмірін жақсартуға бағытталған күш-жігермен байланысты.

XIV ЕУРАЗИЯЛЫҚ KAZENERGY ФОРУМЫ
 
14 жылдық тарихында KAZENERGY Еуразиялық форумы 

аймақтағы энергетикалық сектордың басты халықаралық 

оқиғасына айналды. Форум энергетикалық нарықтарға 

қатысушылар арасында тиімді диалогты қамтамасыз етуге, 

энергетикалық жүйені дамытудың өзекті үрдістері мен 

бағыттарын қарауға арналған.
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џ "Қазақстанның мұнайы мен газы – Тәуелсіздіктің 30 жылы: жасампаздық жолы" 
кітабының тұсаукесері

Сондай–ақ, Қазақстанның отын-энергетика секторының ағымдағы жай-күйі мен 
даму перспективаларын неғұрлым жан-жақты талдау-V ұлттық энергетикалық 
баяндама ұсынылады. 

џ ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған арнайы конференция

Форум барысында ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу аясында XIV 
Еуразиялық Kazenergy форумы алаңында бірқатар презентациялар мен оқиғалар 
өтеді:

Іс-шараға қатысу үшін  cайтына кіріп, тіркелуге болады.    http://kazenergyforum.com

џ Деректі фильмнің тұсаукесері (бес фильмнен тұратын серия)

Дүниежүзілік энергетикалық кеңес (World Energy Council) - 1923 жылы 

құрылған ірі энергетикалық халықаралық үкіметтік емес ұйым. ДЭК 

құрамына мемлекеттік билік органдарын, өнеркәсіптік және 

сарапшылық ұйымдарды қоса алғанда, 300-ден астам ұйымның 

атынан өкілдік ететін 90-нан астам ұлттық комитет кіреді. Жыл сайын 

кеңес әлемдік энергетика көшбасшыларының жаһандық іс–шарасы -  

WORLD ENERGY WEEK өткізеді. 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

ДЕПАРТАМЕНТІ
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«STUDENTDIGITALFEST» - 2021 

КОМАНДАЛАРМЕН КЕЗДЕСУІ ТУРАЛЫ

www.kazenergy.com

2 Шілде 2021

8 Шілде 2021

Климат/энергетика саласындағы жаңар-

тылған ұзақ мерзімді стратегияларды 

ұсынуды, декарбонизацияны күшейту 

б о й ы н ш а  э н е р гет и ка  се кто р ы н ы ң 

мүмкіндіктерін түсінуді тереңдетуді қоса 

алғанда, Орталық Азия елдерінің энергия 

т и і м д і л і г і н  а рт т ы р у  с а л а с ы н д а ғ ы 

шешімдерді іздеуі; ЖЭК саласындағы 

ауқымды қаржыландырудың негізгі рөлін 

талқылау, сондай–ақ декарбонизация 

мәселелері бойынша өңірлік және 

халықаралық ұйымдардың зерттеулерін 

талқылау-жаңартылатын энергия көздері 

жөніндегі  халықаралық агенттіктің 

(IRENA) қамқорлығымен өткізілетін 

конференцияда талқыланатын негізгі 

тақырыптарға айналды.

KAZENERGY «ҰДАС» (ҰЛТТЫҚ ДЕҢГЕЙДЕ АНЫҚТАЛАТЫН САЛЫМДАР) ЖӘНЕ ҰЗАҚ 

МЕРЗІМДІ СТРАТЕГИЯЛАР ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ АУЫСУДЫ 

ІЛГЕРІЛЕТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ" ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯСЫНА ҚАТЫСТЫ

Ағымдағы жылғы 2 шілдеде “StudentDigitalFest” байқауы бойынша еліміздің 14 

жетекші жоғарғы оқу орнынан 34 студенттік команданың Қарашығанақ 

Петролиум Оперейтинг (ҚПО) цифрландыру жөніндегі менеджері Глен Зондак 

мырзамен, ҚПО мамандарымен және сарапшыларымен және KAZENERGY 

қауымдастығымен байқаудың техникалық тапсырмаларының тақырыптары 

бойынша виртуалды кездесуі өтті.

11

Толығырақ:

Толығырақ:

EnRuKaz

EnRuKaz

https://kazenergy.com/en/press-center/news/2364/ 
https://kazenergy.com/en/press-center/news/2411/ 
https://kazenergy.com/en/press-center/news/2411/ 
https://kazenergy.com/en/press-center/news/2411/ 
https://kazenergy.com/ru/press-center/news/2370/ 
https://kazenergy.com/kz/press-center/news/2410/ 


9 шілдеде онлайн форматта 

"Самұрық-Қазына" АҚ Активтерді 

басқару жөніндегі басқарушы 

директоры Б. Ақшолақовтың 

төрағалығымен электр энерге-

тикасы саласын дамыту мәселе-

лері жөнінде кеңес өтті.

www.kazenergy.com

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ САЛАСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

БОЙЫНША КЕҢЕС

9 Шілде 2021

Кеңеске ҚР Энергетика министрлігінің, "Самұрық-Қазына" АҚ, "Атамекен" ҚР ҰКП, 

салалық қауымдастықтар мен энергетикалық компаниялардың өкілдері қатысты.

