Қ А З А Қ С ТА Н Н Ы Ң

МҰНАЙЫ
МЕН
ГАЗЫ
Тәуелсіздікке 30 жыл
Жасампаздық жолы

НҰР-СҰЛТАН / 2021

УДК 338.45
ББК 65.304.13
Н 58
Н 58

Қазақстанның мұнайы мен газы. Тәуелсіздікке 30 жыл.
Жасампаздық жолы. Нұр-Сұлтан, 2021. – 356

KAZENERGY қауымдастығы «Қазақстанның мұнайы мен газы. Тәуелсіздікке
30 жыл. Жасампаздық жолы» бірегей жобасын ұсынады. Жобада тәуелсіздік
алған кезден бастап үш онжылдық ішінде Қазақстан Республикасының мұнайгаз саласының даму нәтижелері туралы баяндалады. Бұл басылым – ерекше
басылым, ол егемендік жылдары республикада болған фактілер мен оқиғалар
туралы, мұнай-газ индустриясын дамытудың күрделі жолы туралы, көмірсутегі
шикізатын геологиялық барлау, өндіру, тасымалдау және өңдеу көлемінің
айтарлықтай өсуіне атсалысқан тұлғалар туралы әңгімелейді, өйткені дәл осы
тұлғалардың баға жетпес тәжірибесі Қазақстанның әлемдегі ірі мұнай мен
газ өндірушілер мен экспорттаушылар қатарына қосылуына септігін тигізді.
Бұл Кітап республиканың мұнай-газ саласының даму тарихымен жүріп өтуге
арналған жолсілтеме бола алады деген үміттеміз.

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясына, «Теңізшевройл» ЖШС, North Caspian Operating Company N.V.
және Karachaganak Petroleum Operating B.V. компанияларына «Қазақстанның мұнайы мен газы.
Тәуелсіздікке 30 жыл. Жасампаздық жолы» кітабының жобасына қолдау көрсетіп, оны дайындап,
басып шығаруға демеушілік көмек көрсеткендері үшін алғыс айтамыз.

© KAZENERGY қауымдастығы
ISBN 978-601-06-8123-1

Мазмұны
Тарау

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ПРОЛОГ

6

МҰНАЙ МЕН ГАЗДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
БАСҚАРУДЫҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ

18
44

ЗАҢ ШЫҒАРУШЫЛЫҚТЫҢ
ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ

58

ЖЕР ҚОЙНАУЫНЫҢ ЕЖЕЛГІ
ҚАЗЫНАСЫ
ӨНДІРІС АЛЫПТАРЫ
ҚҰДІРЕТТІ ҚАЙРАҢ
ТРИУМФАЛДЫ ҚҰБЫРЛАР
МҰНАЙ ӨҢДЕУ:
ИННОВАЦИЯ АУМАҒЫ
МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ХИМИЯСЫНЫҢ
ДРАЙВЕРІ
МҰНАЙ СЕРВИСІ - САЛАНЫ
ДАМЫТУДЫҢ ІРГЕТАСЫ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КОНТУР
ИГІ ІСТЕР СТРАТЕГИЯСЫ
МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫ ҮШІН КАДРЛАР
KAZENERGY – КӨШБАСШЫЛАР
ЭНЕРГИЯСЫ
ЭПИЛОГ

354

70
122
138
202
252
264
278
286
320
338

ҚҰРМЕТТІ МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНЫҢ
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ МЕН АРДАГЕРЛЕРІ!
Биыл Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігіне 30 жыл толады. Осы жылдар бойы мұнай-газ
саласы ел экономикасының маңызды секторы болып келді және әлі де солай қалып отыр.
Тәуелсіздік таңында ірі шетелдік инвесторлардың Теңіз, Қашаған және Қарашығанақ сияқты
маңызды мұнай-газ жобаларына келуі әлемдік қоғамдастықтың Қазақстанға деген сенімін
білдірді және батыс компаниялары тарапынан жас мемлекет экономикасының басқа салаларына
инвестициялаудың маңызды белгісі болды.
Мұнай-газ секторының инвестициялық тартымдылығын жақсарту үшін елдің энергетикалық
және экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жер қойнауын пайдаланушыларды
жаңа технологияларды енгізуге ынталандыратын заңнамалық реформалар жүргізілді.
Бүгінде отандық мұнай-газ саласы қазба ресурстарын өндіру мен өңдеудің әлемдік
индустриясының ажырамас бөлігі болып отыр. Елімізде қазақстандық энергия ресурстарын
әлемдік нарықтарға экспорттауды қамтамасыз ететін мұнай-газ құбырларының көп тармақты
желісі құрылған.
Көмірсутектер қоры бойынша Қазақстан ірі өндірушілердің қатарына кіреді. Тәуелсіздік
жылдарында елде шикі мұнай өндіру үш еседен астамға өссе, табиғи газ өндіру 1991 жылғы
көрсеткіштермен салыстырғанда жеті есеге артты. Мұнай өңдеу зауыттарына ауқымды жаңғырту
жұмыстары жүргізілді. Теңіз геологиялық барлау, мұнай-газ химиясы және көмір химиясы
жоспарлы түрде дамуда. Осының арқасында импортқа тәуелділік азайды, ал ішкі нарық отандық
мұнай өнімдерінің түрлерімен әбден молықты.
Мұнай-газ индустриясының салық аударымдарынан түсетін мемлекеттік бюджет пен Ұлттық
қордың кірістері әлемдік экономикада болып жатқан дағдарыстар жағдайында сенімді қаржылық
«қауіпсіздік көпшігі» болып табылады.
Осы және басқа да көптеген жетістіктер өздігінен пайда болған жоқ.
Экономиканың осы секторының жетістіктерінің артында осы жылдар бойы сала мен елдің
игілігі үшін жанқиярлықпен жұмыс істеп келе жатқан Қазақстанның нағыз патриоттарының,
мұнай-газ саласының басшылары мен мамандарының көп жылғы ауыр еңбегі тұр.
Олардың әрқайсысы өз орнында отырып, күрделі халықаралық келіссөздерге қатысты,
батыл, стандартты емес және жауапты шешімдер қабылдады, заңнамалық реформаларды
әзірледі, жобалаумен және әзірлеумен, жайластырумен және бұрғылаумен айналысты, ел үшін
күрделі, бірақ өте қажетті жұмысты жүзеге асырды.
Мен көп жылдар бойы жаңа Қазақстанды құрып, еліміздің экономикалық және әлеуметтік
әл-ауқатының іргетасын қалап, еңбек еткен барлық адамдарға шын жүректен ризамын.
Әлем бір орында тұрған жоқ, бүгінгі таңда біздің экономикамыз бен оның мұнай-газ
секторының даму жолында жаңа экологиялық, энергетикалық, технологиялық және басқа да
сын-қатерлер туындауда.
Отандық мұнай-газ саласы қазақстандықтардың бүгінгі және ертеңгі ұрпағының мүдделерін
ескере отырып, өзінің тұрақты дамуын әрі қарай жалғастыратынына сенімдімін.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ,
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы
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«БІР ОРЫНДА ТҰРМАЙТЫН ЖӘНЕ БОЛАШАҚҚА
ҰМТЫЛҒАН ҰЛТ ҚАНА ӘЛЕМГЕ ӨЗІНІҢ
ЖЕТІСТІКТЕРІН КӨРСЕТЕ АЛАДЫ».
Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ,
Қазақстан Республикасының Президенті

Қ

азақстанның мұнай-газ индустриясының бай тарихы
бар. Бұл осы сала белсенді түрде дамып келе жатқан
КСРО кезінде де емес, және көпшілік ойлағандай
ел тәуелсіздік алған кезде де емес, бірнеше ғасыр
бұрын, осы құнарлы аймаққа алғашқы зерттеулер жүргізіліп
басталған кезден бастау алады. Қазіргі Атырау облысының
аумағында мұнай қорының болуы туралы алғашқы мәліметті
көрнекті саяси және әскери қайраткер мен Каспийдің
алғашқы гидрографы, кабардин князі Александр БековичЧеркасский 1717 жылы Петр I жарлығымен Ембі өзенінің
төменгі ағысы арқылы Хиуаға ұйымдастырылған әскеритипографиялық экспедиция барысында айтқан болатын.
XIX ғасырдың ортасында Ұлы Қазақстан әлемнің түрлі
елдеріндегі көпестерді, ғалымдар мен этнографтарды Жібек
жолының бір бөлігі ретінде қызықтырған орталық болған
уақытта зерттеушілер Азия жүрегіндегі осы шексіз кеңістік
көмірсутектерге бай болуы мүмкін деген болжам айтқан. 1846

жылы Маңғыстау түбегінде мұнайдың алғашқы белгілері
табылды. Ал 1899 жылы Гурьев (қазіргі Атырау) облысындағы
Қарашұңғыл кен орнында алғашқы өнеркәсіптік мұнай
фонтаны алынды – дәл осы күн Қазақстандағы мұнай өндірісі
басталған күн болып саналады.
XX ғасырдың басында бүкіл әлем мұнайлы Қазақстан
туралы айта бастады. Батыстың ірі магнаттары қазақстандық
Каспийдің көмірсутекті қазыналарына көз тіге бастады.
Гурьев облысында 1911 жылы Доссор кен орнының және 1915
жылы Мақат кен орнының ашылуы Қазақстанды әлемдегі ең
ірі мұнай-газ провинцияларымен бір қатарға қойды.
Қаттардың энергиясы төмендеген сайын фонтандық
мұнай өндіру тәсілі көп ұзамай құдықтар мен ұңғымалардан
қауғаларды тартып шығарумен (мұнайды жер түбінен
цилиндр пішінді сыйымдылықпен айдау) алмастырылды,
содан кейін 1920 жылдардың екінші жартысында мұнай
терең сорғылармен және компрессорлармен өндіріле

бастады. Ұңғымаларды бұрғылау үшін барынша заманауи
роторлық айналмалы әдіс қолданыла бастады. Бұл бұрғылау
жұмыстарының дамуына, ұңғымалар тереңдігінің және мұнай
кен орындарын барлау жұмыстары көлемінің артуына ықпал
етті. Мұнайшылардың 1932 жылы алғашқы рет Ембіні игеруі,
Доссор мен Мақат кен орындарында сол уақытта 25002800 мың метрге дейін жүргізілген бұрғылау КСРО-да ғана
емес, сонымен қатар Еуропада да Қазақстанның мұнай-газ
индустриясын дамытудағы маңызды серпіліс болды. 1935
жылы Каспий-Орск мұнай құбырының салынуы Ембіде
өндірілетін мұнайдың 65 пайызын Орск мұнай өңдеу зауытына
жеткізуді қамтамасыз етті.
Қазақстанның мұнай-газ саласының дамуына кезекті
қуатты серпінді бүкіл ел үшін ауыр сынақ кезеңіне айналған
әскери және соғыстан кейінгі жылдар берді. Қиындықтарға
қарамастан әскерді сапалы жанармаймен қамтамасыз
еткен қазақстандық мұнайшылардың қажырлы еңбегінің
арқасында Ембідегі өндіру 39% артып, Сағыз, Жолдыбай,
Комсомольское, Қошқар кен орындары пайдалануға берілді,
Комсомольск-Мақат және Қошқар-Сағыз мұнай құбырлары,
Қамысқұлда бу турбиналы электр станциясы, Гурьев мұнай
өңдеу зауыты (қазіргі Атырау МӨЗ) салынды.
Егер 1940 жылы Қазақстанда жылдық мұнай өндіру
көлемі 750 мың тоннаны, ал 1941-1945 жылдары жылына
орта есеппен 800 мың тоннаны құраса, 40-жылдардың соңына
қарай жылына 1 млн тоннаға жақындады.
Белсенді геологиялық барлау жұмыстары кеңінен
жүргізілген 1950 жылдар Қазақстанға жаңа Тереңөзек,
Тәжіғали, Төлес, Қараарна сияқты кен орындарын сыйлады.

1960 жылдары роторлық бұрғылаудың орнына аса жылдам
турбиналық бұрғылауды қолданудың арқасында мұнайшылар
жер қойнауын 3000-4000 метр тереңдікте игеруге қабілеті
бар, техникалық мүмкіндіктері жақсартылған бұрғылау
станоктары паркін ұлғайту мүмкіндігіне ие болды. 1968 жылы
Ембінің өзінде өндіру көлемі 2 млн тоннаға дейін жетті. Ал 1979
жылы Жолдасқали Досмұхамбетов, Бөлекбай Сағынғалиев,
Болат Еламанов, Асабай Хисметов, Құмар Балжанов, Валентин
Авров, Махаш Балғымбаев, Орынғазы Есқазиев сияқты
атақты мұнайшылардың Теңіз супергигантын ашуы, сондай-ақ
КСРО Геология министрлігі «Оралмұнайгазгеология» трестінің
Қарашығанақ алыбына жасаған геологиялық экспедициясы
әлемдік мұнай-газ тарихын дамытуда Қазақстанның ұзақ
жылдар бойына ерекше рөл атқаруын қамтамасыз етті.
Бір кездері экономикалық ғажайып болып саналған
мұнай мен газ бүгіннің өзінде де маңызды энергия көзі,
адамдардың ойлау қабілетін өзгертетін, әлемді өзгертетін
ерекше тауар болып қалып отыр. Өйткені, мұнай мен газ
көлікке арналған отын ғана емес, сонымен қатар, киім,
тұрмыстық пластикалық керек-жарақтар, жиһаз, ыдысаяқ, компьютерлер, телефондар мен планшеттер, балалар
ойыншықтары, фармацевтика, гигиена құралдары, косметика,
ауыл шаруашылығына арналған тыңайтқыштар және тағы
басқалар жасалатын өнім және оларсыз қазіргі өмірді
елестету қиын. Баламалы, оның ішінде жаңартылатын энергия
көздерінің дамуына қарамастан және жер қойнауындағы
мұнай мен газ қорларының сарқылуы туралы дәлел
сөздерге қарамастан, дәл осы көмірсутектер бүкіл әлемдегі
тұтынушылар үшін әлі талай жылдар бойы негізгі отын
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ресурсы ретінде қолданылатын болады. Барлау, өндіру, өңдеу
және тасымалдау саласындағы инновациялық және, тіптен,
революциялық технологиялардың құнының қолайлы болуы,
қолжетімділігі, қарқынды дамуы оларды энергия балансы
құрылымындағы маңызды құрамдас бөлікке айналдырып
отыр.
Қазақстанның экономикалық болашағы мұнай мен газ
өнеркәсібінің дамуымен тығыз байланысты. Біздің елімізде
барланған көмірсутегі шикізатының қоры айтарлықтай мол,
ол әлемдік көлемнің 3,3% құрайды. Мұнайдың дәлелденген
игерілетін қоры 3,9 млрд тоннаны (әлемде 12-орын) құрайды,
ал Каспий теңізінің қазақстандық қайраңындағы жаңа кен
орындарын ескеретін болса, газ қоры 2,7 трлн текше метрден
асады (14-орын).
Көмірсутегі ресурстарының басым бөлігі республиканың
батыс өңірінде - Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан және
Ақтөбе облыстарында шоғырланған. Қазақстан аумағында
200-ден астам мұнай және газ кен орындары ашылды,
олардың ішінде 1 млрд тоннадан астам алынатын мұнай
қоры бар Теңіз, Қарашығанақ сияқты алыптар бар, олардың
ресурстары 1,35 трлн текше метр газ бен 1,2 млрд тонна
мұнай және газ конденсатынан тұрады, сондай-ақ олардың
қатарында 30 жылдың ішінде әлемдегі ең үлкен жаңалыққа
айналған және жалпы геологиялық қоры 38 млрд баррель
(шамамен 4,8 млрд тонна) шартты отынды құрайтын Қашаған
да бар. Бүгінде осы үш левиафан республиканың бүкіл
мұнай өндірісінің жартысынан көбін қамтамасыз етіп отыр.
Көмірсутек шикізатының расталған, сондай-ақ келешегі
бар және болжамды ресурстары мұнай-газ кешенін одан әрі
дамыту үшін сенімді іргетас бола алады.
Ұлттық энергетикалық тәуелсіздікті қамтамасыз ету
1991 жылы Қазақстан егеменді мемлекет мәртебесін алған
сәттен бастап оның мемлекеттік саясатының бірінші кезектегі
міндеттерінің бірі болды. Жер қойнауында шексіз қазынасы
бар, бұрын-соңды өзін осы байлықтардың шынайы иесі
ретінде сезініп көрмеген және одақтық орталыққа тәуелді
болған Қазақстан сол кезде инфляцияның күрт төмендеуі мен
бюджет тапшылығының өсуі салдарынан өндіріс көлемінің
күрт қысқаруы мен халықтың өмір сүру деңгейінің төмендеуіне

дейінгі айтқысыз қиындықтарға тап болды. Білікті кадрлар
мен айтарлықтай көмірсутегі әлеуетінің болуына қарамастан,
одақтық бейінді министрлікпен бұрынғы өнеркәсіптік
байланыстардың үзілуі, технологиялардың, машиналар мен
жабдықтардың, инвестициялық капиталдардың жетіспеуі,
магистральдық мұнай құбырлары бойынша халықаралық
нарықтарға қол жеткізудің, сондай-ақ шетелдік әріптестермен
келіссөздер жүргізу үшін заманға сай және дамыған
менеджмент пен тәжірибенің болмауы Қазақстанның әлемдік
нарықта табысты бәсекелес болу мүмкіндіктерін шектеді.
Жалақы бойынша көп ай бойы жиналған қарызды өтеу,
қоршаған ортаны қорғау, КСРО ыдырағаннан кейін басқа елдің
- Ресейдің аумағы арқылы өткен экспорттық магистральдық
мұнай мен газ құбырларын дамыту мәселелері өткір
болып қала берді, ауыр физикалық еңбекті жою, жоспарлы
шаруашылықты нарықтық экономикаға, оның ішінде мұнай газ өнеркәсібіне айналдыру бойынша ауқымды реформаларды
кезең-кезеңімен жүргізу, тиімді инфрақұрылым құру, энергия
тиімділігі және ресурс үнемдеу сияқты міндеттерді шешуді
талап етті. Мұның бәрі жаңадан құрылған республиканың
үстіне төнген қара бұлтты сейілтуге тиіс еді. Тұңғыш
Президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған ел басшылығының
салиқалы саясатының арқасында тарихи тұрғыдан аса қысқа
мерзімде осы мақсаттарға қол жеткізілді. Миллиондаған
қазақстандықтардың мүдделері үшін ол таңдап алған тиімді
өзгерістер стратегиясы жас егемен республиканың саяси
және экономикалық тұрмысын қысқа мерзімде өзгертіп қана
қоймай, сонымен бірге елімізді әлемнің осы заманғы құрылыс
жүйесіне екпінді және сенімді түрде орнықтыра алды. Мұнайгаз саласы экономиканың тірегіне, мемлекет тәуелсіздігінің
символына, Қазақстан бюджетін толықтырудың басты көзіне
және жарқын болашаққа деген үмітке айналды.
Тәуелсіздік алған кезден бергі 30 жыл ішінде Қазақстанда
мұнай өндіру шамамен 3,5 есеге артты. 1991 жылы 26,6 млн
тонна болса, 2019 жылы 90,5 млн тоннаға дейін жетті, ал 2020
жылғы дағдарыста 85,7 млн тоннаға дейін ұлғайып, әлемдік
үздік ондықтан орын алуға себеп болды.
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BP деректеріне сәйкес, 2020 жылғы жағдай бойынша
біздің мемлекет 1990-2019 жылдар аралығында мұнай өндіруді
үш есеге өсірген ірі мұнай өндірушілердің үздік бестігіне кіреді.
Және егер осы «бестіктегі» Кувейт пен Бразилия сияқты
елдер өткен жылдар ішінде Қазақстанмен салыстырғанда

мұнай мен газ конденсатын өндіруде неғұрлым жоғары
көрсеткіштерге қол жеткізген болса, біздің ел осы аралықта
Катар мен Анголаның өсу ауқымымен бірдей болды, тіптен
динамика тұрғысынан сәл озып отырды десе де болады.

ОПЕК деректеріне сәйкес, Қазақстанда ұзақ жылдар
бойы көмірсутек шикізатын өндіру көрсеткіштерінің сенімді
және тұрақты өсуі елдің мұнай экспорттаушы елдердің үздік
ондығына кіруіне ықпал етті. Мұнай экспортының көлемі

шамамен 1991 жылғы 12 млн тоннамен салыстырғанда 2020
жылы 70,5 млн тоннаға дейін ұлғайды, бұл ретте шикізатты
жеткізу географиясын әлемнің оннан астам еліне дейін
айтарлықтай кеңейтті.
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2001 жылдан бастап мұнай мен газ конденсаты Қазақстанның тауар экспортының шамамен 60% құрады.

Мұнай-газ саласындағы көрсеткіштердің өсу нәтижесі
Қазақстанның шынымен экономикалық дағдарыс кезеңінен
жоғары қарқынды экономикалық өсу траекториясына
шығуы мен ел халқының әл-ауқатын арттыруы еді. Егер
1998 жылы әлемдік қаржылық-экономикалық дағдарыстың
салдарынан 1,9% экономикалық құлдырау тіркелген болса,
1999 жылдың өзінде экономика өсімі 2,7%, ал 2000 жылы
9,8% құрады. Мемлекеттің кірісі өсе бастады, бұл зейнетақы,

әлеуметтік жәрдемақылар мен бюджеттік ұйымдардың
қызметкерлеріне жалақы төлеу сияқты халық алдындағы
берешекті жою үшін алғышарттар жасады. 2001-2005
жылдар аралығында ел экономикасы тұрақты түрде жоғары
экономикалық өсу қарқынына ие болды, орташа есеппен ол
жылына 10,2% құрады, бұл бірінші кезекте әлемдік нарықта
өнімдеріне деген сұраныс үнемі жоғары болатын мұнайгаз секторының дамуына байланысты болды. 2010-2020

жылдары Қазақстанның жалпы ішкі өніміндегі мұнай-газ
саласының орташа үлес салмағы шамамен 21% құрады және
көмірсутектерге әлемдік баға күрт төмендеген кезеңде ғана
азайды. Мемлекеттің экономикалық өсуіне қосқан осындай
үлеспен басқа бірде-бір сала мақтана алмайды. Соңғы
жиырма жыл ішінде ұлттық өнеркәсіптік өндірістің құндық
құрылымындағы мұнай мен газдың орташа үлесі шамамен
50%-ды құрады және әлемдік нарықтарды және, тиісінше,
энергетикалық ресурстарға сұранысты құлатқан Сovid-19
коронавирустық инфекциясының пандемиясына байланысты
2020 жылы ғана айтарлықтай төмендеді.
Сол уақытта бюджетке түсетін валюталық түсімдер
жоғары мөлшерде өсті.
Алайда мұнай-газ өнеркәсібін дамытуда үлкен
жетістіктерге қол жеткізіп, көмірсутек индустриясының
арқасында экономикалық өсу қарқыны жоғары болғанына
қарамастан, Қазақстан басшылығы мұнайдың әлемдік
бағасы бір баррель үшін 10 доллардан төмен түсіп,
экспорттық түсім көлемінің төмендеуі нәтижесінде ҚР
Үкіметі әлеуметтік шығыстарды қысқартуға мәжбүр болған
1998 жылдағыдай, сол сияқты, 1999 жылғы көктемде
инфляцияға
және
елдегі
әлеуметтік-экономикалық
жағдайдың нашарлауына әкеп соққан ұлттық валюта
санаталатын теңгенің девальвациясына жол бергендей,
бұл дағдарыстар туындаған жағдайда экономика үшін
«қауіпсіздік көпшігін» құрып, экономика үшін тәуекелдерді
азайту туралы ойланбауы мүмкін емес еді. Мұндай сақтық
шарасы ретінде 2000 жылғы тамызда мемлекет басшысының
бастамасы бойынша Ұлттық қор құрылды, онда валюталық
түсімнің айтарлықтай көлемін беретін шикізат секторларынан
алынатын төлемдер жинақталатын еді. Оны құрудағы мақсат
Қазақстанның тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуын
қамтамасыз ету, болашақ ұрпақ үшін қаржы жинақтау және
экономиканың қолайсыз сыртқы факторлардың әсеріне
тәуелділігін азайту болды. Осылайша, жеке мұнай өндіруші
және тау-кен металлургия кәсіпорындарынан алынған артық
салық түсімдерін жинақтай отырып, қор ең басынан бастап
екі негізгі функцияны орындауға бағытталды. Оның біріншісі -

тұрақтандырушы, екіншісі - жинақтаушы. Жыл сайын бюджет
заңнамасына сәйкес Мемлекет басшысы айқындайтын
кезек күттірмейтін міндеттерді немесе өзге де мақсаттарды
шешу үшін Ұлттық қордан республикалық бюджетке кепілдік
берілген және нысаналы трансферттер бөлу көзделді.
Мұнай мен газдан түсетін жоғары пайдаға негізделген
осындай тұрақтандыру қорлары сол кездің өзінде Иран,
Кувейт, Венесуэла, Сауд Арабиясы, Ливия, Нигерия, Оман,
Норвегия, Американың Аляска штаты мен Канаданың
Альберта провинциясында болған. Қазақстанда қор құру
негізі табиғи ресурстардан түсетін табысты қоғамның
игілігі үшін басқарудың норвегиялық моделіне негізделді,
ал ол әлемдегі ең тиімді үлгілердің бірі болып саналады.
Ол посткеңестік кеңістіктегі осындайлардың ішіндегі
алғашқылардың бірі болды. Халықаралық валюта қоры (ХВҚ)
қордың нақты ережелерін әзірлеуге көмектесті. Өз хатында
ХВҚ екінші еуропалық басқармасының Шығыс бөлімінің
бастығы Эммануэль ван дер Менсбрюгге «оның жұмысының
ашық және қарапайым болуын, сондай-ақ оған аударылған
ресурстарды мемлекеттік бақылауды» қамтамасыз ету
сияқты талаптарды алға тартты.
Теңіз мұнай-газ кен орны алыбын игеріп жатқан
«Теңізшевройл» БК үлесі үшін Chevron америкалық
компаниясы аударған 660 млн АҚШ доллары Ұлттық қорға
құйылған алғашқы жарна болды. Бастапқыда қорға тек алты
компания ғана қаражат төледі, бірақ кейіннен мұнай-газ
саласындағы төлеушілер саны арта түсті.
Қазіргі уақытта Ұлттық қорға түсімдер келесі баптардан
құралуда: мұнай секторын ұйымдастырудан түсетін тікелей
салықтар (жергілікті бюджеттерге есептелген салықтарды
қоспағанда); мұнай секторы ұйымдары жүзеге асыратын
операциялардан басқа түсімдер (жергілікті бюджеттерге
есепке алынған түсімдерді қоспағанда); республикалық
меншікті жекешелендіруден түскен түсімдер; ұлттық
басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық
компаниялардың және олардың еншілес ұйымдарының,
тәуелді және олармен үлестес басқа да заңды тұлғалардың
активтерін бәсекелестік ортаға аударудан түсетін түсімдер

14

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙЫ МЕН ГАЗЫ

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ
ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ

Қазақстан Республикасы Үкіметі айқындайтын тәртіппен
және тізбе бойынша қалыптастырылады; ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер;
қорды
басқарудан
түсетін
инвестициялық
пайда;
республикалық бюджеттен трансфертті қайтару; Қазақстан
Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа
да түсімдер мен кіріс.
2001-2020
жылдары
Ұлттық
қорға
мұнай-газ
саласынан шамамен 34 трлн теңге түсті (орташа жылдық
бағамдарды ескере отырып, 180 млрд АҚШ долларынан
астам). Қордың активтерін басқарудан түсетін қаражатты

Елдің мұнай-газ индустриясының таңқаларлықтай өсу
қарқыны ұлттық және шетелдік мұнай-газ компаниялары
тарапынан ауқымды инвестициялар тартпай мүмкін емес еді.
Қазақстанда көптеген жылдар бойы елдегі инвестициялық
климатты посткеңестік ортадағы ең қолайлы елдердің бірі
деп таныған АҚШ, Қытай, Еуропа, Ресейден келген барлық
әйгілі мұнай алыптары жұмыс істейді. 2002 жылдан бері
салаға тікелей шетелдік инвестициялар көлемі 110 млрд АҚШ
долларын құрады. Ал соңғы жиырма жылда Қазақстанға
шетелдік инвестициялардың жалпы ағынындағы мұнай мен
газдың орташа үлесі шамамен 34%-ды құрады. Инвестициялар
есебінен Қазақстанда посткеңестік кеңістіктегі алғашқы

есепке алмағанда, мұнай-газ секторы оның пайдасының
99% астамын қалыптастырады. Осы кезеңде Ұлттық
қордан республикалық бюджет тапшылығын жабуға, басым
әлеуметтік-экономикалық реформаларды іске асыруға, ел
экономикасы мен халқын қолдауға арналған трансферттер
шамамен 30 трлн теңгені құрады. Бұл ретте Ұлттық қордан
республикалық бюджетке түсетін барлық түсімдердегі
трансферттердің үлесі соңғы он жылда 27% - 45% аралығында
болды. Ал ел бюджетіне тікелей түсетін шикі мұнай мен мұнай
өнімдеріне экспорттық кедендік баж салығының сомасын
ескере отырып, республикалық бюджеттің кіріс бөлігіндегі
мұнай-газ саласының үлес салмағы 33% бен 50% аралығында
болды. Бүгінгі таңда Ұлттық қор болашақта жаңа Қазақстанды
құратын қазақстандықтардың ұрпақтарының әлеуметтік әлауқатының кепілі болып табылады.

Каспий құбыр консорциумының (КҚК) жеке экспорттық
жүйесі салынды, бұл Теңіз кен орнынан мұнай өндіру көлемін
одан әрі ұлғайтуға, оны Қара теңіз жағалауына және әрі қарай
әлемдік тұтынушыларға тасымалдауға мүмкіндік туғызды;
Каспий теңізінің қазақстандық қайраңында орналасқан
Қашаған кен орнында, сондай-ақ басқа да перспективалы
теңіз және құрлық құрылымдарында сансыз мұнай және
газ кен қоры анықталды; Қарашығанақ кен орнында сұйық
көмірсутектерін өндіру, өңдеу және тасымалдау бойынша
инфрақұрылым кеңейтілді; күннен күнге өсіп келе жатқан
Қытай нарығына қазақстандық шикізатты сенімді жеткізуді
қамтамасыз ету үшін шығыс бағытына қарай мұнай және газ

құбырлары салынды; мұнай өңдеу қуаттары жаңғыртылды;
экспорттық нарықтарда талап етілетін, қосылған құны
жоғары тауарлар шығаруға ықпал ететін мұнай-газ-химия
жобаларын дамыту басталды. Қазақстанның мұнай-газ
секторына тікелей инвестицияларды тарту тұрақтылық,
болжамдылық, заңнамалық-құқықтық жүйенің ашықтығына,
инвесторлардың құқықтарын қорғау, шетелдік және
жергілікті инвесторлар үшін тең жағдай жасау қағидаттарын
сақтауға, келісімшарттық міндеттемелерді орындауға,
экономиканың басым секторларына тікелей инвестиция
құюды ынталандыруға және ішкі қор нарығының ақпараттық
ашықтығын қамтамасыз етуге негізделеді.
Өткен
жылдардың
басты
талабы
әлеуметтік
тұрақтылықты сақтау болды, онсыз саланы тиімді дамыту
мүмкін емес еді. Мұнай-газ компаниялары ел тәуелсіздік
алғаннан бергі жылдар бойы дәстүрлі түрде әлеуметтік
саланы қаржыландырудың негізгі көздері болып келеді. Өткен
кезеңде мұнай-газ өндірілетін өңірлерде, сондай-ақ Астана
қаласында (қазіргі Нұр-Сұлтан) мұнай-газ аударымдары
есебінен әлеуметтік инфрақұрылым толығымен жаңартылып,
жаңа ауруханалар, емханалар, мектептер, балабақшалар,
саябақтар салынды.
2005 жылғы 2 қарашада Chevron, Shell Kazakhstan, Eni
Spa, PetroKazakhstan, Total, «Лукойл Оверсиз», «ҚазМұнайГаз»,
«ҚазТрансОйл», «ҚазТрансГаз», «ҚазМұнайТеңіз», KEGOC
және басқа да көптеген мұнай-газ өндіруші, энергетикалық,
сервистік және инжинирингтік компаниялар қатарынан
бірнеше ондаған заңды тұлғалардың тәуелсіз ерікті
коммерциялық емес бірлестігі түрінде құрылған KAZENERGY
қауымдастығы Қазақстанның әлеуметтік, энергетикалық,
мемлекеттік секторлары арасындағы тиімді көпір болып
табылады. Қызмет еткен жылдары ол елдің отын-энергетика

кешенінің серпінді әрі тұрақты дамуы үшін қолайлы жағдайлар
қалыптастырудағы негізгі ойыншыға және мұнайшылардың,
газшылардың, басқа да жер қойнауын пайдаланушылардың,
энергетиктердің, тасымалдаушылардың, сондай-ақ мұнайгаз және энергетика кешенінің өнімдері мен қызметтерін
пайдаланушылар мен тұтынушылардың сала проблемаларын
шешудегі,
оларды
мемлекеттік
органдармен
және
Парламентпен талқылаудағы бірыңғай тәсілдемені әзірлеу
кезіндегі нағыз «рупорға» айналды. Елде көбінесе KAZENERGY
қауымдастығының арқасында мұнай-газ жобаларына
инвестициялар тарту, технологиялар трансфертін жасау үшін
қолайлы орта құрылды, мемлекет мүддесіне сай келетін және
шетелдік пен отандық жер қойнауын пайдаланушылардың
құқықтарын бұзбайтын заңдар қабылдануда, өңірлерде
халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған қымбат
тұратын әлеуметтік бағдарламалар іске асырылуда.
30 жыл ішінде Қазақстанда ірі халықаралық
корпорациялардың мамандарымен бәсекелесе алатын мұнайгаз саласының жаңа білікті кадрларының тұтас бір буыны
өсіп шықты. Біз тез өзгеріп отыратын жағдайда өмір сүруге,
жасампаздыққа, жаңаша жұмыс істеуге үйрендік. Осы киелі
жерді мекендейтін адамдардың жарқын болашағы үшін әлі
талай жылдар бойы сенімді база бола алатын қазақ жерінің
қойнауындағы сансыз байлық осының сыйы болмақ. Бүгінде
әлемнің саяси және мұнай-газ картасында маңызды орын
алатын және өте бай көмірсутек әлеуетімен қатар бірегей
білімі, тәжірибесі, біліктілігімен мақтана алатын Қазақстан
оны алда күтіп тұрған кез келген жаһандық өзгерістерге
дайын.

ҚЫМБАТТЫ ОҚЫРМАНДАР!
Биыл – қастерлі Тәуелсіздігімізге 30 жыл. Осы кезеңде еліміз біртіндеп әлеуметтікэкономикалық өркендеу жолына түсіп, ауқымды өзгерістер жасады. Сондай-ақ,
халықтың әл-ауқатын арттыруға және мықты мемлекет құруға бағытталған жүйелі
жаңғыртудың берік негізі қалыптасты.
Көмірсутегі кешені – Қазақстанның экономикалық дамуының басты факторының
бірі. Сондықтан егемендіктің елең-алаңында елімізге жаһандық мұнай-газ
компаниялары, шетел инвестициясы мен озық технологиялар келуі үшін барынша
қолайлы жағдай жасалды. Теңіз, Қарашығанақ және Қашаған кенішінің игерілуі бұл
саладағы айтулы оқиға болды. Қазір біздің елде өндірілетін мұнайдың 60 пайызы осы
үш жобаның еншісінде.
Мұнай тасымалдау және оны экспортқа шығару үшін ұзындығы 6 мың шақырым
құбыр салынды. Ашылғанына биыл 25 жыл болған Каспий құбыр желісі консорциумы –
соның аса маңызды тармағы.
Елімізде дербес газ тасымалдау жүйесі құрылып, халықты газбен қамтамасыз
ету үшін ауқымды жұмыс атқарылды. Соның нәтижесінде 10 миллионға жуық адам
экологиялық таза отынға қол жеткізді.
Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанның мұнай-газ секторына 200 миллиард
доллардан астам тікелей шетел инвестициясы тартылды. Мұнай мен газ өндіру ісі
ұлттық экономиканы өркендетуге жол ашты. Сондай-ақ, құбыр және теңіз тасымалы,
осы салаға қажетті машина өндірісі, мұнай сервисі, мұнай-газ химиясы сияқты жанама
бағыттарды дамытуға септігін тигізді.
Көмірсутегіні терең өңдеу және маңызы артып келе жатқан табиғи газды өндіру
мұнай-газ секторын одан әрі дамытуға айрықша ықпал етеді.
Қазір дүние жүзі көмірқышқыл газын шығаруды азайтуға тырысуда. Мұндай
жаһандық үрдіс бізге де көміртегі бейтараптығына қол жеткізу міндетін жүктейді.
Экономикалық өсімді және энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етумен қатар
табиғатты қорғау да аса маңызды. Біз осы үшеуінің арасындағы тепе-теңдікті сақтай
білуге тиіспіз. Қазақстанда бұған барлық мүмкіндік бар.
Отандық мұнай-газ кешенінің қалыптасу және даму тарихына арналған бұл кітап
осы саланың елімізде және дүние жүзінде болған энергетикалық өзгерістер кезіндегі
рөлін жан-жақты саралауға мүмкіндік беретініне сенімдімін.

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ,

Қазақстан Республикасының Президенті
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МҰНАЙ МЕН ГАЗДЫ
		 МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ

ЭВОЛЮЦИЯСЫ

1-тарау
«БАСҚАРУ ІСІ - ЖАС
КҮНІНЕН ОҒАН БЕЙІМ
АДАМҒА БЕРІЛЕДІ».
Әбу Насыр Мұхаммед
ибн Мұхаммед әл-Фараби,
философ, математик, музыка
теоретигі, Шығыс ғалымы

Ғ

асырдан астам тарихы бар болғанына қарамастан, Қазақстанның мұнайгаз саласы республика тәуелсіздік алғанға дейін Мәскеуден басқарылды:
алдымен Мұнай (кейінірек отын) өнеркәсібінің халық комиссариаты, содан
кейін КСРО Мұнай өнеркәсібі министрлігі басқарды.
Тек Ұлы Отан соғысы жылдары (1941-1945 жж.) Қазақстан Компартиясының
ОК құрамында мұнай өнеркәсібі бөлімі жұмыс істеді, оған тәжірибелі инженерлер мен
партия қызметкерлері Илья Рябов (ОК хатшысы мәртебесінде), Виктор Федоров және
Тарбай Шаукенбаевтар басшылық етті.
Келесі жолы қазақстандық мұнайшылардың басқаруына сала 20 жыл өткен
соң, яғни ҚазКСР Министрлер Кеңесі құрылғаннан кейін берілді, ол өз кезегінде
1965 жылғы 15 қазандағы ҚазКСР Заңының 8-бабына сәйкес «Қазақстанмұнай»
мұнай өндіру өнеркәсібі бірлестігін құрды. Оған «Ембімұнай» комбинаты,
«Маңғышлақмұнай» бірлестігі, Магистральдық мұнай құбырлары басқармасы және
Гурьев машина жасау зауыты тікелей бағынысты болды. Бірлестіктің жетекшісі болып
Қазақстанның атақты мұнайшыларының бірі Сафи Өтебаев тағайындалды. Ал оның
орынбасарлары әр жылдары Леонид Алянчиков, Өтеп Балғымбаев, Петр Гибизов,

Николай Смольников, Жанша Таңқыбаев, Ашот Дурмишьян,
Сағидулла Нұржанов, Илья Лапан, Владимир Авилов,
Юрий Юферов, Кипони Огай, Бөлекбай Сағынғалиевтер
болды. Алайда, бірлестіктің жұмысы ұзаққа созылмады:
1970 жылғы 23 маусымда барлық кәсіпорындар КСРО
Мұнай өнеркәсібі министрлігінің қарамағына бірелгеннен
кейін қысқартылып, Кеңес Одағы ыдырығанға дейін Қазақ
КСР алып мұнай-газ «машинасымен» ажыраусыз жұмыс
істеді. Кеңес Одағы кезінде Қазақстанның ірі мұнай - газ
бірлестіктері мен кәсіпорындарының тізімінде «Ембімұнай»,
«Маңғышлақмұнай»,
«Өзенмұнай»,
«Ақтөбемұнай»,
«Теңізмұнайгаз», «Оңтүстікқазмұнайгаз», Гурьев МӨЗ,
Гурьев магистральдық мұнай өнімдері құбырлары
басқармасы, ҚазКСР магистральдық мұнай құбырлары
басқармасы («Қазақстан және Орта Азия магистральдық
мұнай құбырлары» ӨБ), «Южнефтепровод», Шымкент МӨЗ,
Павлодар МӨЗ, Шымкент МӨЗ, «Қарашығанақгазпром»
болды. Қазақстан өзінің мемлекеттік тәуелсіздігіне осындай
айтарлықтай қомақты арсеналмен бірге кірді.

арасында бірлескен кәсіпорын құру жөніндегі келіссөздер
процесіне қатысты. Келіссөздерге Қазақ КСР атынан
Министрлер Кеңесі Іс басқарушысының орынбасары
Алмабек Нұрышев, сыртқы экономикалық байланыстар
министрі Сыздық Әбішев және Премьер-Министрдің
орынбасары Қалық Абдуллаев қатысты. Президент
Әкімшілігі мен Қазақстан көмірсутектеріне қол жеткізуге
аса мүдделі Chevron басшылығы арқылы АҚШ-пен тығыз
достық әрі іскерлік қатынастар Нұрсұлтан Назарбаевтың
1990 жылдың жазында осы елге жасаған сапары барысында
орнатылды. Бұл тарихи сапар бірнеше жылдан кейін
Қазақстанның ұлттық брендіне айналған «Теңізшевройл»
атты алғашқы табысты және ірі инвестициялық жобаны
құру кезінде маңызды рөл атқарды.
КСРО-ның ыдырауы қарсаңында Теңіз кен орнының
бұдан былайғы тағдыры «Қазақ КСР меншігі туралы» Заңды
тез арада қабылдауды және мұнай, газ және мұнай өнімдерін
барлау, өндіру, тасымалдау, қайта өңдеу және өткізу жөніндегі
«Қазақстанмұнай» бірыңғай мемлекеттік концернін құруды
талап еткен Гурьев мұнайшыларының қайсарлығы мен

1980 жылдардың соңына қарай КСРО-ның күйреуі
сөзсіз екені белгілі болды, және көп ұзамай (әлі одақтас)
республикалар
өздерінің
болашақтарының
саяси,
экономикалық, әлеуметтік негізін құруға мәжбүр болды.
Осы кезде Қазақ КСР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
тапсырмасы бойынша біртіндеп Мәскеуден тәуелсіз
болатын, республика экономикасының негізін құрайтын
энергетикалық индустрияны мемлекеттік басқару жүйесін
қалыптастыру басталды. Бұл әрекет саланы одан әрі дамыту
бойынша нақты стратегия мен нақты қадамдарды әзірлеу
үшін маңызды болды. Мәселен, 1988 жылы Нұрсұлтан
Назарбаевтың бастамасы бойынша Қазақ КСР Министрлер
Кеңесі Гурьев (қазіргі Атырау) облысында орналасқан
Королевское кен орнын игеру үшін американдық Chevron
корпорациясы мен КСРО Мұнай-газ өнеркәсібі министрлігі

табандылығының арқасында шешілді, оның құрамына
басқалармен қатар «Теңізмұнайгаз» бірлестігі де міндетті
түрде кіруге тиіс еді. 1990 жылғы 26 және 30 шілдеде Қазақ
КСР Жоғарғы Кеңесінің, Министрлер Кеңесінің төрағаларына
және КСРО Мұнай және газ өнеркәсібі министрлігінің (МГӨМ)
басшылығына жолданған хаттарда Қазақстанның қоғамдық
ұйымдары мен мұнай-газ кәсіпорындарының басшылары
«МГӨМ-нің «Теңізмұнайгаз» ӨБ-ні өзіне бағындыру туралы
ұсынысы Қазақ КСР аумағында орналасқан атақты кен
орнының жеке меншік иесі болуға деген ұмтылысынан
туындады. Жергілікті халыққа мұра ретінде қалдырылған жер
қойнауының жай-күйі мен аудандардың әлеуметтік жағдайы
өте нашар болды. МГӨМ тұжырымдамасын қабылдаған
жағдайда Теңіздің тағдыры осындай болатынына еш күмән
жоқ еді» деп мәлімдеді. Одақтық шенеуніктердің Теңіз
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Нұрлан Балғымбаев,

1994 жылғы қазан айынан 19997 жылғы наурызға дейін –
Қазақстан Республикасы Мұнай және газ өнеркәсібінің министрі

қазынасын өз бақылауына қалдырғысы келетіні абсурд
екендігін көрсете отырып, Теңізді қатаң түрде республиканың
меншігіне беруді талап еткен қазақстандық мұнайшылар
тарихи әділеттілікті қалпына келтірді – алып кен орнының
ресурстары Қазақстан халқына қайтарылды. Бұл болашақта
елге үлкен дивидендтер әкелетін керемет жетістік болды.
Бір жылдан кейін, 1991 жылдың 12 шілдесінде Гурьев
қаласында (қазіргі Атырау қаласы) «Қазақстанмұнайгаз»
мемлекеттік корпорациясы құрылды, оны сол кезде Ембі
аудандық партия комитетіне жетекшілік еткен мұнайшы
инженер Болат Елеманов басқарды. Ол құрылғаннан кейін
мұнай-газ саласының ғасырлық даму тарихында Қазақстан
алғаш рет өзінің көмірсутек ресурстарын өзі басқару
мүмкіндігіне ие болды.
Кейінірек,
яғни
«Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік тәуелсіздігінің негізін құра отырып, оның
айрықша меншігінде жер және оның қойнауы, су, әуе кеңістігі,
өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар,
экономикалық және ғылыми-техникалық әлеует бар»
деп жариялап, 1991 жылғы 16 желтоқсанда қабылданған
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі
туралы» Заң іс жүзінде мемлекеттік тәуелсіздік алған
Қазақстанның алдында жаңа тарих есігін ашты деуге болады.
«Қазақстанмұнайгаз» мемлекеттік корпорациясы
еліміздің мұнай-газ саласының қалыптасу процесінде
маңызды
рөл
атқарды:
онымен
қазақстандық
мұнайшылардың ел экономикасы үшін негізгі болып
саналатын саланы қалыптастыру және болашақта ірі
салалық ұлттық холдингті құру жолындағы ең алғашқы,
яғни ең маңызды дербес қадамдары байланысты.
Құрылғаннан кейін көп ұзамай «Казақстанмұнайгаз»
мемлекеттік
корпорациясы
«Қазақстанмұнайгаз»
ұлттық мұнай компаниясы (ҰМК) болып өзгертілді, ал
1993 жылдың қыркүйегінде ол «Мұнайгаз» мемлекеттік

холдинг компаниясы (МХК) болып қайта құрылды.
Оның құрамына «Маңғыстаумұнайгаз», «Теңізмұнайгаз»,
«Ембімұнай», «Ақтөбемұнай», «Южнефтегаз» бірлестіктері,
«Қаражанбастермұнай» МГӨБ, «Казнефтебитум» МӨБ, Атырау
және Шымкент МӨЗ, «Южнефтепровод» ӨБ, Қазақстан мен
Орта Азияның магистральдық мұнай құбырлары ӨБ, Ақтөбе
МӨБ, «Мангышлакнефтегеофизика» ӨБ, «Қазақстанмұнайгаз»
БЭФ, «Южнефтебитум» ҮЕҰ, «Южнефтепровод» ӨБ, Петровский
атындағы зауыт және басқа да кәсіпорындар кірді. «Мұнайгаз»
МХК президенті болып Болат Елеманов тағайындалып, ол
компанияны 1993 жылдың қыркүйегінен 1994 жылдың сәуіріне
дейін басқарды. «Мұнайгаз» МХК үш жылдан астам уақыт
жұмыс істеді. Мемлекеттік холдингтің басшы қызметкерлері
арасында Махамбет Батырбаев, Виктор Бегин, Нұрлыхан
Бекбосынов, Юсуп Бисқалиев, Мақсұт Бурамбаев, Аманжол
Қабдолов, Ақылбай Қуанбаев, Анатолий Лобаев болды.
Гурьев қаласындағы жаңа компанияға обком мен
облисполком орналасқан ғимараттан орын бөлінді. 1991-1994
жылдары «Қазақстанмұнайгаз» ҰМК вице-президенті болып
тағайындалған Асқар Балжанов былай деп есіне алады:
«Компания президентінің кабинеті мен қабылдау бөлмесі ғана
болды. Басқа ештеңе болған жоқ. Содан кейін олар компанияға
жаңа кадрларды жұмысқа шақыра бастады. Маған ағылшын
тілін білетінімді ескере отырып, сыртқы экономикалық
байланыстар жөніндегі вице-президент лауазымы ұсынылды.
Ол кезде мен 33 жаста едім, осы салада және партиялықкеңестік органдардағы жұмыс тәжірибем жеткілікті болды.
3-4 айдан кейін компания Алматыға көшірілді. Компания
президенті, бес вице-президент, бас есепші және үш орындық
болды, оған барлығы кезек-кезек отыратын. Бұл 1991-1992
жылдар еді».
1991 жылы «Қазақстанмұнайгаз» бас маманы,
техникалық басқармасының бастығы болып тағайындалған
Ғалиаусат Кешубаевтың айтуынша, компанияның құрылуы
мемлекетке саланы басқару тетіктерін ұсынып, саладан
түсетін пайданы объективті түрде болжауға мүмкіндік
берді. Сонымен бірге кәсіпорындардың өзіндік тәуелсіздігі
де сақталды. Ол құрылғаннан кейін сол кездегі Премьерминистр Сергей Александрович Терещенко мұнайшылармен
тоқсан сайынғы көшпелі жиналыстар өткізуді тәжірибеге
енгізді, онда тек мұнайшылардың проблемалары ғана емес,
сонымен қатар көптеген экономиканы мемлекеттік басқару
мәселелері, әсіресе ауыл шаруашылығы, тамақ өнеркәсібі,
теміржол, қорғаныс және т. б. мәселелер шешілді.
Жергілікті газ шаруашылықтары мен газ тарату
ұйымдары бұрынғы ортақ газ жүйесінен шығып қалды,
бұл олардың қаржылық жағдайын нашарлатып, тіпті
банкроттыққа алып келді, сонымен қатар газ өндіру көлемінің
қысқару үрдісі байқалды. Осы күйге түскен газ саласының
жағдайын жақсарту үшін 1991 жылы ресейлік «Газпром»
ізімен «Қазақгазпром» концерні құрылды. Ол Қарашығанақ
алып мұнай-газ конденсат кен орнын, барлық қолданыстағы
газ құбырлары мен жерасты газ қоймаларын біріктірді.
Бірнеше рет атауын өзгерткен концерн «Қазақгаз» ұлттық
компаниясы», содан кейін «Қазақгаз» мемлекеттік холдинг
компаниясы» деп аталды.
КСРО ыдырағаннан кейін бірден мұнай-газ саласын
басқару 1992 жылғы ақпанда Президент Нұрсұлтан
Назарбаевтың тапсырмасы бойынша Үкімет құрылымында
құрылған ҚР Энергетика және отын ресурстары министрлігіне
(ЭОРМ) берілді, оны Премьер-Министрдің орынбасары Қадыр
Байкенов басқарды. Министрдің бірінші орынбасары және

1990-шы жылдардың басында Қазақстан үшін Chevron сияқты ірі компанияның елімізге жол салуы, табысқа жетуі және басқа да ірі инвесторларға жол
көрсетуі принципті түрде маңызды болды. Елімізге әлемдік деңгейдегі ірі компаниялардың келуі тұтастай алғанда АҚШ үкіметімен достық әріптестік
қатынастар орнатуға мүмкіндік берді және олардың инвестициялары біздің елдеріміз арасындағы тығыз ынтымақтастықтың кепіліне айналды.

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

мұнай-газ өнеркәсібінің кураторы осы тағайындауға дейін
бес жыл бойы «Маңғышлақмұнай» бірлестігін басқарған
Нұрлыхан Бекбосынов болды. Министрдің басқа орынбасары
болып Қазақстан және Орта Азия магистральдық
мұнай құбырлары өндірістік бірлестігінің бас директоры
Анатолий Лобаев тағайындалды. Министрліктің алғашқы

қызметкерлерінің арасында Ұзақбай Қарабалин, Ғалиаусат
Кешубаев, Нұрберген Балғымбаев, Жақсылық Жанғазиев,
Мұрат Құрбанбаев, Қуаныш Сисембаевтар болды. Жаңа
Министрліктің
қоластына
сервистік,
ғылыми-зерттеу,
жобалық, жобалық-конструкторлық және басқа өндірістік
бірлестіктер, энергетика, көмір, уран, мұнай, газ және мұнай
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Равиль Чердабаев,

1994 жылы ҚР Мұнай және газ өнеркәсібінің министрі

өңдеу өнеркәсібінің кәсіпорындары мен ұйымдары, сондай-ақ
аталған салалардың өнімдерін сату жүйелері берілді.
Энергетика және отын ресурстарының бірінші министрі
және Премьер-Министрдің орынбасары Қадыр Байкеновтың
айтуынша, Министрлік деңгейінде Қазақстанның энергетика
салаларын кешенді дамыту, сыртқы байланыстарды
қамтамасыз
ету,
салаларды
дамыту
стратегиясын
әзірлеу, инвестициялар тарту мәселелері шешілді, отынды
өндіру мен бөлу жоспарларының орындалуын бақылау
жөніндегі қызмет жүзеге асырылды: «Осы концерндерде,
корпорацияларда түрлі бейіндегі мамандар жұмыс істеді,
біз қандай да бір жаһандық шешім қабылдаған кезде
олардың білімі мен тәжірибесіне сүйендік. Жоғарыда аталған
салаларға инвестиция тарту министрлік алдында тұрған
басты міндеттердің бірі болған шығар. 1992 жылы Энергетика
және отын ресурстары министрлігінің құрылуы мемлекеттік
саясат шеңберінде елдің отын-энергетика кешенін ауқымды
дамытуды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді».
1993 жылы ҚР ЭОРМ сыртқы экономикалық байланыстар
және
коммерциялық
қызмет
басқармасын
басқарған
Ғалиаусат Кешубаевтың естеліктерінен: «Жұмыстың алғашқы
апталары мен айларындағы жұмыс барлық Қазақстан Үкіметі
деңгейіндегі шешімдерді «итермелеумен» байланысты болды.
Мұндай құжаттарды қабылдау қажеттілігі Мәскеудегі орталық
органдар тарапынан орнаған үнсіздік пен мұнай саласындағы
кәсіпорындардың жұмысын реттейтін республикалық деңгейдегі
құжаттардың болмауынан барып туындады. Ол кездегі Үкімет
аппараты өте жинақы болатын әрі шапшаң қимылдайтын.

Мұнай мәселелерін төменнен жоғары қарай осындай
тізбек басқарды: ҚР Президенті мен Министрлер Кабинеті
Аппаратының өнеркәсіп бөлімінің аға референті Ұзақбай
Сүлейменұлы Қарабалин – өнеркәсіп бөлімі меңгерушісінің
орынбасары Қайырхан Исенғалиұлы Сарбуфин – ПремьерМинистрдің орынбасары Қадыр Қарқабатұлы Байкенов.
Осы кісілердің кәсіпқойлығының арқасында құжаттардың
жобалары көп жатып қалмаушы еді. Олар түзеткеннен
кейін түпкілікті нұсқа Экономика министрлігімен, Қаржы
министрлігімен, Ұлттық банкпен келісіліп отырды. Бұл үш
ұйым міндетті болды. Сонымен қатар, әр түрлі жағдайларда
оларға Госгортехнадзор, Геология министрлігі, тіпті «Тұран»
банкі (бұрынғы «Стройбанк» сияқты) және басқалар қосылып
отыратын».
Бұған қоса Геология және жер қойнауын қорғау
министрлігінде мұнай - газ блогы құрылып, оны 1992 жылы
Лев Трубников, ал 1993 жылдан бастап Серікбек Дәукеев
басқарды. Министрдің орынбасары болып Балтабек
Қуандықов, мұнай және газ басқармасының бастығы
болып Орал Ақшолақов пен Бақтықожа Ізмұхамбетов
тағайындалды.
Бір мезгілде шаруашылық байланыстарды қалпына
келтіру және саланы реформалау сияқты жауапкершілік
жүктелген жаңа басқарушылар 1991 жылы 26,6 млн тоннаны
құраған, содан кейін құлдырай бастаған мұнай өндіру
саласының іс жүзінде үлкен әлеуеті бар екенін анық түсінді.
Өндіру экономикасының өсу үшін қажеттінің барлығын
қамтамасыз ету үшін көп нәрсе керек болды, ең алдымен ол
жабдық пен инвестиция еді.