Кездесудежаңа "энергетикалық ауысу" саясаты шеңберінде шарттар мен 

тәсілдерді қалыптастырудың негізгі міндеттеріне байланысты салалық мәселелер 

талқыланды. Күн тәртібі бойынша ҚР Энергетика министрлігі Электр 

энергетикасын дамыту департаментінің директоры А. Н. Дәрібаев және 

"KAZENERGY" қауымдастығының бас директоры К.Н.Ибрашев сөз сөйледі.

9 Шілде 2021

9 ШІЛДЕДЕ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КЕҢЕС (WORLD ENERGY COUNCIL) 

ЖАНЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН МЕН РЕСЕЙ ҰЛТТЫҚ КОМИТЕТТЕРІ АРАСЫНДА 

ОНЛАЙН КЕЗДЕСУ ӨТТІ

Тараптар екіжақты ынтымақтастық 

мәселелерін, сондай-ақ алдағы іс-

шараларды талқылады. Осылайша, 

комитеттердің өкілдері Дүниежүзілік 

э н е р г е т и к а л ы қ  а п т а - 2 0 2 1 / X I V 

Еуразиялық KAZENERGY Форумы 

және X Петербург халықаралық газ 

форумы шеңберінде бірлескен іс-

шара өткізу туралы уағдаласты.

Энергетикалық ынтымақтастықтың 

ө з е к т і  т а қ ы р ы п т а р ы н ы ң  б і р і 

бойынша Нұр-Сұлтан мен Санкт-

Петербург қалалары арасында 

телекөпір өткізу жоспарланып отыр.

KAZENERGY 
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Толығырақ:
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KAZENERGY ҚАУЫМДАСТЫҒЫ 2021-2022 ОҚУ 

ЖЫЛЫНА ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУШЫЛАР 

БӨЛЕТІН ҚАРАЖАТ ЕСЕБІНЕН ОҚУ АҚЫСЫН ТӨЛЕУГЕ 

ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ БАСТАЛҒАНЫ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАЙДЫ

Колледждер мен жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдарының ақылы негізде (күндізгі оқу нысаны бойынша) оқитын 

студенттерінің назарына!

Конкурстық іріктеуге қатысуға өтінімдер ағымдағы жылдың 15 шілдесінен бастап 

қабылданады. Конкурсқа қатысу үшін  сайтындағы grant.kazenergy.com

электронды өтінімді толтыру қажет. 

KA Z E N E R G Y  қ а у ы м д а ст ы ғ ы  2 0 2 1 -2 0 2 2  о қу  ж ы л ы н а  же р  қо й н а у ы н 

пайдаланушылар бөлетін қаражат есебінен (NCOC N.  V. ,  KPO B.  V. 

компанияларының қаражаты есебінен білім беру гранттары) оқу ақысын төлеуге 

өтінімдерді қабылдау басталғаны туралы хабарлайды.

www.kazenergy.com

22 Шілде 2021

 «KAZENERGY» қауымдастығы «Шелл Қазақстан» компаниясымен серіктесе 

отырып әрі оның қаржылай қолдауымен 2017 жылдан бері өткізіп келе жатқан 

«Student Energy Challenge» мерейтойлық байқауының шеңберінде колледж 

студенттеріне арналған «Student Energy Challenge-Junior» (Байқау) жобасы алғаш 

рет өткізілгелі отыр.

«STUDENT ENERGY CHALLENGE-JUNIOR» КОМАНДАЛАРЫНЫҢ 

ВИДЕОРЕЗЮМЕЛЕРІН ІРІКТЕУ ТУРАЛЫ
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https://kazenergy.com/en/press-center/news/2364/ 
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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЕҢБЕКАҚЫ 

ТӨЛЕУ ЖҮЙЕЛЕРІ: СЫН-ҚАТЕРЛЕР МЕН ЖЕТІЛДІРУ 

ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ» АТТЫ ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ 

ЖҰМЫСЫНА ҚАТЫСУ

www.kazenergy.com

23 Шілде 2021

Ү.ж. 23 шілдеде онлайн форматта 

ҚР Кәсіподақтар федерациясы 

Халықаралық еңбек ұйымымен 

б і р л е с і п  ұ й ы м д а с т ы р ғ а н 

"Қазақстан Республикасындағы 

еңбекақы төлеу жүйелері: сын-

қ а т е р л е р  м е н  ж е т і л д і р у 

перспективалары" тақырыбында 

халықаралық дөңгелек үстел өтті.

 «STUDENT ENERGY CHALLENGE-JUNIOR» КОМАНДАЛАРЫНА АРНАЛҒАН 

NXPLORERS ТРЕНИНГІН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ

Ағымдағы жылғы 27-28 шілде 

аралығында «Student Energy 

Challenge-Junior» байқауының 

колледж командалары үшін 

о н л а й н  ф о р м а т т а  « S h e l l 

NXplorers» тренингі өткізілді.

Т р е н и н г  « S t u d e n t  E n e r g y 

C h a l l e n g e »  м е р е й т о й л ы қ 

байқауы аясында бірінші кезең 

нәтижелері бойынша іріктеуден 

сәтті  өткен Қазақстанның 7 

өңір ін ің  20  командасының 

ө к і л д е р і н і ң  қ а т ы с у ы м е н 

ұйымдастырылды.

28 Шілде 2021

KAZENERGY 

INSIDE
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ҰЭБ-2021 МАЗМҰНЫН ТАЛҚЫЛАУ БОЙЫНША 

ОНЛАЙН КЕЗДЕСУ

KAZENERGY қауымдастығы IHS Markit 

және Avantgarde Group сарапшылары-

мен KAZENERGY ұлттық энергетикалық 

баяндамасының 2021 жылғы мазмұнын 

талқылады.

www.kazenergy.com

5 Тамыз 2021

Ү.ж. 5 тамызда KAZENERGY қауымдас-

тығы онлайн режимінде жапондық сауда 

жөніндегі қауымдастықпен (ROTOBO) 

бірлесіп «Ресей мен Қазақстандағы 

декарбонизацияланған қоғамға көз-

қарас» семинарын өткізді.

ROTOBO қауымдастығы Жапония мен 

Орталық Азия, Кавказ және Ресей 

кәсіпорындары арасындағы іскерлік 

ынтымақтастықты дамытуға жәрдем-

десетін ұйым болып табылады. ROTOBO 

ө н е р кә с і п т і ң  т ү р л і  с а л а л а р ы н ы ң 

к ә с і п о р ы н д а р ы ,  с а у д а  ж ә н е  қ о р 

компаниялары, банктер, сондай-ақ 

жергілікті өзін-өзі басқару органдары 

қатарынан 200-ден астам мүшелердің 

ассоциациясы болып табылады.

«РЕСЕЙ МЕН ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДЕКАРБОНИЗАЦИЯЛАНҒАН ҚОҒАМҒА КӨЗҚАРАС» 

ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ ӨТТІ

2 Тамыз, 2021
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www.kazenergy.com

KAZENERGY ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ БАС ДИРЕКТОРЫ КЕНЖЕБЕК НИЯЗҰЛЫ 

ИБРАШЕВ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КЕҢЕС РЕСЕЙ ҰЛТТЫҚ КОМИТЕТІНІҢ 

ВИЦЕ-ТӨРАҒАСЫ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ БУДАРГИНМЕН КЕЗДЕСТІ

9 Тамыз 2021

Кездесу барысында екі жақ тарап ү. ж. 4-8 

қ а з а н  а р а л ы ғ ы н д а  Н ұ р - С ұ л т а н 

қаласында өтетін KAZENERGY XIV 

Еуразиялық форумының 2021 жылғы 

Дүниежүзілік энергетикалық аптасын 

өткізу дайындығын, сондай-ақ 2022 

жылы Санкт-Петербург қаласында 

Дүниежүзілік энергетикалық конгресті 

өткізуге дайындық шеңберінде Ұлттық 

к о м и т е т т е р д і ң  ө з а р а  і с - қ и м ы л 

бағыттарын талқылады.

16

Толығырақ: EnRuKaz

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ АПТА 

KAZENERGY ЕУРАЗИЯЛЫҚ ФОРУМЫ
www.kazenergyforum.com    

КҮНТІЗБЕ - 2021

ЖЕЛТОҚСАН

5-9
23-ШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК МҰНАЙ КОНГРЕСІ

www.23wpchouston.com/

ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІК ПЕН ӘЛЕУМЕТТІК

ЖӘНЕ ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫН РЕТТЕУ 

ЖӨНІНДЕГІ САЛАЛЫҚ КОМИССИЯНЫҢ 

ОТЫРЫСЫ 

ҚР МҰНАЙ-ГАЗ, МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ МҰНАЙ-ГАЗ 

ХИМИЯСЫ САЛАЛАРЫ БОЙЫНША САЛАЛЫҚ 

КЕЛІСІМГЕ ҚОСЫМША КЕЛІСІМГЕ ҚОЛ ҚОЮ  

ҚҰҚЫҚ ҚОЛДАНУ ПРАКТИКАСЫ 

ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫС ТОБЫ 

4-8

V ӘЙЕЛДЕР ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КЛУБЫ 

ФОРУМЫ

ҚЫРКҮЙЕК 

«STUDENT ENERGY CHALLENGE JUNIOR» 

СТУДЕНТТЕР БАЙҚАУЫ 

ҚЫРКҮЙЕК 

ШЕЛЛ БАЙҚАУЫ

«STUDENT DIGITAL FEST»  

БАЙҚАУЫ

KAZENERGY 

ГРАНТТАР БЕРУ

ҚАЗАН 

ЖЕЛТОҚСАН  

ҚЫРКҮЙЕК 

ҚЫРКҮЙЕК 

ҚЫРКҮЙЕК 

ҚЫРКҮЙЕК 

ҚАЗАН 
ҚАЗАН 

ҚАЗАН 

ҚАЗАН 

https://kazenergy.com/en/press-center/news/2405/ 
https://kazenergy.com/en/press-center/news/2412/ 
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