1994 жылы жаңадан құрылған ҚР Мұнай және газ
өнеркәсібі министрлігін басқарған Равиль Чердабаев сол
кезде Министрліктің алдында тұрған негізгі міндеттер
Қазақстанның
стратегиялық
даму
бағдарламасынан
туындағанын айтты: «Мұнай туралы», «Акционерлік
қоғамдар туралы», «Шетелдік инвестицияларды тарту
туралы» және басқа да қажетті заңдарды қабылдау алда
тұрған шұғыл міндет болды. Осы заңдардың негізінде біз
мұнай-газ саласында тезірек реформа жүргізуге, шетелдік
инвестицияларды тарту, бірлескен мұнай компанияларын
құру процесін жандандыруға тиіс едік. Осы міндеттерге
сүйене отырып, Министрлік пен саланың құрылымын бекіту,
қажетті кадрлық құрамды таңдау керек болды. Осымен қатар,
біздің міндетіміз мұнай мен газ өндірудің тұрақты дамуына
қол жеткізу, елді мұнай өнімдерінің қажетті мөлшерімен
қамтамасыз ету болды».
1994 жылы ҚР Мұнай және газ өнеркәсібі министрінің
орынбасары қызметін атқарған Төлеген Хасановтың
айтуынша, «Мұнай-газ саласының тиімді дамуын қамтамасыз
ету үшін ресейлік мұнай саласы басшыларымен байланыс
орнату және олармен таныс болу маңызды еді, өйткені біздің
сала соларға тікелей бағынышты болды, сондай-ақ шетелдік
инвестицияларды тарту бойынша белсенді жұмыс жүргізу
қажеттілігі туындады». «Мұндай адам табылды, ол шетелдік
компанияда жұмыс тәжірибесі бар, елде де жұмыс тәжірибесі
бар, мұнайшылық қанына сіңген Нұрлан Өтепұлы Балғымбаев
еді. Бірінші кезекте республикаға қосалқы бөлшектер мен
жабдықтарды жеткізетін мұнай зауыттарымен (Ресей,
Әзірбайжан, Украина) байланыс орнатып, қарым-қатынасты
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Тимур Құлыбаев,

1997 жылы «Қазақойл» ҰМК ЖАҚ вице-президенті

жолға қою қажет болды. Сондықтан ол командасымен бірге
бүкіл жерде болып, келіссөздер жүргізіп, байланыс орнатты.
Екіншіден, Нұрлан Өтепұлына Қазақстанда өндірілген
мұнайды Ресей зауыттарына және экспортқа тасымалдау
мәселесін шешу қажет болды. Ол Қазақстандағы мұнай
өндіруді қалпына келтіруді жергілікті тәжірибелі мамандарға
тапсырды.
Сол
кездегі
мұнайшылардың
қажырлы
еңбегі мен күш-жігерінің, жергілікті жерлерде жұмыстың
дұрыс ұйымдастырылуының арқасында және жергілікті
органдардың қолдауымен 1995 жылдың соңында біз мұнай
өндірудің бұрынғы деңгейіне – жылына 25 млн тоннаға
дейін өндіру көрсеткішіне жеттік», - деп еске алады Төлеген
Хасанов.
1994 жылы Қазақстанда мемлекеттік басқару
органдары, оның ішінде мұнай-газ саласы қайта құрылды.
1994 жылғы 13 маусымда Қазақстан Республикасы
Президентінің Жарлығымен ҚР Энергетика және отын
ресурстары министрлігі Энергетика және көмір өнеркәсібі
министрлігі және Мұнай және газ өнеркәсібі министрлігі болып
екіге бөлінді. Сол кезде «Теңізшевройл» бірлескен кәсіпорнын
басқарған Равиль Чердабаев Мұнай және газ өнеркәсібі
министрі болып тағайындалды. Оның орынбасарлары
Ұзақбай Қарабалин, Нұрлыхан Бекбосынов, Болат Елеманов,
Виктор Новиков және Анатолий Лобаев болды.
1994 жылдың қазан айында КСРО Мұнай және газ
өнеркәсібі министрлігінің бұрынғы жауапты қызметкері, кейін
Chevron компаниясының кеңесшісі болып жұмыс істеген
Нұрлан Балғымбаев Атырау облысының әкімі лауазымына
ауыстырылған министр Равиль Чердабаевтың орнына келді.
Оның орынбасарлары Ұзақбай Қарабалин, ал кейінірек -

1995-1997 жылдары Төлеген Хасанов болды. Осы уақытта
саланы мемлекеттік басқаруда кадрлардың жиі ауысуы орын
алды. Шағын сегменттерде шетелдік компаниялармен, мұнай
кәсіпорындарымен және т.б. қандай да бір жұмыс тәжірибесі
бар мамандар көбірек сұранысқа ие болды. Осылайша
Ұзақбай Қарабалин алған халықаралық тәжірибесі мен
білімін қазақстандық мұнай-газ саласында кейіннен қолдану
үшін итальяндық Agip компаниясының бөлімшелеріне
тағылымдамаға жіберіледі.
Еліміздің мұнай-газ секторын басқаруға арналған
мемлекеттік
«машинаның»
қалыптасуы
аясында
мұнайшылар Каспий теңізінің қазақстандық қайраңында
ауқымды геологиялық барлау жүргізу бойынша өршіл
мақсаттар қойды. Осы жұмыстарды ұйымдастыру үшін
1993 жылдың ақпанында тағы бір мемлекеттік компания «Қазақстанкаспийшельф» құрылды, оны Энергетика және
отын ресурстары министрінің орынбасары дәрежесінде
Балтабек Қуандықов басқарды. Кейінірек оған ірі шетелдік
компаниялар, соның ішінде сол Agip қосылды. Ал атқарылған
жұмыстардың көлемі бірнеше жылдан кейін Каспийдегі ірі
көмірсутекті кен орындарын ашуға мүмкіндік берді.
Дәл сол мезгілде мұнай-газ саласын мемлекет иелігінен
шығару процесі басталып, белсенді фазаға енді. Мұнай-газ
кәсіпорындарын жекешелендіру салаға мұнай кәсіпшілігі
қызметкерлерінің жалақысы бойынша қарыздарды өтеу,
машиналарды, жабдықтарды жаңарту, бұрғылау жұмыстарын
ұлғайту үшін керекті қаражатты тарту үшін қажет болды. Ол
кезде Қазақстан бюджеті осы жұмыстарды тиімді мөлшерде
қаржыландыруды қамтамасыз ете алмады. Жекешелендіру
процесі Мемлекет басшысының бастамасымен және тиісті
министрліктердің қатаң басшылығымен өтті. 1993 жылғы
9 қаңтарда Қазақстан Республикасының Геология және
жер қойнауын қорғау министрлігі мен Түрік Ұлттық Мұнай
Компаниясы (ТПАО) арасында тиісінше 51% және 49% қатысу
үлесімен «Қазақтүрікмұнай» ЖШС бірлескен кәсіпорнының
құрылуы алғашқы «жаршы» болды. 1993 жылдың 6 сәуірінде
кеңес дәуірінде басталып, ұзаққа созылған келіссөздер
Қазақстан Үкіметі мен американдық Chevron компаниясы

«Қазақстанмұнайгаз» ҰК Президенті Б.Д.Елеманов (оң жақ шеттегі),
Техникалық басқару бастығы Ғ.К.Кешубаев (қасындағы). 1992 ж.

арасында «Теңізшевройл» бірлескен кәсіпорнын құру
туралы келісімге қол қоюмен аяқталды. Сондай-ақ, 1993
жылы Құмкөл кен орнының (Оңтүстік Торғай бассейні)
иесі және операторы болып табылатын «Южнефтегаз»
акционерлік бірлестігі мен Feba Oil AG және Erbdol Erdgras
Gommern GmbH неміс компаниялары арасында Қазақстан
Үкіметінің қатысуымен «Қазгермұнай» БК» ЖШС құру
жөніндегі құрылтай келісімге қол қойылды. Жаңа бірлескен
кәсіпорынға Қызылорда облысының Оңтүстік Торғай
ойпатындағы Ақшабұлақ, Нұралы және Ақсай құрылымдары
берілді, онда көп ұзамай геологиялық барлау жұмыстарының
қорытындылары бойынша үш өнеркәсіптік мұнай мен газ кен
орны ашылды: Орталық Ақшабұлақ, Оңтүстік Ақшабұлақ,
Шығыс Ақшабұлақ. 1995 жылы Құмкөл мұнай кен орнын
бірлесіп игеру үшін «Құмкөл-ЛУКОЙЛ» (кейіннен «ТорғайПетролеум») бірлескен кәсіпорны құрылды. 1997 жыл
«Маңғыстаумұнайгаз», «Қаражанбасмұнай», «Өзенмұнайгаз»,
Павлодар МӨЗ сияқты ірі мұнай-газ кәсіпорындарындағы
акциялар пакеттерін сатумен аяқталды. Жекешелендіруге
қарсы болғандардың активтерді сатудың ұлттық мүдделерге
сәйкес келмейтіндігі туралы мәлімдемесіне қарамастан,
көбінесе сол кездегі маңызды емес болып көрінген
шешімдердің арқасында бұл салада тәртіп орнатуға мүмкіндік
туды. Инвесторлардың келуі мұнай-газ кәсіпорындарының
тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қаржы тартуға
және мұнай мен газ өндіру көлемін жоспарлауға мүмкіндік
берді. Бұл сала үшін өте маңызды болды. Шынында да, 1994
жылға қарай мұнай-газ индустриясы КСРО ыдырағаннан
кейінгі экономикалық дағдарыстың әсерін ерекше сезінді.
Ол кезде мұнай мен газ конденсатын өндіру 1991 жылғы 26,6
млн тоннадан 20,3 млн тоннаға дейін төмендеді. Жеткізілетін
мұнай үшін төленетін төлемдер тоқтатылды. Инвестициялар
мен маңызды өзгерістер қажет болды.
Сол кезде бір орында тұрып қалған мұнай-газ саласы
үшін рекордтық мерзімде, яғни жарты ай ішінде мұнайгаз
кешенін дамыту бағдарламасын әзірлеу нағыз ерлік
болды. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша
Нұрлан Балғымбаевтың министрлігі дайындаған бұл құжат

Хьюстонда Каспий теңізін игеру бағдарламасының алғашқы ресми
тұсаукесері, 1993 жылғы сәуір.

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

«Қазақстанкаспийшельф» консорциумын құру туралы шартқа қол
қойылғаннан кейін, Алматы, 1993 жылғы 3 желтоқсан.
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Нұрлан Қаппаров,
«Қазақойл» ҰМК президенті

1994 жылғы 17 қарашада Үкіметтің қарауына ұсынылды
және ол өңдеу қуаттарын нығайту, мұнай өнімдеріне ішкі
қажеттіліктерді толық қамтамасыз ету және мұнай экспортын
ұлғайту сияқты бірқатар басым міндеттерді қамтыды.
Салаға шетелдік инвесторлардың келуімен нарық
операторларының шаруашылық қызметіне мемлекеттің
белсенді араласу қажеттілігі жойылды, сыртқы және ішкі
нарық конъюнктурасының өзгеруіне дереу төтеп беруге және
шетелдік компаниялармен болған келіссөздер жүргізу және
халықаралық мұнай операцияларын жасау кезінде ұлттық
мүдделерді қорғауға қабілетті түбегейлі жаңа құрылым құру
қажеттілігі туындады. Атқарушы органдардың әкімшіліккомандалық құрылымынан жаңа, лайықты нарықтық
экономикаға көшуді қамтамасыз ету үшін 1997 жылғы 4
наурызда ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
органдары
жүйесін
реформалау жөніндегі кезекті шаралар туралы» Жарлыққа
қол қойды. Осыған сәйкес елде басқа министрліктермен,
мемлекеттік комитеттермен және комиссиялармен қатар
Мұнай және газ өнеркәсібі министрлігі таратылып, Энергетика
және табиғи ресурстар министрлігі құрылды және оған
саланы стратегиялық басқару ісі тапсырылды. Оны алдымен
Виктор Храпунов, содан кейін Дүйсембай Дүйсенов басқарды.
Шашыраңқы
мұнай-газ
активтерін
бір
жерге
шоғырландыру және олардың қызметін бірыңғай стратегия
шеңберінде дамыту үшін 1997 жылғы 4 наурызда Мемлекет
басшысының
Жарлығымен
және
министр
Нұрлан
Балғымбаевтың ұсынысы бойынша «Қазақойл» ұлттық
мұнай-газ компаниясы (ҰМК)» ЖАҚ құрылды. Жаңа ұлттық
компанияға Қазақстанның мұнай-газ өндіру саласындағы

барлық дерлік ірі кәсіпорындарының капиталына қатысу сеніп
тапсырылды: оның құрамына 40-тан астам заңды тұлғалар
кіріп, олардың 35-інде оның 5% және одан да көп акциялары
болды. Негізгі активтері 45 мұнай және газ кен орындарын
игеретін «Қазақойл-Ембі» ААҚ және «Өзенмұнайгаз» ААҚ
болды, ол кен орындарының 39 – Атырау, ал 7-і Маңғыстау
облыстарында орналасқан. Мұнай мен газ өндіру әртүрлі
деңгейде және әртүрлі игеру кезеңдерінде болған 39 кен
орнында жүзеге асырылды. Бастапқы геологиялық қоры
1 млрд тоннадан асатын Өзен кен орнын қоспағанда,
барлық кен орындары қор көлемі бойынша орта және ұсақ
кен орындарына жатқызылды, бұдан басқа «Қазақойл»
арсеналына ең көне Доссор және Мақат кен орындары кірді.
«Қазақойл» ұлттық компаниясын Нұрлан Балғымбаевтың өзі
басқарды, оның бірінші орынбасары Мұрат Саламатов, вице
- президенттері - Тимур Құлыбаев пен Ғалиаусат Кешубаев
болды.
1997-1999 жылдары «Қазақойл» ҰМК ЖАҚ-да күрделі
экономикалық және қаржылық міндеттерді шешу жүктелген
Тимур Құлыбаев былай деп еске алады: «1997 жылдың
басында мұнай және газ өнеркәсібі министрі Нұрлан
Өтепұлы Балғымбаев Ұлттық мұнай-газ компаниясын құру
ұсынысымен шықты. Мені сол жерге жұмысқа шақырды.
Мен келістім. Біз әріптесім Қанатбек Сафиновпен бірге
құрылтай құжаттарының пакетін әзірлеп, соның негізінде
жаңа «Қазақойл» ұлттық компаниясы тіркелді және оны
Нұрлан Өтепұлы өзі басқарды. Ол болса өте тартымды
және жігерлі кісі. Балғымбаевтың ұлттық компания құру
туралы идеясы түрлі себептермен жекешелендіруге түспеген
мұнай-газ саласының бытыраңқы болған кәсіпорындарын
бірыңғай басқара отырып, сақтау және біріктіру болды.
Есіңізде болса, 1990 жылдардың аяғында жекешелендірудің
толқыны ерекше болды. Инвестицияларды тарту үшін Үкімет
барлық салаларда, соның ішінде мұнай-газ саласындағы
активтерді сата бастады. Ол кезде Павлодар мен Шымкент
мұнай өңдеу зауыттары, «Маңғыстаумұнайгаз», саланың
басқа да кәсіпорындары елге келген инвесторларға берілді.
Дегенмен шетелдік инвесторлар үшін қызығушылық
тудырмайтын сатылмаған активтердің бір бөлігін жаңа
ұлттық компанияға беру көзделді. «Қазақойл» дәл осындай
активтермен жұмыс істей бастады. «Қазақойлға» біріккен
мұнай өндіруші кәсіпорындардағы жағдай сол кезде өте ауыр
болды. Мысалы, менің Өзен кен орнына алғашқы сапарымда
жұмысшылар алдында жалақы бойынша қомақты қарыз
бар екені анықталды, жеткізілген мұнай үшін бартерлік төлем
схемасы бойынша кәсіпорынға келіп түскен материалдықтехникалық құндылықтарға толы қоймалар табылды».
«1997 жылдан бастап біз мұнай саласын дамытудың
барлық кезеңдерінен бірге өттік: әлемдік нарықтағы баррель
бағасы небәрі 9 АҚШ долларын құраған 90-жылдардың
аяғындағы дағдарыстан бастап, мұнай құнының өсуіне
дейін және тиісінше, көп кешікпей ел экономикасының
көшбасшысы саналатын мұнай-газ саласынан мемлекеттік
бюджетке түсетін кірістерге дейін. Алайда осы сапарымыздың
ең басында біз жобаларды нөлден бастап дамыттық,

Қайыргелді Қабылдин,
1996 жылы ҚР Мұнай және газ өнеркәсібі министрлігінің
Құбырмен транспорттау және өндірістік инфрақұрылымды
дамыту бөлімінің бастығы

кейіннен олар еліміздің мұнай-газ саласының локомотивіне
айналды», - деп әңгімеледі Тимур Құлыбаев.
Айтпақшы, Нұрлан Балғымбаев өзінің бір сұхбатында
«Қазақойл»
компаниясына
жас
қаржыгер
Тимур
Құлыбаев келгеннен кейін компанияда мұнай-газ саласы
кәсіпорындарының тиімділігін бағалау критерийлерін
анықтау сияқты жаңа қызмет бағыттары пайда болғанын
еске алды. Дәл осы Тимур Құлыбаев еуробондтар
шығарудағы «алғашқы ізашар» атанды, ал «Қазақойл»
корпоративтік қаржыландыру мен ресурстарды басқарудың
жаңа нысандарын осы кісінің көрсеткен бағыты бойынша
игерді.
Нұрлан Балғымбаев «Қазақойл» компаниясының
басшысы
лауазымындағы
алғашқы
баспасөз
конференциясында жаңа ұлттық компания «әлемдік
нарықтарда және республиканың қатысуымен өтетін
халықаралық
жобаларды
жүзеге
асыру
кезінде
Қазақстанның стратегиялық мүдделерін қорғауды өзінің
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Ләззат Қиынов,

1999 жылы «КҚК» ЖАҚ Бас директорының орынбасары

басты мақсаты деп біледі» деп мәлімдеді. «Жаңа, икемді және
нарық жағдайында жұмыс істеуге, ішкі және халықаралық
нарықтардағы конъюнктураның өзгеруіне ден қоюға,
халықаралық стандарттар деңгейінде менеджмент жүргізуге,
жаңа технологияларды енгізуге, әлемдік нарықта мүдделерді
қорғауға, мұнайға басшылық жасаудан гөрі мұнайдан
табыс табуға қабілетті құрылым қажет болды. «Қазақойл»
компаниясы осындай құрылым болуға тиіс еді», - деді ол.
Тәжірибелі әрі өз ісіне берік мұнайшы «мұнайшылар
экономикамыздың басқа салаларындағы қара ойықтарды
жабуға мәжбүр болған қалыптан тыс жағдайды» өзгертуге
болатынына сенді. Оның үміттері жақын арада ақталды
деуге болады. Жаңа ұлттық компания тәуелсіздіктің алғашқы
жылдарында құрылымдық және стратегиялық тұрғыдан
жұмыс істеген бұрынғы құрылымдардан айтарлықтай өзгеше
болды. «Қазақойл» топ-менеджментінің күш-қуатының,
сондай-ақ бейінді министрлік, Үкімет және Ел Президентінің
жеке бақылауының арқасында ұлттық компания аз
уақыттың ішінде саланы басқаруды жаңаша жолға қойып,
жергілікті нарыққа жұмыс істеуге келген ірі халықаралық
корпорациялармен тең дәрежеде ынтымақтасып жұмыс
жасай бастады. Оның құрылуы отандық мұнай бизнесінің
дамуындағы маңызды кезең болды, саланы басқаруды
жетілдіруге және оның тиімділігін арттыруға ықпал етті.
Дәл осы «Қазақойлдың» осындай белсенді жұмысының
арқасында Қазақстанның мұнай-газ саласындағы Солтүстік
Каспий, Теңіз, Қарашығанақ, Каспий құбыр консорциумы
сияқты стратегиялық жобалар іске қосылды. Бұл уақытта
сала айтарлықтай қуатты болды. Кен орындарын игеру
кезінде өнімді бөлу туралы тарихи маңызды құжаттарға
қол қойылып, қазақстандық көмірсутектерді халықаралық

нарықтарға тасымалдауға арналған алғашқы экспорттық
мұнай құбыры жүйелерінің жобасы әзірленді және оның
құрылысы басталды. Ақырында, осы кезеңде бүкіл
әлемдегі ірі мұнай мен газ өндірушілер мен тұтынушылар
Қазақстан туралы біліп, айта бастады. Бұл орайда шетелдік
әріптестермен маңызды келіссөздер жүргізіп, оны нәтижелі
жүзеге асырған, сондай-ақ түрлі салалық жобалар бойынша
түбегейлі шешімдер қабылдаған, сапалы түрде өсіп-өніп келе
жатқан қазақстандық топ-менеджменттің еңбегі зор болды.
1999 жылы «Қазақойл» ҰМК-ны басқарған Нұрлан
Қаппаров былай деп есіне алады: «Біз «Қазақойл» ҰМК
мемлекетке тиесілі екендігіне және республиканың
энергетикалық қауіпсіздігін сақтау үшін жағдай жасауды
қамтамасыз етуге тиіс екендігіне сенімді болдық. Алайда,
компанияның мемлекет қарамағында болуы оның қызметін
кез келген мемлекеттік шенеунік басқара алады деген сөз
емес. Бұл стратегиялық салаға иелік етіп отырған мемлекет
оның бір бөлігін кәсіби менеджерлерге табыстайды дегенді
білдіреді. Әйтпесе, жеке мұнай компанияларындағы өндірісті
шенеуніктер өз кабинетінде отырып басқаратын әкімшіліккомандалық жүйеге қайта оралайық».
Мұнай-газ кәсіпорындарында тәртіп орнату және мұнай
мен газ өндіру көлемін ұлғайту жөніндегі міндетпен қатар
Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін сақтай
отырып, өндірілген көмірсутектерді әлемдік нарықтарға
жеткізуді қамтамасыз ету қажеттігіне байланысты маңызды
мәселе туындады. Осыған байланысты «Южнефтепровод»
және «Қазақстан мен Орта Азияның магистральдық мұнай
құбырлары» республикалық мемлекеттік кәсіпорындарын
қайта ұйымдастыру 1997 жылғы 2 сәуірде ҚР Үкіметінің №461
қаулысына сәйкес «Южнефтепровод» ӨБ, Қазақстан мен
Орта Азияның магистральдық мұнай құбырлары ӨБ, Ақтөбе
мұнай құбыры басқармасы негізінде «Қазақнефтепровод»
АҚ мұнай тасымалдау жөніндегі ұлттық компания» ЖАҚ-тың
құрылуымен аяқталды. 1998 жылы «Қазақмұнай құбыры»
АҚ атауы «ҚазТрансОйл» ҰМТК АҚ болып өзгертілді. Жаңа
компанияға 6400 шақырымнан астам магистральдық мұнай
құбырлары және 2000 шақырымнан астам су құбырлары
берілді. Басқаруға ыңғайлы болу үшін өңірлерде филиалдар
ұйымдастырылды. «ҚазТрансОйл» Қазақстанда өндірілетін
мұнайдың 80%-ға жуығын тасымалдауды жүзеге асыра
отырып, құбырмен мұнай тасымалдау қызметтері нарығында
монополист болды және барлық құбыр жобаларында, оның
ішінде халықаралық жобаларда Қазақстан Республикасының
мүдделерін білдіруге уәкілетті еді.
«ҚазТрансОйл» стратегиялық даму жөніндегі вицепрезиденті қызметін атқарған Қайыргелді Қабылдиннің
естеліктерінен:
«Қазақстанда
магистральдық
мұнай
құбырларын басқару, жобалау және салу саласындағы
мемлекеттік саясатты жүзеге асыру мақсатында Министр
Балғымбаев 1995 жылдың қазан айында ел Президентіне
барлық құбыр активтері бақыланатын кәсіпорын құру
туралы ұсыныс жасады. Президент ұлттық мұнай құбыры
компаниясын құруды мақұлдап, «Ел үшін осы маңызды
мәселелерді қарап, шешім қабылдауыңызды сұраймын. Мен
қолдаймын! Н.Назарбаев» деген резолюция шығарды. Кейін

ҚР Президентінің Жарлығымен мұнай құбыры активтері
стратегиялық және жекешелендіруге жатпайтын активтер
қатарына жатқызылды Біраз уақыттан кейін осы бағытта
оң қозғалыс басталды... 1997 жылдың 2 сәуірінде компания
құру туралы қаулы шықты. Жалпы, қаулы жобасы 1 сәуірде
шығуы керек еді, бірақ мен 1 сәуірде ешкім сенбейтінін айтып,
оны 2 сәуірге ауыстырайық дедім».
Компанияны әр жылдары Қайнолла Қасенов (1997
жылғы сәуір – «Қазақмұнайқұбыры»), Нұрлан Қаппаров
(1997 жылғы шілде), Ерлан Упушев (1998 жылғы сәуір),
Тимур Құлыбаев (1999-2001 жылдар), Болат Палымбетов
және Абай Садықов (2002 жыл), Асқар Сманқұлов (20022004 жылдар), Қайрат Қырымов (2004-2006 жылдар), Берік

Толымбаев (2006-2007 жылдар), Нұртас Шманов (2007-2008
және 2015-2016 жылдар), Нұрбол Сұлтан (2008-2011 жылдар),
Қайыргелді Қабылдин (2011-2015 жылдар), Димаш Досанов
(2016 жылғы тамыздан бастап) басқарып келді.
Қайыргелді Қабылдин бастапқы кезеңде компанияда
басшылық бірнеше рет өзгергенін, содан кейін тізгінді жас
менеджерлер ұстағанын еске түсіреді: «Әрине, алғашқы
кездері аға буын мен жастар арасында келіспеушіліктер де
болды, бірақ үлкендердің маман ретіндегі тәжірибесін ескере
отырып, жұмысты қолға алған жастардың амбициясы оң
нәтиже берді...».
«ҚазТрансОйлдың» қалыптасуы туралы естеліктерімен
бөлісе отырып, Нұрлан Қаппаров ең бас кезде үлкен
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Ұзақбай Қарабалин,

1994-1995 жылдары ҚР Энергетика және отын ресурстары
министрінің орынбасары, ҚР Мұнай және газ өнеркәсібі
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дебиторлық және кредиторлық берешектермен байланысты
туындаған проблеманы шешу қажет болғанын айтады.
Ол берешек мұнайды тасымалдау қызметінің ақысын
мұнай өндіруші кәсіпорындардың ақшамен емес, бартер
арқылы төлеуінің нәтижесінде жиналып қалған болатын.
«Егер мен қателеспесем, сол кезде ақшалай төлем жалпы
көлемнің шамамен 30%-ын құрады. Барлық басқа төлемдер
бартерлік әдіспен, көбінесе кейінге қалдырумен жүргізілді.
Біздің басты міндетіміз қаржылық тәртіпті реттеу болды.
Әрі ол біздің қолымыздан келді – мен компаниядан кеткен
кезде төлемдердің 95% уақытылы, алдын-ала және қолмақол ақшамен жасалатын. Екінші міндет тарифтерді көтеру
қажеттілігі болды, өйткені сол кезде қолданыстағы шикізатты
тасымалдау бағасы өте төмен еді әрі олар компанияның
өндірістік шығындарын да жаппайтын. Тарифтердің ішінде
біздің
болашақтағы
инвестициялық
жобаларымызға
арналған шығыстарды, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған құбыр
жүйелерін кеңейту мен жөндеу шығындарын да қарастыру
қажет болды. Компанияның қызметіне біз енгізген
өзгерістер көпшілік мақұлдаған және мойындаған жалпы
тұжырымдамаға айналуы қажет болды», - дейді ол.
Жалпы нарықта мемлекеттің меншігіндегі қуатты мұнай
құбыры компаниясының пайда болуы сол кездегі уақыт
талабы еді: Қазақстанның мұнайды тасымалдау, экспорттау
және импорттау мәселелеріндегі мүдделерін қамтамасыз
ету бойынша міндеттерді әртараптандыру, кәсіпорындарды
басқару құрылымын оңтайландыру, инвестициялар тарту
және барлық магистральдық мұнай құбырлары үшін бірыңғай
тарифтік саясат жүргізу жолымен шешу қажет болды.
«ҚазТрансОйл» топ-менеджменті қабылдаған шаралар көп

кешікпей өзінің алғашқы нәтижесін де берді: көмірсутектерді
өндіру көлемінің артуымен қатар тасымалдау көлемі ұлғайды,
қолда бар мұнай құбыры жүйелерін қайта жаңарту және салу
бойынша жоспарлар белгіленді. Көп ұзамай «ҚазТрансОйл»
еліміздің экономикалық және әлеуметтік дамуына қомақты
үлес қоса отырып, Қазақстанның аса ірі мұнай тасымалдау
жобаларын ілгерілетудің локомотивіне айналды.
Тимур Құлыбаевтың айтуынша, компанияның қызметі
техникалық, басқарушылық және өндірістік тұрғыдан жақсы
құрылған болатын. «Кәсіби мансабын өсіру үшін компанияның
орталық аппаратына жаңадан келген әрбір қызметкер менің
тапсырмам бойынша алдымен өңірдегі өндірістік филиалда
жұмыс істеуге, яғни нақты өндірісте тәжірибеден өтуге тиіс
еді. Онда өздерін жақсы жағынан көрсетіп, екі -үш жылдан
кейін орталық офиске қайтып оралған олар кез келген
өндіріс аймағын жіті білетін еді. Сонымен қатар, біз шетелде
өз біліктілігін арттырғысы келетін қызметкерлерге үнемі
қолдау көрсетіп, оқу ақысын төлеп беріп отырдық. Осының
нәтижесінде сол кездері «ҚазТрансОйлда» қалыптасқан
жұмыс тәжірибесі мен кадрлық потенциал «ҚазТрансГаздың»
және кейіннен біз құрған басқа да көптеген компаниялардың
пайда болуына септігін тигізді», - деп еске алады ол.
«ҚазТрансОйл» ҰМТК ЖАҚ-тың 2001 жылдың жазында
Лондонда 150 млн АҚШ доллары мөлшеріндегі сомаға
бірінші эмиссияның 5 жылдық еуроноталарын орналастыруы
топ-менеджерлер командасы жұмысының жетістігі болды.
Бұл орналастыру тек компания тарихында ғана емес,
сонымен қатар халықаралық капитал нарығындағы банктік
емес сектордағы қазақстандық компаниялар арасында
корпоративтік облигациялардың алғашқы шығарылымы
болды. Облигацияларды сатып алуға жалпы тапсырыстар
кітабы эмиссия көлемінен едәуір асып кетіп, түпкілікті пайданы
жылдық 8,67% купондық мөлшерлемемен жылдық 8,50%
деңгейінде орнатуға мүмкіндік берді, бұл пайданы алдынала талқылау кезіндегі ең төменгі планка болған еді. 2001
жылдың тамыз айында бірінші эмиссиядағы «ҚазТрансОйл»
еуроноталары Қазақстан қор биржасының «А» санатындағы
бағалы қағаздарының ресми тізіміне енгізілді.
Өндірілетін
көмірсутектерді
тасымалдау
үшін
инфрақұрылымды одан әрі дамыту және Қазақстанның
энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында
1998 жылғы 4 желтоқсанда ҚР Үкіметінің №1239 қаулысымен
«Қазақтеңізкөлікфлоты» ұлттық теңіз кеме қатынасы
компаниясы (ҰТКҚК)» ЖШС құрылды. Бұл компанияны
құрудағы басты мақсат елдің ұлттық теңіз сауда флотын
дамыту және отандық тауарлардың халықаралық теңіз
тасымалын өз күштерімен ұйымдастыру болды.
Бір жылдан астам уақыт өткен соң, 2000 жылғы 5
ақпанда ҚР Үкіметінің №173 қаулысына сәйкес мемлекеттің
ұлттық газ тасымалдау желісін бақылауға алу мақсатында
«ҚазТрансГаз»ЖАҚ құрылды. Газ тасымалдау жүйесі
жылдық өткізу қабілеті 190 млрд текше метрге дейін болатын
ұзындығы 14 мың километрден асатын газ құбырының негізгі
желісін, үш жерасты газ қоймасы - Ақтөбе облысындағы Бозой
ЖГҚ, Оңтүстік Қазақстан облысындағы Полторацк ЖГҚ және
Жамбыл облысындағы Ақыртөбе ЖГҚ, 22 компрессорлық

станцияны қамтып, оларға әртүрлі типтегі және үлгідегі 298
газ айдау агрегаттары орнатылды. Бірінші кезекте 1997 жылы
бельгиялық Tractebel компаниясына 15 жылдық концессияға
берілген газ тасымалдау жүйесінің объектілерін мемлекеттің
бақылауына қайтару міндеті тұрды. Оның «Интергаз Орталық
Азия» («ИОА») және «Алматы Пауэр Консолидейтед» еншілес
компаниялары инвестор болды. Екінші кезекте «ҚазТрансГаз»
газ тасымалдау жүйесін реконструкциялаумен және
техникалық қайта жарақтандырумен айналысу қажет болды,
оның объектілерінің көпшілігі өте нашар жағдайда еді. Ең
алдымен әңгіме Орта Азиялық газ Қазақстан аумағы арқылы
Ресейге апаратын жалғыз экспорттық газ артериясы – «Орта
Азия - Орталық» турасында болды.
Кейін «ҚазТрансГаз» АҚ басқарған Ұзақбай Қарабалиннің
айтуынша, бастапқыда жаңа ұлттық компанияның кадрлық
құрамы небары бес адамнан тұрды: өзі, Данияр Берлібаев,
Айдархан Құсайынов, Роза Жұмина және жүргізуші.
Бірнеше жыл бойы жасалған жұмыс сол кезде
Қазақстан аумағы арқылы негізгі газ транзитерлері болған
көрші елдерден - Өзбекстан мен Түркіменстаннан, сондай-ақ
Орта Азия газының негізгі сатып алушысы болып саналатын

Ресейден келген әріптестер «Интергаз Оралық Азияны» жеке
компания ретінде қабылдамайтынын көрсетті. Жұмысын
негізінен өз аумағы арқылы газ транзиті қызметін көрсету
есебінен атқарған қазақстандық газ компаниясының
болашағын онсыз елестету қиын болды, әрине. ( ... ) Біз
Tractebel компаниясымен «өркениетті түрде бөліп алу»
туралы ұзаққа созылған әрі өте күрделі келіссөздер жүргіздік.
Нәтижесінде бүкіл жүйені 100 миллион АҚШ долларына сатып
алуға келісіп, сол кездегі газ активтері иелерінің бастапқы
«тәбетін» екі есеге азайта алдық. Ақша табу керек болғаны
болмаса, келісілген сома ақылға қонымды болды. Қазір бұл
күлкілі болып көрінеді, бірақ ол кезде республика үшін бұл
көп ақша болды және ол соманы бүкіл Еуропадан жинауға
тура келді», - дейді ол.
«Біз осындай ұсыныспен (активтерді Tractebel-ден
сатып алу туралы – автордан) Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаевқа хабарласып едік, ол кісі қолдайтынын айтты.
Осы компаниямен тиісті келіссөздер жүргізіліп, Үкімет 100
млн АҚШ доллары мөлшерінде ақшалай қаражат бөлгеннен
кейін Қазақстан аумағында орналасқан Орта Азия – Орталық
газ құбыры мен Алматы қаласының энергия жүйесінің
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Кәрім Мәсімов,
2007-2012 жылдары ҚР Премьер-министрі

активтері сатып алынды... Осыдан кейін біз жағдайы өте ауыр
болған газ тасымалдау жүйесін қалпына келтіру бойынша
жұмысқа кірістік» - деп әңгімеледі Тимур Құлыбаев.
Ұзақбай
Қарабалин
сұхбаттарының
бірінде
«ҚазТрансГазды» құру ісінің бастауында тұрған топ
менеджерлердің «уақыты келгенде «ҚазТрансГаз» жылдық
айналымы 200-250 млн АҚШ долларын құрайтын ірі
компанияға айналады» деп армандағаны туралы айтты:
«Біз сол кезде «ҚазТрансГаз» мемлекеттік компаниясы одан
әлдеқайда үлкен сомаларды «айналдырады» деп ойладық па
екен? Мұны тек осы идеяның басында тұрғандар ғана көре
алды».
«ҚазТрансГаз» қалыптасу процесінде халықаралық
деңгейдегі тиімділігі жоғары газ компаниясына айналды,
оның жетістіктері ИСО 9001-2009, 18001-2007 және 140012006 әлемдік сапа стандарттарымен қолдау табуда.
Кәсіби мамандардан тұратын команда қысқа мерзімде
газ құбырларын сақтау мен жаңғыртуға, қалалар мен елді
мекендердегі газ құбырларының жұмысын ретке келтіруге,
Қазақстан аумағы арқылы өтетін газ транзитінің бағасын әділ
белгілеуге қол жеткізуге, Жамбыл облысындағы Амангелді
тобындағы газ кен орындарын пайдалануға беруге, жеке
тұтынушыларға газ таратудың тиімді жүйесін құруға, әрі
оны 2000 жылы ресейлік «Газпроммен» бірлесіп құрылған
«KazRosGaz» бірлескен кәсіпорны арқылы жүзеге асыруға
мүмкіндік алды, тәуелсіз Қазақстан тарихында ортаазиялық
газды, кейіннен Қазақстан газын тез дамып келе жатқан
ҚХР нарығына сенімді экспорттауды қамтамасыз ету үшін
Қытаймен батыса шекарасы бар Түркіменстандағы кен
орындарын біріктірген тұңғыш газ құбыры салынды. 2012

жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысымен
«ҚазТрансГаз» АҚ газбен жабдықтау саласындағы ұлттық
оператор болып белгіленді.
2001 жылғы 2 мамырда мұнай-газ саласының жұмысын
жүйелеу және магистральдық құбырларды басқарудың
бірыңғай жүйесін құру мақсатында ҚР Үкіметі жарғылық
капиталына мемлекеттің 100 пайыз қатысуымен «Мұнай және
газ тасымалдау» ұлттық компаниясы» ЖАҚ (МГТ) құру туралы
№591 қаулы шығарды. Жаңа компания «ҚазТрансОйл» және
«ҚазТрансГаз», Атырау халықаралық әуежайының, «ЕуроАзия Эйр» тікұшақ компаниясы акцияларының жүз пайыздық
пакеттерін, «Мұнай-Импекс» 99%, «ҚазТрансБайланыс» пен
«Ақтөбе мұнайгазбайланыс» акцияларының 90%, сондай-ақ
«Қазақтеңізкөлікфлоты» кеме қатынасы компаниясының
50% акцияларын біріктірді. Осылайша, оған бұрын-соңды
болмаған әртүрлі активтер шоғырланды. Ал көмірсутегі
шикізатын тасымалдауға байланысты барлық ішкі және
халықаралық қазақстандық жобаларға қатысу, сондай-ақ
мұнай мен газды өткізу саласындағы маркетинг біріккен
компания қызметінің негізгі бағыттарына жатқызылды.
Компанияны құру кезіндегі топ-менеджментке бас директор
Тимур Құлыбаев, оның алғашқы екі орынбасары Қайыргелді
Қабылдин және Болат Палымбетов, сондай-ақ орынбасары
Данияр Берлібаев кірді.
Алайда, МГТ ұзақ өмір сүрген жоқ. Ол Қазақстан
ғана емес, Еуразия аймағының мұнай-газ картасындағы
ірі ойыншыны құру жолындағы бір ғана қадам болып қала
берді. 2002 жылғы 20 ақпанда Қазақстан Республикасы
Президентінің №811 Жарлығы негізінде Қазақстанда
«Қазақойл» ҰМК және «Мұнай және газ тасымалдау» ҰК ірі
активтерін біріктіру жолымен жалғыз құрылтайшысы Үкімет
болып саналатын «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы»
ЖАҚ құрылды. Холдинг басшысы болып бұрын Маңғыстау
облысының әкімі қызметін атқарған Ләззат Қиынов, ал бірінші
вице-президент болып бұған дейін МГТ басқарған Тимур
Құлыбаев тағайындалды. Бұдан басқа, энергетика және
минералдық ресурстар вице-министрі Ұзақбай Қарабалин
бастаған Директорлар кеңесінің құрамы белгіленді.
«ҚазМұнайГаздың» құрылуы Қазақстанның мұнай-газ
кешенін дамытудағы нағыз серпіліс болды. Осы уақытқа
дейін ел ауқымында осы жаңа ұлттық холдингке ұқсайтын
құрылым болған жоқ. Оның құрылуы әлемдік практикада
ірі мұнай компанияларының бірігу процестері қалыпты
болған кезеңде, сол кездегі жаһандану факторын ескере
отырып, Қазақстандағы мұнай мен газ ресурстарын
ұтымды пайдалану бойынша бірыңғай мемлекеттік саясат
жүргізу қажеттігімен байланысты болды. «ҚазМұнайГаз»
посткеңестік алаңда мемлекеттің бақылауына алынған ірі
холдингтердің біріне айналды. Жаңа ұлттық компанияның
шоғырландырылған балансының жалпы құны шамамен 2
млрд АҚШ долларына бағаланды.
Тимур Құлыбаев былай деп есіна алады: «Сол
кезде «Қазақойл» мен «Мұнай мен газ тасымалдау»
компанияларының ортақ жұмыс тәжірибесі өндірістік,
техникалық және коммерциялық мәселелермен ұлттық

			

Кенжебек Ибрашев,
1993 жылы «Қазақстанкаспийшельф» АҚ
Атырау филиалының Вице-президенті

компанияның бірыңғай стратегиясы шеңберінде айналысқан
дұрыс екенін көрсетті. Министрлік сала қызметіне
бақылауды жүзеге асыруға, ойын ережелерін белгілеуге, заң
шығарушылықпен айналысуға тиіс. Ал мұнай-газ активтерін
корпоративтік басқарумен ұлттық компания айналысуы
керек болды. Мұнай-газ секторын басқарудың осындай
жүйесі көп ұзамай өзінің тиімділігін көрсетті. Себебі жаңадан
құрылған «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы аясында
мұнай-газ секторын біртұтас басқару мүмкіндігі пайда
болды. Бұл әсіресе Теңіз, Қарашығанақ, Қашаған сияқты
ірі жобалар үшін аса маңызды болды, өйткені онда мұнай
мен газды өндірумен, тасымалдаумен, қаржыландырумен
және басқалармен байланысты міндеттерді бір мезгілде
шешу қажет еді. Тек осылай ғана біз осы ірі жобалардағы
Қазақстанның мүдделерін қорғай алдық».
Ұзақбай Қарабалин жылдар өткен соң «бұл
Компанияның құрылуы Қазақстанның мұнай саласының
эволюциялық дамуы» екенін атап өтті. «Бұл шешімге
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Бақтықожа
Ізмұхамбетов,

1993 жылы «Қазақтүрікмұнай Ltd» БК Бас директоры

бүкіл әлемде болып жатқан жаһандану процесі әсер етті.
Халықаралық және қазақстандық мұнай-газ жобаларына
толыққанды қатысу үшін бір жағынан, оған кіретін барлық
мемлекеттік бейінді компаниялардың қаржысын, кадрларын,
техникалық мүмкіндіктерін шоғырландыра алатын қуатты
ұлттық компания болуы, екінші жағынан, нарықта маңызды
ойыншыға айналу қажет болды. «Бір шаңырақ» астына
өндіруші «Қазақойл», тасымалдаушы «ҚазТрансОйл» және
«ҚазТрансГаз» біріктірілгенде, біз мінсіз жұмыс істей алатын
бірыңғай механизм құра алдық», - дейді ол. «ҚазМұнайГаздың»
мықты ойыншы ретінде құрылуын нарықтың барлық
қатысушылары құптады. Бұл саваннадағы көрініспен бірдей:
арыстан пайда болған кезде, басқаларының жағдайы
қиындай бастайды».
Ұлттық холдингті 2002-2003 жылдары басқарған
Ләззат Қиыновтың айтуынша, «ҚазМұнайГаз» компаниясын
құру кезінде Қазақстан Норвегиядағы Statoil, Малайзиядағы
Petronas,
сондай-ақ
Венесуэладағы
PDVSA
сияқты
мемлекеттік компаниялардың үлгілеріне сүйенді. Олар
бүгінде табысты жұмыс істеп қана қоймай, өз елінің мұнай
және газ саласында саясат құрып, мемлекет үшін, өз елі
үшін барынша қолайлы жағдай жасап отырған мемлекеттік
ұлттық компаниялар.
«ҚазМұнайГаздың» даму стратегиясы Қазақстан
Республикасы үшін мұнай-газ саласын дамытудан барынша
көп пайда түсіру және халықаралық дәрежедегі тиімділігі
жоғары мұнай-газ компаниясын құру бойынша міндеттерді
орындауды қамтыды.
Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін заңнамалық деңгейде
барлық жаңа мұнай жобаларына кемінде 50% қатысу үлесі
бар оператор ретінде «ҚазМұнайГаздың» қатысуы бекітілді.

2002 жылы ҚР вице-премьері лауазымын атқарған Кәрім
Мәсімов сол кезде елдің мұнай-газ нарығында ірі бірлестіктің
құрылғанын түсіндіре отырып, «ҚазМұнайГаз» қызметі Үкімет
үшін де, сондай-ақ халық пен шетелдік инвесторлар үшін де
транспарентті болуға тиіс екенін мәлімдеді. «Қазақойл» мен
МГТ-ны бір ұлттық компанияға біріктіру соңғысына сыртқы
және ішкі нарықтарда неғұрлым арзанырақ шарттармен
инвестициялар тарту мен қарыз алуға мүмкіндік береді. (...)
Бір компанияда «Қазақойл» мен МГТ басқарушылық және
кәсіби құрамының шоғырлануы үлкен рөл атқарады. ( ... )
Мемлекеттік мұнай активтерінің ашықтығын бақылаудағы
мемлекеттің рөлі артты», - деп атап өтті ол.
Осылайша, елде мұнай мен газ өндіру және тасымалдау
саласындағы аса ірі және стратегиялық маңызы бар
активтерді өз қолына шоғырландырған мемлекет мұнай
бағасының айтарлықтай өсуі аясында (2004 жылы олар
бір баррель үшін 40 АҚШ долларынан асып, рекордтық
көрсеткішке қол жеткізді) мұнай-газ саласы есебінен жоғары
экономикалық өсу қарқынына қол жеткізуге бағытталған
және ондағы «ҚазМұнайГаз» рөлінің күшеюіне ықпал ететін
экономикалық және саяси жағдайларды қалыптастыруға
кірісті.
Содан, 2002 жылы ұлттық холдинг құрамында алдымен
Қазақстанның «ҚазМұнайГаз» сауда үйі» ЖШС (ҚМГ Сауда
үйі) 100% еншілес кәсіпорны пайда болды. Ол Қазақстанның
мұнай мен мұнай өңдеу өнімдері сауда-саттығы саласындағы
экспорттық саясаты сияқты маңызды бағыттар бойынша
мемлекет мүддесін қорғау үшін құрылған және Атырау,
Павлодар мен Шымкенттегі мұнай өңдеу зауыттарын, сондайақ «ҚазМұнайГаз» брендті автожанармай құю желілерін
біріктірген компания. Содан кейін 2003 жылғы 14 наурызда
«ҚазМұнайГаз» ҰК ЖАҚ Президенті Ұзақбай Қарабалиннің
№80 бұйрығына сәйкес Каспий және Арал теңіздері мен
жағалау аумақтарындағы мұнай операцияларына қатысу
үшін «ҚазМұнайТеңіз» теңіз мұнай компаниясы (ТМК)» АҚ
құрылды, оған мемлекет теңіз мұнай жобаларының, теңіз
экологиясының және онда мекендейтін флора мен фаунаның
тағдырын сеніп тапсырды. Ал тағы бір жыл өткен соң, 2004
жылдың наурыз айында «ҚазМұнайГаз» АҚ құрамында
«Өзенмұнайгаз» АҚ (7 кен орны) және «Ембімұнайгаз» АҚ (37
кен орны, оның ішінде 2-еуі консервацияда) біріктіру арқылы
тағы бір жаңа еншілес құрылым - «ҚазМұнайГаз» Барлау
Өндіру» АҚ (ҚМГ БӨ) құрылды. Ол шикі мұнайдың жылдық
өндіру көлемі бойынша Қазақстан Республикасында үшінші
орында тұрды және онда мұнайдың 1200,2 млн тонна
көлеміндегі қалдық қоры бар, оның ішінде өндірілетіні - 269
млн тонна мұнай, 34 млрд текше метр табиғи газ және 2,9 млн
тонна конденсат.
Алғашқы құрылған күнінен бастап ҚМГ СҮ басты
міндеті бәсекеге қабілетті, инновациялық және тиімділігі
жоғары downstream компаниясын ұйымдастыру болды, ал
«ҚазМұнайГаз» автожанармай құю станцияларының бөлшек
сауда желісін белсенді түрде кеңейту, ауыл шаруашылығы
өндірушілерін қолдаудың мемлекеттік бағдарламасын
неғұрлым тиімді іске асыру және егіс пен егін жинау
науқаны кезінде ауылға арзан ЖЖМ жеткізуді жолға қою,

			

Жақып Марабаев,

1993 жылы ҚР Энергетика және отын ресурстары министрлігі
теңіз жұмыстары басқармасының бастығы; 1993-1995 жылдары
«Қазақстанкаспийшельф» АҚ Вице-президенті

мұнай өнімдерін өткізудің жан-жаққа бытырап кеткен
маркетингтік арналарын дамыту, сондай-ақ жаңа және тиімді
технологиялар мен өндірістерді енгізуге, қайта өңдеу қуаты
мен тереңдігін арттыруға, экологиялық сапаның халықаралық

стандарттарына сәйкес келетін жоғары сапалы мұнай
өнімдерін шығаруға бағытталған еліміздің үш ірі мұнай өңдеу
зауытын жаңғырту бойынша ауқымды жобаларды жүргізу
оның негізгі жетістіктері болды. МӨЗ-де бизнес-процестерді
басқару саладағы жетекші әлемдік аналогтар деңгейіне дейін
жеткізілді, халықаралық қаржыландыруға жүгінді, өндірістегі
қауіпсіздік қамтамасыз етілді, экологиялық тәуекелдер
төмендетілді, корпоративтік басқару тиімділігі арттырылды,
кадр саясаты жетілдірілді. Кейінірек компания активтерінің
портфеліне (2010 жылы ҚМГ СҮ «ҚазМұнайГаз - өңдеу және
маркетинг» АҚ болып өзгертілді) Caspi Bitum БК ЖШС (50%)
және бүкіл Еуропа бойынша мұнай өңдеу, мұнай-химия
зауыттары мен ауқымды автожанармай құю желісі бар The
Rompetrol Group ірі румын холдингін қосып алу оған бірнеше
жүз миллион халқы бар Еуразия нарығындағы маңызды
ойыншы мәртебесін бекітуге мүмкіндік берді.
«ҚазМұнайТеңіз» компаниясына келетін болсақ,
құрылған сәттен бастап бірнеше жыл бойы Каспий теңізінің
қазақстандық қайраңында перспективалы көмірсутекті
учаскелерді ашу кезінде ол ерекше көзге түсті.
Өз кезегінде, ҚМГ БӨ құрылғаннан кейін бірден
өсу стратегиясын жүзеге асыруға бағыт алды, ол өз
арсеналындағы кен орындарын игеруден басқа, олардың
геологиялық құрылымын зерттеу бойынша ауқымды жұмыс

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

36
1-тарау

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙЫ МЕН ГАЗЫ

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ
ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ

МҰНАЙ МЕН ГАЗДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
БАСҚАРУДЫҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ

			

Әсет Мағауов,
2012-2016 жылдары KAZENERGY
қауымдастығының бас директоры

кешені мен қосымша барлауды бастады, соның нәтижесінде
жаңа кен орындары анықталып, Қазақстан аумағында да,
шетелде де мұнай активтерін сатып алу басталды.
«ҚМГ БӨ құрылған кезде оған ескі кен орындары бұйырды
- барлық елдердің ұлттық мұнай компанияларының тағдыры
осындай. Жаңа инвесторлар, әдетте, жаңа кен орындарына
жұмыс істеуге келеді, ал ескілері мемлекетте, адамдарға
жақындау болып, әлеуметтік қамқорлық мәселелерін шешу
үшін қолданылады. Жаңа барлау жобаларын дамыту және
оларға қол жеткізу үшін инвестиция қажет болды. Алайда,
ескі кен орындарын игеруден пайда табу мүмкін болмады.
Сондықтан «ҚазМұнайГаз» бен ҚМГ БӨ ішкі нарықтағы
«жаңарақ» кен орындарын игеру жобаларына қатысу үлесін
сатып ала бастады. ( ... ) Біз мықтылардың арасында олармен
тең тұруға тиіспіз», - деп, 2004 жылы «ҚазМұнайГаз» басқарған
Ұзақбай Қарабалин жаңа өндіруші бірлестіктің мақсаттары
мен міндеттерін осылай сипаттады.
Кейін 2004-2006 жылдары ҚМГ БӨ бас директоры
қызметін атқарған Жақып Марабаевтың айтуынша,
басшылық бас компания алдымызға қандай міндет қойса,
соны орындауға дайын болған ол: «Егер құрлықта жұмыс
істеу қажет болса – құрлықтағы кен орындарын игереміз,
егер теңізде жұмыс істеу қажет болса – оған да барамыз,
бізді теңізбен қорқыта алмайсың. Сонымен қатар, біз
Қазақстан аумағымен шектеліп қалмаймыз, шетелде де
жұмыс істеуге дайынбыз, бірақ одан да қызықты болу үшін өз
көрсеткіштерімізді күшейтуіміз керек деп ойлаймын», - деді.
Сәтті ұйымдастырылған сырттай қаржыландыру ҚМГ
БӨ ресурстық базасын кеңейту бойынша өршіл жоспарларды
іске асыруға мүмкіндік туғызды. 2006 жылғы қыркүйекте

болған жай акцияларды Қазақстан қор биржасында (KASE),
ал жаһандық депозитарлық қолхаттарды (ЖДҚ) Лондон
қор биржасында орналастыру барысында «Қазмұнгайгаз»
акцияларының 40%-ын шетелдік және қазақстандық
инвесторларға берді, олардың арасында отандық зейнетақы
қорлары болды, ал ҚМГ БӨ-нің өзі IPO нәтижелеріне
жоспарланған 2 млрд АҚШ долларының орнына 2,3 млрд
АҚШ долларын тарта алды. Бұл оған жергілікті және шетелдік
нарықтарда экспансияны бастауға мүмкіндік берді.
Жақып Марабаевтың айтуынша, ҚМГ БӨ құны «бизнеспроцестердің оңтайлануына қарай көз алдымызда өсіп
отырды». «Біз бүкіл басқару жүйесін дерлік қайта ретке
келтіре алдық. Шын мәнінде, компанияның жаһандық
трансформациясы тек техникалық қана емес, сонымен
бірге корпоративтік тұрғыда да болды. Біз барлық
министрліктермен, ведомстволармен, депутаттық корпуспен
көп жұмыс жүргіздік. Сол кезде көпке түсініксіз болған
менеджментті уәждеудің қаншалықты қажет нәрсе екенін
түсіндіру өте қиын болды. Біздің IPO бағдарламамыз нақты
мүмкіндіктерге негізделген болатын», - деді ол.
Келесі бірнеше жыл ішінде ҚМГ БӨ IPO-дан тартылған
қаражат есебінен бірден бірнеше мәмілелер жасады,
бұл оған өндіру көлемі мен көмірсутек қорларын едәуір
ұлғайтуға мүмкіндік берді. 2007 жылы «Қазгермұнай»
БК-дегі үлесінің 50%-ын 1 млрд АҚШ долларына, CCELдегі («Қаражанбасмұнай») үлесінің 50%-ын 150 млн АҚШ
долларына, ал 2009 жылдың соңында PetroKazakhstan Inc.
акцияларының 33%-ын сатып алу нәтижесінде компания
Қазақстанның ірі мұнай-газ компанияларының арасында
өндіру деңгейі бойынша 3-орыннан 2-орынға көтеріліп,
өзінің шоғырландырылған қорларын шамамен 33%, ал
өндіру көлемін шамамен 47% арттырды. 2011 жылғы наурыз
айында Exploration Venture Limited (EVL) компаниясынан
«Урал Ойл энд Газ» ЖШС-ның 100 пайыздық меншік иесі
болып табылатын Ural Group Limited (UGL) компаниясындағы
50% акцияларын сатып алу көп ұзамай ҚМГ БӨ-ге Федоров
блогында жаңа кен орындарын ашу түріндегі дивидендтерді
алып келді. Ал «Маңғыстаумұнайгаз», «Қазақойл-Ақтөбе»,
«Қазақтүрікмұнай» және басқа да мұнай өндіруші
кәсіпорындардағы акцияларды сатып алу бойынша
мәмілелер жасау компанияның Қазақстанда мұнай және газ
өндіру үлесінің одан әрі ұлғаюына ықпал етті.
ҚМГ БӨ-нің сыртқы нарықтарға шығу және шетелде
лифтинг-шығындары қолда бар қазақстандық активтерден
әлдеқайда төмен, табысы жоғары барлау және өндіру
активтерін сатып алу жөніндегі жоспарлары ойдағыдай
аяқталмаса да, компания өзін ірі инвестициялық мүмкіндіктері
бар маңызды ойыншы ретінде таныта алды. Оның дәлелі
2010 жылдың қорытындысы бойынша Platts ақпараттық
агенттігінің «Әлемнің 250 ірі энергетикалық компаниясы»
жалпы рейтингінде 101-орынға орналасуы болды.
Ұлттық мұнай-газ холдингіне қайта ұйымдастырыла
отырып, оның айтарлықтай өсуі мен нарықтағы ең ірі ойыншы
ретіндегі имиджінің нығаюы 2008 жылы мемлекеттің үлесін
алдымен Солтүстік-Каспийде, ал 2011 жылы Қарашығанақ
жобаларында арттыруға, олардың болашағын нақтылауға

және елдің ең ірі әрі табысы мол мұнай-газ активтеріндегі
күштерді орын орнына қойып, түбегейлі өзгертуге мүмкіндік
берді. 2008 жылы ҚР Премьер-Министрі болған Кәрім
Мәсімов былай деп есіне алады: «Сырттан келген айтқысыз
лоббистік қысымға қарамастан, билік қолданыстағы заңнама
мен халықаралық стандарттар шеңберінде қала отырып,
елдің ұлттық мүдделерін қамтамасыз ете алды. Үкімет
экономиканың шикізат секторында ұлттық мүдделерді
қорғау саясатын алдағы уақытта да нық ұстанатын болады».
Бүгінде және ұзақ жылдар бойы «ҚазМұнайГаз» АҚ
«Қазына» орнықты даму қоры» мен «Самұрық» мемлекеттік
активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдинг»
акционерлік қоғамдарын біріктіру жолымен «Ұлттық
экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығы
жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы
Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы №669 Жарлығына
және «Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы
13 қазандағы №669 Жарлығын іске асыру жөніндегі
шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008
жылғы 17 қазандағы №962 қаулысына сәйкес құрылған
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қорының (ҰӘҚ)
құрамына кіреді. Ұлттық даму институттарының, ұлттық
компаниялардың («ҚазМұнайГаз» қоса алғанда) және
басқа да заңды тұлғалардың акциялар пакеттерін (қатысу
үлестерін) әлемдік нарықтарда бәсекеге қабілеттілігін
арттыру үшін біріктірген қор басынан бастап сыртқы және
ішкі нарық конъюнктурасының өзгеруіне тез ден қоюға және
халықаралық мұнай операцияларында ұлттық мүдделерді
қорғауға қабілетті жаңа да қуатты құрылым рөлін атқарады.
Мемлекеттік
саясаттың
арқасында
тәуелсіздік
жылдары
Қазақстанның
көмірсутегі
картасындағы
күштерді қайта іріктеуге тура келді және бүгінде онда
ұлттық компания доминант болып тұр. Талай рет қайта
ұйымдастырылған холдинг («ҚазМұнайГаз» - өңдеу және
маркетинг» KMG International етіп қайта құру, ҚМГ БӨ тарату
және «ҚазТрансГазды» «Самұрық-Қазына» ұлттық әлауқат қорының басқаруына беру) егемендіктің 30 жылдығы
қарсаңында Каспий қайраңы мен құбыр жүйелерінен бастап,
инновациялық мұнай-газ химиясы өндірістеріне дейінгі
барлық стратегиялық маңызды даму жобаларына қатыса
отырып, республикадағы мұнай өндірудің едәуір бөлігін, елдің
жалпы ішкі өнімінің шамамен 8-10 пайызын және мемлекеттік
бюджетке түсімдердің дәл сондай көлемде түсуін қамтамасыз
ете отырып, өз құрылымында әлемнің көптеген елдеріне
танымал ірі инжинирингтік ғылыми ұйымдары бар, және,
сайып келгенде, ең күрделі халықаралық жобаларды жүзеге
асыра алатын жоғары кәсіби кадрлары бар елдің мұнай-газ
нарығындағы қуаты күшті құрылым болып қалып отыр.
Ұзақбай Қарабалиннің ұсынысы бойынша 2005 жылғы
2 қарашада құрылған және Қазақстан Республикасының
отын-энергетика кешенінің серпінді, тұрақты дамуы үшін
қолайлы жағдайлар жасауға жәрдемдесу мақсатында
құрылған және мұнай-газ бен энергетика нарығындағы ірі
компаниялардың мүдделерін бір жерге шоғырландырған
«KAZENERGY» заңды тұлғалардың (мұнай-газ өндіруші,
сервистік және инжинирингтік компаниялардың) тәуелсіз

ерікті коммерциялық емес бірлестігінің қызметі ұзақ жылдар
бойы оған сенімді арқау бола алды.
Тимур Құлыбаевтың айтуы бойынша сол кезде
Қазақстанда жалпы мұнай-газ бен энергетика саласы
қалыптасып болған болса да, көптеген халықаралық мұнайгаз және энергетика корпорациялары жұмыс істеп тұрса
да, мемлекет пен бизнес қатынастарын заңнамалық база
реттеп, негізгі өндірістік көрсеткіштер мен инвестициялар
өсіп жатса да, нарық ойыншылары әркім өзінше, яғни жүйесіз,
бытыраңқы әрекет етті. «Әрқайсысы мемлекеттік органдарда
өз мүдделерін жеке-жеке қорғауға мәжбүр болды. Бұл
бюрократиялық аппарат пен бизнес арасында тиімді диалог
орнатуға көп жағдайда кедергі келтірді. Тараптар бір-бірін
естісе де, тыңдамады. ( ... ) Осы жағдайларда Үкімет пен нарық
қатысушылары арасындағы бастамаларды біріктіретін «жол
көрсетушіні» құру қажеттігі туындады. Сол кезде Қазақстанда
нарықта осындай ұйым құрудың аналогы болған жоқ.
Қатысушыларды біріктіруге әрекет жасағандар ғана болды.
Бірақ олар тиімді нәтижелерге әкелмеді. Біз барлық салалық
компаниялар үшін мемлекеттік органдармен тұрақты және
тиімді өзара іс-қимыл жасайтын коммерциялық емес ұйым
құрғымыз келді», - деп еске алады ол.
2012-2016 жылдары KAZENERGY қауымдастығының бас
директоры болған Әсет Мағауов, осы бірлестік құрылғанға
дейін Тимур Құлыбаев пен Ұзақбай Қарабалин саланың
мүдделерін қорғау үшін бірыңғай «майдан» бола алатын
мұнай компанияларының үлкен әлеуетін байқағанын айтады.
«Компаниялар, ең алдымен, екі салаға алаңдады - бұл салық
салу және экологиялық заңнама (соңғысы нормалардың
нақты сипаттамасының жоқтығына байланысты алаңдатты).
Мемлекеттік органдар бізді қолдап, жеке жұмыс тобы
құрылды, Chevron компаниясы экологиялық заңнамаға
жасалған алдын ала талдауды қаржыландырды, 2016
жылдың көктемінде Экологиялық кодекске енгізуге болатын
бірқатар ұсыныстар жасалды. Бұл, бірінші кезекте, газды
технологиялық еріксіз жағуға рұқсат алу, парниктік газдар
мәселелерін реттеу, мұнай қалдықтарын уақытша сақтау
болды. Салық заңнамасына қатысты мұнай бағасына
және ПҚӨС жеңілдікті мөлшерлемесіне байланыстырылған
экспорттық бажды өндіріп алу шкаласы бойынша ілгері
басу орын алды. Осы және басқа да мәселелерді шешуге
қауымдастықтың шын мәнінде біртұтас «күш» болып жұмыс
жасағаны көмектесті, сонымен қатар, мемлекеттік органдар
мәселенің егжей-тегжейлі пысықталғанын, дәлелдердің
қажетті талдамалық материалдармен, компаниялардың
хаттарымен расталғанын көрді. Менің ойымша, осындай
жағдайда шешім қабылдау олар үшін оңай болды», - дейді ол.
KAZENERGY
қауымдастығы
құрылғаннан
кейін
бірден
оның
құрылымында
қызметтің
мұнай-газ
секторын дамыту; Каспий теңізі қайраңындағы мұнай
операциялары; электр энергетикасы, энергия үнемдеу және
жаңартылатын энергия көздері; қазақстандық кадрларды
жібермей ұстап қалу; салық салу және заң шығару;
өндіруші салалар қызметінің ашықтығы сияқты маңызды
салаларына жетекшілік ететін Үйлестіру кеңестері пайда
болды. Оның қызметінің басты саласы экономикалық,
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саяси, экологиялық, әлеуметтік және басқа да аспектілер
бойынша ақпаратты зерделеу, энергетикамен байланысты
нарықтарды заңнамалық реттеу жөніндегі ұсыныстарды
талқылау, мониторингілеу және қалыптастыру, мұнай-газ бен
энергетика салаларын дамыту мәселелері бойынша Үкімет
пен салалық министрліктердің бағдарламалық құжаттарын
әзірлеуге және іске асыруға қатысу болды. KAZENERGY
қызметін бастағалы бері Қазақстан астанасында беделді
халықаралық мейджерлердің қатысуымен Еуразиялық
энергетикалық форум ұйымдастырды, ал іс-шара саланың
өзекті мәселелерін талқылау үшін пәрменді диалог
алаңына айналды. Мұнай-газ саласын тікелей мемлекет
деңгейінде басқару эволюциясына келетін болсақ, ол 1997
жылдан бастап, яғни реттеуші функциялардың бір бөлігі
ұлттық холдингтерге берілген кезден бастап айтарлықтай
өзгерістерге ұшырады. Айталық, ҚР Үкіметінің 1997
жылғы 22 қарашадағы №1433 қаулысымен Энергетика
және табиғи ресурстар министрлігі Энергетика, индустрия
және сауда министрлігіне (ЭИСМ) қайта форматталды.
2000 жылғы желтоқсанда ЭИСМ таратылғаннан кейін
оның функциялары бірнеше басшыларды, оның ішінде
министрлерді де, олардың орынбасарларын да ауыстырған
жаңа Энергетика және минералдық ресурстар министрлігіне
(ЭМРМ) ауысты. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы» ҚР Президенті
Нұрсұлтан Назарбаевтың 2010 жылғы 19 наурыздағы №936
Жарлығына сәйкес елімізде Мұнай және газ министрлгі
құрылды. Оның басшысы бұған дейін ұзақ жылдар бойы
ЭМРМ-ге басшылық еткен Сауат Мыңбаев, ал 2013 жылы
Ұзақбай Қарабалин болды. Қарашығанақ және Қашаған

сияқты ірі мұнай-газ жобаларында Үкімет мүдделерін
білдіру жөніндегі функциялардың «ҚазМұнайГаздан» бейінді
министрлікке берілуі жаңалық болды. Нұрсұлтан Назарбаев:
«Осылай табыс ету «ҚазМұнайГаздың» қызметі тек қана
коммерциялық сипатта болуға тиіс екендігіне байланысты:
тек осы жағдайда ғана ол ұлттық чемпион, халықаралық
деңгейдегі корпорация бола алады, мен компанияға жаңа
активтерді қосу арқылы жыл сайын осыған талпынып
келемін», - деп түсіндірді. 2014 жылы электр энергетикасы
саласындағы түрлі мемлекеттік органдардың қызметінде
үйлестіру жұмысының дұрыс болмауынан орын алған
жағдайдың және энергетиктердің ҚР Премьер-Министрі
Кәрім Мәсімовке республикада Энергетика министрлігін
құру өтінішімен жүгінуінің нәтижесінде 2014 жылғы 6
тамызда Мемлекет басшысының Жарлығымен Энергетика
министрлігі құрылып, оған мұнай және газ министрлігінің
функциялары мен өкілеттіктері, сондай-ақ Индустрия және
жаңа технологиялар министрлігі мен Қоршаған орта және
су ресурстары министрлігінің бірқатар өкілеттіктері берілді.
Министр болып Владимир Школьник, бірінші вице-министр
болып Ұзақбай Қарабалин, жауапты хатшы болып Қанатбек
Сафинов, вице-министрлер болып Талғат Ахсамбиев,
Бақытжан Жақсалиев, Мағзұм Мырзағалиев тағайындалды.
Салалық министрліктің басшылық құрамы өткен кезеңде
өзгеріп отырды: 2016-2019 жылдары Қанат Бозымбаев, ал
2019 жылғы желтоқсаннан бері Нұрлан Ноғаев министр
болды.
Бүгінде
ҚР
Энергетика
министрлігі
мұнайгаз, мұнай-газ химиясы өнеркәсібі, көмірсутектерді
тасымалдау салаларында, уран өндіру, мұнай өнімдерін
өндіруді мемлекеттік реттеу, газ және газбен жабдықтау,
магистральдық
құбырлар,
электр
энергетикасы,
орталықтандырылған жылумен жабдықтау аймағында
жылу энергиясын өндіруді жүзеге асыратын жылу электр
орталықтары мен қазандықтар бөлігінде жылумен
жабдықтау, атом энергиясы, жаңартылатын энергия көздерін
дамыту салаларындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру
мен іске асыруды, оларды басқару процесін үйлестіруді
жүзеге асырады. Сovid-19 пандемиясының ұзаққа созылуы
салдарынан мұнайға әлемдік бағаның және көмірсутектерге
сұраныстың күрт төмендеуімен байланысты нарықтағы
соңғы сілкіністерден кейін алған сабақтары мен түйген
тұжырымдарынан кейін мұнай-газ саласын мемлекеттік
басқару құрылымы жаңа жаһандық сын-қатерлерді ескере
отырып, қайта трансформациялануы мүмкін. Саланы
дамытудың жаңа стратегиялары мұнай мен газға баса
назар аудара отырып, қайта әзірленетін және қабылданатын
болады. Оны уақыт көрсетеді.
Бір нәрсе өзгеріссіз қалатыны анық: Қазақстанның
мұнай-газ кешені 30 жыл бұрынғыдай ел бюджетіне салық
түсімдерінің едәуір бөлігін қамтамасыз ете отырып, елдің
дамуында маңызды рөл атқарады және ЖІӨ-нің төрттен
бір бөлігін құрайды. Қазақстанның қойнуы көмірсутекті
ресурстарға бай болып қала бергенше дәл осы жағдай ұзақ
жылдар бойы жалғаса бермек.

ҚЫМБАТТЫ ДОСТАР, ӘРІПТЕСТЕР!
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы – барша қазақстандықтар үшін
ерекше мереке. Бұл мерейтойлық дата - біздің еліміз үшін, өзінің егемендігі мен еркіндігін
қорғап қалған халықтың тарихи жетістіктері үшін мақтаныштың символына айналды.
Елдің ұлттық игілігі деп аталатын сенімді әрі тиімді мұнай-газ жобаларын отыз жыл
бойы іске асырып әрі дамытқан қазақстандық мұнайшылардың өлшеусіз еңбегінің
арқасында біз осынау жетістіктер мен жеңістерге қол жеткіздік. Мұнайшылардың
мақсатшылдығы мен қажырлы еңбегінің арқасында, сондай-ақ ҚР Тұңғыш Президенті
Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке қолдауымен азғана уақыт ішінде Қазақстанда Теңіз,
Қарашығанақ, Қашаған кен орындарында бірегей инновациялық өндірістік объектілер
пайда болды, сондай-ақ қазақстандық көмірсутекті Каспий Құбыр Консорциумы жүйесі,
Қазақстан-Қытай мұнай құбыры, Азия газ құбыры арқылы әлемдік тұтынушыларға
экспорттауға мүмкіндік туды, шығарылатын мұнай өнімдері сапасының халықаралық
көрсеткіштеріне қол жеткізе отырып, мұнай өңдеу қуаттары жаңғыртылды. Егемен
Қазақстанның елордасы - Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру жобасы еліміздің
әл-ауқатының көтерілгенін көрсететін Тәуелсіздіктің жаңа символына айналды.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мұнай-газ химиясы өнеркәсібін
қалыптастыруда прогреске қол жеткізді, бұл өнеркәсіп біздің мұнай-газ саласын дамудың
мүлдем жаңа кезеңіне шығаруы тиіс. Саланың барлық сегменттерінде инновациялық
шешімдерді қолдану есебінен өндірістің тиімділігі артады, экологиялық қауіпсіздік
көтеріледі, біздің азаматтарымыздың әлеуметтік кепілдіктері нығайтылады.
Көптеген жобалар халықаралық аренада әлдеқашан-ақ Қазақстанның брендіне
айналған. Осы басылымда көрініс тапқан осы жоғары жетістіктердің барлығы – саланың
мыңдаған мамандарының күнделікті қажырлы еңбегі мен кәсіпқойлығының нәтижесі.
Бүгінде мұнай-газ саласының одан әрі дамуы үшін әлеуеті зор. Жаңа әсерлі
мақсаттарға, энергетикалық қауіпсіздік пен экономикалық өркендеуге қол жеткізу
үшін әрбір мұнайшының еңбегі мен дарыны қажет. Сала ардагерлерінің тәжірибесімен
нығайтылған жас мамандардың ынта-жігері болашақта да үздік нәтиже беретініне
сенімдімін.
Мұнай-газ саласының барлық қызметкерлеріне, Қазақстанның барлық
азаматтарына зор денсаулық, амандық және жаңа табыстар тілеймін!

Мағзұм МЫРЗАҒАЛИЕВ,

Қазақстан Республикасының Энергетика министрі

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙЫ МЕН ГАЗЫ

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ
ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР, ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығымен құттықтауымды қабыл
алыңыздар. Бұл - елдің саяси және экономикалық жетістіктерін көрсететін айтулы күн.
Дәі осы жетістіктің артында мұнай-газ саласы тұр.
Өткен жылдар ішінде Қазақстан өзінің күрделі даму жолынан өтті, нәтижесінде
әлемдік мұнай архитектурасына икемделіп, сіңісе алды. Бүгінде біздің еліміз мұнай қоры
бойынша топ-15 елдің қатарына кіреді.
Теңіз, Қашаған және Қарашығанақ мұнай-газ жобалары, Каспий Құбыр Консорциумы
қатысушыларының миллиардтаған инвестициялары республикаға шикі мұнай мен
табиғи газ өндіруді және экспорттауды ұлғайтуға, Ұлттық қор мен ел бюджетіне ақшалай
түсімдер көлемін толықтыруға, әлеуметтік инфрақұрылымды жақсартуға мүмкіндік
берді. Өндіру көлемінің артуы аясында сабақтас сегменттер - мұнай сервисі, машина
жасау саласы дамуда, жаңа жұмыс орындары пайда болып, қазақстандық тауарлардың,
жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің үлесі өсуде.
Салалық көрсеткіштердің өсуіне, жер қойнауын пайдаланудағы заңнамалық
базаны жетілдіруге, сондай-ақ көптеген жылдар бойы республиканың ірі халықаралық
серіктестермен қарым-қатынасын нығайтуға KAZENERGY қауымдастығының жан-жақты
қызметі зор ықпал етіп келе жатқанын атап өткен жөн болар.
Қазақстан бүкіл Орталық Азиядағы негізгі инвестициялар мен жаңа технологиялар
тарту орталығы болып табылады. Ел климаттың өзгеруіне, декарбонизацияға және
энергетикалық ауысуға байланысты жаңа сын-қатерлерге қарсы тұруға дайын.
Бұл кітап Қазақстанның мұнай-газ саласының даму тарихы бойынша энциклопедия,
өзіндік жолсілтеме болады деп үміттенеміз. Жас қазақстандықтар мұнайшылардың,
газшылардың, мұнай құбыры қызметкерлерінің, мұнай өңдеушілердің, геологтардың
және мұнай-газ өнеркәсібімен өмірлері тығыз байланысты болған, тәуелсіздік таңында
еліміздің қазынасын сақтап, көбейтіп, ұрпақтарына қалдыруды армандаған жандардың
сол кезде жасаған қадамдарының қаншалықты орынды болғанын бағалайды.
Барша оқырмандарға шын жүректен табыс тілеймін!

Тимур ҚҰЛЫБАЕВ,
KAZENERGY қауымдастығының
төрағасы
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«ЗАҢДАРДЫ БІЛУ
ДЕГЕНІМІЗ ОЛАРДЫҢ СӨЗДЕРІН
ЕСТЕ САҚТАУ ЕМЕС,
ОЛАРДЫҢ МАҒЫНАСЫН
ЖЕТЕ ТҮСІНУ».
Марк Туллий Цицерон,

саясаткер және философ, Ежелгі
Римнің ұлы шешендерінің бірі

ЗАҢ ШЫҒАРУШЫЛЫҚТЫҢ

ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ

М

ұнай-газ саласын экономиканы дамытудың басым
саласы ретінде белгілей отырып, Қазақстан
мемлекеттік тәуелсіздікке қол жеткізген сәттен
бастап оның толыққанды және тиімді жұмыс істеуі
үшін қажетті заңнамалық базаны қалыптастыруға кірісті.
Бұл бір жағынан инвесторлардың жұмысы үшін ең қолайлы
жағдайларды қамтамасыз ету, екінші жағынан ұлттық
мүдделерді сақтау үшін қажет болды.
Қазақстанның
дамуы
және
оның
әлемдік
қоғамдастыққа интеграциялануы, сондай-ақ көмірсутегі
нарығының жаһандық дамуы процесінде осы саладағы
заңнаманы жетілдіру қажеттігі кезең-кезеңімен туындады. Ол
кезде мұнай-газ саласы ел экономикасын дамытудың және
шетелдік инвестицияларды тартудың негізгі және маңызды
«локомотивтерінің» бірі болғанын атап өткен жөн.
Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттің жер қойнауын
пайдалану саласындағы алғашқы заңнамалық бастамаларына
түсініктеме бере отырып: «Мұнай операцияларын реттейтін
заңның болмауы республикаға инвестиция салуды тежейтін
теріс фактор болды», - деп жазды. Қазақстанда 30 жыл бойғы
егеменді даму барысына жер қойнауын пайдаланудағы
мемлекет пен инвесторлардың өзара қарым-қатынастарын
регламенттейтін түрлі заңдар мен қаулылар әзірленді. 30
жылдық эволюциялық жолды жүріп өткен және бойына
ең жақсы заңнамалық тәжірибені сіңірген кейбіреулерінің
жетілдірілгені соншалық, бүгінде өңірдегі басқа елдер үшін
үлгі бола алатындай дәрежеде.
Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында
қабылданған заңдар мұнай-газ индустриясының дамуына
қуатты серпін берді.
1994 жылғы 27 желтоқсанда ҚР Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев «Шетелдік инвестициялар туралы» № 266XIII Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды. Ол
қолайлы инвестициялық жағдай жасау, Қазақстанға шетелдік
капиталды тарту үшін заңдық және экономикалық негізді
қамтамасыз ету мақсатында қабылданды.
Бұл кезде батыс мейджорлар қазақстандық мұнайгаз саласына шындап қызығушылық таныта бастады:
КСРО кезінде мұнай өнеркәсібі оқшау жұмыс істеді, ал жаңа
Қазақстанда олар көптеген мүмкіндіктер бар екенін байқады.
Олар жас әрі белі бекімеген елге капитал, технологиялар,
активтерді басқару тәжірибесін алып келетін шетелдік
инвесторларды қазақ елі құшақ жая қарсы алатынына
сенімді болды. Алайда, осы ақша мен инновацияларға деген
үлкен қажеттілікке қарамастан, Қазақстан Үкіметі мұнайгаз активтерін батыс талаптарының негізінде бере салуға
мүлде асыққан жоқ. Ақшаның, технологиялардың және
халықаралық корпорациялармен жұмыс тәжірибесінің
болмауы орасан зор ресурстық базамен, қазақстандық
мұнайшылардың біліктілігінің жоғары болуымен және алып
кен орындарының ашылуымен, кеңес заманында мұнай өңдеу
және көмірсутектерді тасымалдау объектілерінің салынуымен
байланысты бұрынғы жетістіктермен толық өтелді.
1994-1998 жылдары «Қазмемжерқойнауы» минералдық
ресурстар Бас басқармасы бастығының орынбасары
қызметін атқарған Орал Ақшолақовтың айтуынша, шетелдік
инвестицияларды тарту туралы заң бойынша жұмыс жасау

барысында құрамында экономистер, заңгерлер, геологтар,
геофизиктер бар жұмыс топтары құрылып, бұрыннан
бері нарықтық жүйеде жұмыс істейтін шетелдік мұнай
державаларының заңнамасын зерделеу мақсатында олар
шетелге жіберілді. «Америка, Канада, Голландия, Жапония,
Германия, Франция, Түркия тәжірибелерін зерттеді. Бірақ
оны Қазақстанда автоматты түрде енгізу мүмкін емес еді,
оны еліміздің жағдайына бейімдеу қажет болды», - дейді ол. «Үкімет тобының құрамында біз ірі мұнай компанияларымен
келіссөздер жүргіздік. Келісімшарттар, лицензиялар дайындау
біздің қолымызда болды. Шетелдіктер біздің ешқашан
нарықтық жағдайда жұмыс істемегенімізді, келіссөздер
жүргізу тәжірибеміз жоқ екенін білетін. Компания өкілдері
Қазақстанда жұмыс істеуге рұқсат алу үшін талай нәрсеге
уәде берді. Кездесу барысында мен хатшыдан компанияларға
анықтама алып келуді өтініп, «Сіздің активтеріңіз соңғы
бес жылда неге тұрақты түрде төмендеп отырған?
Неліктен геологиялық барлау жұмыстарын қаржыландыру
қысқартылды? Мұнай өндіру неліктен төмендеді?» деген
сияқты сұрақтар қоя бастадым. Шетелдіктерді менің хабардар
екенім қатты таң қалдырды, олардың менмендігі де басыла
бастады. Содан кейін келіссөздер басталып, оның барысында
біз өзіміздің мемлекеттік мүдделерімізді қорғадық, олар да
өздерінің дегеніне қол жеткізді».
Орал Ақшолақовтың айтуынша, мұнай-газ саласына
инвестиция тарту және жаңа технологиялар енгізу мәселесі
басты назарда болды. Бірақ мұнай өнеркәсібіндегі кен
орындары мен өндірістік нысандарды дамыту туралы ғана
емес, сонымен бірге халықтың мүдделерін ескеру де қажет
болды. Сондықтан қандай да бір жоба бойынша келіссөздерге
қатысатын жұмыс тобының құрамына өз өңірінің мүдделерін
қорғау үшін, оның ішінде кадрлар даярлауға қаражат тарту
және облыстарда әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту үшін
әкімдіктердің өкілдері де кірді.
«Шетелдік инвестициялар туралы» заң шетелдік
инвесторларды
жағдайды
нашарлататын
заңнама
өзгерістері нәтижесінде туындайтын тәуекелдерден қорғады,
мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың
экспроприациясы мен заңсыз әрекеттерінен кепілдіктер
берді, қарулы қақтығыс нәтижесінде келтірілген залалдың
орнын толтыруға, инвестициялық пайданы еркін пайдалануға,
шетел валютасында есеп айырысуды еркін жүзеге асыруға,
Қазақстан соттарында немесе халықаралық төреліктерде
дауларды шешуге құқық берді. Осы себепті де құжатты
Қазақстанға бірінші болып жұмыс істеуге келген инвесторлар
бар ынтасымен қабыл етті.
«Мұндай заңның болуын барлық инвесторлар өте
жақсы қабылдады. Менің ойымша, бұл заң Қазақстанның
мұнай-газ өнеркәсібіне орасан зор инвестициялар тартуда
үлкен рөл атқарды және осы уақытқа дейін өзекті болып
келеді. Егер бұған дейін инвестицияларды реттеп, қорғайтын
қандай да бір заңнама болмаған болса, енді бұдан былай
оған жағдай жасалған еді»,- деп еске алады 1994 жылы
ҚР Мұнай және газ өнеркәсібі министрінің орынбасары
қызметін атқарған Ұзақбай Қарабалин. - «Инвестициялар
туралы заң инвесторларға жер қойнауын ұсынып отырған
мемлекеттің ортақ жүйесі мен мүдделеріне сәйкес әзірленді.
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ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ

			

Орал Ақшолақов,

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

Бір де бір ел инвесторлардың тілектерін 100% қанағаттандыра
алмайтынын ескеру қажет, сондықтан оны Қазақстаннан да
күтудің керегі жоқ. Бірақ, обалы не керек, бұл ретте көптеген
инвесторлар Қазақстанда алғашқы қадамдардан бастапақ айтарлықтай қолайлы инвестициялық жағдай жасалды
деп санайды, бүгінде бұл климат сақталып отыр және жыл
сайын инвесторлар үшін барынша жайлы ету жағына қарай
жетілдіріліп отыратын болады».
Сонымен қатар, Қазақстанның мұнай-газ ресурстарын
игеруге шетелдік инвестицияларды тартуға жәрдемдесу
мақсатында тағы бір маңызды құжат - «Мұнай туралы» заң
әзірленді.
«Ол кезде Алматыға шетелден бір ғана әуе рейсі
орындалатын. Ол сейсенбі күні таңертең ұшып келетін
Lufthansa ұшағы болатын. Визалар әуежайда сатылатын, ал
таңғы 10-11-де біздің министрлікке әр түрлі компаниялардан
алғашқы «келгіштер» мен жай қызықтап жүргендер келіп
жататын. Солардың барлығы біздің басқармаға жіберілетін.
Оның әрқайсысына «Шетелдік инвестициялар туралы» заңның
мазмұнын түсіндіруге, әрқайсысының қызығушылығы мен
әлеуетін анықтауға, ал егер әңгімелесуші көңілге қонарлық
болса, оған түрлі ұсыныстар айтуға мәжбүр болатынбыз.
Әрине, бұл жағдайда «Мұнай туралы» Заңға басымдық
берілді», - деп еске алады 1995 жылы ҚР Мұнай және газ
өнеркәсібі министрінің орынбасары қызметін атқарған
Ғалиаусат Кешубаев. «Бастапқыда заң жобасын әзірлеу
тобы 5-6 адамнан тұрды, оны сол кезде Үкімет аппаратынан
Энергетика және отын ресурстары министрлігіне ауысқан
Ұзақбай Сүлейменұлы Қарабалин басқарды. Топқа, сондайақ, сол кездегі Сыртқы экономикалық байланыстар
министрлігінің бас маманы Жақып Нәсібқалиұлы Марабаев,
«Қазақстанмұнайгаз» ҰҒК вице-президенті Асқар Құмарұлы

Балжанов және басқалар кірді. Мені басшылық кері
шақыртып алды (топтан)... Жұмыстың барлық ауыртпалығы
Ұ.С. Қарабалиннің мойнында қалды, ол кейін министрдің
орынбасары ретінде Парламентке Заңның алғашқы жобасын
таныстырды».
Ұзақбай Қарабалиннің айтуынша, заңды тез арада
әзірлеу және қабылдау қажет болды. «Сол кезде жұмыстан
ешкім алаңдатпасын деп министр біздің топты Алматыдағы
үшінші резиденцияға орналастыру туралы шешім қабылдады.
Біз көптеген елдердің заңдарын әбден зерттедік», - деді ол.
«Бірде батыс заңгерлері «10 миллион АҚШ долларын
беріңіздер, біз сіздерді толығымен қанағаттандыратын заң
жазып береміз» деп ұсынғаны есімде. Бірақ ол кезде бізде
ондай ақша болған жоқ. Сондықтан біз жұмысқа өзіміз
кірістік. Жұмыс тобының мүшелері демалыс үйіне барып,
бірнеше апта бойы заң ережелерін әзірлейтін. Сол кезде
осындай тәжірибе бар болатын. Былайша айтқанда, бәрін
«қолмен» жасадық: мақала жаздық, оларды қайшымен кестік,
желімдедік. Қазақстандағы алғашқы «Мұнай туралы» заң
осылай дайындалды», - деп еске алады Жақып Марабаев, ол
1991-1993 жылдары ҚР Сыртқы экономикалық байланыстар
министрлігінің көмірсутек шикізаты бөлімінің бастығы болған.
Осы заң жобасын әзірлеуге қатысқан, 1995 жылға дейін
ҚР ҰҒА Мемлекет және құқық институтының директоры
болып жұмыс істеген Майдан Сүлейменов құжатты дайындау
жұмысы үш жылдан астам уақытқа созылғанын айтады.
Талқылаулар мен консультациялар барысында Қазақстанға
қызығушылық білдірген консалтингтік және заң фирмалары,
ірі мұнай компаниялары, оның ішінде British Gas, British
Petroleum, Oryx, Agip, Mobil, Total, Amoco, Chevron, Exxon және
басқалардың тарапынан, сондай-ақ Дүниежүзілік банктен
жүзге жуық пікірлер мен түсініктемелер алынды.
Майдан Сүлейменовтің айтуынша, жобаны дайындау
кезіндегі негізгі проблема жер қойнауын пайдалануға беру
жүйесін таңдау болды. «Бастапқыда «Мұнай туралы» заң
жобасының негізіне таза келісімшарт жүйесі алынды. Алайда,
жоба аяқталған кезде мені British Gas компаниясының
өкілдері түскі асқа шақырып, біздің жобамызға өте риза
екендіктерін айтты, өйткені ол Республиканың да, шетелдік
инвесторлардың да мүдделерін барынша ескерді. Сондықтан
оларда жоба бойынша ескертулер жоқ екенін айтты. Мен
топ отырысына келіп: «Біз бірдемені дұрыс жазбадық.
Егер шетелдік компаниялар тарапынан ескерту болмаса,
демек ол Қазақстанның мүддесі заң жобасымен жеткілікті
қорғалмағанын білдіреді». - дедім. Ұзақ талқылаулардан
кейін, ең болмаса, алғашқы уақытта келісімшарт жүйесінен
бас тарту керек деген шешім қабылданды. Нәтижесінде
Қазақстанда аралас жүйе қолданылатын болды, ол лицензиялық-келісімшарттық. Бұл мәжбүрлі қадам болды,
өйткені мұндай келісімшарттарды жасау тәжірибесі жоқ
болғандықтан,
мемлекеттік
шенеуніктер
тарапынан
оны теріс пайдалану мүмкіндігі бар болғандықтан бәрін
келісімшарттың талаптарына беру дұрыс емес еді. Сонымен
бірге, лицензиялық жүйені таза түрде енгізу дұрыс емес еді,
өйткені оны енгізу үшін қуатты, жақсы дамыған салық жүйесі
болуы керек еді, ал бізде ол болмады», - деп түсіндірді ол. –
«Белгілі бір дәрежеде мұндай жүйенің қабылдануы сол кезде
үстемдік еткен ведомстволар - Геология және жер қойнауын
қорғау министрлігі мен Мұнай-газ өнеркәсібі министрлігі
арасындағы өзіндік ымыраның нәтижесі болды».
ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Мұнай
туралы» №2350 заң күші бар жарлығы 28 маусымда

қабылданып, 1995 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енді.
Заңда «Қазақстан Республикасының жер қойнауында табиғи
түрде жатқан барлық мұнай Қазақстан Республикасының
айрықша меншігі болып табылады. Жер бетіне көтерілген
мұнайдың меншік иесі келісімшартпен анықталады. Егер
келісімшартта басқасы көзделмесе, жер бетіне көтерілген
мұнайға билік ету құқығы, меншік иесіне тиесілі болады»
делінген. Құжат жер қойнауын пайдаланушылардың
келісімшарттарды жасасу мерзімдерін регламенттеді: барлау
бойынша операцияларды жүргізуге – екі рет екі жылға
ұзартумен 6 жыл; өндіру бойынша - 25 жылға дейін, ал
алынатын қоры 100 миллион тоннадан астам шикі мұнай
және (немесе) 100 миллиард текше метрден астам табиғи
газ кен орындарында - 45 жылға дейін; аралас барлау
мен өндіру бойынша - мүмкін болатын ұзарту мерзімдерін
ескере отырып, барлау мен өндіру кезеңін қосқандағы
кезеңге. Мердігердің барлау және өндіру процесінде
шеккен шығындары келісімшартта көзделген тәртіппен
және талаптарға сәйкес өтелуге тиіс. Ал барлауды немесе
өндіруді жүзеге асыруға арналған жылдық жұмыс
бағдарламасы міндетті түрде жер қойнауын зерттеу мен
пайдалану жөніндегі уәкілетті органмен келісілуі керек.

Заңда мұнай операцияларын жүргізу кезінде қалдықтарды
теңізге тастауға және теңіз түбіне көмуге тыйым салу қол
жеткізген нәтиже болды.
«Шетелдік инвестициялар туралы» және «Мұнай туралы»
заңдар ұзақ қолданылды және 2010 жылғы 24 маусымда
«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» жаңа
Заңның қолданысқа енгізілуіне байланысты күшін жойды.
Алайда, алдымен оның алдында 1996 жылдың 27 қаңтарында
Қазақстан Республикасының мүдделерін және оның табиғи
ресурстарын қорғау, жер қойнауын ұтымды пайдалану мен
қорғау, жер қойнауын пайдаланушылардың мүдделерін
қорғау, басқарудың барлық түрлерінің тең дамуына жағдай
жасау, жер қойнауын пайдалану қатынастары саласында
заңдылықты нығайту мақсатына жер қойнауын пайдалану
саласындағы операцияларды жүргізуді реттейтін «Жер
қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан
Республикасының №2828 Заңы қабылданды. 1996 жылы ҚР
Геология және жер қойнауын қорғау министрлігін басқарған
Серікбек Дәукеевтің айтуынша, «Бұл құжат жер қойнауын
пайдалану үшін негіз болды, бұл қарапайым, баршаға түсінікті
және пайдалануда ыңғайлы заң болды. Айтпақшы, онда кен
орындарын ашушыларды марапаттау туралы норма болды,
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алайда оны кейіннен алып тастады (бұл үлкен қателік еді!),
сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушы инвестицияланатын
қаражаттың 1% қазақстандық кадрларды оқытуға жұмсауға
тиіс деген норма да болған. Онда келісімшарт жасасудың
қарапайым схемасы мен оларды қатаң қарау мерзімдері
болды».
«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы»
Заң Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық
актілерімен, атап айтқанда, оның алдында нормалары
басым болған «Мұнай туралы» Заңмен ұштастырылды. Ол
«Мұнай туралы» заңдағыдай барлауға, өндіруге арналған
келісімшарттың қолданылу мерзімдері мен бірлескен

операцияларды қамтыды және бұдан басқа барлауға арналған
келісімшарт негізінде коммерциялық табуға байланысты
өндіруге арналған жер қойнауын пайдалану құқығын алуға
айрықша құқығы бар жер қойнауын пайдаланушымен тікелей
келіссөздер жүргізу арқылы конкурс өткізбей келісімшарттар
жасасуды; барлаумен және (немесе) өндірумен байланысты
емес жерасты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану
жөніндегі операцияларды жүргізуді; сондай-ақ ұлттық
компаниямен барлау және (немесе) өндіру бойынша
жұмыстарды жүргізуді көздеді.
Мемлекеттік тәуелсіздік алған күннен бергі алғашқы
10 жылдық мерейтой қарсаңында Қазақстан Үкімет
пен
инвесторлардың
бірлескен
жұмысының
негізгі
өлшемшарттарын
айқындайтын
заңнамалық
базаны
қалыптастырып үлгерді.
Ол кездері бірнеше жыл бойы белсенді геологиялық
зерттеулер жүргізілген Каспий теңізінің қазақстандық
секторындағы
жер
қойнауын
пайдаланушылардың
шаруашылық қызметін реттеу мәселелері талқыланып жатты.
Осы тұрғыда ҚР Үкіметінің 1999 жылғы 29 маусымдағы
№876 және 2000 жылғы 6 мамырдағы №676 қаулыларымен

теңіз бен Қазақстан Республикасының ішкі су
айдындарында мұнай төгілуінің алдын алу және
оларға ден қою жөніндегі Ұлттық жоспар алдымен
әзірленіп, содан кейін бекітілді.
Әлемдік су жүйесіне шығу мүмкіндіктерін игерген
Қазақстан үшін теңіз тасымалдарының түрін дамыту
мен одан әрі тиімді пайдалану маңызды экономикалық
фактор болғанын ескере отырып, Президент
Нұрсұлтан Назарбаевтың 2002 жылғы 17 қаңтардағы
№284-II Жарлығымен алғаш рет «Сауда мақсатында
теңізде жүзу туралы» Қазақстан Республикасының
Заңы қабылданды. Ол халықаралық теңіз құқығын
ескере отырып әзірленді және әкімшілік, құқықтық,
коммерциялық мәселелерді, сондай-ақ теңіздегі
қауіпсіздікке, қоршаған ортаны қорғауға, оның
ішінде теңіздің кемелерден ластануын болдырмауға,
Қазақстанның
аумақтық
сулары
шегінде
халықаралық сауда кеме қатынасына әсер ететін
кемсітушілік шаралар мен артық шектеулерге жол
бермеуге қатысты нормаларды қамтыды. Осы кезде
Қазақстанда Қашаған алпауыт кен орнының ашылуы

Кезінде біз зерттеп, консалтингтік компания
ұсынған презентация бойынша «Мұнай
туралы» Заңды дайындау тобында
талқылаған өз материалдарымызды
өткенде тауып алдым. Мәселенің
қаншалықты терең және жан-жақты
зерттелгені байқалады (бұл жерде мен топ
жетекшісі ретінде болдым). Қазір, қағаздың
жиегіндегі жазбаларыма қарап, біздің
заңымыз «басқалардан кем болмасын» деп
және жас республикамыздың мүдделерін
толық қорғасын деп жан-тәнімізді салып,
бар ынта-шынтамызбен кіріскенімізге
таң қалдым. Бұл біздің оқырманымызға
қызықты болады деп ойлаймын.
(Ұзақбай Қарабалиннің осы басылыммен жұмыс
жасау барысындағы түсініктемесінен)
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ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ

ЗАҢ ШЫҒАРУШЫЛЫҚТЫҢ
ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ

туралы хабарланды, Теңіз бен Қарашығанақ сияқты алыптар,
басқа да мұнай өндіруші кен орындары өзінің шикізатын
өндіру көлемін ұлғайтты, осыған орай қазақстандық мұнайды
Каспий арқылы көрші мемлекеттерге және одан әрі әлемдік
нарықтарға тасымалдауды жолға қою үшін танкерлерді
тарту және пайдалану туралы мәселе барынша өзекті болып
тұрды. Заңда кемеге меншік құқығы, оның сәйкестендірілуі,
жалауы мен ұлты, кемелерді техникалық қадағалау, сондайақ кемелер мен оларға құқықтарды тіркеу сияқты барлық
аспектілер қарастырылған болатын. Атап айтқанда, Заңның
11-бабында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
туын көтеріп жүзу құқығын пайдаланушы кеме Қазақстан
Республикасының ұлттығында болады делінген. Бұл ретте
Қазақстан Республикасының ұлттығында болатын кеме
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын алып
жүруге міндетті. Бұдан басқа, жүк пен жолаушыны теңіз
арқылы тасымалдаудың нақты процедуралары айқындалды,
кемені жүкті қабылдауға дайындаудан бастап, каботаждық
және шетелдік жүзу кезінде тиісті құжаттаманы ресімдей
отырып, жүкті қабылдап алушыға тапсыруға дейін теңізбен
жүрудің барлық технологиялық процесі регламенттелді.
Заңда белгіленген құқықтық нормалар теңіз көлігінің
инфрақұрылымын қолдана отырып, жүкті тасымалдау,
ауыстырып тиеу, сақтау субъектілердің өндірістік қызметі
үшін заңды негіз жасады. Сауда жасау мақсатында теңізде
жүзу саласындағы шағымдар мен талаптар қаралды. Заң
жобасының бір бөлімі теңіз порттарының қызметіне, құқықтық
мәртебесіне және шаруашылық аспектілеріне арналып, сол
кездегі Қазақстандағы олардың ең ірісі Каспийдегі Ақтау
халықаралық теңіз сауда порты болған еді.
Сол жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002
жылғы 29 маусымдағы №708 «Мұнай операцияларын
жүзеге асыратын мердігерлермен келiсiмшарттарда Ұлттық
компанияның келiсiмшарттары міндеттi үлестiк қатысуы
арқылы мемлекеттiк мүдделерді білдіру ережесiн бекiту
туралы» қаулысымен мемлекеттің стратегиялық мүдделеріне
және «ҚазМұнайГаз» есептеулеріне сәйкес еліміздің барлық
салалық келісімшарттарына Ұлттық холдингтің 50%-дық
қатысуы бекітілді. Ұлттық мұнай-газ компаниясының
ұсыныстарын ескере отырып, бұдан былай Үкімет жыл сайын
инвестициялық бағдарламалар конкурсына шығарылатын
жер қойнауы учаскелерінің (блоктарының) тізбесін бекітіп,
онда құзыретті орган тікелей келіссөздер негізінде ұсынған
бағдарламаларды, сондай-ақ олар бойынша ұлттық компания
міндетті және нақты қатысу үлесіне ие болғысы келетіндерді
көрсетіп отырды.
Сол кезде қабылданған Қазақстанның энергетикалық
ресурстарын пайдалану стратегиясы мен Қазақстан
Республикасының 2010 жылға дейінгі Стратегиялық даму
жоспары ережелерінің маңызды тұсы ҚР Президентінің
2003 жылғы 16 мамырдағы №1095 Жарлығымен
Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің

мемлекеттік бағдарламасын (КТҚС) әзірлеу және бекіту
болды. Тиісті бағдарламаны қабылдау, шын мәнінде,
Каспийдің қазақстандық секторындағы жұмыстардың
жанданғанын білдірді, өйткені дәл осыдан кейін республика
Үкіметі мұнайшылардың деректері бойынша жүзге жуық
теңіз құрылымдарын барлауға тендер өткізе бастауды
жоспарлаған болатын. Осының алдында «ҚазМұнайГаз»
ЖАҚ басшысы Ұзақбай Қарабалиннің бұйрығымен Ұлттық
компания құрылымында «ҚазМұнайТеңіз» ЖАҚ құрылып,
оған Каспий және Арал теңіздеріндегі бірқатар жобаларға,
оның ішінде Жамбай, Хвалынское, Центральное, Нұрсұлтан,
Құрманғазы құрылымдарына жетекшілік ету жүктелді.
Осы кезде Жамбайдың қайраңдық құрылымында іздеу
жұмыстарын жүргізуге тендер жарияланып қойған болатын.
Мемлекеттік бағдарлама 2003-2005 жылдарға келетін игеру
кезеңін қамтыды, сонымен бірге 2015 жылға дейінгі дамуды
бағалап, болжады. Теңіз қайраңының пайдалы қазбалардың,
әсіресе мұнай мен газдың көзі ретіндегі маңызын арттырудың
жаһандық үрдістері, сондай ақ табиғатты ұтымды пайдалануды
қоршаған ортаны қорғау талаптарымен үйлестіру қажеттілігі
ескерілді. Геологиялық барлау жұмыстарын көбірек
жүргізуден КТҚС көмірсутегі қорларын пайдалануға ауысу
тәртібін реттей отырып, Мемлекеттік бағдарлама КТҚС-ты
Қазақстан Республикасындағы көмірсутегі өндірісінің негізгі
аймағына айналдыруға бағыттады. КТҚС-тағы теңіз мұнайгаз кешенін дамыту мәселелерінен басқа бағдарламада
өндірістік, әлеуметтік және экологиялық мақсаттағы ілеспе
объектілерді ретке келтіру мүмкіндігі де қарастырылды.
Қазақстанда көптеген жылдар бойы құрлықта да,
Каспий теңізінің қайраңында да мұнай операциялары
шетелдік инвесторлар үшін өте пайдалы Өнімді бөлу туралы
келісімдерге (ӨБК) сәйкес жүргізілгенін айта кету керек,
90-жылдардың басында ел үшін өмірлік маңызы ерекше ӨБК
тетігі мұнай-газ саласына инвесторлар тартуда шешуші рөл
атқарды. Алайда, бұл жұмыстар заңмен реттелмеген еді. Осы
олқылықтың орнын толтыру үшін 2005 жылғы 8 шілдеде
«Теңізде мұнай операцияларын жүргізу кезінде өнімді
бөлу туралы келісімдер (келісімшарттар) туралы» №68-III
Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. ӨБК-нің
қолданылу мерзімі бірлескен барлау мен өндіру жұмыстары
үшін 35 жылдан, өндіру жұмыстары үшін 25 жылдан және
бірегей қорлар болғанда, 45 жылдан аспады. Мердігер өзіне
қабылдаған міндеттемелерді орындаған жағдайда игеріліп
жатқан кен орны бойынша жаңа ӨБК жасау арқылы мұнай
өндіру бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын ұзарту
көзделді. Қазақстанның теңізде жасалатын барлық өнімді
бөлу келісімдеріне қатысу үлесінің кемінде 50 пайызының
ұлттық компанияға беріліп отыруы, республика аумағында
жоғары технологияларды енгізу, жаңа және қайта өңдеу
өндірістерін, магистральдық және өзге де құбырларды,
инфрақұрылымдық және өзге де объектілерді құру, мұнай
операцияларын жүргізу кезінде ӨБК-де айқындалатын
мөлшерде Қазақстанда шығарылған тауарларды, жұмыстар
мен көрсетілетін қызметтерді пайдалану, мердігердің
мұнайдың белгілі бір көлемін елдің ішінде өңдеу, кен орнының
экономикалық құндылығы және пайдалы қазбалар көлемінің
болжамды есептері ескеріле отырып айқындалатын
жазылымдық бонусты, сондай-ақ коммерциялық табу
бонусын алу тәрізді мемлекеттің экономикалық мүдделерінің
ескерілуі Заңның артықшылығы болды. ӨБК инвесторларды
неше түрлі тәуекелдерден тым қатты сақтандырды, мемлекет
ұлттық табиғи ресурстарды пайдаланудан инвесторлар

өз шығындарын өтегеннен кейін ғана пайда ала бастады,
сонымен қатар шетелдік компаниялар мұнай акцизін, үстеме
пайда салығын, жер және мүлік салығын төлеуден босатыла
отырып, ұлттық салық алаңынан шығарылды. Кейіннен
Қазақстан билігінің ӨБК-ге көңілі толмады. Заң 2009 жылдың
1 қаңтарынан бастап күшін жойды. Бұрын жасалған ӨБК
қайта қаралмайды деп шешілді.
Құрлықта және теңізде мұнай өндіруді арттыру жөніндегі
мақсаттармен қатар мұнайшылардың алдында өндірілетін
көмірсутектерді әлемдік нарықтарға тасымалдау міндеті
тұрғанын ескере отырып, Қазақстан Республикасының
2003 жылғы 26 наурыздағы №396-II Заңымен мұнай
мен газды тасымалдаудың мемлекетаралық жүйесін
құрудың институционалдық негіздері туралы Негіздемелік
келісім ратификацияланды. Тиісті келісімге Киевте
1999 жылы 22 шілдеде қол қойылып, оған 21 мемлекет
қосылды. Ол халықаралық практикаға сәйкес мұнай мен
газды тасымалдаудың мемлекетаралық жүйесін тиімді
пайдалануды қамтамасыз ететін бірыңғай қағидалар мен
тетіктерді белгіледі. Онда Экологиялық мәселелер жөніндегі
Киото келісіміне қатысты негізгі міндеттемелер болды, көлік
инфрақұрылымының қауіпсіздігі бойынша кепілдіктер беру,
мүнай мен газды тасымалдаудың мемлекетаралық жүйесінің
мемлекетішілік учаскелерін жобалауға, қаржыландыруға,
оңалтуға, салуға, техникалық қызмет көрсетуге байланысты
мәселелерді реттейтін ережелер белгілеу көзделді.
Сенімді тасымалдауды ғана емес, сондай-ақ шикі
мұнайды терең өңдеуді және мұнай өнімдерін елдің ішкі
нарығында сатуды қамтамасыз ету үшін 2003-2008 жылдар
аралығында алғаш рет осы сегментке қатысушылардың
өзара қарым-қатынасын қалыптастыратын бірқатар заңдар
қабылданды.
Мәселен, «Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін
өндіруді және олардың айналымын мемлекеттік реттеу
туралы» 2003 жылғы 7 сәуірдегі №402-II Қазақстан
Республикасының
Заңы
этилдендірілген
бензиннің
айналымына, сондай-ақ кондициялық емес мұнай өнімдерін
сатуға және оларды ел аумағында одан әрі өңдеусіз сақтауға
тыйым сала отырып, мұнай өнімдерін өткізу шарттарын
белгіледі. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы
13 қазандағы №989 қаулысымен Қазақстанда әлемдік
деңгейдегі мұнай-химия кешендерін қалыптастыру және
алғашқы Қазақстандық мұнай-химия кешенін құру
жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді, бұл қосылған
құны жоғары өнім шығаруды жолға қою арқылы қайта өңдеу
сегментін дамытудың жаңа сапалы деңгейіне шығарды.
«Трансферттік баға белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі № 7-IV Заңы
халықаралық іскерлік операцияларда және халықаралық
іскерлік операцияларға байланысты мәмілелерде мемлекеттік
кіріс ысырабын болдырмау мақсатында трансферттік баға
белгілеу кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттеді.
Жер қойнауын пайдалану саласындағы заңнаманы
реформалау процесінде мемлекет мұнай-газ саласы үшін
ұғыныңқы ойын ережелерін белгіледі, ол ел экономикасының
тірегі, Қазақстан азаматтарының қауіпсіздігі мен әлауқатының кепілі болды. Көмірсутектер өндірісінің артуы
аясында әлемдік нарықтардағы баррель құны айтарлықтай
өсті. Егер 1998 жылғы желтоқсанда Brent мұнайының орташа
айлық құны ең төменгі мәнге - барреліне 10 АҚШ долларына
дейін төмендесе, жарты жылдан кейін бағалар екі есеге өсті,
ал 2008 жылғы шілдеге қарай олар ең жоғары көрсеткіш -

барреліне 146,08 долларға дейін жетті. Мұның бәрі билікке
мұнай өндіру мен тасымалдауға салық салу базасын қайта
қарауға негіз болды. 2008 жылғы 10 желтоқсанда 2009
жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген «Салық және
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы»
Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық кодексі)
қабылданды. Онда шикізат секторына салықтық жүктеменің
өсуін, мұнайға экспорттық кедендік баждың (ЭКБ) және
ренталық салықтың енгізілуі көзделіп, нәтижесінде мұнай-газ
компанияларына салықтық жүктеме артты.
Шетелдік
мұнай
компанияларының
өкілдері
Қазақстанды көмірсутегі шикізатының қорлары бойынша
екі Солтүстік теңізбен салыстыра отырып, мұнай-газ
өнеркәсібін одан әрі тиімді дамыту үшін республикадағы
салық заңнамасы шетелдік мұнай инвесторлары үшін,
ең болмағанда, олар кен орындарын игеруден жеткілікті
пайда ала бастағанға дейін өзгермеуге тиіс деп мәлімдеді.
1970 жылдары Солтүстік теңіздегі Брент және Фотис кен
орындарын игеріп бастаған инвесторлармен де дәл осылай
болған. Олар үшін келісімшарттық жағдайлар іздеу-барлау
жұмыстары басталғаннан кейін 15-18 жыл өткен соң, яғни
кен орындарын игеруге ауқымды инвестициялар салынып,
қомақты пайда түсе бастағаннан кейін ғана өзгерді. Алайда
қазақстандық биліктің бұған өз көзқарасы болды.
2009 жылға қарай Мемлекет басшысы Қазақстан
Парламенті мен Үкіметінің алдына жер қойнауын пайдалану
саласындағы заңнаманы одан әрі жетілдіру бойынша жаңа
міндеттер қойды. Мұнай өнеркәсібін одан әрі реформалау
тұрғысында Нұрсұлтан Назарбаев елімізде «Жер қойнауы
және жер қойнауын пайдалану туралы» жаңа заңның
қабылдануын қамтамасыз етуді, ондағы кен орындарын
барлауға құқық беру жүйесін түбегейлі жеңілдетуді және
оларды дамытуға иелері инвестиция салмайтын кен
орындарын мемлекетке қайтаруды тапсырды. Осылайша,
Президенттің пікірінше, кен орындары ойдан шығарылмаған
алыпсатарлық тәжірибесінен қорғалатын болады әрі
геологиялық барлауға жаңа инвестициялар тарту мүмкіндігі
пайда болады.
Қазақстан Президенті 24 маусымда қол қойған және
2010 жылғы 7 шілдеде күшіне енген «Жер қойнауы және
жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР жаңа Заңы екі заңның
– 1995 жылғы 28 маусымдағы №2350 «Мұнай туралы» ҚР
Заңының және 1996 жылғы 27 қаңтардағы №2828 «Жер
қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР Заңының
орнына қабылданды. Ол қабылданғаннан кейін 2005 жылғы
8 шілдедегі «Өнімді бөлу туралы келісімдер туралы» Заң да
күшін жойды. Жаңа заңды нормативтік құқықтық актілердің
мен заңдардың толық жинағы деуге болады, ол нақты
процедуралар мен мерзімдерді, оның ішінде, мәселен, жер
қойнауын пайдалану құқығын беру, келіссөздерді дайындау,
жүргізу, келісімшарттарға қол қою және тіркеу, жер қойнауын
пайдалану құқығын тоқтату/ұзарту мүмкіндігі, мемлекеттің
басым құқығы, құзыретті органның үлестерді беруге рұқсатын
қамтыды. Заң әртүрлі мемлекеттік органдардың өкілеттіктерін
кеңейтті және нақтылады, жаңа анықтамалар берді.
Сондай-ақ, онда сатып алу туралы заңнаманы
бұзғаны үшін санкциялар да қарастырылды. 2010 жылдың
қорытындысы
бойынша
өздерінің
келісімшарттық
міндеттемелері мен қазақстандық қамту бойынша «Жер
қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Заңның
ережелерін орындамаған 70 мұнай-газ компаниясымен
келісімшартты бұзудың алғашқы қадамы жасалды, яғни
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оларға хабарлама жіберілді. Үкімет тәртіп бұзушыларға
қатысты қатаң позицияны ұстанды: ол жер қойнауын
пайдаланушы хабарламада көрсетілген екіден астам
тәртіп бұзушылықты жоймаған жағдайда келісімшарттың
қолданысын біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатуға
ниетті екенін білдірді.
Осы Заң қабылданғанға дейін барлау келісімшарттары
екі рет 2 жылға созумен 6 жылдық мерзімге, сондай-ақ бағалау
мерзімін ұзартуды көздейтін мерзімге берілді. Өндіруге
арналған келісімшарттардың мерзімі 25 жылдан 45 жылға
дейін болды, сонымен қатар оны ұзартуға да мүмкіндік болды.
Бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшарттар
6+25 (45) жыл мерзімге, әрі ұзарту мүмкіндігімен ұсынылды.
2010 жылдан бастап барлау келісімшарттарының мерзімі
6 жылды құрады, ұзарту тек екі жылға бір рет және тек
теңіз келісімшарттары үшін мүмкін болды, сонымен қатар
бағалау мерзімдерін ұзартуға болатын еді. Өндіруге арналған
келісімшарттардың мерзімі өндіру жоспарымен айқындалды
(ұзартуға болатын). Бірлескен барлау мен өндіруге арналған
келісімшарттар тек стратегиялық кен орындары және/немесе
күрделі геологиялық құрылымы бар кен орындары бойынша
ғана рұқсат етілді. Сондай-ақ бұдан былай коммерциялық
табу кезінде барлауға арналған келісімшарт аяқталғаннан
кейін 3 айдан кешіктірмей жер қойнауын пайдаланушы
өндіруге арналған келісімшарт жасасу туралы өтінішпен
жүгінуге мүмкіндік алды; 2 ай ішінде тараптар тауарлардағы,
жұмыстардағы,
көрсетілетін
қызметтердегі
және
кадрлардағы қазақстандық қамтудың, сондай-ақ әлеуметтік
инфрақұрылымға төлемдердің мөлшерін белгілеуге тиіс болды.
3 ай ішінде тікелей келіссөздер хаттамасына қол қою қажет
болды. Және 24 ай ішінде өндіруге арналған келісімшартқа
қол қойылу керек. Бұл ретте қол қойылатын бонус (сома және
төлеу шарттары); әлеуметтік инфрақұрылымға төлемдер;
қазақстандық кадрлардың пайызы; жергілікті мамандарды
оқыту; отандық тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін
қызметтерді сатып алу; қазақстандық кадрлар үшін (қосалқы
мердігерлерді қоса алғанда) тең жағдайлар мен еңбекақы
төлеу; қазақстандық қамту бойынша талаптарды сақтамағаны
үшін айыппұлдар; ілеспе газды қайта өңдеу (кәдеге жарату)
жөніндегі міндеттемелер (өндіруге арналған келісімшарттар
үшін) келісімшарт бойынша қажетті міндеттемелерге айналды.
Ұсынылған шарттармен келіспеген жағдайда жер қойнауын
пайдаланушы тікелей өзінің келіссөздер жүргізу сияқты
айрықша құқығынан айырылатын болды, ал өндіру құқығы
конкурсқа шығарылды. Оның жеңімпазы құзыретті органның
барлық шарттарын қабылдай отырып, онымен келісімшарт
жасалған кезден бастап 3 ай ішінде коммерциялық табу
жүргізген жер қойнауын пайдаланушыға барлау шығындарын
біржолғы төлем тәртібімен өтеуге міндетті болды. Бұдан
басқа, егер бұрын басым құқықтан және құзыретті органның
рұқсатынан бас тарту үшін талап етілетін құжаттардың тізбесі

мен мемлекеттің бас тартуына берілетін уақыт шектелмеген
болмаса, 2010 жылы Заң қабылданғаннан кейін осы олқылық
жойылды. Заң өтінім мен құжаттарды орыс және қазақ
тілдерінде ұсынуды, ал шетелдік өтініш берушілер үшін - екі
тілге де нотариалды куәландырылған аудармаларды қоса
беруді міндеттеді.
Содан кейін жер қойнауы туралы жаңа заңның ережелерін
орындау үшін елде 50-ден астам заң актілері қабылданды.
Алайда, жер қойнауы туралы жаңа заң қабылданғаннан кейін
бір жылдан астам уақыт өткен соң заңгерлер Қазақстандағы
жер қойнауын пайдаланушылардың қалыпты қызметіне
кедергі келтіретін көптеген кемшіліктерді көрсетуге мәжбүр
болды. Бұл кемшіліктерді мүмкіндігінше тезірек жою қажет
болды.
2011 жылғы 1 наурызда мемлекеттік сектордың
экономикаға ықпалын одан әрі күшейту мақсатында,
«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының
№413-IV Заңына түзетулер қабылдаумен ел өзінің егеменді
тарихында алғаш рет заңнамаға «ұлттандыру» ұғымын
енгізді, одан осы уақытқа дейін тек шетелдік инвесторлар
ғана емес, сол кезде «мүдделер теңгерімін қалпына келтіру»
туралы айтуды жөн көрген Үкіметтің өзі де күмәнмен қарады.
Билік «ұлттандыру - бұл мүлікті алып қоюдың немесе меншік
иелерімен келісудің барлық басқа нысандары таусылған
кезде ғана төтенше жағдайларда қолданылатын мүлікті алып
қою процесі» деп мәлімдеді және инвесторларға өтемақы
төлеу кезінде «төтенше жағдайларда» заңның осы нормасына
жүгінуге уәде берді. Бұл жаңалықтарға өндіруші компаниялар
қарсы болды, олар әсіресе мұнай бағасы төмен болған кезде
бірқатар мұнай-газ жобаларын тоқтатуға алып келеді деп
санады. Қазақстан билігі, өз кезегінде, жетілдірілген заңнамаға
сүйене отырып, елдің мұнай-газ кешенінің даму тарихын кері
бұратын уақыт жетті және ол әрбір қазақстандықтың игілігі
үшін нақты жұмыс істеуі тиіс деп сенді.
Энергия үнемдеу саласында біртұтас құқықтық
база құру, сондай-ақ экономиканың энергиялық тұрғыдан
тиімді дамуға көшуін қамтамасыз ету үшін энергия үнемдеу
саласында ұлттық инфрақұрылым қалыптастыру мақсатында
2012 жылғы 13 қаңтарда Қазақстан Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін
арттыру туралы» ҚР Заңына қол қойды. Құжатта энергия
тасымалдаушылардың өндіру, сақтау, тасымалдау және
тұтыну процестерін жаңғыртудағы мемлекеттік органдардың
құзыретін белгілеу, энергетикалық ресурстардың тиімді
пайдаланылуын бақылау және қадағалау, энергия үнемдеу
мен энергия тиімділігі саласындағы заң нормаларының
сақталуына жауапкершілік шараларын белгілеу туралы
нормалар регламенттелді. Мемлекеттік энергетикалық
тізілім құру көзделді, бұл ретте оған енгізілген жылына 1,5
мың тоннадан астам шартты отынды тұтынатын субъектілер
міндетті түрде энергия аудитінен өтуі, содан кейін оның
қорытындылары бойынша энергия үнемдеу жөніндегі ісшаралар жоспарын жасауы және энергетикалық ресурстарды
тұтынудың жыл сайынғы төмендеуін қамтамасыз етуі тиіс еді.
Индустрия және сауда вице-министрі Альберт Рау айтуынша,
энергия үнемдеу саласында Еуроодақ елдеріндегі сияқты ерікті
келісімдер енгізілді, олар тізілімге кіретін ірі кәсіпорындар,
энергия үнемдеу саласындағы уәкілетті орган және әкімдіктер
арасында жасалуы тиіс еді. Бұл келісімде кәсіпорынның
энергия сыйымдылығын жыл сайын төмендету деңгейі
келісілді. Сол кезде заңның қабылдануына түсініктеме берген
ҚР Мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев экономика мен

қоғам өмірінің барлық салаларында энергия үнемдеу және
энергия тиімділігін арттыру мәселелерінің маңыздылығын
ескере отырып, оны тиімді іске асыруға «мемлекет те, бизнес
те, еліміздің халқы да барлығы мүдделі болуға тиіс еді» деп
көрсетті.
Артынша 2012 жылғы 29 қаңтарда Президент
Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған «Газ және газбен
жабдықтау туралы» ҚР Заңы қолданысқа енгізілді, ол
Қазақстандағы газ және газбен жабдықтау саласындағы
қоғамдық қатынастарды реттеудің құқықтық, экономикалық
және ұйымдастырушылық негіздерін айқындады және
республиканың газға деген ішкі қажеттіліктерін қамтамасыз
ету үшін жағдай жасауға бағытталды. Осы уақытқа дейін
Қазақстанда мұндай заң болған емес. Құжатта газдандырудың

бас схемасын әзірлеу және бекіту көзделді, ол шын мәнінде
газбен жабдықтау жүйесінің жұмыс істеп тұрған объектілерін,
қажетті қаржылай қаражат пен олардың көздерін, сондай-ақ
тауарлық және сұйытылған мұнай газының перспективалық
ресурстарын жаңғыртудың және жаңаларын салудың
қадамдық жоспары болды. Сондай-ақ, ішкі газ нарығындағы
бағаларды мемлекеттік реттеу жүйеге келтірілді. Бұдан
басқа, Қазақстанның егемен тарихында алғаш рет ұлттық
оператор анықтамасы заңмен енгізілді. ҚР Үкіметінің 2012
жылғы 5 шілдедегі №914 Қаулысымен «ҚазТрансГаз»
АҚ мемлекеттік компаниясы Қазақстанның газ және
газбен жабдықтау саласындағы ұлттық операторы болып
тағайындалды. «ҚазТрансГаздың» ұлттық оператор ретіндегі
басты мақсаты Қазақстанның тауарлық газға деген ішкі
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қажеттілігін қамтамасыз ету болды. Оған тауарлық газбен
жабдықтаудың бірыңғай жүйесі объектілерінің технологиялық
жұмыс режимін жедел-диспетчерлік орталығынан басқаруды
қамтамасыз ету және тауарлық газды көтерме және бөлшек
саудамен сату міндеті жүктелді. Осының барлығы ішкі газ
ресурстары есебінен елді газдандыру жөніндегі стратегиялық
міндетті шешуге мүмкіндік берді.
Ел экономикасы үшін стратегиялық маңызы бар
магистральдық құбыр саласындағы қатынастарды реттеу
арқылы Қазақстан Республикасының экономикалық және
энергетикалық қауіпсіздігін нығайту мақсатында 2012
жылғы 22 маусымда ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
«Магистральдық құбыр туралы» № 20-V Қазақстан
Республикасының Заңына қол қойды. Мемлекеттік
және жеке болуы мүмкін кез келген жаңадан құрылатын
магистральдық құбырдың жобасына мемлекеттік қатысудың
басым құқығын бекіту құжаттың негізгі нормаларының
бірі болды. Сонымен қатар, мемлекеттің басым құқығы
қолданыстағы
магистральдық
құбырды
кеңейту
жағдайларына, құбырларды жекелеген учаскелерде ауыстыру
жүргізілгенде немесе құбырдың параллель қатарлары
төселгенде қолданылмады.
2012 жылы ҚР Мұнай және газ министрі болған Сауат
Мыңбаевтың айтуынша, «сол кезде магистральдық құбыр
саласындағы нормативтік құқықтық база қолданыстағы
қажеттіліктерге сәйкес келмеді, осы құқықтық қатынастардың
маңызды бөлігі заңнамалық деңгейде реттелмеген еді және
заңға тәуелді актілерді қабылдау үшін ол жеткіліксіз болды».
Мұның бәрі магистральдық құбыр инфрақұрылымының
дамуын айтарлықтай тежеді. Сауат Мыңбаев атап өткендей,
«Қазақстан Республикасының «Магистральдық құбыр
туралы» Заңының қабылдануымен қолданыстағы заңнаманы
жүйелеу мәселелері шешілді, магистральдық құбыр

саласында қалыптасқан қоғамдық қатынастарды құқықтық
реттеудегі олқылықтардың орны толтырылды».
Шынында да, егер мұнай өндірісінің жыл сайын өсіп
келе жатқанын ескеретін болсақ, бұл салада жаңа заңның
қабылдануы бұрынғыдан да өзекті болды.
Сондай-ақ, заңмен ұлттық оператор институты енгізілді.
ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 8 қазандағы №1273 қаулысына
сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ мемлекеттік мұнай құбыры
компаниясы магистральдық мұнай құбыры бойынша
ұлттық оператор болып айқындалды. Оған дауыс беретін
акциялардың 50% астамы мемлекетке немесе мемлекеттік
компанияларға тиесілі магистральдық құбырларды жедел
басқаруға айрықша құқық берілді. Магистральдық мұнай
құбыры жөніндегі ұлттық оператордың негізгі міндеттері
мыналар болды: өнімді магистральдық мұнай құбырларымен
ішкі және сыртқы нарыққа тасымалдау кезінде Қазақстан
Республикасының және басқа да қатысушылардың
мүдделерін қамтамасыз ету; магистральдық мұнай
құбырлары жүйесінің инновациялық дамуын және оның
әлемдік энергетикалық жүйемен бірігуін қамтамасыз ету;
Қазақстан Республикасының магистральдық құбыр туралы
заңнамасын жетілдіруге бағытталған нормативтік құқықтық
актілердің жобалары бойынша ұсыныстар әзірлеп, оны
уәкілетті органның қарауына енгізу; магистральдық мұнай
құбыры саласындағы нормативтік және нормативтіктехникалық құжаттама жобаларын әзірлеуге, магистральдық
мұнай құбырлары арқылы мұнай тасымалдау бөлігінде
мұнай-газ секторын дамытудың мемлекеттік және ұлттық
бағдарламаларын әзірлеуге және орындауға, магистральдық
құбыр арқылы мұнай тасымалдау саласындағы халықаралық
шарттарды дайындауға және іске асыруға қатысу; сондайақ энергетикалық қауіпсіздікті нығайтуға және мұнай
тасымалдау бағыттарын әртараптандыруға бағытталған
халықаралық жобаларды іске асыру бойынша жұмысқа
қатысу.
Сол арада Дүниежүзілік банк пен Данди университетінің
(Ұлыбритания) сарапшылары сол кездегі қолданыстағы
«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» 2010
жылғы 24 маусымдағы Заңға жүргізген тәуелсіз талдау
нәтижесі көрсеткендей, инвестициялық тартымдылық
тұрғысынан Қазақстан Республикасының жер қойнауын
пайдалану саласындағы ағымдағы заңнамасы жинақы
емес, түсініксіз тұстары көп, жиі өзгерістерге ұшырайтын,
инвесторлардың түсінуі қиын, тиімсіз, шамадан тыс реттелген
және, ең бастысы, біздің еліміздің экономикалық ұйымының
ағымдағы нысанына сәйкес келмейтін болып шықты. Бұл,
ең алдымен, осы саланы құқықтық реттеу барысында
нағыз нарықтық экономиканы елемейтін, командалық және
жоспарлы экономикаға негізделген кеңестік тәжірибені
басшылыққа алудың салдарынан болды. Сонымен бірге,
заң шығарушылардың назары негізінен бұрын барланған
көмірсутектер мен қатты пайдалы қазбалар кен орындарын
игеруге бағытталды. Ағымдағы реттеу жер қойнауы мен
олардың ресурстарын пайдалану жөніндегі қолданыстағы
құқықтық қатынастардың, сондай-ақ іс жүзінде қалыптасқан,
бірақ бүгінгі күнге дейін реттелмеген қатынастардың барлық
ерекшеліктері мен алуан түрлілігін толық көлемде ескермеген
еді.
ҚР Президентінің 2014 жылғы 17 қаңтардағы «Қазақстан
жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты
Қазақстан халқына Жолдауында: «Бізге дәстүрлі өндіруші

секторлар тиімділігін арттыру маңызды. Бұлар – біздің табиғи
бәсекелік артықшылықтарымыз. Бізге мұнай-газ секторының
экспорттық әлеуетін сақтай отырып, жаңа басқару, өндіру
және көмірсутектерді өңдеу тәжірибелері керек. Ықтимал
мұнай мен газ өндіру сценарийлері бойынша түбегейлі
шешімге келу керек. Сирек металдардың ғылыми қамтымды
салалары – электроника, лазерлік техника, коммуникациялық
және медициналық жабдық салалары үшін маңыздылығын
ескере отырып, оларды игеру ауқымын ұлғайту қажет.
Қазақстан геологиялық барлау саласында әлемдік нарыққа
шығуға тиіс. Тиісті заңнаманы жеңілдете отырып, бұл салаға
шетелдік инжинирингтік компаниялардан инвестиция тартқан
жөн» делінген.
Осылайша, сол кезде қолданыста болған Жер қойнауы
туралы заң бұрын ашылған кен орындарын игеру және
қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутектерді барлау мен
өндіруді жалпы реттеу жүйесін қалыптастыру жөніндегі өзіне
жүктелген тарихи миссияны толық іске асыра отырып, жаңа,
неғұрлым прогрессивті, кешенді және жүйелі заңнамамен
алмастыруды қажет етті. 2017 жылғы 27 желтоқсанда
Президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған Қазақстан
Республикасының «Жер қойнауы және жер қойнауын
пайдалану туралы» № 125-VI ҚРЗ жаңа Кодексі осындай
заңға айналды. Кодекстегі жаңашылдықтар үздік әлемдік
тәжірибелерге сәйкес деп танылды. Құжатта қорларды
бағалаудың халықаралық тәртібіне көшу; «бірінші келді бірінші алды» қағидаты бойынша лицензиялық тәртіпті енгізу
арқылы жер қойнауын пайдалану құқығын австралиялық
модельге сәйкес беруді оңайлату; жер қойнауын пайдалану
шарттарының тұрақтылығына кепілдіктер беру; геологиялық
ақпаратты цифрлық форматқа ауыстыра отырып, оның
қолжетімділігін қамтамасыз ету; жер қойнауын пайдалану
шарттары мен түпкі бенефициарлар туралы деректердің
ашықтығы
көзделді.
Мұнай
саласында
мемлекет
көмірсутектер бойынша «ҚазМұнайГаз» ұлттық мұнай-газ
холдингі қатысатын стратегиялық учаскелерге қатысты
басым құқықты сақтап қалды.
Сол кезде ҚР Энергетика вице-министрі болып
тағайындалған Болат Ақшолақовтың айтуынша, Кодекстің
қабылдануы мемлекеттің мүдделері мен инвесторлардың
күткен нәтижесі арасындағы ымыраны іздеу кезінде
қажет болатын міндеттерді шешуге бағытталған болатын.
«Мысалы, Кодексте жер қойнауын пайдалануға арналған
келісімшарттарды барлау мен өндіруді қатар жүргізу
қағидаты бойынша жасасу мүмкіндігі көзделген. Басқаша
айтқанда, мұнай мен газды барлауды жүзеге асыратын
әлеуетті инвестор коммерциялық қор табылған жағдайда
бір келісімшарт шеңберінде екінші өндіру жұмысына ауыса
беруге мүмкіндік алды. Бұрын бұл кезеңдер екі келісімшартқа
бөлінген болатын, ал көмірсутегі шикізатын барлауды
жүзеге асырған және шикізат қорын анықтаған инвестор
жаңа келісімшартты жасауға және дайындауға көп уақыт
жұмсайтын. Инвестициялық ахуалды жақсарту және
қосымша инвестицияларды тартудың арқасында барланған
мұнай мен газ қорының өсімі күтілуде, бұл Қазақстан үшін
шын мәнінде өзекті мәселе», - деп атап өтті ол.
Кодекстің қабылдануы жаңа пайдалы қазба кен
орындарын ашу мақсатында геологиялық барлауға жаңа
инвестициялар тартуға ықпалын тигізді. Қазақстанның
жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы
заңнамасын ырықтандырудан, оны ең үздік халықаралық

практикаға сәйкес келтіруден және тиісінше инвестициялық
тартымдылықты арттырудан болатын оң әсер елде өндіру
көлемінің 10-13%-ға өсуіне, жер қойнауын пайдаланушылар
төлейтін салық түсімдерінің жылына шамамен 300 млрд
теңгеге ұлғаюына, ЖІӨ-нің 1,9-2,5%-ға өсуіне, сондай-ақ
саладағы жұмыспен қамту көлемінің артуына және сервистік
және мердігерлік ұйымдар қызметтерінің өсуіне алып келуі
тиіс еді.
Мемлекет басшысының инвестициялық ахуалды
арттыру және қосымша инвестицияларды тарту бойынша
қойған міндеттеріне сәйкес, «Жер қойнауы және жер қойнауын
пайдалану туралы» Кодекспен бір мезгілде «Салық және
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы»
ҚР Кодексі қабылданды. Басында көлемді әрі күрделі
болуына байланысты 2017 жылы қызу талқыға түсіп, сынға
алынған бұл құжат геологиялық барлаудағы коммерциялық
табу бонусын алып тастап, теңіз және терең мұнай-газ кен
орындары үшін жер қойнауын пайдалануға балама салық
түрін ұсынды.
Қазақстандағы
мұнай-газ
компанияларының
қызметін реттейтін тағы бір маңызды құжат Қазақстан
Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI
ҚРЗ жаңа Экологиялық кодексі болды, ол қабылданғаннан
кейін мұнай-газ кәсіпорындарының жұмыс қағидаттары
біршама өзгерді, себебі олардың мүдделері қозғалған еді.
Ел Президенті қол қойған құжат, кейбір жағдайларды
қоспағанда, 2021 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа
енгізілді және компанияға «төле де, ластай бер» деген
бұрынғы қағиданы «ластаушы төлейді» деген қағидатпен
алмастыра отырып, сондай-ақ қоршаған ортаға нормативтен
тыс эмиссиялар үшін әкімшілік санкцияларды 10 есеге
ұлғайта отырып, ең озық қолжетімді технологияларға
ауқымды қаражат инвестициялауға міндеттеді. Елде 2007
жылдан бері қолданылып келе жатқан бұрынғы Экологиялық
кодекс өзі арқылы 70-ке жуық түзетулер енгізіп, нәтижесінде
жетілмеген деп танылып, жаңа редакцияға жолын берді.
Енді жер қойнауын пайдаланушыларға айыппұл төлегеннен
гөрі, тәртіп бұзушылықты жою тиімдірек болды. Бұл мұнайгаз индустриясы объектілерінде мезгіл-мезгіл пайда болып
тұратын авариялардың саны мен күрделілігін қысқартуға
мүмкіндік берді.
30 жыл бойы егеменді мемлекет ретінде даму барысында
өзі жас және сүйегі енді ғана бекіп келе жатқан Қазақстан жер
қойнауын пайдалану саласындағы заңдарды үнемі жетілдіре
отырып, өзінің қайталанбас заң шығарушылық іргетасын
қалады. Республика «экономикалық ғажайып» моделін
көшірмеді, бірақ өзі таңдап алған прогресс жолымен батыл
түрде жүріп отырды. Осының нәтижесінде құрылған мемлекет
пен инвесторлар арасындағы өзара қарым-қатынас тетігі
елімізге көп миллиардтық инвестициялар тартуға, ЖІӨ өсуін
қамтамасыз етуге, әлеуметтік инфрақұрылым жобаларын
іске асыруға мүмкіндік берді. Заңнама тұрақтылығы және
Үкіметтің іс-қимылын болжаудың еш қиын емес екені
бүгінде Қазақстандағы инвестициялық ахуалдың тартымды
болуының негізгі факторлары болып табылады.
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Бүгінде мұнай-газ секторы біздің дамуымыздың өзіндік
іргетасы болып табылады, елдің жиынтық салық түсімдерінің
және экспорттық кірістердің едәуір бөлігін құрайды, сондай-ақ
тікелей шетелдік инвестициялардың басым бөлігі қызығатын
объект болып табылады. Біздің елімізде әлемдік энергетикалық
индустрия көшбасшыларының кеңінен қатысуы өңірдің
инвесторлар үшін тартымды болуының айғағы.
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Қазақстанның мұнай-газ
саласының ұлттық көшбасшысы болып табылады. Қазақстан
экономикасының флагмандарының бірі бола отырып,
«ҚазМұнайГаз» мемлекетімізбен бірге өсіп, дамып келеді.
Республикамыздың тәуелсіздігін нығайтуға, оның әлемдік
мұнай-газ қоғамдастығындағы позицияларын күшейтуге және ел
экономикасының орнықты дамуына жәрдемдесу компаниялар
тобы қызметінің басымдықтары болды және болып қала береді.
Бүгін біз тұрақты экономикасы және болашаққа арналған
ауқымды жоспарлары бар мықты әрі гүлденген мемлекетте өмір
сүріп жатырмыз деп бар сеніммен айта аламыз.
Елімізге одан әрі даму мен өркендеу, ал қазақстандықтарға
бақыт пен береке тілеймін!

Алик АЙДАРБАЕВ,
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма
төрағасы
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3-тарау
«БІЗ ЖЕР
ҚОЙНАУЫНДАҒЫ
ҚАЗБА
БАЙЛЫҒЫМЫЗДЫ
ИГЕРІП ҚАНА ҚОЙМАЙ,
ОНЫ ҚОРҒАУЫМЫЗ ДА
КЕРЕК!».
Қаныш Сәтбаев,

белгілі геолог ғалым, Қазақ КСР
Ғылым академиясының тұңғыш
президенті

Қ

азақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
тәуелсіздіктің алғашқы жылдары «... байлығы мол елдің халқы
да берекелі. Ежелгі заманнан бері ақындар бұл аймақты «майлы
қиян» деп жырға қосып келген» деп айтқаны бар еді.
ҚР пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссияның
деректеріне сәйкес, Қазақстанда сұйық көмірсутектер (мұнай және газ
конденсаты) қоры 5,3 млрд тоннаны құрайды, оның 4,8 млрд тоннасы
мұнай қорына, ал қалған бөлігі - 445 млн тоннасы газ конденсатына
тиесілі.
Республикада ресми түрде 332 көмірсутек шикізаты кен орны бар
(271 мұнай кен орны және 61 газ конденсаты кен орны). Алайда, іс жүзінде
елде тек 250-ден астам кен орны барланған, ал өндіру шамамен 55
мұнай және газ кен орындарында жүргізіледі, олардың ішіндегі ең ірілері
- Қашаған (мұнай-газ), Теңіз (мұнай), Өзен (мұнай-газ), Қарашығанақ
(мұнай-газ конденсаты), Жаңажол (мұнай-газ конденсаты), Қаламқас

(мұнай-газ). Елдің бүкіл тәуелсіз даму кезеңінде мұнай мен газ
өндірудің негізгі өсімін осылар қамтамасыз етіп келеді.
Қазақстандық кен орындарының басым бөлігі тұз асты
шөгінділерімен байланысты және шамамен 5 және мың
метрден астам тереңдікте жатыр. Олардың көпшілігі бірегей
геологиялық ерекшеліктермен сипатталады.
PRMS халықаралық стандарттарына сәйкес дайындалған
De Golyer & Mac Naughton халықаралық тәуелсіз консалтингтік
компаниясының аудиті растағандай, 2020 жылғы 31
желтоқсандағы жағдай бойынша «ҚазМұнайГаз» ұлттық
мұнай-газ холдингінің бір ғана көмірсутегінің дәлелденген және
ықтимал қорлары (2Р) б.з. 635 млн тоннаны (б.з. 4894 млн
баррель) құрады және 2019 жылмен салыстырғанда, жетілген
кен орындарын өндіру және мұнай бағасының төмендеуі мен
айырбас бағамының құбылмалылығы нәтижесінде 6,1%ға азайды. Дәлелденген қорлардың еселігі (1p) 16 жылды
құрады, бұл әлемдегі ірі халықаралық мұнай компаниялары
арасындағы 11 жылға жуық орташа көрсеткіштен жоғары.
Тәуелсіздік алған алғышқы жылдары көмірсутек
объектілері бойынша жер қойнауын пайдалану жай-күйі

қазақстандық геологтар сонау 1990-жылдары дайындаған
және баға жетпес геологиялық ақпараты бар бірегей картаға
түсірілді. 1995 жылы ҚР Геология және жер қойнауын қорғау
министрлігі жанындағы «Қазмемжерқойнауы» минералдық
ресурстар бас басқармасының бастығы болған Болат
Өжкенов еске түсіргендей, картаға көмірсутек шикізаты кен
орындары бар барлық 16 мұнай-газ бассейндері, сондай-ақ
сол кезде пайда болған инфрақұрылым түсірілді. Қазақстан
аумағы Каспий теңізінің құрлығы мен қайраңындағы
координаттардың географиялық торының 10’ блок өлшемімен
ені мен бойлығы бойынша блоктарға бөлінді. Картаға
лицензиялар/келісімшарттар берілген кен орындары мен
келісімшарт алаңдарының контурлары, мемлекеттік қор кен
орындары, кен орындарының нөмірлері кірді. Алаңдардың
сұлбаларында жер қойнауын пайдаланушы компаниялардың
атаулары жазылды. Облыстар бойынша картаға түсіндірме
кестелерде кен орындарының нөмірлеріне олардың атаулары,
жер қойнауын пайдаланушы компаниялардың типтері мен
атаулары келтірілген. 1° жағы бар «суперблок» және «жартылай
блок» ұғымдары енгізілді. 1995 жылғы 16 қарашада ҚР Үкіметі
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Болат Өжкенов,

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

«Геологиялық зерттеуге және игеруге дайындалған блоктар
мен көмірсутек кен орындарының картасын бекіту туралы»
№1552 қаулы шығарып, салаға ірі жеке инвесторлардың
назарын аударды. Карта тоқсан сайын жаңартылып,
барлық жер қойнауын пайдаланушылар мен жер қойнауын
пайдалануға әлеуетті үміткерлер онымен таныса алды. Оған
сәйкес Геология және жер қойнауын қорғау министрлігі
көмірсутекті шикізат бойынша жер қойнауын геологиялық
зерттеуге және игеруге өтінімдер қабылдады. Айта кету керек,
сол кезде келген шетелдік жер қойнауын пайдаланушылардың
көпшілігі Қазақстанда әлі күнге дейін жұмыс істейді.
ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар
министрлігінің ақпараты бойынша, 2020 жылғы жағдай

КӘСІБИ ТҰРҒЫДАН АЛҒАНДА,
«ЕУРАЗИЯ» - ТӘСІЛДЕР
МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ
МҮЛДЕМ БАСҚА ДЕҢГЕЙІ.
НЕГІЗГІ МАҚСАТТАРДАН
БАСҚА, АЙМАҚТЫҢ ТЕРЕҢ
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ
ТУРАЛЫ БАҒА ЖЕТПЕС
АҚПАРАТ АЛУҒА МҮМКІНДІК
БЕРЕДІ, КӨМІРСУТЕКТЕРДІҢ
ҮЛКЕН ТЕРЕҢДІКТЕ
ТАРАЛУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫН
АНЫҚТАУҒА КӨМЕКТЕСЕДІ.
бойынша Қазақстан аумағында 76,4 млрд тонна көлемінде
шартты отынның болжамды ресурстары бар 15 шөгінді
бассейн тіркелген. Олар Каспий маңы, Үстірт-Бозашы,
Маңғышлақ, Арал, Сырдария, Солтүстік Торғай, Оңтүстік
Торғай, Солтүстік Қазақстан, Теңіз, Шу-Сарысу, Іле, Балқаш,
Алакөл, Зайсан, Ертіс маңы. Көмірсутек шикізатының жалпы
болжамды алынатын ресурстары осы бассейндер шегінде 17
млрд тоннаға бағаланды, оның ішінде 8 млрд Каспий теңізінің
қазақстандық секторына тиесілі. Бұл ретте негізгі мұнай-газ
өндіру бассейндері Каспий маңы, Оңтүстік Маңғышлақ, ҮстіртБозашы, Оңтүстік Торғай, Шу-Сарысу болып табылады - осы
күні барланған барлық мұнай және газ кен орындары дәл осы
жерде шоғырланған.

2020 жылғы 31 желтосқандағы жағдай бойынша PRMS бойынша таза қорлар1
Қор санаты

Көмірсутектер, б.э.млн барр.

Көмірсутектер, б.э.млн тонн.

2019

2020

2019

2020

3860

3550

499

459

Дәлелденген, оған қоса ықтимал (2Р) 5220

4894

676

635

Дәлелденген, оған қоса ықтимал,
оған қоса мүмкін (3Р)

5832

790

757

Дәлелденген (1Р)

Дереккөз: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2020 жылғы есебі
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Қазақстанның көмірсутек байлықтарының әлеуетін жаңа
жағдайларда анықтау 2012-2015 жылдары «ҚазМұнайГаз»
ҰК АҚ тапсырысы бойынша және ҚР Инвестициялар және
даму министрлігі Геология және жер қойнауын пайдалану
комитетінің қолдауымен Қазақстан Республикасының шөгінді
бассейндеріне кешенді зерттеу жүргізген қазақстандық
ғалымдардың авторлық ұжымының – беделді геологтар мен
мұнайшылардың орасан зор жұмысының арқасында мүмкін
болды. Бұл ауқымды жұмыстың басты мақсаты мұнай және
газ бойынша ресурстық базаны қайта бағалау болды, ал оның
нәтижесі соның негізінде «Қазақстан Республикасының мұнайгаз және перспективалық шөгінді бассейндерінің атласы»
шығарылған «Қазақстан Республикасының көмірсутек
әлеуетінің ғылыми негіздемесін» дайындау болды. Отандық
геология ғылымы мен практикалық мамандардың әлеуетін
көрсеткен мұндай жұмыс Қазақстанда егемендік кезеңінде
алғаш рет жүргізілді және республиканың шығарылатын
мұнай - газ ресурстарын бағалауды үш еседен астамға,
яғни 22,7 млрд тоннадан 76,4 млрд тоннаға дейін арттыруға
көмектесті.
2015 жылы ҚР Энергетика бірінші вице-министрі
қызметін атқарған Ұзақбай Қарабалин атап өткендей, осы
ғалымдарды зерттеу мен жүйелі талдауға қазіргі бағалау
әдістері кезінде шөгінді бассейндерді зерттеу дәрежесінің
жеткіліксіздігі түрткі болды. «Жер қойнауын сейсмобарлауды,
гравиметрияны, магниттік электрбарлауды және басқаларды
қоса
алғанда,
геологиялық-геофизикалық
зерттеулер
бойынша барлық қолжетімді деректер кешенді зерттелді.
Сондай-ақ, ұңғымаларды бұрғылаудың аэрологиялық
зерттеулерінің деректері мен нәтижелері пайдаланылды»,
- деп түсіндірді ол. – «Қазақстанның көмірсутегі әлеуетінің
ғылыми негіздемесін орындаған біздің ғалымдар 15
бассейннің әрқайсысы бойынша алдағы геологиялық
барлау жұмыстарын анықтайтын ұсыныстар берді. Каспий
маңы ойпатының тұзасты кешеніндегі жаңа объектілер мен
көкжиектер басым жобалар ретінде аталды».
Жоғары
мемлекеттік
наградаларды
табыстау
олардың тәуелсіздік жылдарындағы орасан зор еңбегін
мойындаудың белгісі болды. 2015 жылғы 15 желтоқсанда,
яғни Тәуелсіздік Күні қарсаңында, Нұрсұлтан Назарбаев
Президентінің Резиденциясы «Ақордада» баға жетпес
геологиялық зерттеудің авторлары: «Ақай Консалтинг»
ЖШС бас директорының орынбасары Орал Ақшолақовқа,
Қаныш Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық
университетінің Мұнай және газ геологиясы кафедрасының
меңгерушісі Батыр Жолтаевқа, «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру»
АҚ бас директоры Құрманғазы Есқазиевке, «Геокен» ғылымиөндірістік орталығы» ЖШС бас директорының орынбасары
Петр Коврижныхқа, «Меридиан Петролеум» ЖШС президенті
Балтабек Қуандықовқа және «ҚазМұнайГаз» өндіру және
бұрғылау технологиялары ғылыми-зерттеу институты»
ЖШС бас директорының өндіру және бұрғылау жөніндегі
орынбасары Евгений Огайға «Қазақстан Республикасының
көмірсутегі әлеуетін ғылыми негіздеу» тақырыбындағы
жұмыстар циклі үшін әл-Фараби атындағы ғылым мен техника
саласындағы Мемлекеттік сыйлықты тапсырды.
Мемлекеттік марапаттарды тапсыру кезінде Нұрсұлтан
Назарбаев былай деп атап өтті: «Қазіргі уақытта қызметтің
бұл бағыты өте өзекті. Ғылым мен технология ойлау көкжиегін
кеңінен жайып, адамның мүмкіндіктерін кеңейтеді. Және
бізде озық экономиканың негіздерін қалыптастыратын жаңа
әзірлемелер жүзеге асырылып жатқаны өте маңызды».
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Мемлекеттік сыйлықтың иегерлерінің бірі Петр
Коврижныйдың айтуынша, «әл-Фараби атындағы ғылым мен
техника саласындағы мемлекеттік сыйлық биыл бірінші рет
табысталып отыр, бұл біздің жұмысымыздың алғашқы жеті
лауреат жұмысының қатарында болғаны үлкен құрмет, үлкен
мақтаныш. Әрине, біздің ұжымның еңбегін осылай жоғары
деңгейде бағалау ерекше шабыттандырады, сонымен бірге
болашақта осы деңгейді ұстап тұруға және қызметіміздің
тиімділігін төмендетпеуге міндеттейді».
Қазақстанның ғалымдары мен мұнайшылары бүкіл
әлемде жарияланған экономиканы декарбонизациялау
саясатына қарамастан, таяу болашақта мұнай мен газға
балама болмайтынын және оларды өндіру мен тұтынудың
өсу қарқыны бәсеңдеген жағдайда да олардың жаһандық
энергетикалық теңгерімдегі басым рөлі әлі де көп жылдар
бойы сақталатынын анық түсінді. Сонымен қатар, сол
кезде ҚР Мұнай және газ министрі Ұзақбай Қарабалин атап
өткендей, «жеңіл мұнай» дәуірі өткен жылдар еншісінде
қалды, енді Жердің негізгі мұнай-газ ресурстарын 7-15
км тереңдікте іздеу керек. Бұл болжам Бразилияда терең
орналасқан Тупи және Мексика шығанағындағы Тайбер ірі
кен орындарының ашылуына, сондай-ақ әлемде терең қазып
барлау жұмыстарының айтарлықтай көбейгеніне негізделген.
«Қазақстанның мұнай-газ саласының дамуы негізінен
көмірсутегі ресурстарының 75-80% шоғырланған Каспий
маңы ойпатының кен орындарын игерумен байланысты
болды. Алайда, 15-20 жылдан кейін біз Теңіз, Қарашығанақ
және Қашаған ірі кен орындарында өндіру төмендейді
деп болжап отырмыз. Ресурстық базаны негізінен терең
жатқан горизонттарды барлау есебінен толтыруға болады,
онда мамандар терең жатқан шамамен жиырма шақты
ірі (300 млн тоннадан астам) көмірсутек кен орындарын
табу ықтималдығы бар деп болжайды. Сондай - ақ, жаңа
супергиганттардың ашылуы да күтілуде», - деп түсіндірді ол.
Сонымен бірге, талдау көрсеткендей, белсенді
геологиялық
ізденістерге
қарамастан,
сейсмикалық
деректердің сапасы мен нақтылығы әлі де қазіргі заманғы
талаптарға сәйкес келмейді, сондықтан Қазақстанның жер
қойнауы, әсіресе Каспийдің терең көкжиектерінің әлеуеті
көмірсутек ресурстарының ірі өндірушілері болып табылатын
басқа елдермен салыстырғанда әлі де жеткілікті зерттелмеген
күйінде қалып отыр. Мәселен, шөгінді бассейндердің зерттелу
дәрежесі әр түрлі: бесеуі игерілген, бесеуі аз зерттелген,
бесеуінің болағашағы жоқ.
Таяу болашақта Батыс Қазақстан негізгі мұнай-газ
өндіруші және сонымен бірге елдің мұнай-газ келешегі бар
өңірі болып қалатыны, ал Каспий маңы мұнай бассейні
инвесторлар үшін неғұрлым тартымды болып қала беретіні
анық болса да, Каспий маңы ойпатының мұнай-газдылық
перспективаларын сапалық және сандық бағалауды одан
әрі нақтылау, аймақтарды көмірсутектердің болжамды
ресурстарының перспективалылық дәрежесі мен шамасы

бойынша саралау үшін сейсмикалық барлау, гравиметриялық,
магнитометриялық, электрбарлау және геологиялық барлау
жұмыстарының басқа да түрлерін қамтитын геологиялықгеофизикалық зерттеулер кешені негізінде бассейннің
геологиялық модельдерін нақтылау қажет.
Осының
бәрін
ескере
отырып,
Нұрсұлтан
Назарбаев бірнеше жыл бұрын мұнай-газ саласындағы
жаңалықтардыанықтау
үшін
Батыс
Қазақстандағы
геологиялық ізденістерді жандандыруды тапсырды. «Жаңа
кен орындарын барлауды жандандыру қажет. Мұнай және
газ өндірісіенің өсу, шыңына жету және құлдырау үрдісі бар.
Сіздер мұнайшысыздар ғой, білесіздер, тіпті біздің ең ірі кен
орындарымыз - Теңіз бен Қарашығанақтың өзі -10-15 жылдан
кейін шыңына жетеді. Егер біз осы уақыт ішінде барлаудың
арқасында жаңа көлемдерді қоспайтын болсақ, онда

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Лицензияланған кен орындары
мен көмірсутек шикізаты
блоктарын орналастыру картасы

жағдайымыз өте қиын болмақ. Біз Каспий маңы ойпатында
6-7 мың метр тереңдікте зерттелмеген үлкен кен орындары
бар екенін білеміз. Тұз шөгінділерінің шетінде де үлкен
мұнай мен газ қоры бар, бірақ соңғы жылдары барлау өте
артта қалып отыр. «ҚазМұнайГаз», Энергетика министрлігі
мен Үкімет мұнай-газ барлауына назар аударып, әлемдік
компанияларды тартуы керек», - деп атап өтті ол Атырауда
батыс облыстардың әкімдерімен өткен кеңесте.
Әлемдік
мұнай-газ
мейджорлары
тарапынан
Қазақстанның
көмірсутек
қазынасына
деген
қызығушылық көп күттірмеді.
2013 жылғы қазанда Астанада өткен KAZENERGY
VIII Еуразиялық форумы барысында Қазақстанның
мұнайшылары Каспий маңы ойпатының аса терең
қабаттарын - 14-15 км зерттеуге бағытталған, ТМД-

да теңдесі жоқ, ауқымды «Еуразия» геологиялық барлау
жобасымен таныстырды. Бұл тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл
Еуразиялық кеңістікте болып көрмеген жағдай! Осы уақытқа
дейін отандық геологиялық барлаушылар ұңғымаларды 5-7
мың метр тереңдікке ғана бұрғылаған, сонда да барлаудың
арқасында Қазақстан Қашаған, Теңіз, Қарашығанақ сияқты
әлемдік ауқымдағы аса ірі кен орындарына қол жеткізді.
«Еуразия» жобасында көзделген терең бұрғылау жағдайында
елдің өндіруші саласы алдында шын мәнінде керемет
перспективалар ашылды. Қазақстандық мұнайшылар
бастамашы болған және болашақта Каспий өңіріне елеулі
инвестициялар әкеліп, өндіру көлемін айтарлықтай арттырады
деп болжанған өршіл жоба әлемдік геологиялық барлауда
жаңа жаңалық болуы мүмкін – мұнайшылардың үкімі осындай
болды. Геологиялық барлау саласындағы түбегейлі жаңа
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жоба туралы жаңалық үлкен резонанс тудырды, тіптен форум
кезінде өткен оның тұсаукесерінде кейбір қатысушыларға бос
орын табылмай олар баяндамашыларды тұрып тыңдады.
KazEnergy қауымдастығында дүниеге келген және өзінің
Еуропа мен Азия аумағының шекарасында географиялық
орналасуының арқасында осылай аталған «Еуразия»
жобасы кәсіби тұрғыдан мүлде басқа, ең жаңа тәсілдер мен
технологиялар деңгейін ұсынды. Негізгі мақсаттардан басқа,
ол аймақтың терең геологиялық құрылымы туралы баға
жетпес ақпарат алуға, сондай-ақ көмірсутектердің үлкен
тереңдікте таралу заңдылықтарын анықтауға көмектесті.
«Біз Мексика шығанағы сияқты терең бассейндерді
бұрғылау тәжірибесін, сондай-ақ Бразилия мен Сахалиндегі
соңғы жетістіктерді зерттедік. 10 шақырым тереңдікте
мұнайдың өнеркәсіптік ағындары бар. Осының бәрі бізді
Қазақстан мен Ресей аумағындағы Каспий бассейнінің
идеясы мен материалдарын егжей-тегжейлі зерттеуге
алып келді» - деді «Қазақстанда геологиялық барлаудың
жаңа мүмкіндіктері» тақырыбында өткен дөңгелек үстел
барысында. KazEnergy Еуразиялық форумы аясында
Қазақстанның мұнай геологтары қоғамының президенті
Балтабек Қуандықов Еуразия жобасы уақыт өте келе
прогрессивті ғылыми сынақтарға арналған полигон рөліне
сәйкес келетінін атап өтті.
ҚР Мұнай және газ министрі Ұзақбай Қарабалин
«дөңгелек үстел» отырысы барысында Каспий маңы
бассейнінің тереңдігі шамамен 20-25 мың метрді
құрайтындықтан және мұнай өндіретін жыныстардың көлемі
үлкен болғандықтан, Қазақстанның әлеуеті екі есеге артуы
мүмкін екенін айтты. «Барлау Каспий маңы ойпатының
қазақстандық учаскесінде ғана емес, Ресей Федерациясының
юрисдикциясындағы кең аумақтарда да жүргізілетін болады,
сондықтан «Еуразия» - болашақта бірлескен жоба болмақ.
Каспий – солтүстігінде Орынборға дейін, шығысында
Ақтөбеге дейін және батысында Поволжьеге дейін созылып
жатқан Каспий маңы бассейнінің бір бөлігі ғана. Бұл - үлкен,
мамандардың пікірінше, үлкен перспективаларға ие және
көмірсутектерді өндіруде үлкен әлеуеті бар аймақ, бірақ
бүгінгі күнге дейін біз осы бассейннің порт маңы деп аталатын
аймақтарында ғана барлау жүргізіп, зерттедік», - деді ол.
Ресейдің тәуелсіз ғылыми-зерттеу институттарының
болжамдарына сәйкес, Каспий теңізінің зерттелмеген терең
қойнауында 40 млрд тоннаға дейін шартты отын болуы мүмкін,
Қазақстан сарапшыларының бағалауы бойынша, мұнда қоры
300 млн тоннадан асатын көмірсутектердің жиырмадан астам
кен орындарын табу мүмкіндігі бар. Қазақстан үшін бұл,
біріншіден, мұнай-газ саласын тұрақты ресурстық базамен көмірсутек шикізатының өзіндік «стратегиялық резервімен»
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді; екіншіден, ел бойынша
өндірудің құлдырауын болдырмайды; үшіншіден, ықтимал
экономикалық сілкіністер жағдайында энергетикалық
қауіпсіздіктің іргетасы және қорғаныс тетігі бола алады.

ЖОБАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ТЕРЕҢДІГІ
15 ШАҚЫРЫМ ТІК ҰҢҒЫМАНЫ
БҰРҒЫЛАУҒА ҚАБІЛЕТТІ
БҰРҒЫЛАУ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ,
СОНДАЙ-АҚ ҰҢҒЫМАЛЫҚ
АРМАТУРАНЫҢ, ҚҰБЫРЛАРДЫҢ,
РЕАГЕНТТЕРДІҢ БОЛМАУЫ.
ОСЫҒАН ҚАРАМАСТАН, ЖЕТЕКШІ
КОМПАНИЯЛАР ТАПСЫРЫС
БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА ЖОБАЛАУ
МЕН ҚҰРЫЛЫСТЫ БАСТАП
КЕТУГЕ ДАЙЫН ОТЫР.

МҰНАЙ-ГАЗ ПЕРСПЕКТИВАЛЫ ШӨГІНДІ БАССЕЙНДЕРІ
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ЖЕР ҚОЙНАУЫНЫҢ ЕЖЕЛГІ
ҚАЗЫНАСЫ

«Еуразия» жобасы бойынша қымбат әрі техникалық
тұрғыдан күрделі жұмыс үш кезеңнен тұруы тиіс (біріншісі
- өткен жылдардағы материалдарды жинау және қайта
өңдеу; екіншісі – ауқымды геологиялық-геофизикалық
зерттеу жүргізу; үшіншісі - «Каспий-1» жаңа тірек-параметрлік
ұңғымасын бұрғылау) және оған қатысуға ниет білдірген
мемлекет пен шетелдік корпорациялар тарапынан ауқымды
инвестицияларды талап етеді.
Ұзақбай Қарабалин атап өткендей, Каспий маңы
ойпатының жоғары көмірсутекті әлеуеті мамандар үшін
жалпыға мәлім және қосымша жарнаманы қажет етпейді.
Сондықтан Қазақстанда жұмыс істейтін Ресей, Еуропа, АҚШ,
Азияның көптеген халықаралық компаниялары жобаға
қатысуға сөзсіз қызығушылық танытып отыр. «Біздің
міндетіміз - осы өршіл жоба үшін техникалық тәуекелдер

мен қаржылық жүктемені төмендетуге мүмкіндік беретін
кепілдіктердің,
жеңілдіктер
мен
преференциялардың
теңдестірілген жүйесі арқылы қолайлы инвестициялық ахуал
құру», - деп түсіндірді ол.
Жаңа ауқымды және теңдессіз «Еуразия» жобасын
іске асыруға дайындалып жатқан Қазақстан өзінің
бизнес-схемасының негізіне оның қатысушылары үшін
кемсітушіліктің болмауы қағидаты жатқызылуы тиіс екенін
түсінеді. Қатысушылардың қатысу үлестері, құқықтары
мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес Консорциалдық келісіммен айқындалатын болады.
Қазақстан мен Ресейдің пайдасы екі ел үшін баға жетпес
тәжірибе болатын геофизикалық барлау мен аса терең
бұрғылаудың жаңа технологияларын, сондай-ақ Каспий
маңы ойпатының терең жатқан көкжиектерінің көмірсутек
әлеуеті туралы ақпаратты алу болып табылады. Бұл кейінгі
геологиялық барлау жұмыстарының стратегиялық жоспарын
әзірлеуге мүмкіндік береді. Жоба бойынша алынған барлық
ақпарат Қазақстанда сақталатын болады, бірақ Еуразиялық
консорциум мүшелерінің оған еркін қол жеткізу құқығы
болады.
Бүгінде 2021 жылғы ақпанда Маңғыстау облысындағы
Маңғыстау және Бейнеу аудандарының аумағында
орналасқан, Каспий маңы мұнай бассейнімен тығыз
шектесетіні Тепке жер қойнауы учаскесінде ірі көмірсутек

С3 ЖӘНЕ Д1+Д2 САНАТЫНДАҒЫ БОЛЖАМДЫ РЕСУРСТАРДЫҢ КӨЛЕМІ БОЙЫНША
БАССЕЙНДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ
№

Бассейн

Кешен

1

Каспий маңы

2
3

Үстірт-Бозащы
Маңғышлақ
Барлық батыс бассейндер
Солтүстік Торғай
Оңтүстік Торғай
Шу-Сарысу
Сырдария
Арал
Балқаш
Ертіс маңы
Алакөл
Іле
Солтүстік Қазақстан
Теңіз
Зайсан
Барлық шығыс бассейндер
Барлық ресурстар, млн тн.ш.о.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ресурстар, млн тн.ш.о.
геол.

өндір.

PZ, MZ

89716,9

63132,4

PZ, MZ
PZ, MZ

8117,14
6355,6
104189,64
5439,5
4037,7
3723,6
3696,6
3168,0
1997,9
1947,8
1008,0
803,4
512,31
422,2
396,4
27153,41
131343,1

1848,01
4011,63
68992,04
1087,9
1450,0
1114,3
924,2
950,4
399,5
584,3
302,4
265,7
102,41
126,7
118,9
7426,71
76418,8

PZ
PZ, MZ
PZ
PZ
PZ, MZ
PZ
PZ, MZ
MZ+KZ
MZ+KZ
PZ, MZ+KZ
PZ
PZ, MZ+KZ

Геологиялық
ресурстарды
көлемі бойынша
саралау/тобы
I (10 млрд тн және
одан көп)
II (3-10 млрд тн)

II (3-10 млрд тн)

III (1-3 млрд тн)

IV (10 млрд тн
дейін)

Жоспарланған жұмыс аясында болжамдық ресурстары 4,5 млрд тонна шартты отынға бағаланатын аз зерттелген
5 мұнай-газ перспективалық шөгінді бассейндерін зерттеуге инвестициялар тарту жоспарланып отыр.

кен орнының ашылуы туралы хабарландыру Қазақстан жер
қойнауының ашылмаған әлеуетінің дәлелі болып табылады.
Бұл көмірсутек кен орны соңғы 30 жылда аймақта табылған
ең ірі кен орны болып шықты.
Ел аумағының геологиялық зерттелуін арттыру үшін 2021
жылғы наурызда Экология, геология және табиғи ресурстар
министрлігі, «ҚазМұнайГаз» ұлттық мұнай-газ холдингі және
«Қазгеология» Ұлттық геологиялық барлау компаниясы
ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды.
ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
тарапынан Қазақстанның геологиялық барлауына салынған
инвестициялардың жалпы бағасы 2021-2025 жылдары жер
қойнауының әлеуетін ашуға 800 млрд теңге салу қажеттігін
көрсетеді. Бұл ретте игерілген бес бассейннің (Каспий
маңы, Үстірт-Бозашы, Маңғышлақ, Оңтүстік Торғай, Зайсан)
аумағындағы аса терең көкжиектердегі зерттеулерді жеке
инвестициялар есебінен жүргізу қажет, ал аз зерттелген
бассейндер (Солтүстік Торғай, Ертіс маңы, Арал, Сырдария, ШуСарысу) аумағын зерттеуге мемлекеттік бюджет қаражаты
жұмсалуы мүмкін.

Қазақстандық
ғалымдардың
геологиялық
зерттеулерінің
арқасында
алдағы
онжылдықта
Қазақстанның болжамды ресурстары дәлелденген
ресурстар санатына ауыстырылуы әбден мүмкін, бұл
елдің әлемдік мұнай-газ аренасындағы орны мен
рөлін арттырады. Көмірсутегі әлеуетінің жоғары болуы
және Қазақстанның негізгі тасымалдау артериялары
жолында географиялық тұрғыдан қолайлы орналасуы
елді геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу үшін
перспективалы өңірлер қатарына жатқызуға мүмкіндік
береді. Мұнай-газ өндіру әлеуетінің зор болғаны соншалық,
мұнай дәуірінің таяуда құлдырауы туралы шүбә туғызатын
пайымдауларға қарамастан, бүгінде Қазақстанда жер
қойнауы қоры әлі талай ұрпаққа жетеді деп сеніммен айтуға
болады. Ал бұл дегеніміз, қазақстандық мұнайшылардың
шикі мұнай өндіруді 2040 жылға қарай жыл сайын 148,3
млн тоннаға дейін ұлғайту жөніндегі болжалдары әбден
жүзеге асуы мүмкін деген сөз.
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Қазақстан тәуелсіздігін алған кезде ел басшылары прогрессивті және
гүлденген болашаққа үміт арта отырып, шетелдік инвестицияларды, жаңа
технологиялар мен жаңа идеяларды тартуға жағдай жасады.
Алғашқы күннен бастап Қазақстан инвестициялар тарту үшін нарықтық
экономика құруға баса назар аударды. Бұл инвесторлардың өз салымдарына
деген сенімін оятты және мұның тамаша мысалы - уақыт сынағынан өткен
Chevron мен Қазақстанның серіктестігі - «Теңізшевройл» кәсіпорны.
Біздің бірлескен жұмысымыз сенімділік, ашықтық және әріптестікке
негізделді. Қазақстанмен қарым-қатынасымыз осындай негіздерде дами
бастады. Энергия - адамзаттың дамуына ықпал ететініне сенемін. Біз - әлемде
күнделікті миллиардтаған адам пайдаланатын қолжетімді, сенімді әрі таза
энергияны жеткізе отырып, осыған куә болып отырмыз. Біздің табысты
серіктестігіміз экономиканы дамыту, жұмыс орындарын ашу, бизнесті қолдау,
қоғамдастықты дамыту, адамдарға жаңа мүмкіндіктер ұсыну және аса
маңызды тұрақты даму мақсаттарын ілгерілету үшін катализатор болған
Қазақстанда да осының куәгері болып отырмыз.
Біз соңғы отыз жылда жеткен жетістіктерімізді мақтаныш етеміз және әрі
қарайғы ынтымақтастығымыз қол жеткен табыстардан да зор болады деп
сенеміз.
Chevron компаниясы атынан Қазақстанды тәуелсіздіктің 30 жылдығымен
құттықтаймын және барша қазақстандықтарға амандық, бақыт тілеймін.

Найджел ХИРН,
Chevron Еуразия-Тынық мұхиты аймағындағы
барлау және өндіру бөлімшесінің президенті
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ӨНДІРІС
АЛЫПТАРЫ
4-тарау
«ЖЕРДІҢ МҰРАГЕРІ МОМАҚАН ХАЛЫҚ…
БІРАҚ МҰНАЙ ӨНДІРУ
ҚҰҚЫҒЫ КҮШТІЛЕРДІҢ
ЕНШІСІНДЕ».
Жан Пол Гетти,

америкалық өнеркәсіпші,
тарихтағы алғашқы долларлық
миллиардерлердің бірі

Серікбек Дәукеев,
1993 жылы ҚР Геология және жер қойнауын қорғау министрі мен
Түркияның энергетика министрі

1993 жылы Chevron тәуелсіз Қазақстанда жұмысын бастаған алғашқы ірі батыс компаниясы
болды. Chevron компаниясының бас директоры Кеннет Дерр мен Қазақстан Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев алып Теңіз кен орнын игеру үшін «Теңізшевройл» бірлескен
кәсіпорнын құру туралы келісімге қол қойды

Ә

лемдік мұнай нарығын мезгіл-мезгіл депрессияға
ұшыратып отыратын дағдарыстар мен күйзелістерге,
сондай-ақ оны қалпына келтіру үшін жүргізілетін
әлемнің ірі экономикаларының ауқымды өңірлік
және ұлттық шараларына қарамастан, Қазақстанның
мұнай-газ индустриясы жыл сайын ел бюджетіне дәстүрлі
түрде қуатты қолдау көрсете отырып, тұрақтылықты паш
етіп келеді. Қазақстанда мұнай өндірудің жартысын мұнай
титандары - Теңіз, Қарашығанақ және Қашаған қамтамасыз
етеді, олар көмірсутек өндірісін үнемі арттырып отырады,
өндіру технологияларын жетілдіруге миллиардтаған доллар
инвестициялайды. Әлемдегі осы бірегей мега-жобаларды
ұсынатын ірі мұнай корпорациялары еліміз тәуелсіздік
жолына алғаш қадам басқан кезеңде елге келді. Келіп, ұзақ
жылдар бойы елде қалып қойды.
Тәуелсіздіктің бастапқы кезеңінде, Қазақстан туралы
ешкім білмейтін, ал жағдайының ауырлығы соншалық, мұнайгаз алаңдарында шетелде сатып алынуы тиіс беріктігі жоғары
шегендеу құбырларының болмауына байланысты барлау
ұңғымалары бірінен соң бірі консервациялана бастады,
«Қазақтүрікмұнай» қазақ-түрік бірлескен кәсіпорнын құру инвестициялық жаңалықтың «алғашқы жаршысы» болды.
«Қазақтүрікмұнай» БК құру туралы құрылтай шартына ҚР
Геология және жер қойнауын қорғау министрлігі мен Түрік

Ұлттық Мұнай Компаниясы (ТПАО) арасында 1993 жылғы
9 қаңтарда қол қойылды, ал бір айдан кейін - 1993 жылғы 4
ақпанда – ТПАО-ның 49% және ҚР-ның 51% қатысу үлесімен
тәуелсіз Қазақстанның мұнай саласында құрылған алғашқы
бірлескен кәсіпорын тіркелді. Бірлескен кәсіпорынды басқарған
Бақтықожа Ізмұхамбетов барлық түрік мамандары мен БК
басшыларының жалақысы қазақстандық мамандармен
бірдей болғанын еске алады. «Өндірістік шығындардың 25%ы өңірлердің әлеуметтік мәселелерін шешуге бағытталды.
Барлық шешімдер тек Қазақстан тарабының келісімімен
қабылданды. Түрік компаниясы қандай жаңалық әкелді? АҚШ,
батыс елдері, Жапонияның дамыған әлемдік жабдықтары мен
технологияларын әкелді. Екіжақты толық түсіністік пен өзара
құрмет орнады. Біз түрік менеджментінің ең жақсы жақтарын
қабылдауға тырыстық», - деді ол.
Аталған БК ұйымы шетелдік компаниялардың жаңа ғана
тәуелсіздік алған елдің мұнай-газ саласында жұмыс істеуге
дайындығын көрсетті, сондай-ақ халықаралық қоғамдастық
тарапынан жас мұнай мемлекетіне деген сенім деңгейін
көтерді.
ТПАО-дан кейін Қазақстанға АҚШ, Ұлыбритания, Италия,
Норвегия, Қытай елдерінің атынан басқа да шетелдік мұнайгаз компаниялары келе бастады.
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ExxonMobil атынан мен қазақстандықтарды мемлекеттің тәуелсіздігінің
30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі таңда Қазақстан
Республикасының егемендігі мен аумақтық тұтастығы ешқандай күмән
тудырмайды – бұл толерантты, заманауи және білім беру деңгейі жоғары үлкен
көпұлтты ел.
Республика басшылығы жариялаған болашақты болжайтын саясат
Қазақстанды аймаққа тікелей шетелдік инвестицияның көп бөлігін тартатын
инвестицияға қолайлы елге айналдырды. Соңғы 30 жыл ішінде мұнай-газ
саласы қазақстандық қоғамды өзгертіп, әлемдік деңгейдегі қазақстандық
кәсіпқойлардың қажырлы еңбегінің арқасында елімізді көмірсутектерді өндіру
бойынша ірі көшбасшылардың біріне айналдырып, өзі де өзгерістерге ұшырады.
Осы уақыт ішінде ынтымақтастық рухы сала мен үкіметке бірлесіп жұмыс істеуге
мүмкіндік беріп келеді, өйткені Қазақстан жоғары халықаралық стандарттарға
жауап беретін заңнамалық және реттеуші базаны құру үшін шаралар қабылдауда.
ExxonMobil компаниясы әлемдік деңгейдегі үш жобаға – Теңіз, Қашаған және
Каспий құбыр консорциумына өзінің қатысуы арқылы елдің дамуына өз үлесін
қоса алғанын мақтан тұтады. Біз осындай табысты серіктестікті одан әрі дамытуға
дайынбыз, өйткені біз жаңа бағытты ұстанбақшымыз. Бұл дегеніміз - әлемге төмен
көміртекті болашаққа ауысуға көмектесе отырып, бір мезгілде тұрақты дамуды
қамтамасыз ету.
Мен қазақстандықтарды тағы да құттықтап, оларға зор денсаулық, табыс
және жарқын болашақ тілеймін.

Нил А.ЧАПМАН,
ExxonMobil корпорациясының
аға вице-президенті
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ТЕҢІЗ ИМПЕРИЯСЫ
Қазақстанның экономикалық әлеуетін көтерген
және халықаралық аренада елдің қолайлы имиджін
қалыптастыруға ықпал еткен тамаша жаңалық - сол кезде
Ресей үміткер болған Атырау облысындағы алып Теңіз кен
орнына танымал америкалық Chevron корпорациясының
келуі болды. Өте жоғары қойнауқаттық қысымымен
(830 кг/см-ден астам), жоғары температурасымен және
күкіртсутегінің көп мөлшерімен ерекшеленетін Теңіз кен
орнының ауқымдылығы мен геологиялық ерекшеліктері сол
кезде Мәскеуде болмаған мүлдем жаңа тәсілдерді талап етті.
Отыз жыл бұрын болған әйгілі апат кеңес мұнайшыларының
аса қуатты Теңіздегі жұмыстарды қажетті технологиялар
мен қаржыландырусыз басқара алмайтынының дәлелі
болды. 1985 жылғы 23 маусымда № 37 ұңғымада 4 км
тереңдіктен мұнай мен газ атмосфераға атқылап кетті, отқа
оранған мұнай бұрқағы 200 метр биіктікке көтерілді, осының

салдарынан атмосфераға 3,4 млн тонна мұнай, 1,7 млрд
текше метр газ (оның ішінде 516 мың күкіртсутек), 900 мың
тонна күйе шығарылды, ал апаттың теріс әсерінің радиусы
400 километрге дейін жетті. Апатпен бір жылға жуық
алысуға тура келді, ұңғыманы тиісті техникасы әрі осындай
жұмыстарды жүргізуде тәжірибесі бар Cameron Otis шетелдік
компаниясының технологияларын пайдалана отырып, 1986
жылғы шілдеде ғана сөндірді. Бұл оқиға қазақстандық
мамандарға үлкен сабақ болды.
«Ресейдің мұнайшыл жақтастары Ельцинді Теңіз кен
орнын Ресей меншігіне алуға итермелеп, қатты қысым
көрсетті. Міне, осыған байланысты Ельцинмен арада көптеген
қолайсыз әңгімелер болды. Бірде Мәскеуде Б.Ельцинмен
болған кездесуде ол маған: «Теңізді Ресейге беріңдер», - деді.
Мен бетіне қарадым, байқаймын, қалжыңдап тұрған жоқ.
«Жә, егерде Ресей бізге Орынбор облысын берсе, өйткені

			

Болат Ақшолақов,

2003 жылы «ҚазМұнайГаз»ҰК АҚ бірлескен кәсіпорындарындағы
үлестерді басқару жөніндегі атқарушы директор

Орынбор Қазақстанның астанасы болды ғой» деп жауап
қаттым. Ол: «Сіздің Ресейге жер жайында айтатын дауыңыз
бар ма еді?» - деді. Мен: «Ә, жоқ», - дедім. Ол күліп жіберді,
мен де күлдім. Ресейде мұндай күрделі кен орнын игеру үшін
қаржы мен технология жоқ болатын. Егерде сол кезде Теңіз
ресейліктердің иелігінде қалса, олар бұл кен орнын жауып
қойып, Қазақстан экономикалық жағынан кіріптар болып
қалатын еді», - деп жазды Нұрсұлтан Назарбаев көп жылдан
кейін өзінің «Қазақстан жолы» кітабында.
Chevron компаниясымен серіктестік Қазақстанға ірі
қаржы салымдарынан бастап әлемдегі ең ірі мұнай өнеркәсібі
титандарының бірінде бар инновациялық технологияларға
дейін орасан зор пайда әкелді. Ара-арасында тоқтап қала
жаздаған ұзаққа созылған күрделі келіссөздерден кейін
Chevron басшыларына компания сұраған 33% орнына
бөлінетін табыстың 19,4% ұсынылды (қалған 80,6%,
салықтарды қоса алғанда, Қазақстан алуы тиіс еді), Теңіз кен
орнының игеруге берілетін жер көлемі бастапқыда айтылған
23 000 шаршы километрден 4000 шаршы километрге дейін
азайтылды, ал жерді жалға беру мерзімі 50 жылдан 40 жылға
қысқарды. Қазақстандық шарттар қабылданбаған жағдайда
Нұрсұлтан Назарбаев мәмілені жоюға дайын болды.
Қазақстанның шарттарымен «Теңізшевройл» БК
(ТШО) құру туралы 40 жылдық келісімге Қазақстан
Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев және
америкалық Chevron корпорациясының Басқарма төрағасы
Кеннет Дерр 1993 жылғы 6 сәуірде қол қойды және бұл
келісім елдің мұнай-газ тарихындағы «ғасыр келісімшарты»
деп аталды. Бұл шын мәніндегі тарихи құжат - жалпы көлемі
20 млрд АҚШ долларын инвестициялауды талап ететін және
посткеңестік кеңістікте аналогы жоқ аса ірі Теңіз мұнай-газ
кен орнын игерудің ауқымды жобасын іске асыруға жол
ашты.
Нұрсұлтан
Назарбаевтың
айтуынша,
«1990-шы
жылдардың басында Қазақстан үшін Chevron сияқты
ірі компанияның біздің жаққа жол салуы, табысқа
жетуі және басқа да ірі инвесторларға жол көрсетуі
аса маңызды іс болды. Елімізге әлемдік деңгейдегі ірі
компаниялардың келуі тұтастай алғанда АҚШ үкіметімен

достық әріптестік қатынастар орнатуға мүмкіндік берді
және олардың инвестициялары екі ел арасындағы тығыз
ынтымақтастықтың кепіліне айналды».
1993 жылы «Теңізшевройл» БК бас директоры болып
тағайындалған Равиль Чердабаев кейіннен былай деп
еске алады: «Біздің серіктестеріміз капиталистік жүйені,
қуатты мемлекетті, озық технологияны ұсынды. Олар
бізге сақтықпен қарады. Біз - коммунистік идеологиясы,
жоспарлы экономикасы, сондай-ақ кеңестік технологиясы
және басқарудың тиісті әдістері бар социалистік жүйенің
тәрбиеленушілері болдық, біз де оларға сақтықпен
қарадық. Негізгі мақсаттан алшақтамай, ұжымдық еңбектің
жалпы қолайлы жүйесін жасау қажет болды. Біз тез
арада тіл табысып кеттік. Серіктестерімізді қазақстандық
мамандардың өндіріс пен технология жөніндегі білімдерінің,
даярлық деңгейінің таң қалдырғаны бізді жігерлендірді.
Біздің мамандарымыз Теңіз кешенінің құрылысы мен оны
іске қосуға бастан-аяқ қатыса жүріп, екі жыл бойы табысты
мұнай өндіре отырып, бай тәжірибе жинақтады және шетелдік
әріптестерімен өздерінің осы тәжірибелерімен бөлісті. Біздің
мамандардың жаңашылдықты қабылдауға деген ұмтылысы
және америкалық мамандардың оларды жеткізуге және өз
кезегінде біздің тәжірибемізді қабылдауға деген ұмтылысы
бәрін шабыттандырды».
Кейінірек өршіл Теңіз жобасына басқа да ірі мұнайгаз компаниялары қосылды, оған үлестік қатысу былайша
бөлінді: Chevron (50%), ExxonMobil (25%), «ҚазМұнайГаз»
ҰК АҚ (20%) және ресейлік «Лукойл» бақылайтын LukArco
компаниясы (5%).
Жоба бойынша серіктестер 1991 жылдан бастап
2000 жылға дейінгі кезеңде Теңіздің шамамен 10 шаршы
километр алаңына Теңізде шикі мұнайды тұрақты өндіруді
қамтамасыз ететін бес кешенді технологиялық желі (КТЛ)
салды. Осылайша, 1991 жылы, әлі КСРО бар кезде КТЛ-1
салынған соң алғашқы миллион тонна мұнай өндірілді. 1994
жылы америкалық Chevron корпорациясы келгеннен кейін
КТЛ-2 және КТЛ-1 мұнайды демеркаптанизациялау бойынша
екі қондырғыны пайдалана бастаған кезде мұнай өндіру екі
есеге арттырылды. 1995 жылы КТЛ-1 модификациясынан
кейін, өндірісті басқарудың жаңа автоматты жүйелерін
енгізу және энергиямен жабдықтау жүйелерін жаңғырту
басталды, КТЛ-2 екінші кешенді технологиялық желісін
салу және 1996 жылы теміржол цистерналарына арналған
құю эстакадасын пайдалануға беру, сондай-ақ 1997 жылы
мұнай беруді арттыру бағдарламасын аяқтау арқылы
ТШО-ның өндірістік кешені айтарлықтай нығайтылды.
1998 жылы жоғары технологиялық бұрғылауға арналған
қашауды пайдалану есебінен бұрғылау жылдамдығы сегіз
есеге өсті. Ал 2000 жылы бесінші технологиялық тізбек
пен «12-жоба» салынып, инфрақұрылым жаңғыртылды,
«Train 5» технологиялық тізбегін салуға арналған өндірістік
қуаттар кеңейтілді және басқа төрт желіде табылған ақаулар
жойылды. Жаңа өндірістік қуаттар іске қосылған соң,
ТШО сұйылтылған пропан мен Еуропалық сападағы бутан
шығарып, цистерналарға құюды жүзеге асыра бастады.
Бес КТЛ-дің жобалық қуаттылығы бойынша 6 млн тонна
мұнай өндіретін компания өзінің онжылдық мерейтойының
қарсаңында зор табысқа - 12,7 млн тоннадан астам мұнай
өндіруге қол жеткізді. Бұл ретте 1990-жылдардың басымен
салыстырғанда толық автоматтандырылған өндірістік
кешеннің сенімділігі әлемдік стандарттарға - 98%-ға дейін
өсті.
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Әнуарбек Жәкиев,

2006 жылы «Теңізшевролй» ЖШС департамент директоры

Алайда, сол кезде қолданылатын мұнай өндіру
технологиялары Теңіз кен орнының құрылымына теріс
әсер етті, нәтижесінде бірнеше жыл ішінде қойнауқаттық
қысым екі есе - 400 атмосфераға дейін төмендеді. Ал өндіру
режимі құрамында мұнайы бар жыныстардың аса көлемді

деформациясына, мұнай ағындарының нашарлауына,
ал кейбір жағдайларда геологиялық тұрғыдан жас
горизонттардың шөгуіне әкелуі мүмкін. Өндірісті ұлғайту үшін
резервуардағы қысымды ұстап тұратын технологияларды
қолдану қажет болды. Осылайша өндіруді екі есеге арттырады
деп жобаланған Екінші буын зауытының және Шикі газды
айдау (ЕБЗ/ШГА) құрылғысының бұрын-соңды болмаған
құрылыс жобасы басталды. Бұл алып құрылысқа мұнай
өңдеу және газ алу жөніндегі ең ірі қондырғылар, қысымды
ұстап тұру үшін резервуарға газ айдау, газды пропан, бутан
және тауарлық газға өңдеу, сондай-ақ күкіртті сутектен күкірт
алу объектілері кірді. ЕБЗ құрылысының міндеті мұнайды
тұрақтандыру, одан күкірті бар компоненттерді алып тастау
және табиғи газ бен күкіртті бөлу болды. ЕБЗ-да газды
кәсіпшілік газ құбыры бойынша жеткізу және осы жоба үшін
арнайы тапсырыс берілген әлемге әйгілі өндіруші Nuovo
Pignone компрессорын пайдалана отырып, теңдессіз жоғары
қысымда – 500 бар қабатқа айдау жоспарланған болатын.
Жобаны қаржыландыру мақсатында еуробондтарды
орналастыру ұйымдастырылды және Еуропа мен Америкада
өткізілген road-show шарасы Қазақстандағы сыртқы қарыз
алуды тарту тарихындағы ең сәтті шаралардың бірі болды.
2003 жылы «ҚазМұнайГаз «ҰК» АҚ бірлескен
кәсіпорындарында Үлестерді басқару жөніндегі атқарушы
директор болған Болат Ақшолақовтың айтуынша, бастапқы
құны 4 млрд АҚШ долларынан асты – ол уақытта қомақты
қаражат және де мұнай бағасы барреліне 20-25 АҚШ
долларының деңгейіне енді ғана жете бастаған кез еді және
осындай ауқымды жобаны қаржыландыру үшін төмен әрі
тиімсіз болды. «Өтінімдер кітабын жабатын күні ол толып
кетті! Бұл Батыс инвесторларының біздің жобаға сенгендігінің
дәлелі болды. Бұл біздің тұтас команданың жұмысының
нәтижесі еді. Біз мәмілені 6%-дан сәл жоғары деңгейде жаба
алдық. Бұл бізге қойылған ең төменгі шектен әлдеқайда

төмен болды. Бұл сәті түскен іс болды, нәтижесінде біз жаңа
Теңіз жобасын жүзеге асыра алдық», - деп еске алады.
2002 жылдың 2 шілдесінде Теңіз кен орнында
болашақ нысандардың алғашқы іргетасы қаланды. Жұмыс
Қазақстанда өндірілген тоттануға қарсы жабыны бар
бетоннан құйылған 4000-нан астам қадаларды тұрғызудан
басталды.
Көз көргендердің айтуынша, Теңіз жағасындағы газ
өңдеу кешені құрылысының басталғанын білдіретін алғашқы
қаданы салтанатты түрде қаққан кезде, жазық даладағы
жалғыз вагонға дала қыраны келіп қонған. «Бәлкім, осы қыран
құс көп ұзамай Қазақстан Республикасы экономикасының
және жоғары өндірістік әлеуетінің символына айналған
біздің үлкен құрылыс алаңымызға батасын берген шығар», деп әңгімелейді 2009-2016 жылдары ТШО бас директорының
орынбасары болған Әнуарбек Жәкиев.
Нысандарды салу жұмыстарына 200-ден астам
отандық компания тартылды. Мысалы, «Мұнайгазқұрылыс»
компаниясымен өндірістік алаңдарға жүк жеткізу үшін жол
салуға, «Атырау теңіз Констракшн Сервисиз» компаниясымен
Құлсары теміржол станциясының жанында құбыр базасын
салуға, «Хемимонтаж-Атырау» компаниясымен теңізде
заманауи бетон зауытын салуға, «Белкамит» зауытымен әуе
жылу алмастырғыштарын жеткізу бойынша келісімшарттар
жасалды. Айта кетейік, қазақстандық компаниялар ұсынған

және орындаған тауарлар, жұмыстар мен қызметтер көлемі
сол кезде 2,5 млрд АҚШ долларын құрап, рекордтық деңгейге
жетті.
ШГА жобасы екі кезеңде жүзеге асырылды.
Бірінші кезеңде ТШО газ өңдеу зауытынан 12 шақырым
жерде орналасқан, қуаты 35 мегаватт компрессормен
жабдықталған газ айдау объектісінің құрылысы көзделді.
Бұл ретте бірінші кезеңде құрамында күкіртсутегі жоқ
тазартылған газды қабаттарға айдау жоспарланған болатын.
Екінші кезеңде компрессорды құрамында күкіртсутегі бар
шикі газды сол ұңғымаларға айдауға көшіру керек еді. Бұл
жобаны іске асыру Теңізде мұнай өндіруді жылына 3 млн
тоннаға арттыруға бағытталған.
ТШО мамандары ЕБЗ/ШГА бас мердігері ретінде
таңдалған Parsons Fluor Daniel (PFD) компаниясымен бірге
ШГА жобасының техникалық шешімдерін әзірледі.
2006 жылғы 6 қарашада ТШО компрессордың
шығысындағы 513 бар ең жоғары қысыммен шикі
күкіртсіздендірілген газды Теңіз кен орнының қабатына
айдауға кірісті - бұл әлемдік тәжірибеде кері айдау кезіндегі
ең жоғары қысым көрсеткіштерінің бірі болды. Бір жылдан
кейін, 2007 жылғы 22 қазанда, ЕБЗ-да алғашқы мұнай
өндірілді, сондай-ақ шикі газды алғашқы айдау жүргізілді,
бұл бірегей жобаның сәттілігін көрсетті. Бұған дейін әлемде
бірде-бір жобада шикі газды кері айдау қойнауқаттың
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осындай жоғары қысымын, айдаудың үлкен көлемін және
күкіртсутектің жоғары құрамын бір-бірімен үйлестіретін
жағдайларда жүзеге асырылған жоқ.
2006 жылы «ТШО» ЖШС бас директорының орынбасары
қызметін атқарған Әсет Мағауов атап өткендей, жобаны іске
асыру кезінде жақын маңдағы өндіруші ұңғымаларда газдың
ерте жарып өту қаупі қарастырылды, сондықтан әртүрлі
жағдайлар модельденді, бұл мұнайшылар командасының
алдына қойылған міндеттерді табысты орындауға мүмкіндік
берді.

2008 жылы ЕБЗ/ШГА өндірістік қондырғылары
пайдалануға
беріліп,
ТШО-ның
өндірістік
әлеуетін
айтарлықтай арттырды.
«Мен Теңіз мұнай-газ кешенін пайдалануға берудің
тікелей қатысушысымын, сол бір айтулы күн әлі есімде, кешкі
сағат алтыда бірінші №8 ұңғыма іске қосылды, №15 топтық
өлшеу қондырғысын, Орталық өнеркәсіп манифольдын
және Слаг-кетчерді қоса алғанда, өнеркәсіптің мұнай жинау
жүйесінің тізбегінен өтіп, алғашқы мұнай зауытқа жетті.
Бұл біздің атқарған жұмыла атқарған еңбегіміз бен күшқимылдарымыздың көптен күткен сәті еді. Осы сәттен
бастап Теңіз мұнайын өндіру басталды», - деп еске алады
Әнуарбек Жәкиев.
Жобаны іске асыру нәтижесінде Теңіз кен орнында
тәуліктік мұнай өндіру шамамен 75 мың тоннаға (600 мың
баррель), ал табиғи газдың тәуліктік өндірісі - 22 млн текше
метрге (750 млн текше фут) жетті. ЕБЗ толық қуатта іске
қосу 2008 жылдың екінші жартысында іске асырылды. Осы
сәттен бастап компания өндірілген қышқыл газдың үштен
біріне дейін коллекторға қайта айдай бастады. Газдың қалған

көлемі тауарлық газ, пропан, бутан және күкірт шығару үшін
пайдаланыла бастады. Қабатқа газ айдау және мұнай алу
факторының ұлғаюы нәтижесінде өндірілетін күкірт көлемі
айтарлықтай азайды, сол кездің өзінде ол шамамен 9 млн
тонна көлемінде жинақталды.
Жобаны іске қосу жобалау, өндіру және құрылыс
саласындағы үздік мамандардың көптеген жылдар бойғы
жұмысының шарықтау шегі болды. Өндірісті кеңейту
қазақстандық мұнай өнеркәсібі үшін де елеулі жетістік еді.
Қабатқа газ айдау және мұнай алу факторының ұлғаюы
нәтижесінде өндірілетін күкірт көлемі айтарлықтай азайды,
сол кездің өзінде ол шамамен 9 млн тонна көлемінде
жинақталды. 2015 жылдың күзіне қарай жобаның, сондайақ КТЛ және ЕБЗ зауыттары өндіретін күкіртті толық қайта
өңдеуді қамтамасыз ететін түйіршіктеу қондырғыларын
пайдаланудың арқасында ТШО карталарда жинақталған
күкірт қорларының соңғы партиясын екі жылға мерзімінен
бұрын жөнелткенін атап көрсетеміз.
Бүгінде Теңіз өндірістік кешені әлемде баламасы жоқ
ең заманауи және бірегей технологиялардың үйлесімі болып
табылады. Жоғарғы мұнайлы коллекторы шамамен 4000 метр
тереңдікте жатқан, мұнай шоғырының үлкендігі соншалық
екі марафондық қашықтықты алып жатқан әлемдегі ең
терең кен орнында бүгінгі күні сонау 1990-шы жылдары
салынған бес КТЛ және 2000 жылдары Қазақстанның
мұнай-газ саласындағы инновациялық серпіліс болған және
ТШО-ның үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін ЕБЗ/ШГА
табысты жұмыс істеп тұр. Кешенді технологиялық желілерді

түрлендіруге және кеңейту объектілерін салуға жұмсалған
5,5 млрд АҚШ доллары сомасындағы инвестициялар
әлдеқашан ақталды.
Теңіз мұнайы жоғары сапасымен танымал. ТШО-ның
тауарлық мұнайы көмірсутектің жеңіл молекулаларынан
тұрады, бұл оны өңдеуді және бензин, дизель отыны және
басқа да мұнай өнімдерін өндіруді жеңілдетеді. ТШО-ның
қазіргі заманғы өндірістік объектілерінде Теңізде өндірілетін
мұнай мен ілеспе газдан еуропалық стандарттардың
техникалық сипаттамаларына сәйкес келетін құрғақ және
сұйытылған көмірсутекті газ (СКГ), сондай-ақ қарапайым
күкірт өндіріледі. Өнімнің тұрақты және кепілдендірілген
сатылымы үздіксіз қамтамасыз етіледі. ТШО мұнайы
Каспий құбыр консорциумының (КҚК) Теңіз-Новороссийск
мұнай құбыры арқылы Еуропа мен Солтүстік және
Оңтүстік Америкаға жеткізіледі. СКГ Қазақстан мен
Еуропадағы тұтынушыларға темір жол арқылы жөнелтіледі.
Өндірілетін құрғатылған газдың басым бөлігі Қазақстанда
пайдаланылады. Ал жоғары сапалы күкірт Жерорта теңізі
бассейні мен Орталық Азия елдеріне, соның ішінде Қазақстан,
Ресей, Украина және Қытайға сатылады. ТШО өз өнімдерін
сатуға арналған ұзақ мерзімді шарттарға қол қоя отырып,
ұзақ мерзімді сатып алушылардың ауқымды, географиялық
жағынан әр алуан және сенімді базасын жасады.
Теңізде мұнай өндіру көлемінің өсуін қамтамасыз
етумен қатар компания газды кәдеге жарату жобасын іске
асырды, осылайша алауларда газды күнделікті жағуды
тоқтатты (бүгінгі күні алау қондырғылары зауытта қысымды
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қауіпсіз төмендету қажет болғанда ғана пайдаланылады).
Осының арқасында 2012 жылдың қазан айында Лондонда
ілеспе мұнай газын жағуды қысқарту жөніндегі Жаһандық
форумда ТШО осы салада әлемдік көшбасшы болып
танылды.
Содан бері көптеген жылдар бойы ТШО инфрақұрылым
объектілеріне жүргізілген жаңғырту, өндірістік жабдықтардың
сенімділігін арттыру, бұрғылау режимінің параметрлерін
жақсарту, сондай-ақ ең заманауи технологияларды қолдана
отырып, өндіруші қуаттарды кеңейту арқасында жыл сайын
тамаша өндірістік көрсеткіштерге қол жеткізіп отыр.
Соңғы жылдары ЕБЗ тәулігіне шамамен 43,2-43,4
мың тонна мұнай шығара отырып, өзінің өнімділігі шегінде
жұмыс істейді, бұл - тәулігіне шамамен 41 мың тонна мұнай
шығаратын бес КТЛ тізбегінің көлемімен шамалас. Nuovo
Pignone компрессоры да максималды қуатпен жұмыс
істейді, ол қабатқа сағатына 410 мың текше метр шикі газды
айдайды, бұл 2007 жылғы алғаш пайдаланылған кезеңге
қарағанда екі есе көп - сағатына 220 мың текше метр.
Алайда, өршіл әрі қуатты Теңіз әлеуетінің сарқылмайтын
қоры бар екенін қазақстандық мұнайшылар білетін. Сол
себепті ЕБЗ/ШГА объектілері пайдалануға сәтті берілгеннен
кейін 2009 жылы жарияланған өндірістік қуаттылықты одан
әрі бұрынғыдан да күшті деңгейге кеңейту бағдарламасы
Қазақстанның әлемдегі көмірсутек шикізатын ірі және ең
сенімді жеткізушілердің қатарына кіруінің келесі логикалық
қадамы деп қабылданды.
ЕБЗ/ШГА іске асырған кезде Chevron, ExxonMobil,
«ҚазМұнайГаза» және LukArco-ға жүткелген өте үлкен
инвестициялық ауыртпалыққа қарамастан, кезекті кеңейту
кезеңін іске асыру қажет екені түсінікті болды: әлемнің
мұнай-газ нарығы Теңіз көмірсутегін тағатсыздана күтіп
отырды. Жаңа жобаның бастапқы құны алдымен 10 млрд
АҚШ долларына, содан кейін 20 млрд АҚШ долларына
бағаланды, содан кейін күтпеген шығындарға арналған
резервті ескере отырып, 36,8 млрд АҚШ долларына дейін
ұлғайтылды, ал жобаның технологиялық схемасын таңдау
туралы пікірталастар, сондай-ақ сол кезде басталған
әлемдік экономикалық дағдарыс аясында оны іске асыру
мерзімі 2022 жылға ауыстырылды. Кейбір шенеуніктердің
жаңа зауыт салу есебінен емес, ЕБЗ/ШГА неғұрлым үнемді
жаңғырту жолымен Теңіз кен орнының өндірістік қуатын
ұлғайту және басқа технологияны қолдануды ұсынғанына
қарамастан, ТШО серіктестері БКЖ-ҚҚБЖ іске асырудың
орынды екенін дәлелдей алды. Сонымен бірге, ТШО жоба
үшін қолма-қол ақшаның тұрақты ағынын қамтамасыз ету
үшін өзінің пайдалану шығындары мен күрделі шығындарына
сыни тұрғыдан қарауға уәде берді. Мұнайшылардың
дәлелдері үкіметке Теңіздегі өндірісті кеңейту жобасы ТШО
мен Қазақстанның мүдделеріне сәйкес келетінін мойындата
білді.

Жобаны іске асыру үшін инвестициялар тартуға келетін
болсақ, Project Finance International халықаралық агенттігінің
нұсқасы бойынша ККЖ-ҚҚБЖ қаржыландыру еуропалық
нарықта бондтарды шығару бойынша 2016 жылғы ең үздік
мәміле болып танылғанын айтып өткен жөн.
2012 жылы ТШО Қазақстан, Ұлыбритания және
Үндістанның жобалау институттарын тарта отырып, жаңа
объектілердің эскиздік жобалауын аяқтады. Сонымен
қатар мердігерлік ұйымдарды таңдау бойынша тендерлер
ұйымдастырылды, тиісті келісімшарттар жасасу, кеңселер,
тұрғын үй-жайлар, жолдар салу, портты, құрылыс алаңын
дайындау бойынша жұмыстар, қажетті жабдықтарды сатып
алу басталды. 2013 жылы ҚР Геология комитетінің барлау
және игеру жөніндегі орталық комиссиясы 10-С нұсқасындағы
кен орнында өндіру жобасын кеңейтудің техникалық және
экономикалық сызбасын келісіп, құжаттаманы үкіметке
ұсынды. Оған сәйкес, Теңіз мұнай өндіру көлемі тәулігіне
12 млн тоннаға немесе 260 мың баррельге артып, жылына
шамамен 39 млн тоннаны немесе тәулігіне 850 мың баррельді
құрауы тиіс болды. Максималды өндіру кезеңінде бұл
көрсеткіш тәулігіне 900 мың баррельден асады. Өндірістің
өсуі қосымша ұңғымаларды бұрғылауды, қуаты жылына
12 млн тонна Үшінші буын мұнайын тұрақтандыру зауытын
(ҮБЗ), Үшінші буын шикі газын айдау объектілерін (ҮБШГАЗ),
сондай-ақ ілеспе энергия блоктары мен қосалқы жүйелерді
салуды қамтамасыз етеді. Мұнай мен ілеспе газды зауытқа
жеткізуді кен орнының периметрі бойынша салынған жаңа
мұнай жинау жүйесінің айналма магистралі жүзеге асырады
деп шешілді. Барлық ілеспе газ 700 бар қысыммен шикі газды
айдайтын бірнеше компрессорлардың көмегімен коллекторға
кері айдалады. Бас компрессорды арнайы жобаға арнап
тарихы терең әлемдік машина жасау компаниясы - GE Nuovo
Pignone жасады. Бұл технология басқа елдерде кеңінен
қолданылады, бірақ Қазақстанда, оның үстіне қойнауқаттық
қысымы жоғары және құрамындағы күкіртсутегі жоғары кен
орнында бірінші рет қолданылып отыр.
Жаңа жобаны іске асыру нәтижесінде Теңізден
алынатын қорлар 100 млн тоннаға артады. Айта кетейік, 2033
жылдың сәуіріне дейін Теңіз кен орнының коллекторында
өндірілетін мұнай қоры 750 млн-нан 1,1 млрд тоннаға дейін
(6-9 млрд баррель), Теңіз кен орнының жалпы барланған
қоры - 3 млрд тонна (26 млрд баррель), Королевское кен
орны-190 млн тонна (1,5 млрд баррель) деп бағаланады.
Қорлардың ұлғаюы басып алынған қойнауқаттық мұнайды
аралас газбен ығыстыру және қойнауқаттық қысымның
төмендеу қарқынының баяулауы салдарынан болады. Бұл
жағдайда БКЖ бұрын Теңіз коллекторына шикі газды айдау
технологиясының тиімділігін көрсеткен ЕБЗ/ШГА табысына
негізделеді. Бірақ, алдыңғы жобадан айырмашылығы, мұнда
газ бен күкірт алу үшін учаскелер салынбайды. БКЖ іске
асыру өндіріс көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді, ал ҚҚБЖ
атқылайтын ұңғымалардың сағалық қысымын төмендету
және жұмыс істеп тұрған алты кешенді технологиялық
желілердің кіруіндегі қысымды арттыру арқылы теңізде
жұмыс істейтін қайта өңдеу қуаттарының толық жүктемесін
қамтамасыз етеді.
2018 жылға қарай Теңізде қолданыстағы өндірісті
әлемде теңдесі жоқ ең заманауи әрі интеллектуалды үшінші
буынды зауытқа трансформациялауға бағытталған орасан
зор құрылыс басталды. БКЖ-ҚҚБЖ іске асыруға әлемнің
11 елінің 19 орталығы тартылды. Жобаның тек инженерліктехникалық жұмыстары Атырау және Алматы қалаларында,

сондай-ақ АҚШ, Ұлыбритания және Үндістанда орындалды.
Мысалы, жобалауға KPJV - «КазГипроНефтеТранс»
инжиниринг компаниясы» ЖШС (КГНТ) бірлескен кәсіпорны,
«Қазақстандық мұнай және газ институты» АҚ (жобаға кірген
сәтте дербес институт болған, кейіннен КГНТ-ға қосылған)
және Worley Parsons Limited және Fluor Limited шетелдік
компаниялар альянсы қатысты. ТШО модульдерді жобалау,
сатып алу және дайындау саласында қызмет көрсететін
қазақстандық компанияларды БКЖ-ҚҚБЖ-ға қатысуға
тартты.
БКЖ-ҚҚБЖ жүзеге асыра отырып, ТШО инженерліктехникалық жұмыстар, жоғары технологиялық жабдықтарға
қызмет көрсету, жобаларды басқару, құрылыс және
модульдер жасау сияқты салаларда мұра қалыптастыру
үшін берік негіз қалады. Сол кезде ТШО-ны басқарған
Тэд Этчисонның айтуынша, мұның барлығы Қазақстан
Республикасының бюджетіне ақша қаражатының орасан
зор ағынын қамтамасыз етеді, оның көлемі бірнеше ондаған
миллиард АҚШ долларымен есептеледі. «Компания үшін бұл
өте қызықты, толғандыратын әрі жауапты уақыт. Өйткені,
БКЖ-ҚҚБЖ іске асыра отырып, біз бір мезгілде үлкен базалық
өндірісті пайдаланамыз. Біз мүдделі тараптардың барлығына
табыс әкелетін инвестицияларды жүзеге асырамыз», - деп
атап өтті ол.

Шын мәнінде, БКЖ белгілі LEGO конструкторы
қағидаты бойынша жиналған модульдік құрылым ретінде
жобаланған. 2016 жылдың қазан айынан бастап объектіге
арналған құбыр эстакадалары Daewoo Shipbuilding&Marine
Engineering CoLtd серіктесе отырып жұмыс істейтін «Ерсай»
(Маңғыстау облысы) компаниясының өндірістік алаңында
жасалды. Газтурбиналық генератор модульдерінің өндірісі
Италияда, технологиялық қондырғылардың құрастырмалы
модульдік блоктары - Оңтүстік Кореяда жүзеге асырылды.
Дайын
модульдер
шетелдік
өндірістік
алаңдардан
ауыстырып тиеу базаларына жеткізілді, сол жерден олар
Ресей Федерациясының Ішкі су жолдары жүйесі арқылы
Каспий теңізіне және одан әрі Теңіз кен орнына жақын
Прорва портында орналасқан жүктерді түсіру терминалына
бағытталды. Модульдерді тасымалдауға Вьетнам мен
Румынияда арнайы жасалған 17 мамандандырылған
кеме тартылды. Прорвадан Теңізге дейін ұзындығы 71
шақырымды құрайтын теңіз арнасын, жүктерді түсіру және
сақтау терминалдарын, сондай-ақ жүктерді тасымалдауға
арналған автожолды қамтитын жүктерді тасымалдау бағыты
(МаТраГ) салынды. Тікелей құрылыс алаңында іргетасты
құю жұмыстарына Қазақстан астанасындағы ЭКСПО-2017
халықаралық мамандандырылған көрмесінде көрсетілген
және әйгілі National Geographic жобасында айтылған
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заманауи технологиялар пайдаланылды. Бұл құрылғы - жер
астына жылы ауаны арнайы зеңбіректермен айдайды және
бетонның қатаюы үшін қажет +5 Цельсий температурасын
қалыптастырады.
Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына
орай БКЖ-ҚҚБЖ жүзеге асырылатын мерзім де таяп қалды:
барлық өндіруші ұңғымалар бұрғыланды, модульдерді қайта
құрастыру жұмыстары аяқталды. 2021 жылғы маусымда
ТШО теңізде ай сайынғы қуаты 40 мың тонна түйіршіктелген
күкірт өндіретін жаңа зауытты іске қосты, бұл объектілерде
өндірілетін барлық сұйық күкіртті қайта өңдеуді қамтамасыз
етуге мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде экологиялық
қауіпсіздікті арттырып, өндірістік тәуекелдерді азайтты.
Теңіздің даму барысындағы жаңа, әсерлі кезеңге дайындық
жүріп жатыр.
Бүгінде жалпы республикада өндірілетін мұнайдың
үштен бірін қамтамасыз ететін және қызметтің барлық
сегменттері бойынша ең жоғарғы көрсеткішті көрсетіп
отырған жаңашыл-ізашар «Теңізшевройл» - Қазақстанның
мұнай саласының сөзсіз көшбасшысы, мұнай-газ саласының
мақтанышы болып табылады.
2000 жылдан бастап ТШО өндірілетін бір тонна мұнайға
есептегенде атмосфераға шығарындылардың жалпы көлемін

71%-ға азайтып, табиғатты қорғау іс-шараларын іске асыруға
3,13 млрд астам АҚШ долларын инвестициялады. 1993
жылдан бастап, қазақстандық қызметкерлердің жалақысын,
отандық тауар өндірушілер мен жеткізушілердің тауарлары
мен қызметтерін сатып алуды, мемлекеттік кәсіпорындарға
төлемдерді, қазақстандық әріптеске дивидендтер төлеуді,
сондай-ақ мемлекеттік бюджетке аударылатын салықтар
мен роялти түрінде төлеуді қоса алғанда, ТШО-ның Қазақстан
Республикасына тікелей қаржылай төлемдері 154 млрд АҚШ
долларынан асты. 1993 жылдан бастап ТШО 37,3 млрд АҚШ
долларынан астам сомаға қазақстандық жеткізушілердің
тауарлары мен қызметтерін сатып алды.
Нұрсұлтан
Назарбаев
мәлімдегендей,
ТШО
машина жасау, мұнай-газ сервисі, көлік және құрылыс
сияқты экономиканың түрлі салаларындағы мыңдаған
қазақстандық кәсіпорындардың өміріне дем берді. Оған
салықтар, дивидендтер, қазақстандық компаниялардан
тауарлар мен қызметтерді сатып алу кіреді. Жоба аясында
30 мыңнан астам қазақстандық жұмыспен қамтылды.
ТШО
басшылары
өз
кезегінде,
жемісін
қазақстандықтардың келешек ұрпағы пайдаланатын
осынау әлемдік деңгейдегі жобаларды іске асыру, Теңіз кен
орнында тұрақты және сенімді өндіруді қамтамасыз ету
үшін Қазақстан Республикасымен ұзақ мерзімді әріптестік
қатынастарда құрылатынына сенімділік білдірді.
Осындай жігерлендіретін жетістіктерге қарамастан,
бүгінде Қазақстан халқына инвестицияларды қайтаруды
генерациялаудан тұратын Теңіздің басты жетістігі әлі алда
деп сеніммен айтуға болады.

АНЫҚТАМА:
Теңіз мұнай-газ кен орны Атырау қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 350 км жерде, Каспий маңы мұнайгаз провинциясында орналасқан. Бұл супергигант - әлемдегі ең терең мұнай кен орны, оның жоғарғы мұнай
коллекторы шамамен 4000 метр немесе 13000 фут тереңдікте орналасқан. Теңіз коллекторының ұзындығы 21
шақырым немесе 13 миль және ені 20 шақырым немесе 12 миль, ал мұнай қабатының биіктігі 1,5 шақырым
немесе 1 миль. Мұнай шоғыры аумағының ғаламат үлкендігі соншалықты, оны айналып өту үшін екі
марафондық қашықтық қажет болар еді. Лицензиялық учаскеге қорлары бойынша ірі Королевское кен орны,
сондай-ақ барлау жүргізілетін бірнеше перспективалы учаскелер кіреді.
Теңіз және Королевское кен орындарының алынатын қорлары 750 млн-нан 1,1 млрд тоннаға дейін деп
бағаланады. Теңіз кен орны коллекторының бұрғыланған және бұрғыланбаған учаскелеріндегі жалпы барланған
қорлар 3,1 млрд тонна немесе 26 млрд баррель көлемінде деп болжамданып отыр. Королевское кен орны
қорларының көлемі 188 млн тоннаға немесе 1,5 млрд баррель деп бағаланады, бұл Теңіз қорының алтыдан бір
бөлігін құрайды.
Мұнайлылығы орта-төменгі тас көмір және девон дәуірінің шөгінділеріне байланысты. Мұнайға қанығу
коэффициенті 0,82. Бастапқы газ факторы 487 м3/ т, мұнайдың бастапқы дебиті 10 мм штуцер кезінде тәулігіне
500 м3. Бастапқы қойнауқаттық қысым 84,24 МПа, температура 105°с, мұнайдың тығыздығы 789 кг/м3.
Мұнай - күкіртті 0,7%, парафинді 3,69%, аз шайырлы 1,14%, құрамында 0,13% асфальтен бар.
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Royal Dutch Shell атынан Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30
жылдығына орай біздің құттықтауымызды жеткізу мен үшін үлкен мәртебе!
Соңғы үш онжылдықта Қазақстан мен оның халқы елдің әлеуметтікэкономикалық дамуында айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізді.
Shell компаниясы Қазақстанның ел экономикасына табысты дамуына
үлес қосқан алғашқы ірі шетелдік инвесторлардың бірі болғанын мақтан
тұтады. Серіктестерімізбен және Қазақстан Республикасымен бірге
біз қауіпсіздік, сенімділік, тиімділік және бизнесті жүргізудің жоғары
стандарттары қағидаттарына негізделген берік бірлескен кәсіпорындар
құрдық, соның арқасында Қазақстан әлемдік көмірсутектер нарығында
танылған негізгі ойыншыға айналды.
KAZENERGY қауымдастығы республикаға, энергетикалық компанияларға
және олар үшін біздің индустрия жұмыс орындарын қамтамасыз етіп,
экономиканың басқа секторларында экономикалық белсенділікті
ынталандыруға көмектесетін көптеген мүдделі тараптарға қажет
платформаны ұсына отырып, біріктіруші рөл атқаруды жалғастырып келеді.
Біз Shell компаниясының Қазақстандағы қызметінің табысы біздің
елмен бұрыннан келе жатқан сенімді қарым-қатынасымыздың арқасында
екеніне нық сенімдіміз және болашақта ынтымақтастығымыз одан
жалғасын табады деп үміттенеміз.
Мерейтойыңмен, Тәуелсіз Қазақстан!

Херман БУРМЕЙСТЕР,
Қазақстандағы Shell концернінің аға
вице-президенті және төрағасы
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Н. Назарбаев пен А. Гор Каспий теңізі бойынша өнімді бөлу туралы келісімге
қол қою кезінде. 1997 ж., Вашингтон

ЕЛ ИГІЛІГІ -

ҚАРАШЫҒАНАҚ

Қазақстанға Chevron және Теңіз жобасына басқа да
шетелдік қатысушылардың келуіне байланысты әлемдік
мұнай-газ қауымдастығының сенімі артты. Басқа ірі батыс
корпорациялары да келді. Қазақстандық және шетелдік
серіктестер Теңіз жағалауын дамытудың ауқымды
перспективаларын талқылай бастаған кезеңде, 1990-шы
жылдардың екінші жартысында кейіннен республиканың
игілігіне айналған мұнай-газ жобалары бойынша орасан зор
мәмілелер жасалды.
Олардың бірі Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен
орнына (Батыс Қазақстан Облысы) қатысты болды – 1979
жылы ашылған және 1980 жылдардың ортасынан бастап
КСРО Газ өнеркәсібі министрлігінің «Оренбурггазпром»
өндірістік бірлестігі игерген Қарашығанақ - Қазақстанның
мұнай-газ өнеркәсібінің нағыз жауһары.
1980-ші жылдардың аяғы мен 1990-шы жылдардың
басында КСРО-ның ыдырауы қарсаңында шенеуніктер
тарапынан экологияны сақтау сылтауымен кен орнын
жабу қажеттілігі туралы қауіпті ескертулер айтылды.
Қарашығанақта жұмыс істеген мыңдаған адамдардың
тағдырына, сондай-ақ өңірдің әлеуметтік-экономикалық
даму перспективасына елеулі қатер төнді. Кен орнын Орынбор
қаласынан іссапарға жіберілген «Қарашығанақгазпром»
кәсіпорнының басшылары В.М.Казаков, Л.В.Труфанов,

Н.П.Кобышев және басқалары қорғады, оларды жергілікті
әкімшілік бірліктердің өкілдері мен тұрғындар аймақтың
нағыз патриоттары деп санайды. Кейін 1990-шы жылдардың
басында КСРО Коммунистік партиясы Бөрілі аудандық
атқарушы комитетінің бұрынғы төрағасы болған Құндыз
Нұпов айтып өткендей, жоғарыда айтылған тұлғалардың
қолдау көрсетуі және іс-қимыл жасауының арқасында Ақсай
қаласындағы мәдени-тұрмыстық объектілер салынған,
бал биі мектебі, спорттық клубтар ашылған, басқа да
инфрақұрылымдар, оның ішінде шетелдік делегацияларды
ресми қабылдайтын орынға айналған мекемелер салынған.
Қарашығанақтың құлауына жол бермеу және жергілікті
тұрғындарға қолдау көрсету үшін «Қарашығанақгазпром»
басшылары кен орны аймағында орналасқан әрбір елді
мекенде жиналыстар өткізе отырып, қоғамдық талқылауға
бастамашы болды. Сонымен қатар, жолдарды салу,
газдандыру, кен орнының санитарлық-қорғау аймағына
тап болған тұңғыш кентінің тұрғындарын көшіру туралы
шешімдер қабылданды. Кеңес Одағы құлағалы тұрған
жағдайда, бұл - нағыз мұнай-газ жаухарының жабылуына
әкелетін ең үлкен қателіктің алдын алған маңызды құтқару
шаралары болды.
Талқылау қорытындысы бойынша жергілікті деңгейде
1991 жылғы 20 қаңтарда «Өңірде кен орнын дамыту және

Karachaganak Petroleum Operating (KIO, «Қарашығанақ интеграцияланған ұйымы») құрамына итальяндық Agip (32,5%),
британдық British Gas (32,5%), америкалық Texaco (20%) және ресейлік «ЛУКОЙЛ» (15%) кірді

экологияны сақтау проблемаларын талқылаудың кейбір
қорытындылары туралы» маңызды құжаттардың бірі
қабылданды. Бұл шешім халық депутаттары аудандық
кеңесінің сессиясына берілді, онда қызу талқылаулардың
қорытындысы бойынша Қарашығанақ кен орнында
жылына 13 млн тоннаға дейін конденсат өндіру, қайта өңдеу
кешенін салу және инвесторларды тарту арқылы одан әрі
дамыту жөнінде үкім шығарылды. «Бұл құжаттарда қазіргі
уақытта да өзектілігін жоғалтпаған мәселелер көрініс
тапқан деп ойлаймын. Қазақстандағы және Мәскеудегі
орталық органдардың қолдауы әлеуетті инвесторлармен
келіссөздерді бастауға мүмкіндік берді және 1990 жылдың
13 қарашасында аудандық атқару комитетінің ғимаратында
British Gas компаниясының алғашқы тұсаукесері өтті, ал
келесі күні Орал облыстық атқару комитетінде ниеттер туралы
хаттамаға қол қойылды», - деп бөлісті өз естеліктерімен
Құндыз Нұпов.
Айта кететін жайт, осы оқиғадан кейін КСРО-ның тарихи
ыдырауы Ресей аумағында орналасқан Оренбург газ өңдеу
зауытымен, «Салаватнефтеоргсинтез» және Уфа қайта өңдеу
зауытымен тығыз байланыс жасайтын Қарашығанаққа
қиындықтар туғызды. Қарашығанақ мамандары Орынбор
мен Башқұртстанға көптеп кете бастады.
«Ол кезде ел бюджетінде ақша болған жоқ. Сонымен
қатар, Қарашығанақ кен орнын қауіпсіз пайдалануды
қамтамасыз ету үшін үлкен қаражат қажет болды, еске сала
кетейін, онда күкіртсутектің, меркаптанның құрамы жоғары
және қабат қысымы да жоғары. Шынында да, апат болған
жағдайда бізде Чернобыльдегідей ауыр зардаптар болуы
мүмкін еді. Қарашығанақтың газ конденсаты мен газын
сатудан түскен қаражат тым болмашы еді. Бұл жағдай
Орынбор газ өңдеу және Уфа мұнай өңдеу зауыттарының
қайта өңдеу тарифтерін көтеруіне байланысты болды,
өйткені олардың да жағдайы қиын болды, әркім пайданы
өзіне тартуға тырысты. Қайта өңдеу тарифтері әлемдік
тарифтерге қарағанда әлдеқайда жоғары болды, 15-20%-

дық шығындар орын алды», - деп еске алады 1995 жылы
«Қарашығанақгазпром» АҚ газ және конденсатты өткізу
жөніндегі вице-президенті лауазымын атқарған Болат
Назаров. - «...Орынборға келісімшарттар бойынша сатқан
газдың құны 1 мың текше метр үшін бар болғаны 1,5
долларды құрады. ( ... ) Яғни Қарашығанақ газы тегін берілді
деуге болады. Ол кезде конденсаттың бағасы тоннасына 3, 5,
7 долларды құрады. Өндірілген газ бен конденсатты сатудан
түскен ақша кен орнына қызмет көрсету және қауіпсіз
пайдалану үшін ғана емес, сонымен қатар жұмысшыларға
жалақы төлеу үшін де жеткіліксіз болды. Жағдай өте қиын
болды».
Қазақстан Үкіметінің еліміз мемлекеттік егемендік
мәртебесін алып жатқан кезде қайта бастама көтерген
конкурсы Қарашығанақты пайдалану үшін шетелдік
инвесторларды іріктеуге мүмкіндік берді. Екі альянстың
- британдық British Petroleum және норвегиялық Statoil,
сондай–ақ итальялық Agip және британдық British Gas-дың
Қазақстандағы ең ірі кен орнында жұмыс істеу құқығы үшін
күресінің нәтижесі - италиялық-британдық дуэттің жеңісімен
аяқталды.
«Кейінірек, тәжірибе жинақтаған соң мен BP-Statoil
альянсы Agip-BG альянсынан мықты болғанын түсіндім.
Бірінші кезекте технологиялық тұрғыдан артықшылық
болды, оның үстіне қаржылық әлеуеті те зор болды», деп түсіндіреді 1995 жылы ҚР Мұнай және газ өнеркәсібі
министрінің орынбасары болған Ғалиаусат Кешубаев.
Алайда, таңдап алынған компаниялардың жобадағы
үлестік қатысу шарттары туралы келіссөздер процесі ұзаққа
созылды. Тек 1995 жылдың 2 наурызында ғана Agip, British
Gas, сондай-ақ ресейлік «Газпром» РАҚ пен Қазақстан
Республикасы арасында Қарашығанақ бойынша өндіруді
бөлу қағидаттары туралы келісімге (ӨБҚК) қол қойылды.
Бұл келісім Өнімді бөлу туралы түпкілікті келісімге (ӨБТК)
қол қойылғанға дейін аралық құжат болды.
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KPO бас директоры Джон Морроу ҚР Президенті
Нұрсұлтан Назарбаевпен

			

Қадыр Байкенов,

1997 жылы «Инвестконсалсинг» компаниясының Бас директоры

«Алдымен, 1995 жылы шетелдік компаниялардың
альянсы құрылған кезде, ресейліктер оған кірмеді.
Айтпақшы, жоба онда тек British Gas және Agip болған
кезде ғана, осы кезеңде қарқындап дамыды. Екі жыл
ішінде олар жобаға шамамен 300 миллион доллар салды.
Өйткені, Қазақстанға кен орны шешім қабылдауды талап
ететін күрделі экологиялық проблемаларымен бірге берілді,
ол уақытта бізде ақша болған жоқ. Біраз уақыттан кейін
«Газпром» жобаға 15% үлеспен шақырылды, бірақ ұзақ уақыт
ойланып-толғанғаннан кейін «Газпром» Басқармасының
Төрағасы Рем Вяхирев консорциумға қатысудан бас тартып,
«Газпромның» орнына ресейлік «ЛУКОЙЛ» компаниясын
қосу туралы ресми хат жіберді. Бұл ұсыныс ескерілді», деп еске алады 1995 жылы ҚР Мұнай және газ өнеркәсібі
министрінің орынбасары болған Ұзақбай Қарабалин.
Ғалиаусат Кешубаевтың айтуынша, Қарашығанақта
өндірілген өнім Орынбор ГӨЗ-де өңделетін, сатудан түскен
қаражат шетелдік банктегі депоненттік шотқа түсетін.
Осы шоттан кен орнының операциялық шығындары,
инвесторлардың шығындары өтелді, ал қалдықтар
мемлекетке есептелуі керек еді. «ӨБТК қолданылған кезеңде
осы депоненттік шот арқылы 100 млн АҚШ долларынан
астам қаражат өткенін куәландыра аламын. Үлкен кен орны
үшін бұл өте аз көлем, олар тек жалақы мен ұңғымалар қоры
бойынша негізгі ұйымдастырушылық шараларға жеткілікті
болды. Инвесторлар кен орнын қолдауға қаражатты кен
орнының оны қайтаратын мүмкіндіктері шегінде ғана берді»,
- деп атап өтті ол.
Десек те, инвесторлардың Қарашығанаққа келуін
Құндыз Нұпов кен орнының өміршеңдігін сақтап қалуға және
дамытуға мүмкіндік берген заманауи әрі баламасыз шешім

деп атайды. Әуел бастан-ақ кен орнында өндіріс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету үшін инвестициялаудың басымдылығына
басты назар аударылғаны маңызды болды.
Болат Назаровтың айтуынша, Қарашығанақ бойынша
ӨБТК қол қою үшін 1995-1997 жылдар аралығында
Қазақстан мен Мәскеуде көптеген келіссөздер жүргізілген.
«Біздің жұмыс кестеміз тым ауыр болды, іссапарлар мен
келіссөздердің шегі жоқ сияқты болып көрінді», - деп еске
алды ол.
Қазақстан Басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың АҚШтың Вашингтон қаласына сапары кезінде, 1997 жылғы 18
қарашада Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орны
бойынша ӨБТК-ге қол қойылуы Мемлекет басшысының
жеке бақылауымен жүргізілген ауқымды дайындық
жұмыстарының
шарықтау
шегі
болды.
Нұрсұлтан
Назарбаев пен АҚШ-тың вице-президенті Альберт Хорустың
қатысуымен АҚШ Мемлекеттік Департаментінде құжатқа
инвесторлар тарапынан америкалық Texaco, италиялық Agip,
британдық British Gas және ресейлік «Лукойл» басшылары,
сондай-ақ Қазақстан тарапынан ҚР Бірінші вице-премьері,
Инвестициялар жөніндегі мемлекеттік комитеттің төрағасы
Ахметжан Есімов қол қойды. Жаңа құрылған «Қарашығанақ
интеграцияланған ұйымы» халықаралық консорциумына
қатысу үлестерімен (кейінірек Karachaganak Petroleum
Operating, KPO болып өзгертілді) Agip (32,5%), British Gas
(32,5%), Texaco (20%) және «ЛУКОЙЛ» (15%) кірді. Бұл ретте
келісімнің шарттары бойынша Agip және British Gas жобаның
бірыңғай операторы болды.
Келісім 40 жыл мерзімге жасалды, 1998 жылғы 27
қаңтарда күшіне енді және бұл келісімде бір жылда мұнай мен
газ конденсатын ең жоғары деңгейде - 12 млн тонна және газ
– 25 млрд текше метр, ал кен орнын пайдаланудың 40 жылы
ішінде – 320 млн тонна сұйық көмірсутек пен 797 млрд текше
метр газ өндіру көзделді. Жоба бойынша капитал салымдары
10 млрд АҚШ доллары деңгейінде тіркелді. Қазақстан бонус
түрінде 330 млн АҚШ долларын алды, оның қолданыстағы
40 жылдық кезеңінде күтілетін бөлінетін табыс 65 млрд АҚШ

			

Анатолы Тегісбаев,

1992-1997 жылдары «Қарашығанақгазпром» МК
бас инженер - бас директордың бірінші орынбасары,
«Қарашығанақгазпром» ААҚ бірінші вице-президенті,
1997-1998 жылдары»Қарашығанақгазпром» ААҚ президенті

доллары деңгейінде бағаланды, оның ішінде 47 млрд АҚШ
доллары - республикаға (profit oil – 38 млрд АҚШ доллары
және салықтар - 9 млрд АҚШ доллары), қалған 18 млрд АҚШ
доллары - келісімге қатысушыларға бөлінеді.

Осылайша, Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауымен
және оның жеке қатысуымен әзірленген мұнай-газ саласын
дамыту стратегиясының арқасында 1990-шы жылдардың
соңына
қарай
Қазақстан
шетелдік
әріптестермен
ынтымақтастықтың жаңа деңгейіне шықты.
Сұйық көмірсутекті барынша мол өндіру және
Қарашығанақ кен орнын игеруден пайда алу үшін және
қойнауқаттық қысымды ұстап тұру үшін өндірілетін газды
қабатқа қайта айдау ұсынылды. «Біз тіпті қабатқа газдың
120%-ын, яғни Қарашығанақ газын ғана емес, Орынборда
сатып алуды жоспарлаған газды да айдау мүмкіндігін
қарастырдық. Бірақ шетелдік инвесторлар бұл ұсыныстың
дұрыстығына күмән келтірді. Олар 100% газ айдаудан бас
тартты. Осы мәселе бойынша келіссөздер бір жылдан
артық уақыт бойы жүргізілді. Біз 20%, 30%, 60%, 80% деген
цифрларды мәлімдедік. Нәтижесінде инвесторлар қабатқа
кем дегенде 40% газ айдау міндеттемесін алды», - деді
Болат Назаров сұхбат барысында. Оның естеліктеріне
сәйкес, инвесторлардың келуімен газ экспорты бойынша да
талаптар қалыптасты: «Сол кезеңде Қарашығанақ шикізаты
Орынборға, Уфаға, яғни Ресей нарығына шығарылатын. Бізде
Атырау-Самара мұнай құбыры болды, ол қайтадан Самараға
және сол жерден ресейлік «Транснефть» жүйесіне шығатын.
Инвесторлар өз салымдарын тұрақты валютамен қайтару
мақсатында Еуропада сатуды міндетті шарт ретінде ұсынды.
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Болат Назаров,

1995-1997 жылдары «Қарашығанақгазпром» АҚ
газ және конденсат өткізу жөніндегі Вице-президенті

Сол уақытта Қарашығанақ шикізатын кейіннен күрделі
келіссөздер жүргізілген Қара теңіз порттарына, Босфор
бұғазы арқылы еуропа нарықтарына шығару үшін Каспий
құбыр консорциумына жалғай отырып, Қарашығанақ-Үлкен
Шаған - Атырау конденсат құбырын салу туралы шешім
қабылданды.
Осылайша Қарашығанақ кен орнының болашағына
іргетас қаланды.
2003 жылғы тамызда ҚР Президенті Нұрсұлтан
Назарбаевтың
қатысуымен
Қарашығанақ
мұнай-газ
конденсаты кен орнын игеру жобасының II кезеңінің
өндірістік объектілерін пайдалануға берудің ресми
рәсімі өтті. Мемлекет басшысы Karachaganak Petroleum
Operating B. V., ГП - 2 халықаралық консорциумы салған үш
компрессоры бар қабатқа газды кері айдау қондырғысы
бар ең ірі объектілердің бірі - Қарашығанақ өңдеу кешенінің
(ҚӨК), сондай-ақ кен орнын КТК жүйесімен байланыстырған
635 шақырымдық Қарашығанақ – Үлкен Шаған – Атырау
экспорттық құбырының жұмысына бастама берді.
Қарашығанақта қолданылған қабатқа газ айдау
технологиясының әлемде баламасы жоқ. ГП-2-дегі Nuovo
Pignone газ компрессорлары ең озық технологияның
үлгілері болды. Құрамында 4-6% күкіртсутегі бар газды
айдау кіре берістегі 70 атмосфера және шығу жолындағы
550 атмосфераға дейінгі қысым кезінде жүзеге асырыла
бастады.

Жаңа нысандардың іске қосылуымен KPO сұйық
көмірсутектерді өндіруді 2002 жылғы 5,2 млн тоннадан
жылына 10-10,5 млн тоннаға дейін, газды – тиісінше 4,7 млрд
текше метрден 10-13 млрд текше метрге дейін ұлғайтатыны
туралы мәлімдеді. Сонымен қатар, KPO КТК жүйесі бойынша
жыл сайын әлемдік нарықтарға жылына 7 млн тоннаға
дейін мұнай тасымалдау, ал 3 млн тонна сұйық көмірсутекті
Ресейдегі Орынбор ГӨЗ-ге өңдеу үшін жіберуді жалғастыру
жоспарлары туралы мәлімдеді.
KPO және мердігерлердің еңбегін жоғары бағалай
отырып, Нұрсұлтан Назарбаев 2003 жылы Eni бас
атқарушы директорының орынбасары Пьетро Каваннаны,
«Интергазстрой» ААҚ президенті Нұрлан Қуанышәлиевті,
«ҚазМұнайГаз» басқарушы директоры Жақып Марабаевты
және KPO бас директоры Джон Морроуды салтанатты түрде
«Құрмет» орденімен марапаттады.
«Қарашығанақ кен орны жақын арада көмірсутек
шикізатын терең өңдеу бойынша ірі орталыққа айналатынына
сенімдімін. Менің ойымша, бізде бұл мәселе бойынша негізгі
инвесторлармен толық түсіністік бар. Қазақстан Үкіметі
кезекті кезеңнің құрылысын тезірек бастауды талап ететін
болады», - деді Мемлекет басшысы. – «Бұл тәжірибе ең ірі
Теңіз мұнай кен орны мен Қашаған теңіз құрылымында
пайдалы болады. Бұл Қазақстанның жер қойнауын
тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Осы базада біздің
мұнайшыларымыз тәжірибені басқа нысандарға көшіру үшін
үйреніп жатыр. Бұл өте маңызды».

II кезеңнің іске асырылуының арқасында 2004 жылғы
маусымда KPO Новороссийскідегі КТК теңіз терминалынан
мұнайдың бірінші партиясын жөнелтті, бұл осы экспорттық
мұнай құбыры жүйесін бірінші кезеңнің жобалық
қуатына шығаруға – жылына 28 млн тонна, оның ішінде
Қазақстаннан 21,7 млн тонна мұнай жөнелтуге мүмкіндік
берді. Ол кезде Қазақстаннан КТК жүк жөнелтушілері «CNPCАқтөбемұнайгаз» ААҚ, «Арман» БК, «Қазмұнайгаз «Сауда
үйі» ЖШС және «Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС және «Торғай
Петролеум» БК болды.
Жаңартылған Қарашығанақ жобасы жаңа жұмыс
орындарын ашу, жергілікті өндірістік базаны кеңейту, тәжірибе
мен технологиялар алмасу және тиісті инфрақұрылымды
дамытуды қоса алғанда, кіретін кірісті көбейтіп қана қоймай,
маңызды әлеуметтік-экономикалық пайданы да көздеді. Бұл
- Қазақстанның бәсекеге қабілетті өндірістік әлеуетін елеулі
ұлғайтуға тамаша мүмкіндік болды, ол үшін бұл кен орны
сол уақытта акционер ретінде елдің мүдделері ұсынылмаған
жалғыз кен орны еді.
Қазақстан Қарашығанақ кен орнын игеруге шетелдік
инвесторларды тарту процесінің ең басында-ақ осы
жобаға кіру туралы жобалаған еді. Бірақ бұл идеядан бас
тартты. «Біріншіден, ӨБТК бойынша республика жобаға
қатысқанына қарамастан, Қарашығанақ консорциумының
құрылтайшылары ретінде кен орнын игеруге елеулі
инвестиция салмай, өнімді бөлуден үлес алып тұрды.
Екіншіден, ӨБТК-ге қол қойған кезде Қазақстанның осындай
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жобаларға
миллиардтаған
инвестицияларды
жүзеге
асыруға әлеуеті жеткілікті болған жоқ. Қазақстанның сол
кезде Қарашығанақта мердігер ретінде үлеске үміткер
болмауының негізгі себебі осы болды», - деп түсіндірді
Ұзақбай Қарабалин. – «Дегенмен, бүгінде Қарашығанақ
бойынша Өнімді бөлу туралы түпкілікті келісімге хаттамада,
егер оның тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін жобаға
өзінің қосымша үлесін қоса алатын болса, Қазақстанның кен
орнын игеруге 10-пайыз қатысуға үміткер болуға құқығы бар
екені туралы жазылғанын көп адам біле бермейді немесе
білсе де, ұмытып кетті. Ұзақ жылдар бойы біз бұл құқықты
ешқашан пайдаланған жоқпыз және оны «ҚазМұнайГаз»

ұлттық компаниясы осы жобаны қаржыландыруға толық
құқықты қатысу үшін әлеуетті арттырған кезде ғана жүзеге
асыра алдық».
2005 жылы құрылған KAZENERGY энергетикалық
сектор компаниялары мен ұйымдарының қауымдастығын
басқарған Тимур Құлыбаев Қазақстанның Қарашығанақтан
кем дегенде 10 пайыздық үлес алуын талап еткендердің бірі
болды. Аз үлесті сатып алуды көздейтін балама ұсыныстар
болды. Тиісті келіссөздер жүргізу ҚР Мұнай және газ
министрі Сауат Мыңбаевқа жүктелді.
Күрделі келіссөздер сол кезеңде басталған ҚР Үкіметі
мен жоба бойынша серіктестер арасындағы шаруашылық
даумен күрделене түсті, ол серіктестердің алған
міндеттемелеріне қарамастан, кен орнын әрі қарай игеру
кезеңіне қомақты қаражат инвестициялауға келіспеуіне
байланысты өрби түсті. Қарашығанақты игерудің II кезеңі
аяқталғаннан кейін көп ұзамай оның қатысушылары кен
орнында жаңа өңдеу кешенін салуды көздейтін III кезеңге
өтуі керек еді, бірақ олар мұндай жылдам әрі кідіріссіз
салынатын жаңа инвестицияларға дайын емес еді. Оған
қоса, 2009 жылы халықаралық арбитражға екі қарама-қарсы

талап арыз берілді: BG Group Қазақстанға қарсы 1 млрд АҚШ
долларынан астам сомаға талап арыз берді, онда мұнай
экспортына баж салығы дауланды және Қазақстан жобаға
кіру және кен орнын игерудің III кезеңін қаржыландыруға
бақылау орнату мақсатында консорциумның наразылығын
мойындамай, өз кезегінде BG және Eni-ден 2 млрд АҚШ
долларынан астам төлемді талап етті. 2010 жылы талапарыздар кері қайтарылып алынды және тараптар өзара
қарым-қатынастардың беріктігі сыналған келіссөздер
үстеліне отырды.
Келіссөздер үдерісін жүргізу үшін Теңізде және
«ҚазМұнайГазда» еңбек еткен мол тәжірибесі бар Болат
Ақшолақовқа жедел команда жинап, Мұнай және газ
министрлігі басқаратын компания ашу тапсырылды.
«Мұндай компанияны «нөлден», Жарғы жазудан,
тіркеуден, логотипін ойлап табудан бастап құруға тура келді.
Қазақтың былғары ыдысы логотипке негіз болды, оны мен
бейнелі жебе түрінде оңға бұрдым. Бұл - ұлттық мотивтердің
үйлесімі және біздің дұрыс бағытта келе жатқанымыздың
үлгісі ретінде болды. Атауы туралы біраз ойлануға тура келді:
ол тым шұбалаңқы болды - өнімді бөлу туралы келісімдер
бойынша уәкілетті орган... Қысқартып айту қолайсыз болды.
Содан кейін мен: «Оны қарапайым тілде PSA деп атайық»
дедім. Бұл - «production sharing agreement» деген ұғымды
білдірген жоқ, бірақ оның мақсаты да осы еді. Компания ҚРда Өнімді бөлу туралы келісімдер бойынша өкілетті органға
айналды», - деді 2010 жылы компанияны «Қазмұнайгаз»
құрамында құрғаннан кейін PSA ЖШС басшысы болып
сайланған Болат Ақшолақов.
Тимур Құлыбаев атап өткендей, қазақстандық тараптың
Қарашығанақ жобасына кіруі туралы келіссөздер жүргізілген
кезде «ҚазМұнайГаз» басқа ірі жобада - Теңізде акционер
ретінде табысты жұмыс тәжірибесіне ие болды. Кейінірек
ол былай дейді: «Қарашығанақ сияқты ірі жобаларды іске
асыру кезінде экономикалық даулар туындауы мүмкін,
оларды серіктестер көптеген жолдармен шешуге тырысады
– айыппұл, қайтарып алу немесе келісімшарт талаптарын
өзгерту және т.б. Біздің жағдайда жобаның шетелдік
қатысушыларына шаруашылық дау-дамайды Қазақстанның
қосымша экономикалық қызығушылығымен өтеу ұсынылды.
Айта кету керек, келіссөздер барысында біз серіктестерге
қысым көрсеткен жоқпыз, ешқандай даулы жағдайлар
жасамадық, мәселені арбитражға дейін жеткізбедік».
Екі жылға созылған келіссөздер 2012 жылғы маусымда
Қазақстанның KPO-дағы 10% үлесін сатып алуымен аяқталды.
Мәміле нәтижесінде Қарашығанақ жобасына қатысу үлестері
былайша бөлінді: BG Group және Eni-ге 29,25%, Chevron 18%, «Лукойл» - 13,5%, ал Қазақстан Республикасына-10%
берілді. Қазақстан шаруашылық дауларды реттеу орнына 5%
алып, 1 млрд АҚШ долларына тағы 5% сатып алып, сондайақ бұрын айтылған шағымдарды реттеп, жобаға енді. 5%
қатысу үлесін және салықтарды төлеу үшін 2012 жылғы
республикалық бюджетке толықтырулар жобасында жалпы
сомасы 2 млрд АҚШ доллары болатын шығыстар көзделген.
Бұл ретте төленген соманың бір бөлігі, атап айтқанда 1 млрд
АҚШ доллары, мердігер бірден жобадағы үлесті сатудан
түскен салық түрінде бюджетке қайтарылды, қалған 1 млрд
АҚШ долларына «ҚазМұнайГазға» қарыз берді - бұл ақша

да «Самұрық-Қазына» Ұлттық қоры арқылы бюджетке
қайтарылды.
Мәміле құжаттарына қол қою қорытындысы бойынша
Мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев үкім шығарды:
«Қазақстанның Қарашығанақ жобасына қатысуы 3,3 млрд
АҚШ долларынан бастап 5 млрд АҚШ долларына дейін
ақша ағындары түрінде (СashFlow) немесе 1,4 млрд АҚШ
долларынан бастап 2 млрд АҚШ долларына дейін ӨБТКнің қалған әрекет ету мерзімі ішінде дисконтталған ақша
ағындары түрінде (NPV) қосымша табыс әкеледі, ол 2037
жылы аяқталады. Бұл қосымша табыстың мөлшері 2012
жылдан бастап 2037 жылға дейінгі кезеңдегі мұнай құнына
байланысты, бұл ретте оның төменгі шегі - 3,3 млрд АҚШ
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доллары – шикі мұнайдың әлемдік құны 1 баррель үшін
85 доллар болған кезде қол жеткізуге болады. Мұнайдың
неғұрлым жоғары бағасын тіркеген кезде бұл сомалар
соған мөлшерлес өседі. Қазақстан аталған табысты KPO
тарапынан бюджетке салық аударымдарына, сондайақ ӨБК-ге қатысудан «ҚазМұнайГаз» алатын пайдалы
мұнайға қосымша алады. Сондай-ақ түсімдердің сомасы
Қарашығанақ кен орнын одан әрі дамыту сценарийлеріне
байланысты болады: билік тарапынан мақұлданған жағдайда
және өндірістің айтарлықтай өсуін болжайтын III кезеңді іске
асырған жағдайда көмірсутектерді өндіру артады».
Сол кезден бастап Қарашығанақ тек бұрынғы
акционерге ғана емес, Қазақстанның атынан жаңа
акционерге де дивидендтер әкеле бастады.

Қазақстан жобаға кіргеннен кейін бірден екі тарап үшін
де күрделі жаңа III кезеңді іске асыру бойынша келіссөздер
басталды, бұл ел экономикасы мен өңірдің дамуы үшін аса
маңызды болды. Осылардың аясында 2015 жылы жаңа дау
пайда болды, бұл жолы өнімді бөлу бойынша үлесті есептеуге
байланысты. Атап айтқанда, ҚР Үкіметі Қазақстанға
болашақ табыстардан басым үлес беретін «объективтілік
индексін» есептеудің жаңа әдісін табуды ұсынды, сондай-ақ
Қарашығанақ консорциумының шетелдік қатысушыларынан
бұрынғы жылдары жоғалтқан табыстарын өтеуді талап етуге
мүмкіндік берді.
«Біз белгілі бір уақыт ішінде республиканың үлесін
толық ала алмадық деп есептейміз. Біздің ойымызша,
мердігерлер өз үлесін және республиканың үлесін есептейтін
әдістеме әділ емес және өнімді бөлу туралы келісімге сәйкес
келмейді. Біз өз позициямызды соңына дейін қорғайтын
боламыз, өйткені бұл - халықтың ақшасы, халықтың жер
қойнауы - біреулерге ұнаса да, ұнамаса да», - деді сол кезде
ҚР Энергетика министрі лауазымына тағайындалған Қанат
Бозымбаев.
КПО-мен жүргізілген аса күрделі келіссөздер үш
жылға созылды және шетелдік акционерлердің сөзсіз
капитуляциясымен аяқталды. Осынша ұзақ мерзім

келіссөздердің күрделі мазмұны мен сипатын ғана емес,
Қазақстанның ең алдымен мемлекеттің экономикалық
мүддесін жоғары қоятынын дәлелдеді және сәйкесінше
келіссөздер шеңберінде республика үшін пайданы барынша
ұлғайтуды талап етті.
2018 жылғы 13 қыркүйекте ҚР өкілетті органы ҚР Энергетика министрлігінің қолдауымен PSA ЖШС
бір тараптан және Shell (BG Group-пен бірігуден кейін),
Eni, Chevron, «Лукойл» және «ҚазМұнайГаз» атынан KPO
акционерлері екінші тараптан, Қарашығанақ өңдеу кешенінің
газы бойынша өндірістік шектеулерді алып тастау жобасын
санкциялау туралы келісімге қол қойды. Іс жүзінде
Қарашығанақта III кезең шеңберінде ірі инвестициялық
жобаны іске асыру басталды, соның арқасында кен орнында
өндірудің ең жоғары деңгейі сақталатын болады. Оны іске
асыру шеңберінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін
қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамтудың ең
төменгі үлесі 40%-ды және персоналды жалдау кезінде 75%ды құрайды. Айта кетейік, 1997 жылы ӨБТК қол қойған сәттен
бастап және 2017 жылға қарай KPO сатып алуларындағы
жергілікті қамту үлесі 6,23 млрд АҚШ долларына жетті.
Жоба шикі газдың қосымша көлемін жылына 4 млрд текше
метрге дейін өңдеуге мүмкіндік берді. Газдың бұл көлемі
көмірсутекті өндіру деңгейін барынша арттыру үшін қабатқа
кері айдау үшін пайдаланылатын болады. Ол сондай-ақ кен
орнында кейінгі инвестициялық жобаларды іске асыру үшін
ресурс ретінде қызмет етеді.
Сол кезде PSA ЖШС Бас директоры қызметін атқарған
Мұрат Жүребеков атап өткендей: «Бұл жоба шығындарды
бақылау тетігін қолданумен сипатталады, оның мәні
келісілген бюджет пен кесте шеңберінде жобаны іске
асыру үшін жауапкершілік консорциумға жүктеледі. Егер
жоба құнының келісілген параметрлері асып кетсе, онда
мұндай артық шығындар жоба акционерлерінің есебінен
жұмсалатын болады».
Бірнеше күн өткен соң, 2018 жылғы 1 қазанда
Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан ҚР Энергетика
министрлігі, ҚР Қаржы министрлігі және PSA ЖШС, сондайақ Қарашығанақ жобасының акционерлері «объективтілік
индексі» бойынша дауды достық реттеу бойынша қағидаттық
уағдаластықтарға қол жеткізіп, қарама-қайшылықтарды
тоқтатудың негізгі шарттарын бекіткен қағидаттар туралы
келісімге қол қойды. Құжатта 1,111 млрд АҚШ доллары
сомасында ақшалай өтемақы; Қазақстанға жобадан
барреліне 80 АҚШ доллары бағасымен 2037 жылға дейін
шамамен 415 млн АҚШ доллары мөлшерінде қосымша
кірістерді қамтамасыз ету үшін ӨБТК өнімдерін бөлу
тетігіне өзгерістер енгізу; республикаға KPO тарапынан
инфрақұрылымдық жобаны салу үшін 10 жыл мерзімге
1 млрд АҚШ доллары мөлшерінде ұзақ мерзімді қарыз
беру; немесе шамамен 200 млн АҚШ доллары сомасында
қарыздың баламалы құнын төлеу (Республика заемнан бас
тартқан жағдайда) көзделді.
Осылайша, осы реттеудің жиынтық ақшалай құндылығы
Қазақстан Республикасы үшін 1,7 млрд астам АҚШ долларын
құрады, оның ішінде таяу жылдарда мемлекет шамамен
1,3 млрд АҚШ долларын алуға тиіс еді. Аталған ұсынысқа

қосымша, Үкімет Қарашығанақтың болашақ дамуы үшін
маңызды инвестициялық жобаларды уақтылы іске асыру
бойынша консорциумның міндеттемелер қабылдауы туралы
уағдаласты. Алдын ала инвестиция көлемі бір баррельге 80
доллар бағада 2037 жылға дейін ел үшін қосымша табыс
өсімі шамамен 23,5 млрд АҚШ долларын (немесе NPV10-да
шамамен 6,4 миллиард АҚШ долларын) құрайтын 5 млрд АҚШ
долларына дейінгі сомада бағаланды. Сондай-ақ, Тараптар
жергілікті МӨЗ үшін және Батыс Қазақстан облысында газхимия кешенін дамыту үшін коммерциялық шарттарда мұнай
мен газды жеткізу мүмкіндігі туралы уағдаласты.
Қазақстан үшін бұл дауды реттеу маңызды болды,
өйткені ол Қарашығанақ жобасының одан әрі дамуын
белгісіз жағдайда қалдыратын еді. Осыған байланысты
осы уағдаластықтардың негізді элементтерінің бірі
консорциумның кен орнын болашақта дамыту үшін
маңызды инвестициялық жобаларды уақтылы іске асыру
бойынша міндеттемелерді қабылдауы болды. Дауды бейбіт
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жолмен реттеу республиканың стратегиялық серіктестермен
туындайтын дауларды келісімшартта көзделген ережелерге
сәйкес достық жолмен шешуге бейілділігін көрсетті.
СПОГ жобасы 2021 жылдың наурыз айында аяқталды,
бұл өндіріс сөресін ұзартудың барлық басқа жобаларын,
соның ішінде іске асыру кезеңіне өткен төртінші газды кері
айдау компрессорының жобасын және 5-ші газды кері
айдау компрессорының бекітілген жобасын жүзеге асыруға
мүмкіндік беретін өндірістік қуаттылықты қамтамасыз
етті. Өндірістік нысандарды іске қосу салтанатына Батыс
Қазақстан облысының әкімі Ғали Есқалиев, «ҚазМұнайГаз»
ҰК АҚ Басқарма Төрағасы Алик Айдарбаев, KPO бас
директоры және «Сичим» мердігерлік компаниясының
басшысы бастаған жоғарғы басшылар қатысты.
Жобаның іске қосылуына қатысты KPO бас директоры
Эдвин Блом былай деді: «Біз ҚР Президенті ҚасымЖомарт Тоқаевтың Қарашығанақ кен орнын одан әрі игеру
пайымына толығымен сәйкес келетін осы елеулі жетістік
туралы жариялауға қуаныштымыз. СПОГ жобасының
сәтті аяқталуы Қарашығанақ кен орнының үздіксіз даму
процесіндегі тарихи кезең болып табылады. СПОГ жобасы

қауіпсіздік техникасының жоғары стандарттарын қолдану,
шығындардың тиімділігі және мерзімінен бұрын аяқтау
нәтижесінде саланың деңгейін көтерді».
Бүгінгі таңда Қарашығанақтың үлесіне барлық газдың
49%-ы және Қазақстанда өндірілетін сұйық көмірсутек
шикізатының 16%-ы тиесілі. ӨБТК қол қойған сәттен бастап
кен орнын игеруге 27 млрд доллардан астам инвестиция
салынды, ал республика бюджетіне салық және жобаға
қатысудан түскен пайда түрінде 27 млрд доллардан астам
қаражат түсті. Қарашығанақтағы мұнай эквивалентінің бір
барреліне қайта есептегендегі пайдалану шығындарының
көрсеткіштері республикада ғана емес, жалпы әлемде
де үздіктердің бірі болып табылады. Батыс Қазақстан
облысының
әлеуметтік
инфрақұрылымын
дамытуға
жүздеген миллион доллар инвестицияланды.
KPO-ның бұрынғы басшыларының бірі Ренато Мароли
мәлімдегендей: «Соңғы 20 жыл өте қиын жылдар болды,
бірақ сонымен бірге оқиғаларға толы болды. KPO ұжымы
өз жетістіктерін мақтаныш ете алады және республика
алдындағы барлық міндеттемелерін орындауға бел буып
отыр. Біз Қазақстан халқының және Қарашығанақ жобасы

ЖОБА ҚАТЫСУШЫЛАРЫ

бойынша серіктес компаниялардың игілігі үшін жаңа
биіктерге бірге ұмтылатын боламыз. ( ... ) Алда – Қарашығанақ
кен орнын игеру жөніндегі одан арғы жоспарлар тұр. Жаңа
жобалар қосымша инвестициялар тартуға және жаңа жұмыс
орындарын ашуға көмектеседі. Бұл ретте қазақстандық
мамандар бұрынғыдай алдағы жұмыста жетекші рөл
атқарады. Өндірісте озық технологияларды қолдану сұйық
көмірсутектерді өндіру мен экспорттау көлемін тұрақты
жоғары деңгейде ұстап тұруға мүмкіндік береді, бұл өз
кезегінде Қарашығанақ жобасынан түсетін түсімдерге оң
әсер етеді. Бұл қосымша пайда Қазақстан Республикасы
мен серіктес компаниялар үшін экономикалық тиімділікті
арттыруға мүмкіндік береді».

ҚАРАШЫҒАНАҚ МҰНАЙ-ГАЗ КОНДЕНСАТТЫ КЕН ОРНЫ

АНЫҚТАМА:
Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орны
1979 жылы ашылды. Бүгінгі таңда бұл 1,35
трлн текше метр газ және 1,2 млрд тонна мұнай
мен газ конденсатының бастапқы баланстық
қоры бар әлемдегі ең ірі кен орындарының бірі.
Каспий маңы ойпатының солтүстік порт маңы
аймағында орналасқан.
Мұнай-газ конденсаты кені өте үлкен.
Газ конденсаты бөлігінің биіктігі 1420 м-ге
жетеді, мұнай қабатының қалыңдығы
200 м-ге тең. Жоғарғы девоннан төменгі Пермге
дейінгі шөгінділер өнімді болып табылады.
Конденсаттың тығыздығы 778-ден 814 кг/м3-ге
дейін өзгереді. Мұнайдың тығыздығы 810-нан
888 кг/м3-ге дейін. Мұнай құрамында: күкірт-2%
дейін, парафин-6% дейін. Қойнауқаттық газ
метан - 70%, этан - 6%, пропан - 3% және басқа
газдардан - 21% тұрады. Газда күкіртсутегінің
мөлшері 4%-ға дейін. Резервуардағы газ қысымы
шамамен 600 атмосфераны құрайды.
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4 МАУСЫМДА ПРЕЗИДЕНТ
БЕС ШАҚЫРЫМ ТЕРЕҢДІКТЕН
ӨНДІРІЛГЕН ҚАШАҒАН МҰНАЙЫН
КӨРСЕТІП, ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫНЫҢ
АШЫЛҒАНЫ ТУРАЛЫ РЕСМИ ТҮРДЕ
ЖАРИЯЛАДЫ.

«Қашаған қазақстандықтардың әл-ауқатын
арттыратын тағы бір ірі жоба болып табылады».
Н.Ә. Назарбаев
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Тарихи тұрғыдан қысқа мерзім болып табылатын осы 30 жыл ішіндегі Қазақстан
мен оның халқының жетістіктері елдің зор әлеуеті мен өсу жолының анық дәлелі
болып табылады. Қазіргі таңда Қазақстан Орталық Азияның көшбасшысы ретінде
танылған. Қазақстан азаматтарының 1991 жылы тәуелсіздікті алғандары және одан
да биік шыңдарға жету деген талпыныстары осы тұрғыдан шешуші рөлге ие болды.
Eni мен Қазақстан арасындағы көптен бергі серіктестік елдің тәуелсіздік алған
алғаш күндерінен-ақ басталған еді. О кездің өзінде біз Қазақстанның жалпы өңірдегі
және халықаралық алаңдағы ұлғаймалы маңызды рөлін, табыстарын, жаңғыртылуын,
инвестицияларға деген өскелең тартымдылығын байқағанбыз.
Біздің бірлескен екі жобамызды – Қашаған және Қарашығанақ кен орындарын
– Республиканың тарихында қаланған бір іргетас болып табылады. Қашаған және
Қарашығанақ жобаларын игеру және басқару Eni үшін өсу мен эволюцияның бір ірі
сәттері болды. Жүзеге асырылған технологиялар мен техникалық шешімдер әрқашан
осы саланың алдыңғы шебінде болады. Консорциумның екеуі де көбінесе белгісіз
және күтпеген сұрақтарға әрдайым дұрыс жауап табуға қабілетті екенін дәлелдеді.
Жұмыстарды орындау барысында Eni компаниясы Қазақстанмен бірге
энергетикалық көшуді толығымен қолдайды. 2050 жылға дейін Eni 1-, 2- және
3-санаттағы «көміртегі нөл» біріктірілген энергетикалық компанияға айналып,
нарыққа толығымен көміртексіздендірілген өнімдердің қоспасын жеткізетін
компания болуға тырысады.
2021 жылдың шілде айында мен Қазақстанға іссапармен келіп, 2030 жылға
дейінгі бағдарламаны орындауға деген елдің ықыласы мен дайындығын өз көзімен
көргенмін. Осыған орай Eni мен ҚазМұнайГаз Қазақстандағы жаңартылатын энергия,
сутек және био шикізат жобаларын дамытуға арналған ынтымақтастық туралы
келісімдерге қол қойған. Мақсаты – тарихи серіктестігімізді күшейтіп әрі ұлғайтып,
энергетикалық көшуді жылдамдату.
Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері елдің жүздеген мұнайгаз мамандары Италия
мен Қазақстанның ең күшті университеттерінің магистратураларынан білім алып жүр.
Сөзімнің соңында ондаған жылдардың ішінде Eni компаниясы Қазақстанмен
бірге өсіп өніп, жаңа шыңдарға жетіп, табысты трансформациялардан өткенін атап
айтқым келеді, және осы серіктестіктің әлі де қаншама жылдар бойы жалғасатынына
еш күмәнім жоқ.

Клаудио ДЕСКАЛЬЦИ,
бас атқарушы директор
Eni S.p.A

102
4-тарау

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙЫ МЕН ГАЗЫ

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ
ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ

ӨНДІРІС АЛЫПТАРЫ

			

Балтабек Қуандықов,

1997-1998 жылдары «Қазақойл»ҰМК Президенті

ҚАШАҒАН-

КАСПИЙ
БЕСІГІ

Каспий маңындағы өңір - өз қойнауына мол көмірсутек
байлығын жасырған жұмбақ мекен. Бұл өңірдің байлығы
- сарқылмайтын қор, әлеуетінің күштілігі соншалық, қажет
болған жағдайда ондаған, тіпті жүздеген жылдар бойы
осы аймақта тұратын адамдарды қамтамасыз ете алады.
Мемлекеттік тәуелсіздік алған сәтте Қазақстанға келген
шетелдік корпорациялар мұны түсінді. Мұнай мен газдың
ондаған перспективалы кен орындары орналасқан бұл

аймақ осындай қомақты пайда іздеген батыс мейджорларын
қызықтырды.
1992 жылы жасалған кеңестік геофизикалық деректер
негізінде Қазақстан Үкіметі Хьюстон (АҚШ) мен Лондонда
(Ұлыбритания) Каспий теңізінің қазақстандық секторын
қамтитын
перспективалы
көмірсутек
учаскелеріне
тендерлердің
тұсаукесерін
ұйымдастырды.
Ондаған
компаниялар Каспийдегі жобаларға қатысуға қызығушылық
танытты және 1993 жылы геологиялық барлау жұмыстарын
жүргізу үшін халықаралық консорциум құру туралы шешім
қабылданды. «Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде
көмірсутек шикізатын өндіруді қалыптастыру және дамыту
туралы» Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің
1993 жылғы 13 ақпандағы қаулысына сәйкес осы мақсат
үшін арнайы құрылған «Қазақстанкаспийшельф» ААҚ
мемлекеттік компаниясы (ҚКШ) жоба операторы болды.
ҚКМ басқарған Балтабек Қуандықов және кейіннен
халықаралық консорциумның бас директоры қызметін
атқарған Жақып Марабаев осы Каспий ізашарының «негізін
қалаушылары» болды. Батыс компанияларын Каспийге тарту
үшін олар бірінші болып келіссөздер жүргізе бастады және
халықаралық консорциум құру және теңізде геологиялық
барлау жұмыстарын жүргізу үшін база дайындады.

«Бірінші
команда
өзінің
тарихи
миссиясын
орындады. Алғашқы келіссөздерді, таныстырылымдарды,
консультацияларды іс жүзінде біз Балтабек Мұқанұлы
(Қуандықов) екеуміз жүзеге асырдық. - авт.). Алдын ала
келісімнен бастап оған түпкілікті қол қоюға дейінгі өте
қысқа мерзімде біз қыруар еңбек атқардық: келіссөздер
позициялары айқындалып, консорциумның жұмыс істеу
тұжырымдамасы әзірленді», - деп еске алады кейіннен Жақып
Марабаев.
Келіссөздер нәтижесінде 1993 жылғы 3 желтоқсанда
Каспий қазақстандық қайраңында геологиялық барлау
жұмыстарын жүргізу үшін халықаралық консорциум құру
туралы келісімге қол қойылды. Оған әлемдегі ең ірі мұнай
компаниялары Mobil, Shell, Agip, British Gas, Total және Statoil
альянсы, British Petroleum кірді. Шетелдік консорциумға
Батыс капиталы мен тиімділігі жоғары технологияларды
тарту негізінде Каспий теңізінің қазақстандық секторының
мұнай-газ әлеуетін бағалау бағдарламасын 1997 жылға
дейін іске асыру, сондай-ақ қатысатын өңірдің әлеуметтікэкономикалық дамуы үшін жауапкершілік жүктелді.
«Біз батыс компанияларына өте өршіл шарттарды
қойдық: жобада оператор қазақстандық тарап болуы тиіс»,
- деді Жақып Марабаев. - «Яғни қазақстандықтар шешуші
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позицияларда болуы тиіс. Батыс серіктестері бізді: «Сіздер
теңізде жұмыс істеп көрген жоқсыздар», - деп жазғырды.
Көлік жүргізуді үйренгісі келген адамның қасына нұсқаушы
береді деп қарсы мәміле айттық. Сондықтан бізге қолдау
көрсететін осы батыс компанияларының тәжірибелі
басшылары тағайындалды. Халықаралық консорциум
дамуының бірінші кезеңі өте күрделі болды. Бұл бейімделу
кезеңі болды: консорциумда философиясы мен ішкі саясаты
әртүрлі компаниялар болған кезде процесті басқару оңай
болған жоқ. Бірақ, соған қарамастан, біз келешекке көз тіктік,
мамандарды дайындадық және ақыр соңында бүкіл теңіз
мұнай өндірісі үшін негіз бола алатын компания құрдық».
1993 жылы Каспий теңізінің қазақстандық қайраңында
геологиялық барлау зерттеулерін жүргізу үшін консорциум
құру кезінде шетелдік әріптестер Қазақстанды өздерінің
геофизикалық кемелерін ұсынуға және өз қаражаты есебінен
осы жұмыстарға қатысу үшін жергілікті мамандарды
даярлауға дайын екендігіне сендірді. Бұл - бүкіл әлем
бойынша мұнай жобаларында жұмыс істейтін ірі шетелдік
компаниялар үшін ұлттық мазмұнды дамыту саясаты
басым болып табылатындығының бірінші серпілісі, алғашқы
индикаторы болды. Олар отандық тауарларды, жұмыстар
мен қызметтерді тарту фактісін міндеттеме немесе
ауыртпалық ретінде қабылдамады, бұл олардың бизнесінің
құрамдас бөлігі болды. Өйткені, жобаға жергілікті қоғамды
тарту арзан, тұрақты және, тиісінше, тиімдірек. Ол кезде
Қазақстанда мұндай тәжірибе болған жоқ. ҚКШ-дегі шетелдік

серіктестер
келісімшарттардың
жергілікті
нарығында
қарым-қатынастарды құру архитектурасын анықтады. Теңіз
инфрақұрылымының қалай дамуы тиіс екенін түсінуге ниет
білдіре отырып, қазақстандық мамандар McDermott және өзге
елдерде жұмыс тәжірибесі бар басқа да танымал шетелдік
компанияларды тарта отырып, көлемді зерттеулер жүргізді.
«Біз мұнай сервисі - қазақстандық компаниялар
лайықты орнын алуы тиіс ауқымды алқап екенін түсіндік.
Ал оған жол салу, электр беру желілерін, сумен жабдықтау
жүйелерін салу, жаңа өндірістер мен жұмыс орындарын ашу,
бюджетке аударымдар аудару, жергілікті халықтың игілігі үшін
әлеуметтік нысандар салу», - деп атап өтті Жақып Марабаев.
- «Уақыт өте келе бизнестің менталитеті өзгерді, тәжірибе
жинақталды, жергілікті үлесті тарту қарқыны өсті».
1994-1997 жылдары жүзеге асырылған зерттеулер
аяқталғаннан кейін Қазақстанның теңіз мұнай-газ саласын
дамыту үшін нақты алғышарттар жасалды. Каспийдің
қазақстандық секторының барлық акваториясы бойынша
үлкен қызығушылық тудыратын объектілер анықталды,
кең
ауқымды
экологиялық
зерттеулер
жүргізілді,
инфрақұрылымның алғашқы объектілері құрылды және
теңіздегі геофизикалық жұмыстарды қолдау үшін жобаларды
басқару айқындалды, жергілікті кадрларды даярлау
бағдарламасы орындалды. Үкімет теңіз мұнай және газ кен
орындарын зерттеу және игеру үшін блок картасын бекітті
және дайындады. Өңірді игеруге 200 млн-ға жуық АҚШ
доллары жұмсалды. Жұмыс қорытындысы бойынша және

			

Ахметжан Есімов,
1997 жылы вице-премьер, ҚР Инвестициялар
жөніндегі мемлекеттік комитетінің төрағасы

ҚР Үкіметі мен шетелдік компаниялар арасында жүргізілген
келіссөздер нәтижесінде Солтүстік Каспий бойынша ӨБК
(СКӨБК) құру туралы шешім қабылданды.
Құжатқа 1997 жылғы 18 қарашада АҚШ, Вашингтонда ҚР
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен ҚР Вицепремьері, Инвестициялар жөніндегі мемлекеттік комитеттің
төрағасы Ахметжан Есімов және Agip, British Gas, British
Petroleum, Statoil, Mobil, Shell, Total және ҚКШ компаниялары
қол қойды. ӨБК 1998 жылғы 28 сәуірде күшіне енді және
оны бүкіл әлемнің мұнай-газ қоғамдастығы планетаның ірі
корпорацияларының таяуда ғана ешкімге белгісіз болған
Қазақстанға орасан зор сенім артатынын айғақтайтын
стратегиялық маңызды құжат ретінде бағалады.
Ахметжан Есімов кейін былай деп еске алады: «...
жобаны алып Мемлекет Басшысына барған кездегі бір күн
бұрынғы оқиға менің есімде қалды (ӨБК-ге қол қою). - авт.).
Құжатты Америка Құрама Штаттарына бармай тұрып аяқтау
керек еді. 100-ден астам бетбелгі салынған көлемді құжат.
Ол әрқайсысын мұқият қарап, құжатпен бірнеше сағат
бойы танысты. Жұмыс бірнеше бағытта жүргізілді. Үкіметте
өте мықты жұмыс тобы құрылды, оның әр бағытын тиісті
министр немесе оның орынбасары басқарды. Шетелдік
мамандар да тартылды. Ашығын айтсам, елімізде мұндай
ауқымды тапсырма бірінші рет орындалып отыр еді. Біздің
түзетулеріміздің басым бөлігін жұмыс топтары сатысында
игере алдық деп ойлаймын».
ӨБК негізгі сәттері: 2 жылға ұзарту құқығымен ӨБК
күшіне енген күннен бастап барлау кезеңі 6 жыл; мердігерлік
учаскеде коммерциялық ашу күнінен бастап 10 жылдан екі
ұзартуды жібере отырып игеру және өндіру кезеңі 20 жыл;
Солтүстік Каспийдегі кен орындарын игеруге жұмсалатын
капитал салымдарының жалпы көлемі - 28 млрд АҚШ доллары;
жоспарланған жалпы кірістер - 800 млрд АҚШ доллары, оның
ішінде бөлінетін кіріс - 690 млрд АҚШ доллары.
1998
жылғы
қыркүйекте
ӨБК
шеңберіндегі
уағдаластықтарды дамытуға Каспийде көмірсутектерді
барлау және өндіру үшін Қазақстанның Теңіз кен орындарын
игеру жөніндегі халықаралық консорциум – Offshore
Kazakhstan
International
Operating
Company
(OKIOC)
құрылды, оған қатысушылардың барабар үлестерімен

«Қазақстанкаспийшельф» Каспий қайраңын барлау жөніндегі
халықаралық консорциумның барлық қатысушылары
кірді. Қазақстанның атынан «Қазақойл» ұлттық мұнай-газ
компаниясы өкілдік етті. Алайда, OKIOC құрылғаннан кейін,
қазан айында өзінің 14,3% үлесін екі жаңа қатысушыға
- жапондық Inpex North Ltd және америкалық Phillips
Petroleum-ға сатты. «Қазақстанкаспийшельф» АҚ «Қазақойл»
құрылымында геологиялық-геофизикалық зерттеулермен
айналысатын ашық акционерлік қоғам болып қайта құрылды.
Қазақстанның жобадан мәжбүрлі шығуын түсіндіре
отырып, 1998 жылы ҚР Премьер-министрі болған, содан кейін
«Қазақойл» ҰМК басқарған белгілі қазақстандық мұнайшы
Нұрлан Балғымбаев 1998 жылға Үкімет 1992-1994 жылдары
алған мемлекеттік борыштарды төлеу қажет болғанын еске
алды. «1998 жылы Оңтүстік-Шығыс Азияда дағдарыс күшейіп,
Ресейде рубль құлдырады, ал біздің қаржылық жағдайымыз
нашар болды. Сыртқы міндеттемелерді орындау керек, содан
кейін Үкімет өз үлесінің 1/7 бөлігін сатуға шешім қабылдады.
( ... ) Тендер жарияланды және Біз өзіміздің 7%-ды Жапония
ұлттық мұнай компаниясы мен Phillips Petroleum-ға 550
миллион долларға жақсы саттық».
1998 жылы ауданы 5600 шаршы шақырым СКӨБК
учаскесінде көмірсутекті барлау басталды. Геологиялық
ерекшеліктеріне байланысты жасанды аралдардан барлау
ұңғымаларын бұрғылау туралы шешім қабылданды, өйткені
мұнда теңіз тереңдігі 3-тен 10 метрге дейін болды. OKIOC
мамандары қазақстандық сарапшылармен ынтымақтастықта
бұрғылау басталғанға дейін қоршаған ортаға әсерге бағалау
жүргізді, жұмыстарды жүргізуге барлық қажетті рұқсаттар
мен лицензиялар алынды. Консорциумда кәсіби экологиялық
топ құрылып, есептілік пен мониторингтің нақты жүйесі
орнатылды. Ұңғымаларды бұрғылаудың, қалдықтар мен
жабдықтарды кәдеге жаратудың технологиялары мен әдістерін
таңдау кезінде Каспийдің солтүстік-шығыс экожүйесінің
бірқатар ерекшеліктері ескерілді: таяз су, қысқы мұз қабаты,
құрылыстардың айналасындағы мұздың қозғалысы және мұз
үйінділері, қойнауқаттық қысым және тұзасты көмірсутекті
коллекторлардағы күкіртсутектің жоғары шоғырлануы.
1998 жылы «Қазақстанкаспийшельф» ААҚ президенті,
ал 1998-2001 жылдары әкімшілік менеджер, OKIOC бизнесті
қолдау жөніндегі менеджері болған Кенжебек Ибрашев
айтып өткендей, консорциум кеңсесі Алматы қаласында
орналасқан, онда бұрғылау, өндірістік инфрақұрылым,
теңіз операцияларын қолдау базасын салуды қамтитын
Солтүстік Каспий бойынша барлау бағдарламасы даярланды.
«Жергілікті билік органдарымен өзара іс-қимылға байланысты
көптеген проблемалар болды: кедендік, салықтық және басқа
да мәселелерді шешуге тура келді. OKIOC компаниясының
басшылары маған осы жұмысты тапсырды. Біз Астрахань
губерниясының басшылығымен, Қазақстан президентінің
жақын досы - марқұм Анатолий Петрович Гужвинмен тығыз
жұмыс істедік, ол бізге көп көмектесті. Әрине, Астрахань
мұндай ірі консорциуммен алғаш рет жұмыстас болды, бұл
Астрахань губерниясының кеме жасау саласына құйылған
алғашқы инвестициялар болды. Оған қоса маған бұрын
«Қазақстанкаспийшельф» АҚ тиесілі болған Баутино
теңіз операцияларын қолдау базасын дамыту бойынша
жұмыс жүргізу тапсырылды. Біз Атырау және Маңғыстау
облыстарында
әлеуметтік
инфрақұрылымды
дамыту
бағдарламалары бойынша міндеттемелеріміз шеңберінде
көптеген объектілер салдық, Қашаған жобасы туралы, онда
қандай жұмыстар атқарып жатқанымыз туралы елге түсіндіре
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Фариза Оңғарсынова,
(25.12.1939, Манаш ауылы, Гурьев облысы-23.01.2014, Астана).
Ақын, Қазақстан Республикасының Халық жазушысы (1991),
Абай атындағы Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1979),
қоғам қайраткері, көптеген өлең кітаптары мен мақалалардың авторы.

отырып, жергілікті қоғамдастықтармен тығыз жұмыс істедік.
Халықтың Каспий экологиясына қатысты алаңдаушылығына
байланысты мәселелер өте өзекті болды. Бұл мәселелерді
шешу үшін Қазақстанда болған барлық танымал ғалымдар
жұмылдырылды», - деп атап өтті ол кейінірек.
Каспий теңізінің қазақстандық қайраңында алғашқы
барлау ұңғымасын бұрғылау үшін «Сұңқар» қалқымалы
батпалы бұрғылау баржасын іске қосу туралы шешім
қабылданды. Батпалы баржа таяз суда бұрғылау үшін ең
жақсы нұсқа ретінде таңдалды. Шығыс Қашаған ауданындағы
судың тереңдігі 3,5-4 метрге жетеді. Сонымен қатар, мұндай
баржалар Мексика шығанағы мен Нигериядағы экологиялық
сезімтал аудандарда осындай тереңдікте сәтті қолданылды.
Баржаның модификациясы Американың Луизиана
штатындағы кеме жасау зауытында басталды, Ресейдегі
Астрахань теңіз кеме жасау зауытында аяқталды және жалпы
12 айға созылды.
1999 жылы «Қазақойл» ҰМК» ЖАҚ Бірінші вицепрезиденті
қызметін
атқарған
Ұзақбай
Қарабалин:
«Америкада жүзбелі баржа ұзына бойы үш бөлікке кесілген.
Бұл оны Жерорта, Қара және Азов теңіздері арқылы, тар
Еділ-Дон каналы арқылы Астраханға тасымалдау үшін қажет
болды. Астрахань теңіз кеме жасау зауытында бұл үш бөлік бір
баржа ретінде жиналды. Мұнда Каспий қайраңында қажетті
тереңдікке бұрғылау үшін қуаты күшті бұрғылау қондырғысы

орнатылды. Мұндай жұмыс, әрине, өте қиын болды. Және бұл
техникалық сынақ болды, ақырында одан да өттік. Бұрғылау
баржасын салу үшін орынды таңдау қиын болды. Астраханьда
кеме жасау бойынша үлкен зауыттар болғанымен, 1990-шы
жылдары олардың бәрі қаңырап бос қалды, біз тіпті осы кеме
зауыттарының қайсысын пайдаланатынымызды білмей
тосылдық. Нәтижесінде бұл міндет те шешілді және «Сұңқар»
бұрғылау баржасы Астрахань теңіз кеме жасау зауытында
құрастырылды. Содан кейін дайын баржаны Еділ бойымен
Каспий теңізінің акваториясына түсіру керек болды. Бұл жерде
де қиындықтар болмай қалған жоқ, өйткені баржа кідіріссіз
және қайырға соқпай Каспий теңізіне шыға алуы үшін Еділдің
суы толыққан уақытты таңдау керек болды».
Модификациялау процесінде
«Сұңқар» баржасы
бұрғылау жабдығын, діңгегін және тұрғын үй-жайларын қоса
алғанда, 75%-ға жаңартылды. Модификациялау бойынша
шығындардың жалпы құны 100 млн АҚШ долларынан
асты. Бұл бірегей инженерлік құрылыс Каспийдің қатал
жағдайын ескере отырып, арнайы жобаланған болатын.
Атап айтқанда, бұрғылау баржасы көлемді ұлғайту, жауыншашынды азайту және мұз жүктемелерін тіліп жүзе алуы үшін
арнайы спонсондармен жабдықталған еді. Спонсондардың
конструкциясында биіктігі 4 метр мұз тойтарғыштар
орнатылды. Жұмысшылардың тұрғын жайлары жаңғыртылып,
уақытша баспана ретінде дайындалды. Жылыту, желдету,
өртке қарсы және газды бақылау жүйелері арктикалық
жағдайлар мен күкіртсутектің ықтимал шығарындыларына
арнап қайта жасалды. Сондай-ақ, баржада шаруашылықтұрмыстық сарқынды суларды тазартуға арналған жоғары
технологиялық жабдық орнатылды.
Қазақстанның атақты ақыны Фариза Оңғарсынова
кеменің «кіндік шешесі» болды, ол үрмелі аспаптар оркестрінің
сүйемелдеуімен салтанатты жағдайда кеме бортына шампан
бөтелкесін шағып, шартты түрде оны «суға түсірді».
1999 жылы маусымда «Сұңқар» баржасы суға
түсіріліп, 10 шілдеде жасанды аралдағы бұрғылау нүктесіне
орнатылды. 12 тамызда Қазақстан Республикасы Солтүстік
Каспий жобасы бойынша серіктестермен қол қойған ӨБК
сәйкес OKIOC консорциумы Каспий теңізінің қазақстандық
қайраңында «Шығыс Қашаған-1» алғашқы іздестіру
ұңғымасын бұрғылауға кірісті.
Ол кезде Қазақстан қайраңындағы оқиғаларды бүкіл
әлем бақылап отырды, ал шетелдік инвесторлар жүргізіліп
жатқан жұмыстардың нәтижесін болжап білу мүмкін еместігін
түсінді. Дэвид Варни, British Gas Атқарушы директоры: «Біз
барлау ісінің тәуекелге негізделген іс екенін ұмытпауымыз
керек және әрқашан кен орнын іздеп табу тәуекелінен оны
таба алмау тәуекелі жоғары тұрады», - деп атап өтті.
Тәуекелдер үш фактормен күшейтілді. Кен орнының
коллекторы теңіз түбінен шамамен 4200 метр тереңдікте
жатыр және қысымы өте жоғары (770 бар - теңіз деңгейіндегі
атмосфералық қысымнан шамамен 800 есе жоғары).
Коллектордағы шикі мұнайдың құрамында күкіртті газ (19%ға дейін күкіртсутегі, H2S) көп. Экстремалды температураға
байланысты жұмыс жағдайы қатаң болды, Еділ мен
Жайықтан тұщы судың құйылуына байланысты таяз судың
минералдануы төмен болады және қыста су температурасы
төмендейді, осыдан келіп Солтүстік Ксапийдің бетінде бес ай
бойы мұз қатып жатады. Мұздың қозғалысынан және теңіз
түбіндегі мұздың қозғалысынан қарықтың пайда болуы
құрылыс жұмыстарына айтарлықтай кедергі келтіреді. Теңіздің
тұйық акваториясында орналасуы материалдық-техникалық

қамтамасыз ету, өндіріс қауіпсіздігі, инженерлік-техникалық
және логистикалық міндеттерді шешу үшін қиындықтар
туғызады. Солтүстік Каспий аса сезімтал экологиялық аймақ
болып табылады, онда кейбір сирек түрлерін қоса алғанда,
алуан түрлі флора мен фауна мекендейді
«Аталған қиындықтар әрқайсысы жеке-жеке әлемдік
тәжірибеде кездесіп отыратынын, бірақ бәрінің бір жерге
тоғысқан үйлесімі ешқашан болмаған жағдай, бұл - ерекше
құбылыс екенін атап өткім келеді» - -деді OKIOC операциялық
менеджері Пол Джеффри.
Алайда, тәуекелдер бұрғылау басталғаннан кейін бір
жылдан кейін ақталды.
2000 жылғы 30 маусымда Каспий теңізінің қазақстандық
қайраңындағы «Шығыс Қашаған-1» бірінші барлау ұңғымасын
сынау кезінде 600 текше метр мұнай және 200 мың текше
метр газ тәуліктік дебиті бар көмірсутек шикізатының
ағыны шығарылды. 2000 жылдың 4 шілдесінде Қазақстан
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен OKIOC басшылары ХІХ
ғасырдағы қазақ ақын-жырауы Қашаған Күржіманұлының
құрметіне аталған алып кен орнының ашылғанын ресми
түрде жариялады.
«Көптеген адамдар Қашаған кен орнын осы жобаға
жұмыс істеуге келген батыс компаниялары ашты деп ойлайды.
Шын мәнінде, бұл супер-алыпты қазақстандық мұнайшылар
1990-шы жылдардың басында ашқан. Бұл кен орнына біздің
бас геологымыз, тамаша жан әрі өз ісінің білгірі - Леонид
Петрович Дмитриев екеуміз бірге «Қашаған» деп ат қойдық.
Осыдан біраз уақыт бұрын Маңғыстау (бұрынғы Маңғышлақ)
облысы осы кен орнына аты берілген, жерлесіміз - суырып
салма ақын Қашағанның 150 жылдығын атап өтті. Біз онда

мұнай бар екенін білдік, оның үстіне ол Теңіздегі мұнайдан
- 2-2, 5 есе көп, өйткені құрылымының өзі Теңізден 2-2,5 есе
үлкен болды. Каспийдің солтүстік бөлігі қорықтық аймақ
болғандықтан, кен орнын ресми ашуды кешеуілдеттік, мұнда
пароходтарға жүруге, қандай да бір жұмыстар жүргізуге рұқсат
етілмеді», – деп әңгімелейді кейіннен 2000 жылы Маңғыстау
облысының әкім қызметін атқарған Ләззат Қиынов - «Біз
сол кезде энергетика және отын ресурстары министрі және
ҚР Премьер-министрінің орынбасары қызметтерін атқарған
Қадыр Байкеновпен бірге Қашағанмен қазір шұғылдану керек
пе немесе болашаққа кейінге қалдыру керек пе деген мәселені
бірнеше рет талқыладық. Нәтижесінде ел басшылары Қашаған
бізге қазір, Қазақстан экономикасының жедел өсуі үшін қажет
деген қорытындыға келді. Осыдан кейін біз Қашаған бойынша
қолда бар материалдарды батыс компанияларына бердік.
Олар қандай қорларды игеруге болатынын түсінген кезде,
әрине, осы жобамен жұмыс істеуге келісті».
«Қашаған кен орнының ашылуы туралы ақпарат
расталған кезде мен қандай сезімде болдым дейсіздер ғой?!
Бұл эйфория болды! Оның үстіне, біз жаңа ашылуларды
көптен бері күткен едік. 1970-80 жылдары орасан зор
геологиялық барлау жұмыстарын орындау қорытындылары
бойынша мұнайшылар жыл сайын екі-үш мұнай кен орнын
ашып отырды. Мұндай үлкен кен орнының ашылмағанына 30
жылдай болған, енді міне Қазақстан Қашаған құрылымында
супералып орналасқанын растады. Бұл нағыз мұнай мерекесі
болды!»,- деді Ұзақбай Қарабалин өз сұхбатында.
Кенжебек Ибрашев атап өткендей, Қашаған кен
орнының алғашқы барлау ұңғымасында көмірсутек
шикізаты табылғаны туралы хабарландыру сол кезеңдегі
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ең басты жаңалық болды: «Бұл жаңалық барлық адамдар
үшін пайдалы болды, өйткені бұл ақпарат консорциумға
қатысушылар акцияларының баға белгіленімін күрт көтерді.
Кен орнына Президент Нұрсұлтан Назарбаев жедел ұшып
келді. ( ... ) Сол сапар барысында Президент Қашағанның
ашық түсті әрі жеңіл мұнайының ерекше сапасын атап өтті.
Ол мұнайды қос алақанымен өз бетіне жақты, сосын сол
уақыттағы «Қазақойлдың» басшысы Нұрлан Балғымбаевтың
және Атырау облысының әкімі Иманғали Тасмағамбетовтың
беттеріне де мұнай жақты».

Тарихи баспасөз мәслихатында Мемлекет басшысы
«Сұңқар» бұрғылау платформасына барғаннан кейін
бірден мәлімдеме жасады, оны қазақстандық және
батыс журналистері қас қағымда бүкіл әлемге таратты:
«Бүгін Қазақстан халқы үшін бақытты күн. Қашағанда
мұнайдың ашылуы - біздің тәуелсіздігіміз, болашақта
гүлденуіміз, халқымыздың өмірін жақсарту үшін үлкен
көмек. Қазақстандықтардың үміттері ақталды. ( ... ) Бүгін
мен сіздерге мұнай бар, ол көп, сапасы Теңізден бірнеше
есе жоғары және ол Қазақстан мен біз жеткізетін әлемдік

«Бүгін Қазақстан халқы үшін бақытты күн.
Қашағандағы мұнайдың ашылуы - біздің тәуелсіздігіміз,
болашақта гүлденуіміз, халықтың өмірін жақсарту үшін
үлкен көмек. Қазақстандықтардың үміттері ақталды.
Бүгін мен сіздерге мұнай бар, ол - көп, сапасы
Теңіз мұнайынан бірнеше есе жоғары және бұл
мұнай Қазақстан мен әлемдік қоғамдастықтың
игілігіне пайдаланылады деп мәлімдеймін. Мен
бірінші ұңғыманы ашып, сіздерге алғашқы мұнайды
ұсынғаныма қуаныштымын.
Біз өткен жылы қазақстандық мұнайдың жүз
жылдығын атап өттік. Осы жүзжылдық тарихта бүгінгі
оқиғаның орны бөлек. OKIOC компаниясы қайраңда
ірі мұнай қорларын ашып, бізді осы оқиғаның куәсі
етті. Халықтың осынау байлығы Қазақстан халқына,
мемлекеттің тәуелсіздігіне қызмет етіп, еліміздің
бақытты болашағына үлес қоссын».
Нұрсұлтан Назарбаев,

ҚР Тұңғыш Президенті,
Атырау әуежайында өткен брифингте,
«Сұңқар» баржасынан оралғаннан кейін
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қоғамдастықтың игілігі үшін жұмыс істейтін болады деп
мәлімдеймін. Мен бірінші ұңғыманы ашып, сіздерге алғашқы
мұнайды ұсынғаныма қуаныштымын».
Қазақстандық мұнайшылар Каспийдегі алғашқы жеңісін
1999 жылғы 3 қыркүйекте Атырау қаласында мұнай өндірудің
басталуының 100 жылдығын мерекелеу – Қазақстанның
мұнай-газ өнеркәсібін дамытудағы шын мәніндегі тарихи
оқиғадан кейін көп ұзамай атап өтуінің символдық мәні болды.
Бұл күні Атырау облыстық драма театрында ҚР Президенті
көптеген танымал мұнайшыларды, соның ішінде Үкімет
басшысы Нұрлан Балғымбаевты ордендермен марапаттады,
ол өз наградасын республиканың мұнай саласының барлық
қызметкерлеріне жолдады. Ресей мен Қазақстан арасындағы
энергетика саласындағы ынтымақтастықты дамытқаны
үшін РФ бұрынғы Премьер-министрі, «Газпром» директорлар
кеңесінің төрағасы Виктор Черномырдин марапатталды.
Қазақстанның негізгі мұнай өндіруші облыстарының, Атырау
мен Маңғыстаудың әкімдері Иманғали Тасмағамбетов пен
Ләззат Қиыновқа награда берілді. Салтанатты іс-шара кезінде
Нұрсұлтан Назарбаев таяу болашақта инвестициялардың
салалық құрылымында басымдықтар мұнай-газ саласында,

атап айтқанда, теңіз қайраңындағы жобаларда сақталатынына
уәде берді. Шын мәнінде, көп ұзамай бәрі ойдағыдай болды.
2001 жылдың мамыр айында Қашағанда 540 текше
метр мұнай мен 215 мың текше метр газ тәуліктік дебитін
көрсеткен екінші барлау ұңғымасы бұрғыланды. Екі ұңғыманы
бұрғылаудың осындай әсерлі нәтижелері сол кезде Agip KCO
деп аталған Солтүстік Каспий халықаралық консорциумы
бойынша серіктестерге 1960-шы жылдары Алясканың
солтүстік баурайында табылған Прудхо Бей кен орнынан
кейін әлемдегі ең маңызды кен орнының ашылғаны туралы
мәлімдеуге мүмкіндік берді.
1998-2004 жылдар кезеңінде бағдарламаға сәйкес
келісімшарттық
аумақта
жоспарланған
алты
іздеу
ұңғымасының барлығы бұрғыланды: екеуі Қашағанда және
бір-бірден Қаламқас, Ақтоты, Қайраң және Оңтүстік-Батыс
Қашағанда (Қашағанның оңтүстік-батысындағы шағын
құрылым). Барлық ұңғымалар оң нәтижелер берді: 2000 жылғы
30 маусымда Қашағанда көмірсутек ашылды; 2002 жылғы 3
қыркүйекте - Қаламқас теңізінде; 2003 жылғы 10 тамызда Қашағанның оңтүстік-батысында; 2003 жылғы 2 қыркүйекте
- Ақтотыда; 2003 жылғы 10 қыркүйекте - Қайраңда. Солтүстік

Каспий жобасы бойынша мұнайдың алдын ала геологиялық
қорлары 5705 млн тонна, алынатын қорлар - 1917 млн тонна
деп бағаланды.
I кезеңді іске асыру жобасына сәйкес, өндірілген
көмірсутектерді бұрғылау аралдарынан Д өндірістік аралына
құбырлар арқылы айдау туралы шешім қабылданды,
онда сұйық фазаны (мұнай мен су) шикі газдан бөлуге
арналған технологиялық қондырғылар, сондай-ақ газды
резервуарларға кері айдауға арналған компрессорлар
болады. Бұл кезеңде өндірілген газдың жалпы көлемінің
жартысына жуығы резервуарға құйылуы керек еді. Алынған
флюидтер мен шикі газ теңіз құбыры арқылы Қарабатандағы
«Болашақ» жерүсті қайта өңдеу кешеніне берілуі тиіс еді, онда
мұнайды тауарлық сапаға дейін дайындауды жүзеге асыру
жоспарланған.
2005 жылдың басында Қазақстан Үкіметі мұнай
өндіруші компаниялармен таяудағы үш жылға арналған
мұнай өндіру болжамын егжей-тегжейлі пысықтау қажеттігі
туралы жариялады. ҚР Экономика және бюджеттік
жоспарлау министрлігі экономиканы дамытудың болжамды
жоспарын әзірледі, онда үш нұсқадағы жағдай ұсынылды.

Базалық сценарий мұнайдың әлемдік бағасы барреліне 28,534 доллар шегінде болады деп болжады, нәтижесінде 20062008 жылдары ЖІӨ-нің орташа жылдық өсуі 8,1%-ды құрауы
тиіс еді. Төмен бағалар сценарийі бойынша әлемдік бағалар
деңгейі барреліне 22-24 доллар шегінде болады, ал ЖІӨ-нің
нақты өсу қарқыны орта есеппен үш жылда 7,4%-ды құрайды
деп болжанды. Жоғары бағалар сценарийі бойынша әлемдік
бағалар деңгейі барреліне 40 долларға жақын деңгейде
болжанды, бұл тиісінше ЖІӨ өсуіне әсер етті, бұл жағдайда
ол 8,8%-ға бағаланды. Сол уақыттың өзінде мұнай бағасы
барреліне 70 доллар рекордтық белгіге дейін көтеріліп, тіпті
ең батыл сарапшылардың күткенінен де асып түсті, осылайша
мұнай елдері үкіметтері мен жеке мұнай өндірушілердің
көмірсутек секторына деген қызығушылығын арттырды.
Каспийдегі ғаламат жеңістермен бірге осының бәрі
Қазақстандық мұнайшыларды табысты Қашаған жобасына
қайта оралуға ынталандырды. Ол кезде Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 25 ақпандағы №248
қаулысымен Қарашығанақ және Солтүстік Каспий жобалары
бойынша ӨБК-де Қазақстан Республикасының мүдделерін
білдіру жөніндегі өкілетті орган болып тағайындалған
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«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы құрылды. Сондықтан,
2003 жылдың көктемінде Британдық BG Қашаған жобасынан
шығуға шешім қабылдағанда және ӨБК бойынша алты
серіктестің бесеуі - Eni (оператор), ExxonMobil, Total, Shell
(әрқайсысы 16,67%) және ConocoPhillips (8,33%) – босатылатын
акцияларды сатып алуға ниет білдіргенде (тек 8,33% үлесімен
Inpex компаниясы мұндай құқықтан бас тартты), Қазақстан
заңдарға сәйкес оларды сатып алуға өзінің басым құқықтары
туралы мәлімдеді.
Ұзақ келіссөздердің нәтижесінде консорциум мүшелері
Қазақстанға BG Group акцияларының жартысын берді. 2005
жылғы 30 наурызда британдық компания Agip, ExonnMobil,
Shell, Total және ConocoPhillips-пен салық салуды есепке
алмағанда, өздерінің жобаға қатысу үлесінің 16,67% 1,79 млрд
АҚШ долларына сату туралы келісімдер пакетіне қол қойды.
Сол күні ҚР Үкіметі, Энергетика министрлігі, «ҚазМұнайГаз»
және BG Group акцияларын сатып алған Солтүстік-Каспий
жобасы бойынша бес серіктес осы үлестің жартысын

қазақстандық тарапқа беру туралы құжаттар пакетіне қол
қойды. Мәміле сомасы 913,142 млн АҚШ долларын құрады
және 2003 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша үлестің
тіркелген нарықтық бағасын, 615 млн АҚШ долларын құраған
және барлық тарихи шығындарды, оның ішінде операциялық,
күрделі және барлық құжаттарға қол қойылған күнге дейін
2003-2005 жылдар кезеңінде жасалған 298,142 млн АҚШ
доллары сомасындағы өзге де шығындарды қамтыды.
«ҚазМұнайГаз» Қашаған жобасындағы үлесті сатып алуға
өз қаражатын - 868,2 млн АҚШ долларын, оның ішінде»
Теңізшевройл» БК-дан (мұнда «ҚазМұнайГаз» 20%-ға иелік
етеді) 766,6 млн доллар көлемінде түсімдер мен 44,9 млн АҚШ
доллары көлеміндегі ішкі қайта құрылымдау нәтижесінде
босаған ақшаны жұмсады. Бұл ретте несие қаражаты
пайдаланылған жоқ. Мәміле Қазақстан үшін өте тиімді болды:
келіссөздер жалғасқан екі жыл ішінде баррель құны 2003
жылғы 35 АҚШ долларынан 2005 жылы 50 АҚШ долларына
дейін өсті, ал активті сатып алудың нарықтық құны өскен

кезде оның нақты бағасы сол күйінде қалды. 2005 жылғы 4
мамырда Астана қаласында «Қазмұнайгаз» және Agip KCO
қатысушылары 1997 жылғы 18 қарашадағы Солтүстік Каспий
бойынша ӨБК-ге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
шартқа қол қойды, оған сәйкес қазақстандық тараптың
Қашаған жобасындағы 8,33% үлесті сатып алуы бойынша
мәміле түпкілікті ресімделді. Сол күні ҚР Үкіметі осы мәмілені
мақұлдау туралы қаулы шығарды. Заңды шарттылықтар
аяқталғаннан кейін Солтүстік Каспий жобасындағы Eni, Total,
ExxonMobil, Shell үлестері 18,52%, ConocoPhillips - 9,26%, ал
Inpex және «ҚазМұнайГаз» - 8,33% болды.
Солтүстік Каспий жобасына қатысу ұлттық компанияға
үлкен пайда әкелді. Біріншіден, жобаға қатысу дағдарыстық
жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік берді, өйткені өткен
жылдардағы тәжірибе бойынша оларды шешу үшін көбінесе
мемлекеттің дереу және тікелей араласуы қажет болды.
Екіншіден, жүргізілген барлау, ең бастысы Қашағанда
мұнайдың коммерциялық қорларының ашылуы тәуекелдерді
болашақта ең төменгі деңгейге дейін төмендетті. Үшіншіден,
Солтүстік Каспий жобасы бойынша өнімді бөлудің
экономикалық моделіне сәйкес оны іске асырудың бүкіл
кезеңінде Қазақстан Үкіметі 65 млрд АҚШ долларына жуық
кіріс алуды көздеді, бұл ретте «Қазмұнайгаздың» 20052041 жылдар кезеңіндегі табысы 10,6 млрд АҚШ доллары
сомасында бағаланды. Төртіншіден, ұлттық компания
Қашаған мұнайының бір бөлігін болашақта тасымалдау
мәселелеріне араласуға мүмкіндік алды. Бесіншіден, қажет
болған жағдайда Қазақстан өз үлесін басқа елдерге үлкен
пайдамен сата алар еді немесе олардың қызығушылығын
жобаның басқа қатысушыларына үлесті сату кезінде қуатты
дәлел ретінде пайдалана алар еді. Алтыншыдан, мердігерлік
ұйымдарды қоса алғанда, жоба қызметкерлері санының
болашақта өсуі аясында «Қазмұнайгаздың» талабы бойынша
қазақстандық кәсіпорындар ең көп тиімді келісімшарттар
алуы мүмкін еді, бұл, сайып келгенде, өңірдегі және тұтастай
елдегі әлеуметтік жағдайға оң әсер етуі тиіс еді.
Осылайша, Қазақстанның Солтүстік Каспий жобасына
қатысуы мемлекеттің өңірлік және әлемдік экономикалық
кеңістіктегі ұстанымын едәуір күшейтті, болашаққа ұмтылу
идеологиясының локомотиві болды және елді саяси аренада
басқа елдермен өзара қарым-қатынастардың неғұрлым
жоғары деңгейіне шығаруға мүмкіндік берді.
Алайда, сол кезде Қашағанда қиындықсыз болған жоқ.
KAZENERGY қауымдастығының төрағасы Тимур
Құлыбаев былай деп еске алады: «Қашаған кен орнының
айналасындағы жағдай осы жобаны іске асыра бастағаннанақ өте күрделі болды. Біріншіден, жобаны техникалық және
технологиялық тұрғыдан жүзеге асыру өте қиын болды,
сондықтан кен орнын іске қосу мерзімі бірнеше рет кейінге
қалдырылды. Екіншіден, жобаның акционерлері болып
табылатын мұнай алыптарына, сондай-ақ «ҚазМұнайГаз»-ға
қаржылық жүктемені елеулі ұлғайта отырып, құны күрт өсіп

кетті. Үшіншіден, біз жобаны басқаруда көптеген ағаттықтарды
байқадық. Мұның бәрі өтелімділікті кешіктіруге ықпал етті».
1997 жылғы ӨБК–ге сәйкес Қашағанды игеру жобасына
салынған инвестициялар бірінші фазада 10 млрд АҚШ
долларын және екінші және үшінші фазада 19 млрд АҚШ
долларын құрауы тиіс еді. Алғашқы мұнай өндіру 2005
жылға жоспарланған болатын. 2002 жылы консорциум ҚР
Үкіметіне өндіруді бастауды 2008 жылға кейінге қалдыру
туралы мәселе қозғады. 2004 жылы Үкімет өз келісімі үшін
консорциумнан 150 млн АҚШ долларын айыппұл түрінде
алды. 2007 жылы жоба операторы өндіруді бастаудың 2008
жылдан 2012 жылға кезекті кейінге қалдырылуына және
жоба бюджетінің 136 млрд АҚШ долларына дейін ұлғаюына
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байланысты келісімге түзетулер енгізуге бастама көтерді.
Осыған орай, Қазақстан Үкіметі атынан ҚР Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігі мен «ҚазМұнайГаз»
ұлттық компаниясы» АҚ 2008 жылғы қарашада Agip KCO
шетелдік қатысушыларымен жобаға қатысу үлесін екі есе
арттырып және онда мемлекеттің мүдделерін күшейте
отырып, 1997 жылдан бастап қолданыстағы ӨБК-ге қосымша
келісімдерге қол қойды. Қашағандағы «Қазмұнайгаздың»
қатысу үлесі 8,33%-дан 16,81%-ға дейін өсті, бұл 1,78 млрд
АҚШ доллары сомасын құрады, бұл соманы Қашағанды
өнеркәсіптік пайдалану басталғаннан бастап жобадан ақша
ағындары есебінен үш тең үлеспен төлеуге уәде берді. Осыған
ұқсас үлестер Eni, ExxonMobil, Shell және Total–ға тиесілі
болды (бұрын олар 18,52% иелік еткен), ConocoPhillips үлесі
9,26%-дан 8,40%-ға дейін, ал Inpex-тен 8,3%-дан 7,56%-ға дейін
төмендеді. Іс жүзінде ӨБК-нің жаңа редакциясы қабылданды,
ол «Қазмұнайгаздың» үлесін Eni, ExxonMobil, Shell және Total
сияқты ірі қатысушылар деңгейіне дейін арттырып қана
қоймай, оған жобада басым рөлді белгілеп берді. Қазіргі,
енді түпкілікті уағдаластықтар Қазақстан Республикасы үшін
экономикалық жағдайларды одан әрі жақсартты, сондайақ мерзімдер мен шығыстарды бақылаудың күшті тетіктерін
белгіледі. Бұл жолы коммерциялық өндірісті бастауды кейінге
қалдырғаны үшін айыппұл мөлшері кейінге қалдырылған
әр жыл үшін 120 миллион АҚШ долларын құрады. Тараптар
сондай-ақ Қашағанда өндіруді 2013 жылғы 31 желтоқсаннан
ары қарай кезекті көшірген жағдайда Қазақстан өндірілген
мұнайдан консорциумның жобаны игеруге жұмсаған
шығындарын өтемейді деп уағдаласты. ӨБК-нің жаңа
шарттары Қазақстанға өте ұнады. Шетелдік серіктестерге де
ұнады.
Eni бас атқарушы директоры Паоло Скарони бұдан
былай Тараптар арасында «жеткілікті тығыз қарымқатынас орнатылғанын», «бұл тек осы жобаға ғана емес,
сонымен қатар басқа жобаларға да оң әсер ететінін» атап
өтті. ExxonMobil Президенті Нил Дафин:» Маңызды нәтиже барлық тараптарды келіссөздердің нәтижелері және жобаны
одан әрі жалғастыру мүмкіндігі қанағаттандырды», - деді.
Shell атқарушы директоры Еруен Ван дер Вир осы құжаттың
мақсаты – «Жеңіске жету үшін үздік футбол командасы ретінде

ойнауға тырысу үшін консорциумға кіретін компаниялар мен
Қазақстан Үкіметі арасында ең жақсы үздік қарым-қатынас
орнату қажет» екенін атап өтіп, келісімнің қорытындысына
қанағаттанғанын білдірді. Total президенті Кристоф де
Маржери Қашағанды «әркім өзіне қажетті пайда алатын
миллиардтық жоба» деп атады. «Қашаған жобасын іске асыру
тек еуропалық немесе азиялық экономика үшін ғана емес,
жалпы әлемдік экономика үшін де маңызды болады», - деп
мәлімдеді ол. Өз кезегінде, ConocoPhillips президенті Джеймс
Малва мен ҚР Премьер-Министрі Кәрім Мәсімов барлық
тараптар үшін қолайлы келісімдерге қол жеткізу бойынша
атқарылған жұмыстар үшін бір-біріне алғыс білдірді. Ал Inpex
басшысы Кунхико Матсуо Қазақстан Үкіметінің басшысына
барлық тараптар үшін өзара тиімді келісімге қол жеткізудегі
жеке рөлі үшін алғыс айтты. «Консорциум бірегей ұйым болып
табылады және оның миноритарлық акционерлері келісімді
әзірлеу кезінде барлық тараптардың пікірлері ескерілгеніне
қанағаттанды», - деп атап өтті ол. Кәрім Мәсімов Үкімет пен
Қашаған консорциумының қатысушылары арасындағы
аяқталған
келіссөздерге
қанағаттанушылық
білдірді.
«Сырттан келген бұрын-соңды болмаған лоббистік қысымға
қарамастан, билік қолданыстағы заңнама мен халықаралық
стандарттарды сақтай отырып, елдің ұлттық мүдделерін
қамтамасыз етті», - деді ол дүйсенбіде Қазақстан Парламенті
Сенатының
депутаттарымен
кездесуде.
Ол
«Үкімет
экономиканың шикізат секторында ұлттық мүдделерді қорғау
саясатын алдағы уақытта да берік жүргізетінін» атап өтті.
2009 жылдың қаңтарынан бастап жаңа North Caspian
Operating Company (NCOC) операциялық компаниясы іске
қосылды, ол Agip KCO орындайтын функцияларды өз міндетіне
алды. NCOC функциялары жоба бойынша барлық жұмыстарды
бақылауды жүзеге асыру, жоспарлауды басқару, үйлестіру,
коллекторды модельдеу, тұжырымдамалық зерттеулер
жүргізу, кен орындарын бастапқы игеру бойынша жоспарлар
жасау және бүкіл кәсіпорын атынан мемлекеттік органдармен
өзара іс-қимыл жүргізуді қамтиды. Eni концернінің еншілес
компаниясы Agip KCO Қашағанды игерудің бірінші кезеңін
орындауға және екінші кезеңде жерүсті кешені жобасын іске
асыруға жауапты NCOC агенті деп жарияланды. 2012 жылы
NCOC ҚР Үкіметіне бірінші кезеңнің құнын 46 млрд АҚШ
долларына дейін арттыру туралы ұсыныс жіберді.
2013 жылғы 30 маусымда ҚР Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев пен Ұлыбритания Премьер-Министрі Дэвид
Кэмеронның қатысуымен Қашаған алып кен орнының
өндірістік объектілерін іске қосу және бастапқы өндіру
үшін қажетті объектілердің құрылысының аяқталуына
байланысты көптен күткен рәсім өтті. Жобалық қуаты
тәулігіне 450 мың баррель мұнай мен 9 млн текше метрге
жуық газ болатын «болашақ» мұнай мен газды кешенді
дайындау жөніндегі зауыт қондырғыларын іске қосу және

сынау магистральдық газ құбырынан бастапқы техникалық
қажеттіліктер үшін тауарлық газ беруден басталды. Нұрсұлтан
Назарбаев әлемдегі ең ірі жобалардың бірін жүзеге асыруға
қатысқандардың барлығына - халықаралық серіктестерге,
инженерлерге алғыс айтты.
«Осыдан жиырма жыл бұрын Солтүстік Каспийді игеруді
бастау туралы шешім қабылдау оңай болған жоқ. Бүгін мен
оның жалғыз дұрыс жол болғанын сенімді түрде айта аламын.
Қашағанның дамуы елдің экономикалық өсуіне қуатты
серпін берді. Ол сондай-ақ жас мемлекеттің халықаралық
беделін нығайтуға қызмет етті. Осы бірегей алып кен орнын

игеру республикамыздың әлемдік геосаяси кеңістіктегі
позициясының күшеюіне ықпал етті. Қазақстанның болашақ
дамуы үшін баға жетпес мәнге ие бола отырып, Солтүстік
Каспий жобасы жаһандық энергетикалық қауіпсіздікті
қамтамасыз етуге өз үлесін қосады. Біздің бірлескен еңбегіміз
бен әріптестігіміздің күші осы мақсаттарға қол жеткізуге
мүмкіндік беретініне сенімдімін», – деді ол «Болашақ»
зауытының ашылу салтанатында.
Дэвид Камерон Қашаған жобасының әсерлі ауқымы
Қазақстан әлеуетінің қосымша көрсеткіштеріне айналғанын
атап өтті.
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2013 жылдың 11 қыркүйегінде Қашаған кен орнында
мұнай өндіру басталды. Мұнай кен орнында қайтадан
іске қосылған алғашқы ұңғымадан алынды. Алайда, 2013
жылғы 24 қыркүйекте Д аралынан «Болашақ» зауытына
баратын газ құбырын жоспарлы тексеру барысында шикі
газдың кемуі анықталды. 6 қазанда жөндеу жұмыстарынан
кейін Қашағандағы ұңғымалар қайта ашылды, өндіру ісі
қиындықтарсыз қайта жолға қойылды. Осы күнге дейін
тәулігіне 75 мың баррель өндіру деңгейіне қол жеткізілді. Ал
9 қазанда газдың тағы бір кемуі анықталған соң ұңғымалар
қайтадан жабылды. Зақымдалған қосылысты жөндегеннен
кейін толық гидросынау жүргізілді, оның барысында газдың
кемуі мүмкін болатын басқа жерлер анықталды. Мұқият
тексеру басталды. 2014 жылғы мамырда мұнай құбыры да, газ
құбыры да толық ауыстыруды қажет ететіні жарияланды. Бұл
соққы Солтүстік Каспий жобасы бойынша барлық серіктестер
үшін, соның ішінде Қазақстан үшін жағымсыз жағдай болды.

Кен орны
		
Қашаған				
Қаламқас-теңіз			
Оңтүстік-Батыс Қашаған		
Ақтоты					
Қайраң
			
СКП бойынша барлығы		

2013 жылдың шілдесінен бастап «ҚазМұнайГаз» ҰК
АҚ басқарған Сауат Мыңбаевтың айтуынша: «Металдың
бастапқы құрылымы мен техникалық сипаттамалары
Қашағанда күтілгендей, күкіртсутекті орта мен судың болуын
ескере отырып, мұнай және газ кен орындарын игеру
саласындағы халықаралық стандарттар мен ұтымды әлемдік
практика талаптарына толық сәйкес келді. Бұдан басқа, құбыр
металын зертханалық зерттеу нәтижелері бойынша, оның
күкіртті газдың әсеріне реакциясын модельдеуді қоса алғанда,
металл Қашаған кен орнының шарттарына сәйкес келеді
деген қорытынды жасалды. Жоғарыда айтылғандардың бәрін
ескере отырып, мұндай жағдай болуы мүмкін деп болжауға
негіз болған жоқ».
Бірінші кезекте Қашағанды игерудің қолда бар
операциялық моделінен бас тарту және жаңа бірыңғай
шоғырландырылған бірлескен компания - NCOC құру
туралы шешім қабылданды. ҚР Мұнай және газ министрі

Геологиялық 			
4862 млн тонна мұнай			
304 млн тонна мұнай 		
64 млн тонн конденсата 		
305 млн тонн конденсата		
170 млн тонна мұнай 			
5705 млн тонна			

Алынатын қорлар
1647 млн тонна
100 млн тонна
20 млн тонна
100 млн тонна
50 млн тонна
1917 млн тонна

Ұзақбай Қарабалин өзгерістер бұрынғы оператордың
қызметінің тиімсіз болуына байланысты екенін түсіндіріп,
«бұл оператордың жұмысы бұрынғыға қарағанда әлдеқайда
тиімді болуы тиіс» деген үмітін білдірді. Құбырларды ауыстыру
бойынша үш жыл тынымсыз жұмыс аяқталғаннан кейін
Қашағанда мұнай өндіру қайта жанданды.
2016 жылғы 28 қыркүйекте NCOC кен орнының теңіз
және жерүсті кешеніндегі жабдықты іске қосу-жөндеу
жұмыстарына және тестілеуге кірісті. «А» аралының бірнеше
ұңғымалары ашылды. Теңіз кешені жабдықтарының
жұмысы тұрақтанғаннан кейін де мұнай мен газ «Болашақ»
зауытына келіп түсті. 2016 жылғы 14 қазанда іске қосу-баптау
жұмыстары шеңберінде өндірілген Қашаған мұнайының
бірінші партиясы КҚК мұнай құбырына және «ҚазТрансОйл»
АҚ құбыржол жүйесіне, ал тауарлық газдың бірінші партиясы
– «Интергаз Орталық Азия» АҚ магистральдық жүйесіне
жөнелтілді. 2016 жылдың қазан айында энергетика министрі
Қанат Бозымбаев журналистерге «Қашаған кен орнында
мұнай өндіру қалыпты жүріп жатқанын» айтып, тәулігіне 90
мың баррельге жеткенін хабарлады.
Жалпы алғанда, Солтүстік Каспий жобасын дамытуға
21 жыл кетті, оның ішінде 4 жыл БКМ консорциумы
Каспий теңізінің қазақстандық секторына геологиялықгеофизикалық зерттеулер жүргізді, теңіз кешенінің өзінің
құрылысына 9 жыл, жерүсті кешенінің құрылысына 5 жыл
кетті. Қосымша 3 жыл теңіз және жер үсті құбырларын толық
ауыстыруға жұмсалды. Қашағанды игерудің арқасында
ең жоғары әлемдік стандарттарға жауап беретін отандық
теңіз сервистік инфрақұрылымы жаңадан құрылды, «Ерсай»

(Құрық кенті) және «Каспиан Оффшор Марин Констракшн»
(Ақтау теңіз порты) ірі тоннажды металл құрылымдарын
дайындау зауыттары салынды; Баутино кентінде кеме
жөндеу зауыты; теңіз операцияларын қолдау базасы (Баутино
кенті), мұнайдың төгілуіне әрекет ету базасы және басқа да
объектілер салынды.
Бүгінгі күні Қашаған Д және А аралдарынан тұрады,
онда мұнай мен газ өндіріледі және жерге тасымалдау үшін
дайындық жүргізіліп жатыр, сондай-ақ «Болашақ» мұнай мен
газды кешенді дайындау қондырғысы орнатылып жатыр.
2, 3 және 4 бастапқы өндіру орталықтары салынып жатыр.
Бұл объектілер инженерлік данышпанның және шетелдік
және қазақстандық мамандардың бірлескен жұмысының
үлгісі болып табылады. Жобалау кезінде күрделі климаттық
жағдайлар, акваторияның таяз суы және мұз қатуы; Солтүстік
Каспийдің экологиялық сезімтал аймағы, мұнайдың аса
жоғары қысымы мен күкіртсутегінің болуы ескерілді.
Тимур Құлыбаев атап өткендей: «Бүгін біз қателіктермен
жұмыс жүргіздік, Қашағанда мұнай өндіруді бастадық. Осыдан
кейін сатылатын мұнайдан түсетін қолма-қол ақша ағыны
басталады, одан әрі - инвестициялар қайтарылып, жобаның
нәтижесі көріне бастайды».
2008 жылдан бастап NCOC басқарушы директорының
орынбасары болған, содан кейін «ҚазМұнайГаз» Барлау
және өндіру жөніндегі басқарма төрағасының орынбасары
қызметін атқарған Жақып Марабаевтың айтуынша, бүгінде
Қашашандағы нысандардың конфигурациясы тәулігіне 350370 мың баррель мұнай өндіруге мүмкіндік береді және
көрсеткішті 450 мың тоннаға дейін ұлғайтуға мүмкіндік бар.
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ҚАШАҒАНДЫ ИГЕРУГЕ ҚАТЫСУШЫЛАР
ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ

ӨНДІРІС АЛЫПТАРЫ

Жыл

Қатысушылар

Үлесі, %

1998

Mobil
Shell
Agip
British Gas
Total
«Қазақойл»
British Petroleum
Statoil
ExxonMobil
Shell
Agip
British Gas
Total
British Petroleum
Statoil
Inpex
Phillips Petroleum
ExxonMobil
Shell
Agip
British Gas
Total
Inpex
British Petroleum
ExxonMobil
Shell
Agip
Total
ConocoPhillips
Inpex
«ҚазМұнайгаз»
ExxonMobil
Shell
Agip
Total
«ҚазМұнайгаз»
ConocoPhillips
Inpex
«ҚазМұнайгаз»
ExxonMobil
Shell
Agip
Total
CNPC
Inpex

14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
9,5
4,8
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
9,5
4,8
7,1
7,1
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
8,3
8,3
18,5
18,5
18,5
18,5
9,3
8,3
8,3
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
8,4
7,6
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
8,3
7,6

Нарықтық жағдайлар күкіртті өткізуге бағытталған консорциумның
жоспарларына әрдайым қолайлы бола бермейтінін түсіне отырып,
оны сақтау үшін жағдай жасау көзделеді. «Болашақ» қондырғысында
түзілген күкірт герметикалық жағдайда сақталады. Сұйық күкірт
герметикалық контейнерлерге құйылады және одан әрі сенсорлар
арқылы бақыланады. Күкіртті өткізер алдында ұсақтамай, қайтадан
сұйық күйге ауыстырады, содан кейін оны қатты түйіршіктерге
айналдырады. Мұндай технология күкірт шаңының түзілуіне жол
бермейді.
Мұнай өндіру ӨБК қолданылу мерзімінің соңына дейін
жоспарланған - бұл 2041 жыл - 308 млн тонна және 211 млрд текше
метр газды құрайды, оның 62 млрд-тан астамы елдің азаматтары
мен өнеркәсібінің қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін ішкі нарыққа
кетеді.
Бастапқы инвестициялардың күрт өсуіне және өндіруді кейінге
қалдыруға байланысты көптеген қиындықтарға қарамастан, Қашаған
жобасы мемлекет үшін тиімді болып қала береді. Жоба құнының
тұрақты түрде кейінге қалдырылуы мен ұлғаюының арқасында
Қазақстан бірнеше жүз мың жергілікті тұрғындарды жұмыс
орындарымен қамтамасыз ете отырып, мемлекет пайдасына ЖӨӨ
жағдайларын едәуір жақсарта алды, әлеуметтік инфрақұрылымды
қалыптастырды, жобадағы қазақстандық үлесті ұлғайтты. Қазіргі
уақытта Қашаған жобасында қазақстандық иелену үлесі 50%-дан
асатын 300-ге жуық компания жұмыс істейді. 70-ке жуық бірлескен
компания/серіктестік құрылды, оған Schlumberger, Siemens, Energy
Wood Group, Saipem және басқа да халықаралық компаниялар
өз білімдерімен, технологияларымен және тәжірибесімен кірді.
Оператордың деректер базасында барлығы 3760 қазақстандық
компания тіркелген, олар Қашағанның дамуына өз үлестерін қосуда.
Әлеуметтік жауапкершілік саясатының арқасында Маңғыстау және
Атырау облыстарының әлеуметтік және инфрақұрылымдық дамуына
500 млн АҚШ долларынан астам қаржы салынды.
2021 жылғы наурызда GPC Investment ЖШС Қашағанда
жобалық қуаты жылына 1,1 млрд текше метр газ болатын газ өңдеу
зауытының құрылысын бастау жоспарлары туралы жарияланды.
Жыл сайын зауыт 694 млн текше метр тауарлық газ, 119 мың тонна
сұйытылған мұнай газы, 212 мың тонна күкірт және 35 мың тонна газ
конденсатын шығаратын болады және Қашағанда өндіруді 12 млн
тоннаға арттыруға мүмкіндік береді, өйткені ілеспе мұнай газын кәдеге
жарату проблемалары мұнай өндірісінің өсуін тежейді, бұдан басқа,
тауарлық газ ішкі нарықтың өсіп келе жатқан қажеттіліктерін жабады.
Инвестор жобаны жүзеге асыруға 860 млн АҚШ долларын салады.
Жаңа өндірісте 600 жұмыс орны ашылады, ал құрылыс кезінде 2800
адам жұмыспен қамтылады. Зауыт 2024 жылы іске қосылады және
Қазақстандағы жергілікті қамтуды дамытуға тағы бір елеулі үлес
қосады.
Қашағанды көп жыл бұрын ашқан қазақстандық мұнайшылар
бүкіл әлемге Қазақстанның ұзақ жылдар бойғы тұрақтылығы мен
энергетикалық қауіпсіздігінің кепілі болған ерекше інжу-маржанды
сыйға тартты. Бүгінде Қашаған мұнайы ұлы дала халқының игілігі
үшін өндіріледі. «Қазақстан Республикасының кен орнын алғаш
ашушы» құрмет төсбелгісінің алыбы-кен орнын алғаш ашушыларға
табыстау бір кездері ашылған жаңалық үшін елдің алғысына ие
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болды. 2018 жылдың 30 наурызында кәсіби мереке – Геолог
күніне орайластырылған салтанатты отырыста Қазақстан
Республикасының Инвестициялар және даму вице –
министрі Қайырбек Өскенбаевтың қолынан оларды белгілі
мұнайшылар алды: KAZENERGY қауымдастығы төрағасының
орынбасары Ұзақбай Қарабалин, «Меридиан Петролеум»
компаниясының президенті Балтабек Қуандықов және
осы компанияның бас геофизигі Марис Назаров, «Батыс
Геофиссервис» компаниясы бас директорының орынбасары
Әшірәлі Бижанов, NCOC компаниясының бірінші басқарушы
директорының орынбасары, Қазақстан-Британ Техникалық
Университетінің президенті Кенжебек Ибрашев, ENI ISATAY
компаниясының менеджері Клара Раева, «Смартинжиниринг»
бас геофизигі Олег Турков. «Жер қойнауының құрметті
барлаушысы» төсбелгісімен «Центргеосъемка» ЖШС вицепрезиденті В.Тапаев және «Қазгеология» АҚ Геология кешенді
партиясының бас геофизигі С.Беляков марапатталды.
«Қазгеология» АҚ Геология департаментінің І санатты геологы
А.Бекетов «Жер қойнауын барлаудың үздігі» белгісімен
марапатталды. Сонымен қатар, геология саласына сіңірген
зор еңбегі үшін ҚР Инвестициялар және даму министрінің
атынан Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының
академигі Серікбек Даукеев, «Жас геолог» корпоративтік
қорының жетекшісі Исмаилова Жанат, Геология және жер
қойнауын пайдалану комитетінің бас сарапшысы Шолпан
Ағыбаева және басқалары Құрмет грамотасымен және алғыс
хаттармен марапатталды.
Қазақстанның мұнай-газ саласындағы көптеген
маңызды бастамаларды көтеріп, ірі жобаларға қатысқан
белгілі мұнайшы Нұрлан Балғымбаев айтып өткендей:

«Солтүстік Каспий жобасы біздің еліміз үшін әлемдік деңгейдегі
кадрлардың нағыз ұстаханасына айналды. Каспий теңізінің
қазақстандық секторындағы Қашаған кен орнын игеру
жөніндегі жобаны іске асыру басталған кезде, бізде ешқандай
тәжірибе болған жоқ. Жобаға шетелдік топ-менеджерлерді,
мамандарды ғана емес, жұмысшыларды да тартуға тура келді.
Осы жылдар ішінде жүздеген қазақстандық әлемдік жетекші
оқу орталықтарында білім алып, мұнай компанияларында
тағылымдамадан өтті. Бүгінде осы жұмысшылар, орта буын
басқарушылары және топ-менеджерлердің барлығы жоғары
білікті мамандар. Нәтижесі - қазіргі уақытта жобада жұмыспен
қамтылғандардың 80 пайызға жуығы-қазақстандықтар.
Менің ойымша, бұл өте маңызды. Алдымызда жаңа жобалар
тұр, енді оларды өз бетімізше жүзеге асыра аламыз».
Жақып Марабаевтың айтуынша, «Осыдан оншақты жыл
бұрын біз өз экономикамызды дамыту үшін жаңа тәсілдер
мен шешімдер қажет болатын мүлде басқа елде өмір сүрдік.
Өткен жылдар ішінде Солтүстік Каспий жобасы мен Үкімет
серіктестерінің табысты ынтымақтастығының арқасында
Қашаған мұнай-газ өнеркәсібінде бас ньюсмейкер болды.
Саладағы көшбасшылықты сақтай отырып, біз ұзақ жылдар
бойы Қазақстан экономикасының дамуына бағдар боламыз
деп сенемін».
Бір кездері Атырау әуежайындағы брифингте Қашаған
кен орнының ашылғаны туралы жарияланған «Сұңқар»
баржасынан оралғаннан кейін Нұрлан Балғымбаев: «Қашаған
– бұл Каспийдің қазақстандық секторындағы алғашқы
қарлығаш қана. Алдағы онжылдықта бірқатар Теңіз кен
орындары ашылады». Оның болжамы көп ұзамай орындалды.
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Тәуелсіздіктің 30 жылы ішінде Қазақстан Республикасы мұнай-газ
компаниялары үшін қолайлы инвестициялық ахуал жасай білген, өсіпөркендеп келе жатқан елге айналды.
LUKOIL мұнда 1995 жылдан бері жұмыс істейді және ең ірі
шетелдік серіктестердің бірі болып табылады – компанияның ел
аумағындағы инвестициялары 10 млрд доллардан асты.
Біз құрылған күнінен бастап Каспий Құбыр Консорциумына
(КҚК), сондай-ақ Теңіз және Қарашығанақ құрлығындағы өндіруші
жобаларға қатысамыз, Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы
жаңа жобаларды игеруге кірісіп жатырмыз. Республика Үкіметінің
қолдауымен Қазақстан бюджетіне қосымша табыс әкелетін және
жергілікті нарықты сапалы өніммен қамтамасыз ететін майлау
материалдарын өндіру кешені іске қосылды. Біз үшін Республиканың
әлеуметтік инфрақұрылымын қолдау да маңызды. Біз Қазақстан
өңірлерінде шағын бизнесті дамыту және инфрақұрылымды жақсарту
жобаларын іске асырдық, сондай-ақ коронавирус пандемиясы кезінде
медициналық мекемелерге қолдау көрсеттік.
LUKOIL болашақта да өз тұрғындарының игілігі үшін өзінің
өндірістік және әлеуметтік жобаларын дамыта отырып, Қазақстанмен
ынтымақтастықты нығайтатын болады.

Вагит АЛЕКПЕРОВ,
LUKOIL ЖАҚ президенті
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ҚҰДІРЕТТІ ҚАЙРАҢ

«ТЕҢІЗДІҢ ӨЗ ҚИЫНДЫҚТАРЫ БАР».
Виктор Мари Гюго,
француз жазушысы

Б

ұрынғы одақтас республикалардың мемлекеттік
егемендігін
алуына
байланысты
посткеңестік
кеңістікте пайда болған жаңа тәуелсіз мемлекеттерге
көптеген қордаланып қалған мәселелерді шешуге
тура келді. Осындай проблемалардың бірі - аумақтық
мәселелер. Каспий теңізіне іргелес мемлекеттердің алдында
халықаралық құқық пен әлемдік практиканың жалпыға
бірдей танылған қағидаттарына негіздеп, әділ және
өркениетті бөлу міндеті туындады. Егер 1991 жылға дейін
Каспий екі елге – КСРО мен Иранға тиесілі болса, енді Кеңес

Одағы ыдыраған соң оның жағалауында бес мемлекеттің Ресей, Иран, Әзірбайжан, Қазақстан және Түркіменстанның
шекаралары пайда болды.
Сол кезде қолданыста болған РСФСР мен Персия
арасындағы 1921 жылғы келісім және КСРО мен Иран
арасындағы 1940 жылғы келісім өзгерген саяси жағдайға
сәйкес келмеді және жағалаудағы мемлекеттердің
қатынастарын толық реттей алмады. Аталған шарттар
тек сауда мақсатында теңізде жүзу және балық аулау
мәселелерін реттейтін және онда төменгі және оның жер

НҰР-СҰЛТАН

МӘСКЕУ

АШХАБАД

БАКУ

Қазақстан теңіз түбінің өз
бөліктерінде жер қойнауын игеру
ісінде айрықша құқықтарға ие
болатын жағалаудағы мемлекеттер
арасында Каспийдің түбі мен қойнауы
делимитациялануы тиіс деп есептейді.
Бұл ретте біз шекаралық су айдындарының
түбіндегі минералдық ресурстарды
пайдаланудың халықаралық нормалары
мен тәжірибесін ғана емес, сондай-ақ
КСРО мен Иранның Каспийдегі көптеген
ондаған жылдар бойы қалыптасқан
практикасын да ескердік, онда олар
мүлдем дербес және өзара консультация
жүргізбей мұнай өндірді.
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Қасым-Жомарт Тоқаев,
2002 жылы ҚР Сыртқы істер министрі

қойнауы режимі, теңіз үстіндегі әуе кеңістігі режимі, табиғатты
қорғау режимі және басқалары сияқты құқықтық режимнің
компоненттеріне ешқандай нұсқаулар берілмеген. Каспий
теңізінің жаңа құқықтық мәртебесін күш-жігерді біріктіріп
әзірлеу мақсатында Каспий маңы мемлекеттері арасындағы
келіссөздер процесін бастауға бұл жағдай негіз болды.
1993 жылға дейін Каспий теңізінде геофизикалық
зерттеулер мен ұңғымаларды бұрғылау ісін ресейлік және
әзірбайжандық кәсіпорындар жүргізетін. КСРО-дан Каспий
қайраңындағы ашық көмірсутек кен орындарын мұра етіп
алған Әзірбайжан өз секторында теңіз жер қойнауын игеруді
жалғастырды. Өзінің теңіз қайраңын барлауға Ресей де
дайындалып жатты, оның перспективалы құрылымдары,
оның ішінде Қазақстанмен даулы Каспий учаскелерінде
орналасқан болатын. Ол уақытта қазақстандық ұйымдар
теңіз мұнай операцияларымен айналыспайтын, себебі оларды
жоспарлау және орындау тәжірибесі жоқ болатын, оған қажетті
қаржы қаражаты, техникалық және кадр әлеуеті де болған
жоқ. Қазақстандағы теңіз геологиялық барлау жұмыстары
1993 жылы Каспий теңізінің қазақстандық секторын
игерудің мемлекеттік бағдарламасы (КТҚС) қабылданып,
ірі батыс Мұнай және газ корпорацияларының қатысуымен
«Қазақстанкаспийшельф»
халықаралық
консорциумы
құрылған соң жандана бастады.
Сонымен қатар, Каспийдің құқықтық мәртебесінің
болмауы теңіздің даулы аумақтық учаскелеріндегі кен
орындарында Каспий көршілерінің қарым-қатынастарының
шиеленісуіне қауіп төндірді.
Нұрсұлтан Назарбаев Каспий маңы елдерінің барлық
көшбасшыларының алғашқысы болып осы проблеманы шешу
үшін сындарлы диалогты бастау қажеттігі туралы мәлімдеді.
1998 жылғы 6 шілдеде өзінің туған күнінде ол Мәскеу
қаласына сапармен барды, сапар барысында Қазақстан

Подписание документов о передаче казахстанских и российских
активов в Каспийский трубопроводный консорциум. г. Москва.

мен Ресей арасында Каспий теңізі түбінің солтүстік бөлігін
межелеу туралы мемлекетаралық келісімге қол қойылды.
Соған сәйкес, Каспийдің түбі орта сызық бойынша әрбір
Каспий маңы мемлекетіне тиесілі сегменттерге бөлінген.
Акватория мен биоресурстар ортақ игілік деп жарияланды.
Мұндай шарттар барлық мемлекеттерді қанағаттандырды.
Алайда, осыған қарамастан, бірқатар даулы көмірсутек
құрылымдарының құқықтық мәртебесі әлі де белгісіз болып
қала берді.
2001 жылғы 29 қарашада Қазақстан Республикасы
мен Әзірбайжан Республикасы Мәскеу қаласында Каспий
теңізінің түбін межелеу туралы келісімге қол қойды, оған
2003 жылғы 27 ақпанда Баку қаласында тиісті Хаттамаға қол
қойылды.
2002 жылғы 13 мамырда жер қойнауын пайдалануға
арналған егемендік құқықтарды жүзеге асыру мақсатында
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Қазақстан мен Ресей Президенттері Нұрсұлтан Назарбаев
пен Владимир Путин де 1998 жылғы Каспий теңізі солтүстік
бөлігінің түбін межелеу туралы келісімге Хаттамаға қол қойып,
Тәуелсіздіктің көпжылдық тарихында алғаш рет Каспий
проблемасын шешуге нақты қадам жасады. Бұл шын мәнінде
айтарлықтай өзгеріс болды. Тараптар үшін аса маңызды
құжатқа қол қою алдында ҚР СІМ тарапынан Ресейге
қарсы Астананың келісімінсіз «ЛУКОЙЛ» компаниясының
Хвалынское шекаралық кен орнының қорларын барлауға
қатысты наразылық нотасының мәлімдемесіне байланысты
жағымсыз оқиға болды. Хвалынскоеден үміткер Қазақстан
ресейлік
мұнайшылардың
әрекеттерін
заңсыз
деп
атады. Қол қойылған Хаттамаға сәйкес, Хвалынское кен
орны мен Орталық құрылымы Ресей Федерациясының
юрисдикциясында болады, ал Құрманғазы құрылымы ҚР–ға
жатады және үшеуі де екі елдің бірлескен күшімен игерілуі тиіс
деп шешілді. Хвалынскоены игеру жобасында Қазақстанның

Ресей тарапынан серіктесі «ЛУКОЙЛ» болды, ал Орталық
жобасында – «ЛУКОЙЛ» мен «Газпром», Құрманғазы
жобасында - «Роснефть» болды.
«...Келіссөздер барысында біз түпнұсқа формуланы
- «өзгертілген» орта сызықты таптық. Іс жүзінде бұл
Хвалынскоены теңіз түбінің ресейлік бөлігіне жіберді, бірақ
Құрманғазы Қазақстанның толық юрисдикциясына өтті.
Ымыраға келу тек теңіз түбінің солтүстік бөлігінің заңды
мәртебесіне ғана қатысты емес, ең бастысы, Тараптар өндіруші
компаниялардың мүмкіндіктері мен мүдделерін ескере
отырып, кен орындарын бірлесіп игеру туралы уағдаласты»,
- деп түсіндірді 2002 жылы ҚР Мемлекеттік хатшысы-Сыртқы
істер министрі болған Қасым-Жомарт Тоқаев.
Сол кезде ҚР Энергетика және минералдық ресурстар
вице-министрі қызметін атқарған Ұзақбай Қарабалиннің
естеліктерінен
анықталғандай,
келіссөздер
процесі
барысында даулар туындаған. Мысалы, Ресей шайылған

құмнан тұратын Долгий аралын өз юрисдикциясына
жатқызуды, орта сызықты сол жерден бастап жүргізуді
ұсынған. Бұл арал Каспийдегі су деңгейі төмендеген кезде
пайда болатын, ал көтерілген кезде суға батып кететін
және іс жүзінде мұндай арал жоқ болып шығатын. «Ресей
жағы мұның балықшылардың мекендері орналасқан
материктік «колхоздық» арал екенін дәлелдеуге тырысты.
Қазақстандық мамандар ол жерге барып, сынама алып,
«арал топырағы» континенттік емес екенін, онда тиісті
континенттік өсімдіктердің жоқ екенін дәлелдеуге мәжбүр
болды. Осылайша Долгийге қатысты дау тоқтады», - деді ол.
Каспий теңізін Қазақстан мен Ресей арасында
бөлу жөніндегі уағдаластықтарға қол жеткізу екіжақты
дипломатияның ең үлкен жетістігі болды және еліміз үшін
қайраңға жол ашты.
«Каспийдегі ірі кен орындарын бірлесіп тең игеру біздің
қарым-қатынасымызды жаңа деңгейге көтеріп қана қоймай,
басқаларға үлгі болып табылады», - деп мәлімдеді сол кезде
ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Ресей президенті
Владимир Путин: «Дау-дамайы жоқ және заңды құжаттары
бар мемлекеттермен жұмыс істеу әрқашан оңай», - деп атап
өтті.
2000-шы жылдардың бас кезінде Қазақстанда
құрылықта мұнай өндіру ісін бес облыста - Атырау, Маңғыстау,
Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Қызылорда облыстарында
орналасқан 33 мұнай өндіруші компания жүзеге асыра
бастады. Теңіз, Қарашығанақ, Өзен, Құмкөл және басқа да
кен орындарында өндіріс көлемі өсе түсті. Игеріліп жатқан
көмірсутекті шикізат шығаратын кен орындарының көпшілігі
2002 жылға қарай жылдық өндірілім деңгейінің ең жоғарғы
сатысына жетті. Сонымен қатар игерілген қорлар мен
көмірсутекті шикізат өндірісінің негізгі өсімі Каспий теңізінің
акваториясынан өндірілетінін жүргізілген зерттеулер көрсетті.
Осы кезде Қазақстан Каспийдегі өз секторын игеруде
айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізді: 120-дан астам
перспективалы құрылымдар анықталды, олардың ішінде
Жамбай, Дархан, Ақбота, Сандуғаш, Әл-Фараби, Нұрсұлтан,
Ұлытау, Сары-Арқа, Песчаномыское-2, Ақмола, Азат, Жеңіс,
Ұлутас теңізі, Оқжетпес, Түркістан, Бұлбұл, Марал, Алатау,
Қазақ шығанағы, Сауысқан және басқалары; болжамды
ресурстар бағаланды, оның ішінде қайраңда орындалған
геологиялық-геофизикалық жұмыстар, оның ішінде: Жамбыл,
Дархан, Ақбота, Сандуғаш, Әл-Фараби, теңізге іргелес
жатқан құрлық учаскелеріндегі барлау жұмыстарының
материалдарымен бірге көмірсутектердің ірі қорлары бар
аймақтарды дәл анықтауға мүмкіндік берді; бұдан басқа,
Қашаған кен орнында мұнайдың коммерциялық табылғаны
және Қаламқас-теңіз құрылымында кен орнының ашылғаны
туралы жарияланды; жер қойнауын пайдалануға арналған
келісімшарттарға қол қоюға дайындық басталды; қолда
бар инфрақұрылым объектілеріне бағалау жүргізілді және
басым жобалар айқындалды; теңізде операциялар жүргізудің
ерекше экологиялық шарттары әзірленді.
Үкіметтің 1999 жылғы 29 маусымдағы №876
қаулысына сәйкес, Каспий теңізінде мұнай операцияларын
жандандыруды ескере отырып және мұнайдың төгілуінің
қоршаған ортаға әсерін, әсіресе осал табиғи орта, балық қорын
қорғау және тұщыландыру қондырғылары үшін су алынатын
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аудандарда қоршаған ортаға әсерін барынша азайту
мақсатында Үкіметтің 2000 жылғы 6 мамырдағы №676 басқа
қаулысымен Теңізде және Қазақстан Республикасының Ішкі
су айдындарында мұнай төгілуінің алдын алу және оларға
ден қою жөніндегі ұлттық жоспар бекітілді. Ұлттық жоспар
теңіздегі экологиялық апат жағдайында барлық тараптардың
(яғни мұнай компаниялары мен мемлекеттік органдардың)
іс-әрекеттерін реттейді және мұнайдың төгілуінің қоршаған
ортаға, адамдардың денсаулығына, флора мен фаунаға
әсерін барынша азайтуға бағытталған.
Осы және басқа да қисынды әрі тиімді шаралар
Қазақстанға Қазақстан Республикасы Президентінің 2003
жылғы 16 мамырдағы №1095 Жарлығымен бекітілген
Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің жаңа
мемлекеттік бағдарламасын әзірлеуді бастауға мүмкіндік
берді. Аталған бағдарлама Қазақстанның энергетикалық
ресурстарын пайдалану стратегиясы мен ҚР 2010 жылға
дейінгі Стратегиялық даму жоспарына сәйкес ҚР Үкіметінің
2002-2004 жылдарға арналған Бағдарламасының ережелері
негізінде әзірленді. Энергетика және минералдық ресурстар
министрлігіне әр жартыжылдықтың және бір жылдың
қорытындылары бойынша ҚР Президентінің Әкімшілігі
мен ҚР Үкіметіне Бағдарламаның іске асырылу барысы
туралы тұрақты негізде ақпарат беру тапсырылды. Бұл
бағдарлама қайраңдағы жұмыстарды жандандыруға,
болашақта көмірсутегі өндірісін өсіруге, миллиардтаған
инвестицияларды тартуға, инфрақұрылымды дамытуға және

мыңдаған жаңа жұмыс орындарын ашуға бағытталды. Оның
табысты іске асырылуы Қазақстанды әлемдегі ең ірі мұнай
және газ өндірушілермен теңестіретін еді.
Қазіргі мемлекеттік бағдарлама 10 жыл бұрын
- 1993 жылы бекітілген КТҚС игерудің мемлекеттік
бағдарламасының (1-кезең) қисынды жалғасы болды. Теңіз
мұнай-газ операцияларын жүзеге асырудың стратегиялық
ережелері мен әдістерін нақтылау қажеттілігі елдің
әлеуметтік-экономикалық дамуының қалыптасқан оң
үрдістерімен, көмірсутектердің әлемдік нарықтарындағы
және оларды тасымалдау бағыттарындағы өзгерістермен,
мұнай-газ секторында мемлекеттің мүдделерін қамтамасыз
ететін «ҚазМұнайГаз «Ұлттық компаниясы» ЖАҚ құрумен
байланысты болды.
Жаңа мемлекеттік бағдарлама 2015 жылға дейінгі
дамуды бір мезгілде бағалай және болжай отырып, 20032005 жылдарға келетін игеру кезеңін қамтыды. Теңіз
қайраңының пайдалы қазбалар, әсіресе мұнай мен газ көзі
ретіндегі маңызын арттырудың жаһандық үрдістері, сондайақ табиғатты ұтымды пайдалануды қоршаған ортаны қорғау
талаптарымен үйлестіру қажеттілігі ескерілді. Геологиялық
барлау жұмыстарын жүргізуден КТҚС көмірсутегі қорларын
пайдалануға көшу тәртібін аша отырып, бұл құжат іс
жүзінде қайраңды Қазақстандағы көмірсутегі өндірісінің
негізгі аймағына айналдыруға бағыттады. Қазақстандық
қайраңның мұнай ресурстарын әлемдік барланған қорларға
қосу жаһандық энергетикалық стратегияларда айқындаушы
фактор болып табылды. Үкімет былай деп мәлімдеді:
Қазақстан мұнай өндіруді Каспий акваториясына жоспарлы
түрде көшіру стратегиясын икемді ұштастыруға және
жекелеген перспективалы жобаларды жылдамдатуға дайын
болуға тиіс.
Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес КТҚС-ны игеруге сол
кезде бірқатар оң факторлар ықпал етті: саяси тұрақтылықты
қамтамасыз ететін және экономикалық дамудың жоғары

қарқынын ұстап тұруға жәрдемдесетін Қазақстанның
серпінді және сындарлы ішкі және сыртқы саясаты;
көмірсутектердің жаңа қорларының өсуімен салыстырғанда
энергия көздеріне сұранысты басып озу үрдісін туғызған,
әсіресе дамушы елдердегі экономикалық өсу; көмірсутектер
ресурстарының
әлемдік
қорларының
шектеулілігі;
көмірсутектердің көліктің, мұнай-химия өндірісінің әртүрлі
түрлері үшін ресурс ретінде басым болуы; ірі әлемдік мұнай
өндірушілердің экономикалық негізделген баға деңгейін
қамтамасыз етуге ұмтылысы; шетелдік инвесторлардың
қазақстандық қайраңға келуге дайындығы және т.б. Оған
қоса, жекелеген мамандықтар бойынша білікті кадрлардың
белгілі бір жетіспеушілігі байқалса да, ол үшін кәсіпорындар
шетелдік мамандарды тартуға мәжбүр болса да, Қазақстанда,
жалпы алғанда, мұнай-газ кешені салаларын қамтамасыз ету
үшін қажетті сапалы еңбек ресурстарының болуы қуанарлық
жайт болды. Қазақстандық ғылымды дамыту және теңізде
жұмыс істеуге қабілетті жергілікті кадрларды даярлау;
мүдделерін қорғай алатын және қандай да бір келісімшарттар
бойынша келіссөздер процестерін жүзеге асыра алатын
өз заң мектебін тәрбиелеу жөніндегі міндет тұрды. Теңіз
жобаларында қазақстандық тауарлардың, жұмыстардың
және қызметтердің үлесін қамтамасыз ету маңызды болды.
Расында, оң үрдістерді атап өте келе, жекелеген
тежеуші факторлардың да болғанын ескерген дұрыс, мұндай
факторлар да аз болған жоқ. Бұл - құрлықтағы жобалармен
салыстырғанда теңіз мұнай жобаларының құнының
жоғарылығы және ұзақ мерзімді алатыны; Каспийдің
күрделі тау-геологиялық, гидрологиялық және климаттық
жағдайлары және КТҚС табиғи ортасының техногендік
әсерлерге сезімталдығы; көмірсутегі шикізатында улы уытты
зат - күкіртсутектің болуы; ілеспе мұнай газын және өзге
де компоненттерді (күкірт) кәдеге жарату проблемалары;
өнеркәсіптік
және
көліктік
авариялардың
туындау
ықтималдығының болуы. Теңізде мұнай операцияларын
жүргізу кезінде төтенше жағдайлардың алдын алу және
оларға ден қою мәселелеріндегі құқықтық қатынастарды
реттейтін нормативтік базаның жеткіліксіздігі, КТҚС су
бассейнін бақылау мен қадағалаудың тиісті жүйесінің
болмауы, теңіздегі төтенше жағдайларды жою үшін теңіздегі
авариялық-құтқару қызметінің болмауы, сондай-ақ Каспий
маңы мемлекеттерінің мұнай төгілімдерінің алдын алу және
оларды жою саласындағы халықаралық шартының болмауы
да теңіз секторындағы жұмыстарды жандандыру үшін елеулі
теріс факторлар болды. Алайда тәуекелге бел буған соң, алға
қойылған мақсаттар орындалды.
2003 жылғы 14 наурызда Қазақстанның Каспий
қайраңының мұнай-газ ресурстарын тиімді және ұтымды
игеру, мұнай және газ ресурстарын ұлғайту, сондай-ақ
теңіз жобаларында жер қойнауын пайдалануға арналған
келісімшарттарда
мердігер
функцияларын
орындау
мақсатында «ҚазМұнайГаз» ҰК ЖАҚ Президентінің №80
бұйрығымен «ҚазМұнайТеңіз» теңіз мұнай компаниясы» АҚ,
ұлттық компанияның 100% еншілес кәсіпорны құрылды.
Оған, бағдарлама ережесіне сәйкес, барлық болашақ теңіз
жобаларына 50% қатысу құқығы берілді. Сонымен қатар, кен
орнын коммерциялық ашуға дейін Каспий құрылымдарын
барлауға байланысты барлық тәуекелдер шетелдік әріптеске
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жүктелді, бұл жаңадан құрылған және әлі нығайтылмаған
қазақстандық ұлттық компания үшін өте пайдалы болды.
Сол уақытта Үкімет ірі және орта перспективалы
құрылымдары бар 23-ке жуық бөлінбеген учаскені бөліп
алды, оларды бірінші кезекте конкурстарға қою керек еді.
Бағдарламада оларды игеру кезеңі үш кезеңге бөлінді.
Біріншісінде 2003-2005 жылдарға есептелген және КТҚС
әлеуетіне кешенді бағалау жүргізу, мұнай-газ деректерінің
бірыңғай ұлттық банкінің негіздерін қалау, Солтүстік Каспий
жобасының (пилоттық қазақстандық Теңіз жобасы ретінде)
мониторингін қамтамасыз етуді, теңіз мұнай операциялары
мен сервистік индустрияны қолдау үшін инфрақұрылым
негіздерін жасау, келісімдердің негізгі параметрлерін
айқындау, келісімшарттардың шарттары, барлау мен
өндіруге арналған учаскелер бойынша конкурстар мен
келіссөздер жүргізу, сондай-ақ Каспий көмірсутектерін
тасымалдау үшін маршруттарды зерттеп, таңдау көзделді.
Екінші кезең, 2006-2010 жылдары – қайраңды жедел игеру
кезеңі болды, ол уақытта КТҚС игерудің алғашқы мұнайгаз жобалары бойынша көмірсутектерді теңізде өндірудің
өсуі және экономикалық нәтижелер күтілді, сонымен бір
мезгілде тендерлерге жаңа теңіз блоктарын жоспарлы
түрде қою, халықаралық экологиялық стандарттарға сәйкес
келетін қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талаптарды
жетілдіру, мұнай-газ кешені мен сабақтас салалар үшін
қазақстандық мамандарды белсенді даярлау және қайта
даярлау, сондай-ақ теңіз операцияларын жағалауда қолдау
үшін инфрақұрылым құру және экспорттық мақсаттағы емес
қосымша құбыр қуаттарын салу көзделді. Әдетте барлау
жұмыстары басталғаннан бастап алғашқы коммерциялық
мұнай алынғанға дейін 8-10 жыл өтетінін растаған Теңіз
қайраңдарында қалыптасқан әлемдік жұмыс тәжірибесін
ескере отырып, 2011-2015 жылдары, үшінші кезең барысында,
56 платформадан және жасанды аралдардан 1100-ден астам
мұнай-газ ұңғымаларын бұрғылау, теңіз мұнай өндірісін
ұлғайту және жалпы республикалық көлемді қазіргі 50
млн тоннадан 100 млн тоннаға дейін жеткізу, осы деңгейде
көмірсутектер өндірісін келесі 25-30 жыл ішінде тұрақтандыру
көзделді. Үшінші кезеңде теңіз өндірісі тұрақты жоғары
деңгейге жетуі, ал теңіз операцияларында эксплуатациялық
қызмет басым бола бастауы керек еді.
Алғаш рет келісімшарттар жергілікті тауарларды,
материалдар мен қызметтерді міндетті пайдалануды,
қазақстандық мамандарды тартуды, сондай-ақ Каспий
мұнайындағы газ бен күкіртті кәдеге жарату жөніндегі
жобаларды іске асыруды көздеуге тиіс болды. Каспий
қайраңында іздеу, геофизикалық және өндіру жұмыстарын
жүзеге асыруды, теңіз, жағалау және әлеуметтік

инфрақұрылымды
дамытуды,
сондай-ақ
шикізатты
тасымалдау мен өткізу мәселелерін шешуді ескере отырып,
бағдарламаны іске асырудың бірінші кезеңінде 2620 жаңа
жұмыс орнын, екіншісінде – 16530, ал үшіншісінде-25390 ашу
көзделді. Осылайша, мұнай-газ саласы елдің ең ірі жұмыс
берушісі ретінде өз рөлін күшейтті.
КТҚС-да мұнай операцияларын жүргізу іздеу және
геофизикалық жұмыстарды жүргізу, анықталған кен
орындарын игеру және өндіруді ұйымдастыру, өндірісті
кеңейту, тасымалдау және өткізу, теңіз және жағалау
инфрақұрылымын қалыптастыру, еңбек ресурстары мен
әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту үшін орасан зор
инвестициялар салынды: бейінді министрліктің есептеуі
бойынша 2003-2005 жылдары талап етілетін сома шамамен
6 млрд АҚШ доллары, 2006-2010 жылдары - 10,3 млрд АҚШ
доллары, 2011-2015 жылдары-15,6 млрд АҚШ доллары
деп жобаланған. Қайраңды игерудің бірінші кезеңінде теңіз
мұнай-газ операцияларынан мемлекеттік бюджетке түсетін
тікелей түсімдер қол қойылатын бонустарды, Қашаған кен
орны бойынша коммерциялық табылым бонусын төлеу,
кен орындарын барлау және инфрақұрылым объектілерін
дайындау жөніндегі күрделі салымдарды игеру есебінен
қамтамасыз етілуге тиіс еді. Екінші кезеңде бұл сомалар
біржолғы төлемдердің азаюына байланысты азаяды деп
болжанғанымен, сонымен бірге инвестициялардың, импортты
алмастыратын тауарлар мен қызметтерді өндірудің, теңіз
операциялары инфрақұрылымы объектілерінің қызметтер
көлемі өседі деп жобаланды. Үшінші кезеңде мемлекеттік
бюджет теңіз операцияларынан айтарлықтай кіріс алуды
жоспарлады.
Владимир Школьник басқарған Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігі 2003 жылдың жазында
Канада мен Ұлыбританияда әлеуетті инвесторлар үшін
мемлекеттік
бағдарламаның
«әлемдік
тұсаукесерін»

өткізіп, жыл сайын кемінде үш учаскені барлау-өндіру
жүргізу жөніндегі конкурсқа шығаруды көздеді. Сонымен
қатар, блоктардың бір бөлігін Қазақстан ашық тендерге
қоймақшы болды, ал бір бөлігін шетелдік және отандық
инвесторлар арасынан серіктестерді өз бетінше таңдайтын
«ҚазМұнайГазға» беретін болды, содан кейін болашақ
жер қойнауын пайдаланушылардың кандидатураларын
ҚР Үкіметі талқылап, бекітуге тиіс болды. Энергетика
министрлігінің пікірінше, мұндай тәсіл ұлттық компанияның
мемлекет тарапынан шешімдері мен іс-қимылдарын бақылау
жағдайында жасалатын келісімшарттардың ашықтығы
қағидаттарын бұзбайды.
Республикада
жұмыс
істейтін
шетелдік
мұнай
компанияларының
өкілдері
конкурстардың
ұйымдастырылуын күтіп, Қазақстан таяудағы 100 жылда
орасан зор мұнай-газ елі болып қала беретінін мәлімдеді және
оны көмірсутек шикізаты қорлары бойынша екі Солтүстік
теңізбен салыстырды.
Ақиқатында, батыстық компаниялардың каспий
блогына әуелден-ақ қызығушылық танытқанына қарамастан,
келіссөздер ҚР Үкіметі 2004 жылғы 1 қаңтарда енгізілген
жер қойнауын пайдаланушыларға арналған жаңа салық
режимінің кейбір талаптарын азайтуға келісім берген соң

ғана жанданды. Бұл тұрғыда 2005 жыл әсіресе ерекше жыл
болды. Ресей тарапымен бірлесіп атқаратын жұмыстарды
ұйымдастыру мақсатында «ҚазМұнайГаз» бен «ЛУКОЙЛ»
арасындағы 1 млрд АҚШ долларынан астам инвестиция
салынатын Хвалынское кен орнын игеру үшін тепе-теңдік
негізінде «Каспий мұнай-газ компаниясы» ЖШҚ бірлескен
кәсіпорнын құру туралы келісімге; «ҚазМұнайГаз» және
«ЦентрКаспнефтегаз» ЖШҚ («ЛУКОЙЛ» мен «Газпромның»
БК) арасындағы Орталық құрылымын ӨБК шарттарымен
игеру үшін консорциум құру туралы келісімге; ҚР Энергомині,
«ҚазМұнайГаз» және «Роснефть» арасындағы 23 млрд АҚШ
доллары көлеміндегі инвестициямен Каспийдің қазақстандық
секторындағы Құрманғазы мұнай-газ құрылымын игеру
бойынша 55 жылдық мерзімге арналған ӨБК қол қойылды.
Сонымен қатар, «ҚазМұнайГаз» бен Каспий теңізіндегі мұнай
жобаларында Корея консорциумы атынан өкілдік ететін
Корея ұлттық мұнай корпорациясы арасында Жамбыл каспий
учаскесін барлау және игеру барысындағы болашақ бірлескен
қызметтердің негізгі шарттарын бекіткен, осы учаске
бойынша қағидаттар туралы келісім жасалды. CNOOC Қытай
мұнай секторы көшбасшыларының бірі мемлекеттік мұнай
алыбы CNPC және «ҚазМұнайГаз» компаниясымен Дархан
блогын барлау және әзірлеу туралы келісімге қол жеткізді, ал
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«ҚазМұнайГаз» және норвегиялық Statoil Абай учаскесінде
техникалық-экономикалық бағалау жұмыстарын орындау
үшін өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойды.
«ҚазМұнайГаз» және «Лукойл-Шельф» компанияларының
Түпқараған учаскесінде алғашқы барлау ұңғымасын сәтсіз
бұрғылағанына қарамастан, Батыс корпорацияларының
Каспий теңізінің қазақстандық секторына қызығушылығы
күрт өсті.
Үкіметтің және мұнай өндіруші компаниялардың Каспий
өңіріндегі қазақстандық жер қойнауын игеруді қарқындату
жөніндегі жоспарлары сөзсіз мұнда теңіз және жағалау
инфрақұрылымын дамыту қажеттігін туғызды. Бәрін бірге
алып қарасақ та, бөлек алып қарасақ та инвестициялық
жобалар қанша тартымды болғанымен, түпкілікті есепте ел
экономикасын күрделі инфрақұрылымдық қолдау жасамай,
ғаламат нәтижеге қол жеткізуі мүмкін емес еді. Межеленген
мұнай операцияларының сәтті орындалуы көп жағдайда
базалық сервистік объектілердің болуына байланысты
болды. Тек өндірістік және инфрақұрылымдық жобалар
біріктірілген жағдайда ғана бюджетке миллиардтаған кірістер
кіреді.
2003 жылдың 26 желтоқсанында «ҚазМұнайГаз»
құрылымында теңіз және жағалау инфрақұрылымын құру
жөніндегі жоспарларды тиімді іске асыру үшін «ТеңізСервис»
ЖШС мамандандырылған сервистік компаниясы құрылды.
Ол Каспий теңізінің қазақстандық секторын табысты игерудің
басты факторларының бірі ретінде жағалау инфрақұрылымы
объектілерінің меншік иесі және операторы болып, мұнай
операцияларын қолдау бойынша кең спектрлі логистикалық
және өндірістік қызметтерді ұсына бастады.
2005 жылы Қазақстанда «Каспий теңізінің қазақстандық
секторының жағалау белдеуін дамытудың кешенді жоспары»
әзірленіп, бекітілді, осы жоспар бойынша 2010 жылы Каспий
жобаларын іске асырудағы соңғы өзгерістерді ескере
отырып, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-мен шарт бойынша «Қазақ
мұнай және газ институты» АҚ (ҚМГИ) жаңартылды. Осы
кезде жұмыстың нақты көлемі анық болды, бұл жағалау
инфрақұрылымы объектілерінің мерзіміне, саны мен қуатына
белгілі бір түзетулер енгізуді талап етті. Теңіз кен орындарын
игеру сценарийі егжей-тегжейлі баяндалды. Жоспардың
жаңартылған нұсқасына сәйкес, теңіз кен орындарының
тұрып қалуын және сәйкесінше оларды күтіп-ұстауға
жұмсалатын шығындарды болдырмау үшін жағалаудағы
инфрақұрылым объектілері теңіз кен орындарын дамыту
кезеңдерімен қатарлас салынуы керек.
Жағалау
инфрақұрылымы
объектілері
орналастырылатын негізгі пункттер ретінде Атырау және
Ақтау қалалары, сондай-ақ Маңғыстау облысының Баутино
және Құрық кенттері айқындалды. 2010 жылға қарай Каспий
теңізінің жағалауында теңіз мұнай операцияларын бастапқы
қолдау үшін қажетті жағалау инфрақұрылымының жиырмаға
жуық объектісі, көпшілігі Баутинода салынды. Атап айтқанда,
Agip KCO мұнда теңіз операцияларын қолдаудың екі базасын
– өзіне меншікті және «ТеңізСервис» ЖШС-мен бірлескен
базасын, сондай-ақ теңіз кемелеріне май құю станциясын
және тас жынысты жөнелту бойынша айлақ кешенін салды.
«Балықшы» ЖШС, Caspian Energy Services БК, Geo Energi
Group ЖШС, «Сага Аташ» ЖШС, Баутино теңіз порты, ҚР

Қорғаныс министрлігінің айлақтары салынды. Ақтауда
Ақтау халықаралық теңіз сауда порты, «Терминалекс»
компаниясының үш резервуарлық паркі, «Артис Оверсиз»
ЖШС, «ҚазТрансОйл» АҚ, сондай-ақ Keppel металл
құрылғыларының зауыты жұмыс істеп тұрды. Құрықта
«Ерсай» Каспий верфі мен құбырларды бетондау зауыты
салынды, жаңа порт қуаттары дами бастады. 2010 жылы
Аташ кентінде теңіз мұнай операцияларын қолдау базасы
пайдалануға берілді, Баутино кенті ауданында өндірістік
алаң және шағын кемелерді жөндеу зауыты салынды.
«ТеңізСервис» ЖШС 2005-2010 жылдары құрамында мұнайы
бар ағындарды кәдеге жаратуды орната отырып, уытты
өнеркәсіптік қалдықтарды көму полигонының құрылысы
мен дамуына шамамен 112,5 млн теңге, Баутинодағы теңіз
мұнай операцияларын қолдау базасына – 1,1 млрд теңгеден
астам, теңіз кемелеріне май құю станциясына – 3,1 млрд
теңгеден астам, тас жыныстарын тиеуге арналған айлаққа
– 1,3 млрд теңгеге жуық және т.б. қаражат жұмсады.
Каспийдегі қазақстандық кен орындарын болашақта игеру
шеңберінде ұңғымаларды бұрғылауға арналған көптеген
жасанды аралдардың, оларды тиеуге арналған айлақтардың
құрылысы, құбырлар, жабындар, металл конструкцияларын
өндіру үшін қуаттарды одан әрі дамыту жоспарланған
болатын.
КТҚС-дағы теңіз мұнай операцияларының болжамды
өсуіне және басқа өңірлерден, атап айтқанда Ресейден,
Әзірбайжаннан
және
Түркіменстаннан
бұрғылау
қондырғыларын тарту есебінен жабылған Каспийдегі
бұрғылау қызметтері нарығындағы қуаттардың тапшылығына
байланысты Қазақстанда алғашқы Теңіз Бұрғылау баржасын
салу қажеттігі туындады. Жеке бұрғылау баржасының
болуы қазақстандық жер қойнауын пайдаланушылар
тарапынан перспективалы учаскелерде барлау, бағалау және
пайдалану жұмыстарын жүргізу жөніндегі келісімшарттық
міндеттемелердегі мерзімдердің орындалмай қалу қаупін
сейілтті. Теңіздің қазақстандық секторында геологиялық
барлау жұмыстарын жүргізуге арналған Caspian Explorer
жартылай су асты бұрғылау қондырғысының (ЖБҚ)
құрылысын «ҚазМұнайГаз» және Каспий мұнай жобасының
Корей консорциумы 2012 жылдың жазында аяқтады. Оның
құны 150 млн АҚШ долларын құрады, ал Тапсырыс беруші
Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering Co., LTD болды.
Бұрғылау платформасының модульдері әртүрлі елдерде
бөлшектеп жиналды, содан кейін Қазақстанға ВолгаДон каналы арқылы жеткізілді, содан кейін олар «Ерсай
Каспиан Контрактор» ЖШС өндірістік қуаттылықтарында
құрастырылды. Баржа таяз суда бұрғылау жұмыстарын
жүргізуге арналған, мұнда теңіз тереңдігі небары 2,5-5,5
метр, ұңғымаларды бұрғылаудың максималды тереңдігі 6000
метр. Жаңа ЖБҚ сенімгерлік басқару шартымен операторға
- «ҚазМұнайТеңіз» еншілес компаниясы «Теңіз Бұрғылау»
ЖШС пайдалануға берілді. Осы бұрғылау қондырғысы
Каспий теңізінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік
туы астында пайдаланыла бастаған Parker Drilling
америкалық комапниясының «Сұңқар» ЖБҚ-дан кейін екінші
қондырғы болды. Жаңа бұрғылау қондырғысын пайдаланған
алғашқы объекті Жамбыл Каспий учаскесі болды, оны
игеру 2008 жылдан бастап «ҚазМұнайТеңіз «ТМК» АҚ-ға
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(үлесінің 73%) және жеті ірі Оңтүстік Корея компанияларын
қамтитын Корей консорциумына (27%) жүктелді. Баржаны
теңіз операцияларын жүргізу кезінде де, басқа Каспий
блоктары мен кен орындарында да Каспийдегі жоғары
мамандандырылған бұрғылау қызметтері нарығының
шеттен тартылатын бұрғылау қондырғыларына тәуелділігін
төмендету үшін пайдалануға болады деп жобаланды.
2015 жылы «Ерсай Каспиан Контрактор» ЖШС құрғақ
докта ені 72 метр және биіктігі 64 метр және тереңдігі
6000 метрге дейінгі ұңғымаларды бұрғылауға қабілетті
«Сәтті» бірінші өздігінен көтерілетін жүзбелі бұрғылау
қондырғысының (ӨЖБҚ) құрылысы аяқталды. ӨБЖҚ Caspian
Explorer PBU-дан өзгеше болды, ол биіктігі 36 қабатты көп
қабатты ғимаратпен салыстыруға болатын биіктігі 119
метр үш үшбұрышты тіректері бар модификацияланған
үшбұрышты корпустан құрастырылды, бұл оған теңізде 5-тен
80 метрге дейінгі тереңдікте бұрғылауға мүмкіндік берді.
ӨБЖҚ-да қызметкерлерге арналған тұрғын үй және тікұшақ
алаңы қарастырылған. Құрылымның жалпы салмағы 10800
тонна болды. Бортта бір уақытта 86 адам жұмыс істей алады.
ӨБЖҚ жүйелері коррозиялық белсенді жағдайларда, сондайақ күкіртсутек бар болған жағдайда жұмыс істеуге арналған.
Бұл қондырғыларда нөлдік төгінді талаптарын сақтау, яғни
өндірістік қызмет нәтижесінде пайда болатын қалдықтардың
барлық түрлерін теңіз ортасына төгуге толық тыйым
салу көзделген, осылайша барлық қалдықтар жиналып,
герметикалық контейнерлерде қайта өңдеу және кәдеге
жарату үшін жағаға тасымалданады. Бұл мәселелер теңізде
мұнай бұрғылау ісін жүргізуде басты рөл атқарады. Мексика
шығанағындағы Deepwater Horizon платформасында болған
апат теңіз экологиясына үлкен зиян келтіріп, КТҚС-да мұнай
операцияларын жүргізу кезінде экологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету проблемасын шиеленістірді.
Апат болған жағдайда Каспийдің экожүйесін (оның
ішінде сулы-батпақты алқаптарды) теріс салдарлардан
қорғауды қамтамасыз етуге арналған Солтүстік Каспий
теңізінің мұнай төгілуіне ден қою экологиялық базасын
(СКМЭБ) жағалауға орналастыру - Каспийдегі теңіз мұнай
операцияларын қолдау объектілерінің бірі болғанын атап
көрсеткен жөн. Бұл базасыз Қашаған алып кен орнын
өнеркәсіптік игеру және пайдалану жұмыстарын бастау
мүмкін болмады, онда жоғары қысымды коллектор тереңде
жатыр, ал оның құрамында қышқыл газдың көп мөлшері
бар парафинді негіздегі мұнай бар. Осыған байланысты
Солтүстік Каспий экологиялық базасының құрылысынан
басқа, мұнайдың төгілуіне ден қоюдың ұқсас объектілерін,
сондай-ақ Баутино, Ақтау және Құрықта экологиялық
мониторинг қызметтері мен орталықтарын құру мүмкіндігін
қарастыру ұсынылды. Мұның бәрі Каспийде жұмыс істейтін

мұнай компанияларының теңіздегі мұнай операцияларын
жүргізу кезінде экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
мәселелеріне деген көзқарастарының маңыздылығын
көрсетті.
Алайда, Каспий теңізінің қазақстандық қайраңын
игеру бойынша дайындық жұмыстарының ауқымдылығына
қарамастан, мұнайшылардың теңіз бұрғылау көлемінің,
мұнай мен газ өндіру мен экспортының және бюджет
кірістерінің өсуіне деген үміттері тез әрі жуық арада орындала
қоймады. Каспий мінез көрсетіп, мүлдем жаңа тәсілдерді
ұйымдастыруды талап етті. КТҚС-ны игерудің 2003 жылғы
мемлекеттік бағдарламасының қолданылуы 2015 жылы
аяқтады, сонымен бірге қазақстандық теңіз жобаларынан
француздық Total (Жеңіс учаскесі), италиялық Eni (Шағала
учаскесі), америкалық ConocoPhillips (Қашаған кен орны
және «Н» блогы), норвегиялық Statoil (қазіргі Equinor ASA,
Абай блогы) кетіп қалды.
Қалай болғанда да, кейбір шетелдік компаниялардың
қайраңнан кетуі қазақстандық мұнайшыларды абыржытқан
жоқ. Өткен кезеңде олар Каспийге басқа елдердің
қызығушылығын арттыра отырып, қателіктермен жұмыс
жүргізді, жер қойнауын пайдалану саласындағы заңнаманы
жетілдірді, келіссөздерге бұрыннан тиімді және сенімді
серіктестерді тартты.
2019
жылы
ресейлік
«ЛУКОЙЛ»
компаниясы
Қазақстанның
Энергетика
министрлігімен
және
«Қазмұнайгазбен» бір барлау ұңғымасын бұрғылау және
сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізу бойынша ең төменгі
міндеттемені болжайтын Жеңіс блогын әзірлеуге келісімшарт
жасады. «Лукойл» мен «ҚазМұнайГаз» арасындағы жер
қойнауының басқа учаскесі - Әл-Фараби (бұрын I-P-2 деп
аталған) арасындағы параллель келіссөздер 2021 жылғы
маусымда Ресей тарапының «Әл-Фараби Оперейтинг»
ЖШС-дан 49,99% сатып алу туралы келісімге қол қоюымен
аяқталды. «ЛУКОЙЛ» сонымен қатар Ресей қайраңында
сәтті дамып келе жатқан Хвалынское және Центральная кен
орындарын барлау және игеру бойынша бірлескен жобаларды
жандандыру мүмкіндігі туралы мәлімдеді. Бұл өзара қарымқатынас Қазақстан мен Ресейге Каспийде бірлесіп жұмыс
істеу үшін жаңа мүмкіндіктер ұсынады.
Бүгін Қазақстан қайраңында болашақта игерілетін
тағы бірнеше перспективалы жобалар кезекте тұр, олар: «Н»,
«Жамбыл», «Жемчужины», «Исатай», «Сәтпаев». Бұл кеніштер
де зор үміт күттіріп отырған жобалардың қатарында.
Қазақстанның тәуелсіздік алған алғашқы жылдары
құрлықта көмірсутек шикізатын өндірудің сенімді өсуін,
сондай-ақ мұнайшылардың теңіз операцияларын дамыту
жөніндегі перспективалы жоспарларын ескере отырып,
мұнай мен газ экспорты туралы мәселе басынан бастап
көтерілді. Ресей мен Қытай сияқты аса ірі және серпінді дамып
келе жатқан елдердің аумақтық жақындығы Қазақстан
үшін көмірсутектерді шығару үшін кең перспективалар
ашты - олардың нарықтарына шығуды қамтамасыз ету үшін
магистральдық құбырлар жүйесін дамыту және жетілдіру
қажет болды. Осыны түсінген Қазақстан егемендік алған
алғашқы күннен бастап осы жұмыстарға дереу кірісіп кетті.

«КАСПИЙДЕГІ ІРІ
КЕН ОРЫНДАРЫН
БІРІГІП ТЕҢДЕЙ ИГЕРУ
БІЗДІҢ ҚАРЫМҚАТЫНАСТАРЫМЫЗДЫ
ЖАҢА ДЕҢГЕЙГЕ
КӨТЕРІП ҚАНА
ҚОЙМАЙ, СОНЫМЕН
ҚАТАР БАСҚАЛАРҒА
ҮЛГІ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ».
Нұрсұлтан Назарбаев,
ҚР Тұңғыш Президенті
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Егемен Қазақстанның 30 жылдығының мемлекет үшін ең ауқымды
жобалардың бірі саналатын, өзі жұмыс істеген жылдары Қазақстан,
Ресей және ірі халықаралық мұнай компаниялары арасындағы
ынтымақтастықтың сенімді және өзара тиімді көпіріне айналған Каспий
құбыр консорциумының (КҚК) 25 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс
келуі бекер емес.
КСРО ыдырағаннан кейін ондаған жылдар бойы қалыптасқан
байланыстар бұзылып, жас мемлекет экономиканы қалпына келтіру
және қайта көтеру процесінде көптеген қиындықтарды еңсеруге мәжбүр
болды. Бұл күрделі жұмыстың маңызды бөлігі КҚК халықаралық
жобасын іске асыру болды. Оның қашан да Қазақстанда да, Ресейде де
ең жоғары деңгейде айтарлықтай қолдауға ие болып отырғанын ерекше
атап өткен жөн.
25 жыл бұрын қаланған, барлық қатысушылардың мүдделерін өзара
есепке алуға негізделген берік іргетас Консорциумның әрі қарай дамуы,
Теңіз – Новороссийск құбыр жүйесінің қуаттарын серпінді ұлғайту үшін
сенімді базаға айналды. Бүгінгі таңда 11 акционер тығыз, табысты және
тиімді ынтымақтастықты одан әрі жалғастыруда. Мұндай стратегиялық
серіктестік алдағы уақытта да нығайып, жетілдіріліп, жаңа мазмұнмен
толығып, жаңа, одан да жарқын жетістіктерге әкелетініне сенеміз!
Барлық қазақстандықтарға бейбітшілік, жақсылық, өркендеу мен
тұрақтылық тілеймін!

Николай ГОРБАНЬ,
КҚК бас директоры
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ТРИУМФАЛДЫ

ҚҰБЫРЛАР

6-тарау
«МҰНАЙМЕН ТЕК ТЕМІРДЕЙ АДАМДАР ҒАНА АЙНАЛЫСА
АЛАДЫ. БҰЛ - ЖІГЕРСІЗДЕРДІҢ ІСІ ЕМЕС».
Борис Акунин,

жазушы, әдебиеттанушы, аудармашы, қоғам қайраткері

М

емлекеттік тәуелсіздікке қол жеткізген алғашқы
күндерден бастап Қазақстанның құбыр арқылы
тасымалдау саласында жүргізіп келе жатқан
саясаты көбінесе мұнай-газ өндіру өнеркәсібінің
даму қарқынымен айқындалды. Өндіру көлемінің өсуі
қолданыстағы мұнай мен газ тасымалдау жүйелерінің қуатына
байланысты болды.
КСРО ыдыраған соң Қазақстанда мұнай мен газды
тасымалдау үшін салыстырмалы түрде дамыған мынадай
құбыр инфрақұрылымы болды: мұнай Өзен-Ақтау (1966 жылы
салынған), Өзен-Атырау 1(970 жыл), Өзен-Атырау-Самара (1971

жыл), Қаламқас-Қаражамбас-Ақтау (1975 жыл), Ембі мұнай
құбырлары (1977-1983 жылдар), Павлодар-Шымкент (19771983 жылдар) Жаңажол-Кеңқияқ (1984 жыл), Прорва-Құлсары
(1986 жыл), Кеңқияқ-Орск (1986 жыл), Теңіз-Грозный (19881990 жылдар) және Құмкөл-Қарақойын (1990 жыл) жүйелері
бойынша айдалды; газ тасымалдауды Бұхара-Орал (1961-1964
жылдар), Бұхара газды ауданы – Ташкент – Бішкек – Алматы
(БГР-ТБА, 1961-1968 жылдар), Орта Азия–Орталық (1967-1986
жылдар), Одақ, Орынбор-Новопсков (1975 жыл), ОкаремБейнеу (1975 жыл), Мақат-Солтүстік Кавказ (1987 жыл), ГазлиШымкент (1988 жыл) газ құбырлары қамтамасыз етті.
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ТРИУМФАЛДЫ ҚҰБЫРЛАР

Димаш ДОСАНОВ,
«ҚазТрансОйл» АҚ Бас директоры

КОМПАНИЯ МЕН САЛАНЫҢ ӨРКЕНДЕУІ ТУРАЛЫ:
«ҚазТрансОйл» АҚ егемендіктің алғашқы он
жылдығында құрылған көптеген басқа кәсіпорындар сияқты Қазақ КСР жұмыс істеген кезеңде салынған өндірістік қуаттардың мұрагері болды. Қазақстан аумағында көмірсутектерді тасымалдаудың
толыққанды жүйесін қалыптастыру үшін құбыр
желісін кеңейту және жаңғырту бойынша бірқатар
инвестициялық жобалар іске асырылды. Мәселен,
магистральдық мұнай құбырларының оқшауланған
батыс және шығыс тармақтары біріктірілді, Кеңқияқ–Атырау, Әлібекмола–Кеңқияқ, Солтүстік Бозашы
– Қаражанбас, Атасу–Алашанькоу, Кеңқияқ–Құмкөл
мұнай құбырлары пайдалануға берілді, Атырау–Самара мұнай тасымалдау маршрутының, Ақтау портының қуаты, сондай-ақ бірнеше теміржол төгу мен құю
терминалдары ұлғайтылды. Бұл орасан зор жұмыс
отандық мұнай құбырлары жүйесінің қауіпсіздігі мен
сенімділігін арттырып қана қоймай, республиканың
экспорттық әлеуетін нығайтуға мүмкіндік берді.
Бүгінде Қазақстан - көмірсутегін өндіру және
экспорттау бойынша әлемдік көшбасшылардың
бірі. Елімізде өндірілетін мұнайдың шамамен 38%
«ҚазТрансОйл» АҚ магистральдық мұнай құбырлары
жүйесі арқылы тасымалданады. Компания мұнайды
тұрақты түрде бірнеше бағыт бойынша тасымалдауды қамтамасыз етеді: Қара, Балтық теңіздерінің порттары, Орталық және Шығыс Еуропа елдері, Транскавказ дәлізі, Қытай Халық Республикасы.
Компанияның құбыр жүйесі бойынша жүк жөнелтушілері Қазақстанның 80-нен астам мұнай өндіруші кәсіпорындары болып табылады. Сонымен
қатар, компания өзінің транзиттік әлеуетін дамытуда.
Тек 2014 жылдан бастап Прииртышск–Атасу–Алашанькоу бағыты бойынша Ресей мұнайын тасымалдау жылына 10 млн тоннаға дейін ұлғайды.
Қазіргі уақытта «Қазақстан – Қытай» магистральдық мұнай құбыры жүйесінің құрылысы
жалғасуда. Бұл стратегиялық маңызды жобаны іске
асыру 2000 жылдары тәуелсіз Қазақстанның көмірсутектерді тасымалдаудың көпвекторлы жүйесін
құру және елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі саясаты шеңберінде басталды.
Оны аяқтау Павлодар және Шымкент мұнай өңдеу
зуыттарының жүктемесін қамтамасыз етуге, Батыс

Қазақстаннан Қытайға жеткізілетін мұнай көлемін
ұлғайтуға мүмкіндік береді. Қазір «ҚазТрансОйл» АҚға отандық мұнай өңдеу зауыттарына жеткізілетін
шикізаттың 90% астамы тиесілі.
Ұлттық оператор ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ саладағы инновациялық әзірлемелердің пайда болуын
мұқият қадағалап отырады және олардың үздіктерін
өндірістік процеске енгізеді. Мәселен, Қазақстанда мұнай тасымалдауды басқару үшін диспетчерлік
бақылау және басқару жүйесі (SCADA) енгізілген. Сонымен қатар, Нұр-Сұлтан қаласында бас диспетчерлік басқарма құрылды.
Жыл сайын «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік объектілерді салуға, жаңғыртуға және жөндеуге инвестиция құйып отырады, өйткені бұл процесс қызметтің
ажырамас бөлігі болып табылады. Тек соңғы бес
жылдың ішінде осы мақсаттарға 228,5 млрд теңге
жұмсалды.
«ҚазТрансОйл» АҚ Қазақстан аумағында орналасқан экология, денсаулық және қауіпсіздік саласындағы менеджмент жүйесінің халықаралық
стандарттарын өндіріске сәтті енгізген алғашқы
компаниялардың қатарына кіреді. Атырау және
Маңғыстау облыстарындағы тарихи ластануды жою
бағдарламасы аясында компания 24 гектардан
астам бүлінген жерлерді қалпына келтіру және шаруашылық айналымына қайтару үшін 4,5 млрд теңге
инвестиция салды.
Компания кәсіби ұжымды қалыптастыруға, қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге және
мұнай құбыршыларының жаңа буынын дайындауға
басым көңіл бөледі. 2019 жылы еліміздің оқу орындарының студенттері үшін «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік
объектілерінде ақылы кәсіптік практикадан өту бойынша жоба апробациядан өтті.
Бүгінде компанияда 6,7 мың қазақстандық еңбек етеді. Олардың үздіксіз білім алуға және біліктілігін арттыруға мүмкіндігі бар. «ҚазТрансОйл» АҚ
әрбір қызметкері қосқан жеке үлесінің арқасында
Қазақстан экспорттық міндеттемелерді сәтті орындап, ұлттық энергетикалық қауіпсіздік мәселелерін
шешіп келеді.
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МҰНАЙ

ТАСЫМАЛДАУ
Қолданыстағы мұнай құбыры жүйелерінің негізгі бөлігі
көмірсутектерді ел ішінде тасымалдауды қамтамасыз етті,
мұнайды республикадан тыс жерлерге жеткізу АтырауСамара артериялары арқылы жүзеге асырылды (бұдан басқа,
моральдық және техникалық жағынан ескірген қуаттарды
пайдаланатын Ақтау теңіз сауда порты және теміржол болды,
әрі әрбір маршруттың экспорт үшін мүмкіндіктері шектеулі еді,
мысалы, қазақстандық мұнай экспортының көлемі ресейлік

«Транснефть» компаниясы жылына 3-4 млн тонна көлемінде
бөлетін квоталарға байланысты болды); ал газ тіпті транзиттік
болды, себебі ол Орта Азиядан әкелінетін еді.
Бұл арада Қазақстанға ірі шетелдік мұнай-газ
компанияларының келуімен, өндіру көлемінің және Каспийдегі
теңіз жобаларының болашақтағы мүмкіндіктерінің өсуімен
қазақстандық көмірсутектерді әлемдік нарықтарға шығаруға
қабілетті экспорттық жүйелерді шұғыл түрде дамыту қажет

болды. Нұрсұлтан Назарбаев пен оны толық қолдайтын
Министрлер кабинеті енді қазақстандық мұнайсыз зерттеу
немесе іске асыру сатысында тұрғандардың арасынан бірдебір экспорттық бағыт шыға алмайтынына сенімді болды:
«Қазақстанның нық ұстанымы бар еді - құбырлар неғұрлым
көп болса, соғұрлым республика үшін тиімді болады. Бұл
жерде саяси пікірлер жоқ», - деді ҚР Премьер-Министрі
Қасым-Жомарт Тоқаев.
Теңіз алып кен орнын игеру бойынша бірлескен кәсіпорын
құру жөніндегі келіссөздер жүргізумен қатар Қазақстан
Теңіз мұнайын Ресей аумағы арқылы сыртқы нарықтарға
экспорттау мүмкіндігін талқылауға кірісті. Бұл бағыт ең қысқа
болып көрінді және оны іске асыруға жұмсалатын шығын да аз
болды. Мұндай мұнай құбырларын басқа елдердің аумақтары
арқылы салудың әрдайым маңызды геосаяси құрамдас
бөліктері болады, сондықтан Ресей тарапымен келіссөздер
айтарлықтай күрделі өтті.
Көп жылдар өткен соң Нұрсұлтан Назарбаев өзінің
«Қазақстан жолы» кітабында бұл жағдайды былай деп еске
алады: «Бірде маған біздің Премьер-Министр Н. Балғымбаев
келіп: «Бітті! Жағалай бас тарту, ылғи іріткі салу, байқаймын,
мәселе шешілмейтін түрі бар», - деді. Мен оған тайға таңба
басқандай етіп қысқаша хат дайындап, Ресей мұнай құбырын
тартуға қатысудан бас тартқан жағдайда, өз жері арқылы мұнай
тасымалдаудан түсетін қаншама ақшадан айырылатынын
қадап көрсетуді тапсырдым. Б. Ельцин Кремль ауруханасында
емделіп жатқан еді. Мен сол ауруханаға бардым. Екі сағатқа
созылған әңгімеден соң мәселе шешілді».
Теңіз мұнайын Ресей аумағы арқылы әлемдік
нарықтарға шығару жөніндегі экспорттық жүйені құру
жобасы Қазақстан Республикасы мен Оман Сұлтанатының
Үкіметі арасында 1992 жылғы 17 маусымда Каспий құбыр
консорциумын (КҚК) құру туралы үкіметаралық келісімге
қол қоюдан басталды. 1992 жылғы 23 шілдеде осы Келісімге
Ресей Федерациясы қосылды. Келісімде Ресей мен Қазақстан
қолданыстағы құбыр активтерін консорциумға береді, ал
Оман жобаны қаржыландыруды қамтамасыз етеді деп
көзделген. Консорциумдағы қатысушылардың үлесі тең
бөлінуі керек еді. Алайда Оман қажетті қаржыландыруды
тарта алмады. 1995 жылы дайындалған инвестициялық
жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі Ресей
Федерациясының мемлекеттік сараптамасы пысықтауға
жіберді. Басталып кеткен жекешелендіру процесін және
Каспийде мұнай өндіретін негізгі компаниялардың мүдделерін
ескерместен мемлекетаралық деңгейдегі келісімнің жасалуы
негізгі проблема болып табылады. Мұны Оманға жобаны
қаржыландыруға кепілдік беруден бас тартқан Еуропалық
Қайта Құру және даму банкі де көрсетті.
Сондай-ақ, КҚК жөніндегі шартты РФ Мемлекеттік
Думасында ратификациялау жоспарланған болатын, бірақ ол
жүзеге аспады, өйткені қолданыстағы Ресей арқылы мұнай
тасымалдау тармағын пайдалануды талап еткендер де болды.
1992 жылы ҚР Премьер-Министрінің орынбасары,
энергетика және отын ресурстары министрі болған Қадыр
Байкеновтің айтуынша, Ресей тарапымен келіссөздер
өте күрделі жүргізілді, өйткені Ресей атынан келіссөздер
процесіне өкілдік еткен «Транснефть» АК бәсекелес тәуелсіз
мұнай тасымалдау компаниясының болуына қарсы еді.
«Экологиялық мәселелерді қарастыру, мұнай құбыры
трассасының өтуіне біраз аймақтардың келісімін алу
келіссөздердің ұзаққа созылуының себебі болды, себебі
өңірлер түрлі проблемаларды, соның ішінде қаржылық

1992 жылғы 17 маусымда Қазақстан Республикасы мен Оман сұлтандығы
арасында Каспий құбыр консорциумын құру туралы бірінші негіздемелік
келісімге қол қойылды. Бір айдан кейін оларға Ресей Федерациясы қосылды

Сәуір 1996. Алматы. КҚК қайта ұйымдастыру туралы құжаттарға қол қою.
Солдан оңға қарай: Ғ.К. Кешубаев,Н.Ө. Балғымбаев, сондай-ақ Оман
Сұлтандығының мұнай министрі Макбул Али бин Сұлтан

Ресей КТК-ге қосылды.
Солдан оңға қарай: Оман Сұлтандығының мұнай министрі С. Әл-Шанфари,
Ресей Федерациясы Үкіметі Төрағасының орынбасары В.С. Черномырдин,
Премьер - Министрдің орынбасары-Энергетика және отын ресурстары
министрі Қ.Қ. Байкенов.1992 жыл
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өтемақы мен басқа проблемаларды алға тартты. Ресейдің
бұл жобаға кіруі сол кезде Ресей Федерациясы Үкіметі
төрағасының орынбасары болған Виктор Черномырдиннің
қолдауымен жүзеге асырылды. «Теңізшевройл» БК
құрылғаннан кейін Ресей «Транснефть» меркаптаннан
арылту процесіне ұшырайтын болса, теңіз мұнайын өзінің
құбырына қабылдауға тиіс деген шарт қойды. Бұл Теңіз
кен орнында мүнай өндіруді 1 млн тоннаға дейін мәжбүрлі

түрде төмендетуге және жедел түрде меркаптаннан арылту
бойынша қондырғыны салу қажеттілігіне алып келді», - деді
ол.
Қазақстан басшысының жігерлігі мен табандылығының
арқасында 1996 жылғы 27 сәуірде Алматы қаласында Каспий
құбыр консорциумын (КҚК) қайта ұйымдастыру туралы
хаттамаға қол қойылды. Ал 1996 жылғы 6 желтоқсанда
Мәскеу қаласында КҚК қайта ұйымдастыру туралы шартқа
және КҚК акционерлерінің шартына қол қойылды.
«ҚР президенті Н.Ә. Назарбаев кейіннен КҚК
акционерлері
шарты
ережелерінің
негізін
қалаған
серіктестіктің 10 қағидатын ұсынды. Негізгі қағидат - «Алма
тең бөлінсін!». Халықаралық мұнай компаниялары жобаны
100% қаржыландыруға кепілдік беріп, жобаға қатысу үлесінің
50% алды. Қалған 50% үлесі РФ, ҚР және Оман сұлтандығына
қатысушы елдерге тиесілі болды. ( ... ) 1996 жылғы мамырдан
желтоқсанға дейін – жарты жыл бойы Мәскеу қаласындағы

«Метрополь» қонақ үйінде «КҚК» АҚ акционерлері шартының
жобасы бойынша келіссөздер жүргізілді», - деді 1996 жылы
ҚР Мұнай және газ өнеркәсібі министрлігінің құбыр көлігі мен
өндірістік инфрақұрылымды дамыту бөлімінің бастығы болған
Қайыргелді Қабылдин. – «Біз осындай ірі ауқымды жобаға
алғаш рет қатысқан едік. Халықаралық компаниялармен
келіссөздер жүргізу Қазақстан үшін жаңа тәжірибе болды. Біз
мәселелерді талқылауды таңғы тоғызда бастап, кешке қарай
аяқтадық. Келіссөздерге Қазақстан тарапынан мен, ҚР Мұнай
және газ вице-министрі Ғ.Қ.Кешубаев, «Южнефтепровод»
ӨБ бас директоры Т.М. Қасымов, «Южнефтепровод» ӨБ
БД орынбасары И.Д. Каспер қатысты. Бізде халықаралық
құқықпен таныс консультанттар болған жоқ. Осындай
қызметті көрсету үшін Министрлік заң кеңесшіні, яғни
Sherman&Sterling компаниясын жалдады. Бұл тәжірибе өте
пайдалы болды әрі біз халықаралық мұнай компанияларының
осындай мәмілелерге қатынасын түсінуді үйрендік. ( ... ) Ресей

мен Қазақстан жобаға қосқан үлесі ретінде Теңіз-Грозный
мұнай құбырының тиісті активтерін берді. Теңіз-Грозный
құбыр желісі активтерін бағалаушы Ernst & Yang компаниясы
болды. Біз құбыршылар ретінде ҚР тарапынан үлес түрінде
КҚК-ға берілетін құбырлардың құнын бағалауды төмендетуге
мүдделі емес едік. Бірақ бұл мәселе шешілді. Оман, Қазақстан
және Ресей қаржылық салымдар мен активтердің құнын
ескере отырып, үлестерді бөлді. Осылайша, қазақстандық
бөлік шамамен 231 млн АҚШ доллары, ресейлік бөлік
шамамен 270 млн АҚШ доллары мөлшерінде бағаланды.
Осыған орай, Қазақстан 19%, Ресей – 24%, Оман - 7% үлеске
ие болды. Акциялардың 50% бірінші кезектегі құрылысты
толық қаржыландыру және пайдалануға беру міндеттемесінің
орнына жеке мұнай өндіруші компанияларға берілді».
Нәтижесінде, құжаттарға сәйкес, Ресейдің КҚК-дағы
үлесі 24%, Қазақстанның үлесі - 19%, Оманның үлесі - 7%
құрады, қалған бөлігі Chevron, British Gas, Agip, Mobil, «Лукойл»,
«Роснефть»/Shell, «Қазақойл»/Amoco, Oryx сияқты 8 мұнай
компаниясы арасында үлестірід\лді. Қазақстан, Ресей, Оман
және халықаралық мұнай компанияларының консорциумы
Теңіз-Тихорецк-Новороссийск (КҚК құбыры) бағыты бойынша
өткізу қабілеті 67 млн тонна болатын мұнай құбырын салу
туралы келісім жасасты. Қайта құрылымдалған КҚК-ның
бірінші бас директоры Эдвард Смит болды.
«Біздің Президентіміздің жан-жақты қолдау көрсетуі ғана
КҚК құруға мүмкіндік берді, өйткені бұл жоба тек техникалық
қана емес, көп жағдайда саяси негізі бар жоба болатын.
Президент өзіне жүктеген саяси қолдау болмаған жағдайда,
бұл жоба бойынша алға жылжу мүмкін болмаушы еді, өйткені
Қазақстаннан басқа осы жобаның негізгі қатысушылары
Ресей Үкіметі және КҚК жобасында да, «Теңізшевройл» БК
құру жобасында да АҚШ Мемлекеттік департаменті қолдаған
американдық Chevron компаниясы болды. Мен осы жобалар
бойынша келіссөздер жүргізген жылдары Н.Ә. Назарбаевтың
АҚШ-тың бұрынғы Вице-президенті А. Горомен талай
проблемалық мәселелерді «шешкен» бірнеше кездесулердің
болғанын білемін,»- деп еске алады Қадыр Байкенов.
Айта кету керек, сол кезде Қазақстанда баламалы
бағыттар бойынша да бастамалар пайда болды. Мысалы,
Түркия Баку-Тбилиси-Джейхан экспорттық бағытын ұсынды,
Қазақстан-Түрікменстан-Иран артериясы да қарастырылды.
Бірақ кейінірек Нұрсұлтан Назарбаев таңдау КТК-ға түскенін
айтады, өйткені бұл қысқа жол болды, онда транзиттік
тәуекелдер аз болады деп болжанды және КСРО құрамында
Қазақстанның Ресеймен ежелден келе жатқан достық қарымқатынастары ескерілді. КҚК жобасын әзірлеп бастаған кезде
Қазақстан мен Оман Сұлтандығы Әзербайжанды осы құбыр
жүйесін құру жөніндегі келіссөздер процесіне шақырғаны
белгілі, бірақ ол біраз уақыттан кейін КҚК жобасына қатысудан
бас тартты, өйткені осы уақытта Баку-Тбилиси-Джейхан мұнай
құбырының жобасы әзірленіп жатқан еді.
Кейін КҚК бас директоры Сергей Гнатченко былай деп
еске алды: «90-жылдардың басында КҚК салу туралы шешім
қазақстандық мұнайды тасымалдау бағыты үшін Түркия
мен Ресей арасындағы өткір бәсекелестікпен жүрген күрес
негізінде қабылданды. Ресейдің КҚК мұнай құбырын салудан
бас тартуы Қазақстан мұнайы Ресей аумағы арқылы мүлдем
өтпейді дегенді білдіретін еді, ал бұл ел үшін орасан зор кері
салдарларға әкеп соқтыруы мүмкін болды».
КҚК құрылғаннан кейін консорциумның жұмысына
қатысты мәселелерді келісу бойынша ұзаққа созылған
процесс басталды. 1999 жылы «КҚК « ЖАҚ бас директорының

146
6-тарау

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙЫ МЕН ГАЗЫ

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ
ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ

ТРИУМФАЛДЫ ҚҰБЫРЛАР

1999 жылғы 12 Новороссийск
(РФ) маңындағы Южная
Озереевка кенті ауданында
Каспий құбыр консорциумы
(КҚК) мұнай құбыры жүйесінің
символикалық алғашқы тасын
қалау салтанатты шарасы өтті.

орынбасары болған Ләззат Қиынов әрбір ұсақ-түйекке
қатысты даулардың да болғанын айтады: «Батыс
компанияларының өзіндік шешу тәсілдері болды, ал біздің
посткеңестік елдердегі мамандар ол мәселені мүлдем
басқаша бағалады. Біз өз тарапымыздан Қазақстан
аумағындағы барлық жұмыстарды жүзеге асыру үшін
жергілікті компаниялардың тартылуын талап еттік.
Кейде бірыңғай қорытындыға келе алмай, КҚК кейбір
акционерлерінің өкілдері орнынан тұрып, кеңестен кетіп
қалған кездер де болды. Біз бір-бірімізге иіге алмай жатқанда,
барлығымыз бір нәрсені қалайтынымызды, бірақ ұсынып
отырған бағыттарымыз мен тәжірибелеріміз әртүрлі екенін
түсінгендей болдық».
1999 жылы «ҚазТрансОйл» ЖАҚ стратегиялық даму
жөніндегі вице-президенті лауазымын атқарған Қайыргелді
Қабылдин 1998 жылғы 28 қазанда КҚК жобасы ҚР
Мемлекеттік сараптау комиссиясының оң қорытындысын
алғанын айтады. Жарты жылдан аз уақыт өткен соң мұнай
құбыры жүйесі құрылысының техникалық-экономикалық
негіздемесін әзірлеу жұмысы аяқталды. Ал 1998 жылдың
қараша айында КҚК жобасы Теңіз-Новороссийск мұнай
құбыры құрылысының ТЭН құжаттары бойынша РФ төрт
комиссиясының оң сараптама қорытындысын алды.
Осылайша, бір жыл ішінде жаңа акционерлер мұнай құбырын
салуға арналған жер учаскелерін беру бойынша барлық
қажетті құжаттарды дайындауды аяқтады.
1999 жылдың 12 мамырында Новороссийск қаласы (РФ)
жанындағы Южная Озереевка кенті ауданында КҚК мұнай
құбыры жүйесінің құрылысына алғашқы тасты қалау бойынша
салтанатты рәсім өтті. Теңіз терминалының құрылысы жүріп
жатқан ауданда өткен іс-шараға Қазақстан үкіметінің өкілдері

- ҚР Вице-премьері Қасым-Жомарт Тоқаев, «Қазақойл» ҰМК
АҚ президенті Нұрлан Қаппаров, «ҚазТрансОйл» АҚ вицепрезиденті Қайыргелді Қабылдин, КҚК акционерлері болып
табылатын мұнай өндіруші компаниялардың басшылары,
мұнай құбыры трассасы өтуге тиіс өңірлердің әкімшіліктері
қатысты.
КҚК бас директоры Виктор Федотов, Chevron
корпорациясының директоры Ричард Мацке, басқа
акционер мұнай компанияларының басшылары КҚК,
Ресей мен Қазақстанды ірі инвестициялық жобаны іске
асырудың басталуымен құттықтап, қаншалықты орасан
зор жұмыс атқарылғанын және жобаға қатысушы елдердің
экономикалары үшін маңызын атап өтті. КҚК басшысы Виктор
Федотов мұнай құбыры жүйесі құрылысының басталуына
орай ескерткіш ашып, онда орыс және ағылшын тілдерінде
«Каспий құбыр консорциумы» деген сөздер алтын әріптермен,
КҚК эмблемасы және трасса бағыты жазылды.
«Біздің құбыр Ресей мен Қазақстандағы ең қауіпсіз және
экологиялық таза құбыр болып саналады. Біздің құрылысты
КҚК акционерлерінің санына сәйкес келетін он бір ағаш

отырғызудан бастағанымыз кездейсоқ емес, себебі бұл мұнай
құбырын пайдалану кезінде табиғатты сақтау үшін қолдан
келгеннің бәрін жасауға дайынбыз деген шешімді білдіреді», деді Виктор Федотов салтанатты рәсім кезінде.
Құрылыс рекордтық қарқынмен жүрді - бір жыл ішінде
шамамен 750 км мұнай құбыры салынды. Сонымен бірге
Теңіз терминалының обектілерінде де жұмыстар жүргізіліп
жатты. Аз уақыттың ішінде тау жақта теңіз жағалауынан
8 км жерде әрқайсысы 100 мың текше метрден 10
резервуарға есептелген резервуарлық парк пайда болды.
Қазақстанда «ҚазТрансОйл» және «Черномортранснефть»
компанияларының күшімен қолданыстағы мұнай құбыры
жүйесінің учаскесін диагностикалау және жаңғырту бойынша
жұмыстар жүргізілді.
Теңіз-Новороссийск құбырының ұзындығы 1560
километрді құрады. КҚК жобасының бастапқы қуаттылығы
жылына 28 млн тоннаны, жобалық қуаттылығы 67 млн
тоннаны құрады. Қуаттылығы жылына 28 млн тонна болатын
бастапқы құрылыс жобасының құны шамамен 2,2 млрд АҚШ
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доллары, ал жылына 67 млн тонна - 4,5 млрд АҚШ доллары
мөлшерінде бағаланды.
2001 жылғы 26 наурызда Атырау қаласында салтанатты
түрде КҚК жүйесін Теңіз кен орнының мұнайымен толтыру
басталды. Қазақстан Премьер-Министрі Қасым-Жомарт
Тоқаев пен сол кезде КҚК бас директоры болған Сергей
Гнатченко құбырға мұнай қабылдауға арналған жаңа құбыр
ысырмасын ашты. Салтанатты шараға КҚК акционер мұнай
компанияларының басшылары, соның ішінде «Қазақойл»
атынан Нұрлан Балғымбаев, Chevron атынан Ричард Мацке,
ҚР Парламентінің депутаттары, Атырау облысының әкімі
Серікбек Дәукеев қатысты.
Алайда, Теңіз-Новороссийск құбырын және Қара
теңіздегі Теңіз терминалын пайдалануға берудің салтанатты
рәсімін өткізу күнін КҚК басшылығы ұзақ уақыт бойы
белгілей алмады. Сол уақыттың өзінде КҚК құбыры саяси
шиеленістің өзегіне айналды, өйткені, біріншіден, жоба сол
кезде посткеңестік ортадағы жалғыз жаңа экспорттық

артерия болды, екіншіден, Теңізден ғана емес, сонымен
қатар Батыс Қазақстанның басқа да кен орындарынан
мұнай жеткізу проблемасын шешті, бұл Каспий өңірінде
жұмыс істеген ірі әлемдік корпорациялардың инвестициялық
басымдықтарын айқындады. Батыс компаниялары бұл
жобаны ТМД мұнай өндіруші елдерінің шетелдік капитал үшін
нақты инвестициялық тартымдылығының басты сынағы
ретінде қабылдады. Жаңа құбыр жүйесінің іске қосылуымен
КҚК қазақстандық, кейінірек ресейлік мұнай үшін тікелей
«Еуропаға терезе» ашты деуге болады. КҚК-ны қолдаудан
Ресейдің де ұтқаны әбден түсінікті болды. Бірақ әлі де болса
консорциум қызметінен барынша пайда алуға тырысты.
Тараптар Сапа банкін құруды, мұнай айдауға өтінімдер беру
жүйесін, коммерциялық мәселелерді және тағы басқаларды
қоса алғанда, құбырды пайдаланудың барлық мәселелерін
реттейтін негізгі құжат – КҚК арқылы мұнай тасымалдау
туралы шартқа келісіп, оған қол қоя алмады. Егер Қазақстан
құбыр жүйесі пайдалануға беруге дайын болған кезде
өзінің РФ аумағындағы транзиттік саясатын белгілеп,
барлық мұнай және газ тасымалдау активтерін «Мұнай
және газ тасымалдау» ЖАҚ бірыңғай ұлттық компаниясы
шеңберінде шоғырландырса, 1996 жылғы шарт бойынша
құбыр операторы болуға тиіс болатын, бірақ 2000 жылы осы
мүмкіндіктен айырылған «Транснефть» ресейлік компаниясы
КҚК қызметінен залалдың болмауына кепілдік ала алмады,
сондықтан тасымалдау туралы шартқа қол қоюға барынша
қарсылық көрсетті.
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей
президенті Владимир Путиннің қатысуымен КҚК-ны іске қосу
бойынша ресми салтанатты жиын 2001 жылғы 6 тамызға
белгіленгеніне қарамастан, оқиға қарсаңында Ресей өкілі бұл
құжатқа тағы да қол қоюдан бас тартты. Алайда, 2001 жылғы
3 тамызда Мәскеу қаласында өткен КҚК акционерлерінің
жиналысында Қазақстаннан «ірі» мұнайды әлемдік
нарықтарға жеткізу жолындағы соңғы кедергілер жойылып,
мұнай тасымалдау туралы шарт бекітілді.
2001 жылдың қазан айында КҚК теңіз терминалында
танкерге алғашқы рет мұнай құйылды. Ал 2001 жылдың
27 қарашасында Южная Озереевкада КҚК құбыр жүйесін
пайдалануға берудің ресми церемониясы өтті. Оған
Қазақстанның Премьер-министрінің орынбасары Владимир
Школьник, Ресейдің Энергетика министрінің бірінші
орынбасары Иван Матлашов, АҚШ-тың қазақстандағы
елшісі РФ Александр Вершбоу, АҚШ Энергетика министрінің
көмекшісі Вики Бэйли президенті, «Қазақойл» ҰМК президенті
Нұрлан Балғымбаев, «Мұнай және газ тасымалдау» ЖАҚ бас
директоры Тимур Құлыбаев пен оның орынбасары Қайыргелді
Қабылдин, ChevronTexaco Басқарма төрағасы және бас
атқарушы директоры Дэвид О’Райлли, осы корпорацияның
Басқарма төрағасының орынбасары Ричард Мацке, сондай-ақ
КҚК басқа акционер компанияларының жоғары лауазымды
өкілдері қатысты.
1997-1999 жылдары «КТК» ЖАҚ бас директорының
орынбасары қызметін атқарған Ләззат Қиынов: «КҚК
мұнай құбыры іске қосылмайынша, қазақстандық тарап
көптеген проблемаларды бастан кешірді: бізді мұнай айдау
кестесіне енгізбеді, бізге қажетті тасымалдау көлемдері
ұсынылмады және т.б. Өзімізді бірдемеге міндетті сияқты
сезініп, жалынуымызға тура келетін... Алайда мұнай құбыры
іске қосылған сәттен бастап үлкен жеңілдік сезіндік. Барлық
қажетті мәселелер керегінше шешіліп отырды», - деп есіне
алады.

Теңіз-Новороссийск мұнай құбырының іске қосылуы
Батыста жоғары бағаланды. АҚШ конгрессмендері осы
оқиғаға байланысты Президент Нұрсұлтан Назарбаевқа
жіберген жолдауында былай делінген: «КТК Қазақстан,
Ресей және АҚШ экономикалық ынтымақтастығындағы
маңызды шекара болып табылады және өңір мемлекеттерінің
дамуында маңызды рөл атқарады. ( ... ) Мұнай құбыры
Қазақстанның
экономикалық
тәуелсіздігін
нығайтуға
ықпал етеді және америкалық инвестицияларды тарту
есебінен өңірдің экономикалық өсуіне қуатты серпін береді.
( ... ) Көптен күткен тасымалдау инфрақұрылымы Каспий
бассейнінің энергетикалық ресурстарына жол ашады»
(...)». Chevron Pipeline компаниясының президенті Джим
Биндраның айтуынша, «Құбыр аймаққа тікелей және жанама
инвестицияларды тартатын магнит болмақ».
ChevronTexac бас атқарушы директоры Дэвид О‚Райлли
КҚК-ны
«табысты
халықаралық
ынтымақтастықтың
жарқын үлгісі болып табылатын және бүкіл әлемдік іскерлік
қоғамдастыққа Ресей мен Қазақстанда инвестицияларды
сеніммен жүзеге асыруға болатынын көрсететін жоба»
деп атады. Ал Chevron президенті Ричард Мацке «КҚК бұл американдық, ресейлік, қазақстандық компаниялар
үшін бірлесіп жұмыс істей алатын катализатор» және
өзара байланысты екі жоба болып табылатын КҚК мен
«Теңізшевройл» дамыту жолындағы маңызды қадам екенін
айтты.
1993-2001 жылдар аралығында Теңіз мұнайын АтырауСамара жүйесі, теміржол және Каспий арқылы баржалармен
тасымалдаған ТШО КҚК құбырларының арқасында
жеткізілімдерін әртараптандыру мүмкіндігіне ие болды.
Енді Теңіз-Новороссийск мұнай құбыры теңіз мұнайын
экспортқа тасымалдаудың негізгі бағытына айналды. ТШО
мұнай тасымалдау шығындарын едәуір төмендетіп, өндірісті
кеңейтпес бұрын, оны экспорттау мүмкіндігін арттыра алды.
Бірте-бірте Теңіз-Новороссийск құбырына ТШО өндіретін
мұнайдың ауқымды бөлігі жіберіліп, оны теміржолмен,
баржалармен және Атырау-Самара құбыры арқылы
тасымалдау төмендеді. Осының нәтижесінде босатылған
теміржол цистерналары сұйытылған газды (пропан мен
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бутанды) Қазақстанның ішкі нарығына және ТМД мен Еуропа
елдеріне жеткізу үшін пайдаланылды. Тіпті бірнеше жылдан
кейін, 2005 жылдың желтоқсанында ТШО Ақтау портынан
Каспий теңізі арқылы Бакуге (Әзірбайжан) және Батумиге
(Грузия) дейін және одан әрі Қара теңізге жеткізуді көздеген
«Оңтүстік бағыт» бойынша өз мұнайын экспорттауға сауда
келісімшарттарын жасасқан кезде, КҚК компания үшін негізгі
экспорттық мұнай құбыры болып қала берді.
КҚК жүйесін іске қосу кезінде ТШО жалғыз мұнай
жеткізуші болды, ал кейінірек Қазақстанның басқа жүк
жөнелтушілері, оның ішінде көлемі бойынша КҚК-ның екінші
жүк жөнелтушісі болған Қарашығанақты игеруші KPO да
тасымалдауға кірісті. Қарашығанақ сұйық көмірсутектерін
Атырау арқылы экспорттау қажеттілігі Қарашығанақты
игерудің II кезеңін іске асырумен байланысты болды. Осы
мақсатта 1999 жылы ұзындығы 635 шақырым және қуаты
жылына 7 млн тонна болатын Қарашығанақ – Үлкен ШағанАтырау жалғағыш құбырын салу, кейіннен оны жылына
11 млн тоннаға дейін кеңейту туралы шешім қабылданды.
Қарашығанақ мердігерінің КҚК алдындағы барлық
міндеттемелері жылына 6 млн тоннаға бағаланды. КҚК-дағы
«Лукойл» квотасы да ескерілді, ол болса ішінара Қарашығанақ
өнімін тасымалдауға жатқызылуы мүмкін.
Қазақстанда заңнамалық деңгейде мұнай сапасы
банкі ұғымы болмағанына қарамастан (ол «Қазақстан
Республикасының магистральдық құбыры туралы» 2012
жылғы 22 маусымдағы №20-V ҚРЗ Заңымен енгізілді),
КҚК-да басқа жүк жөнелтушілер пайда болғаннан кейін
акционерлер құбырға неғұрлым сапалы шикізатты айдайтын
жөнелтушілерге сапасы төмен мұнайды жөнелтушілер
төлейтін өтемақыны айқындаудың осындай жүйесін
белгіледі. 2001 жылы КҚК бас директорының ҚР Үкіметімен
байланыс жөніндегі орынбасары болған Қанатбек Жұмин
былай дейді: «КҚК жүйеге кіретін мұнайдың мөлшері мен
сапасын әрбір кіру нүктесінде тіркейді. Лондон биржасында
белгіленген мұнай сұрыптарының 11 эталонының картасы
жасалды, келіп түсетін мұнай соған сәйкес бағаланады. Сапа

банкі арқылы жүк жөнелтушілер арасындағы барлық өзара
есеп айырысулар ақшалай түрде жүзеге асырылады, көлемі
тоннамен есептеледі».
КҚК жүйесі бойынша тасымалданатын мұнай сұрыбы
«КҚК қоспасы» - CPC Blend деп атала бастады. Бұл - тығыздығы
API градусының 46,2-46,7, күкірттің массалық үлесі 0,54-0,56
пайызды құрайтын азкүкіртті жеңіл мұнай. Қоспа себетіне
кіретін мұнайдың құрамы айтарлықтай тұрақты болды, ал
мұнайдың өзі басынан бастап әлемнің көптеген елдерінде
сұранысқа ие болды.
Бірінші кезектегі жобалық қуаттылыққа, яғни жылына
28,2 млн тонна мұнай өндіру көрсеткішіне консорциум 2004
жылдың ортасында шықты. 2008 жылдың қорытындысы
бойынша ол теңіз терминалына 31,47 млн тонна мұнай
жөнелтті. Бұл оның бастапқы қуатынан көп есе артық еді.
Ал 2009 жылдың желтоқсанында КҚК магистральдық
құбырының өткізу қабілетін кеңейту жобасы басталды.
2008-2009 жылдары КҚК өткізу жүйесін кеңейту
жобасын мақұлдауға байланысты ахуал шиеленіскен кезеңде
консорциумнан бірден екі акционер – Оман Сұлтандығы
және британдық BP шығып кетті. Оман өзінің КҚК-дағы 7%
акциясын 2008 жылдың басында сатуға шешім қабылдап,
сатып алуға басым құқығы бар Ресей мен Қазақстанға
оферта жолдады. 2001 жылдан бастап құбыр жүйесі тиімсіз
болып қалғаны оған ұнамады. Теңіз-Новороссийск КҚК
құбыры жеке акционерлердің ақшасына салынды, бұл ретте
мұнай тасымалдау тарифтері төмен болып қалды, ал жүйе
құрылысына тартылған кредиттер бойынша мөлшерлемелер
болды. 2008 жылдың қараша айында КҚК-дағы Оманның
акцияларын Ресей сатып алды, ол болса осы мәміле есебінен
осы жобадағы өз үлесін 31% - ға дейін арттырды. Нұрсұлтан
Назарбаев пен Владимир Путиннің 2008 жылғы 30 қазанда
Астанада өткен кездесуі барысында Қазақстан басшысы
Ресей Премьер-Министріне КҚК-дағы Оманның үлесін елдер
арасында бөлуді ұсынды. Содан кейін Ресей Министрлер
кабинетінің басшысы: «Мен нақты айта алмаймын, бірақ
менің ойымша, біз оны сатып алдық», - деп жауап берді. Бұл
жаңалық Қазақстан мен Ресей сарапшыларының арасында
түрлі реакция тудырды. Біраз консультациялардан кейін
Қазақстан BP-мен оның ірі құбыр жобасындағы акцияларын
сатып алу туралы келіссөздерге кірісті. Оларды сатып алу
күткендегіден де тезірек іске асты - 2008 жылғы желтоқсанда
BP және «ҚазМұнайГаз» арасында қазақстандық тараптың
KPV БК-дегі BP үлесінің 49,9% сатып алуын көздейтін негізгі
қағидаттар туралы келісімге қол қойылды, ал KPV БК-ге өз
кезегінде 1,75% КҚК-ға қатысу үлесі тиесілі. 2009 жылғы

сәуірде құны 250 млн АҚШ доллары болатын бұл мәміле
сәтті аяқталды. Соның нәтижесінде «ҚазМұнайГаз» КҚК
акционері саналатын (1,75%) Kazakhstan Pipeline Ventures
(KPV) бірлескен кәсіпорнының 100% иесі бола отырып, осы
мұнай құбырының өткізу қабілетіне құқықтарын едәуір
арттырды. Осылайша, сол кезде KPV жылына КҚК арқылы
5 млн тонна мұнай өткізу қабілетіне ие болды, ал осы
экспорттық жүйені Кеңейту жобасын іске асырғаннан кейін ол
жылына 10,5 млн тоннаға дейін өсуге тиіс еді. Осы мәміленің
нәтижесінде «ҚазМұнайГаз» КҚК акционері бола отырып (19%
– Қазақстан Республикасының үлесіне қосымша 1,75% KPV
үлесі), Кеңейту жобасын ескерумен КҚК-ның жылына 14,3
млн тонна көлеміндегі қуаттылығына қол жеткізу құқығына
ие болды. BP ресейлік «ЛУКОЙЛМЕН» бірлескен кәсіпорын
болып табылатын Lukarco B. V. (КТК-да 12,5%) арқылы КҚК
акцияларын иеленіп қалды. Бір уақытта дерлік Ресей 700
миллион АҚШ долларына 7% (Оманның үлесін) сатып алып,
жүйенің қосымша 1,5 миллион өткізу қабілеттіне ие болды.

«Бұл мәміледе үш басты аспектіні атап өту маңызды.
Біріншісі - «ҚазМұнайГаздың» қолданыстағы неғұрлым тиімді
маршрут бойынша үлкен көлемде мұнай айдау құқығын алуы
және тиісінше жүк жөнелтушілердің көлік шығыстарының
едәуір үнемделуі. Екіншісі - сол кезеңге жоспарланған КҚК
кеңейту жобасын ескере отырып, КҚК-ның рентабельді
жобасындағы «ҚазМұнайГаз» үлесін 19%-дан 20,75% - ға
дейін жиынтық ұлғайту. Үшіншісі - КҚК Кеңейту жобасын
санкциялауды кешіктіру мәселесін шешу. Әдетте, келіссөздер
оңай болмайды: бірі қиын болса, басқалары одан да күрделі
болуы мүмкін. Мәмілеге көптеген мүдделі тұлғалардың
қатысуы, сонымен қатар ТШО-ның Болашақ кеңейту
жобасымен өзара байланысы бұл мәміленің ерекшелігі болды.
Мәміле жасау үшін КҚК-ның барлық он бір акционерінен, ТШОның төрт қатысушысынан, сондай-ақ ҚР уәкілетті мемлекеттік
органдарынан келісім алу талап етілді. ВР компаниясымен,
сондай-ақ КҚК акционерлерімен мәмілеге келісім алу үшін
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келіссөздер жүргізу мақсатында «ҚазМұнайГазда» үздік
қызметкерлер қатарынан келіссөздер тобы құрылды. Сөз жоқ,
келіссөздер барысында «ҚазМұнайГаздың» әрбір қызметкері
оның өз компаниясының ғана емес, сонымен қатар елдің
мүдделерін білдіретінін және қорғайтынын әрі бұл үлкен
жауапкершілік екенін жақсы түсінді. Топтың күшімен табысты
және тиімді келіссөздер жүргізіліп, нәтижесінде ол КҚК
Кеңейту жобасын мақұлдау түрінде оң нәтиже берді. Сонымен
қатар, ВР компаниясы сұраған бастапқы құн айтарлықтай
төмендеді және үлес сұралған құннан төмен бағаға сатып
алынды. Мәміле толығымен «ҚазМұнайГаздың» меншікті
қаражаты есебінен қаржыландырылды және қаржылық
тұрақтылыққа әсері де барынша төмен болды». 2009 жылы
ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігін
басқарған Сауат Мыңбаев мәмілеге осылай түсініктеме берді.
КҚК жүйесінің өткізу қабілетін кеңейту жобасы
қолданыстағы 10 қосымша мұнай айдау станцияларын
(Қазақстан аумағында - 2, Ресейде – 8), Новороссийск
қаласының маңында мұнай сақтауға арналған 6 резервуарды
және КҚК теңіз терминалында үшінші шығарылатын
айлақтық құрылғыны жаңғыртуды және салуды, сондай-ақ
Қазақстандағы құбырдың 88 шақырымдық учаскесін үлкен
диаметрлі құбырға ауыстыруды көздеді. Кеңейту жобасын іске
асыру нәтижесінде КҚК мұнай құбыры жүйесінің механикалық
қуатын жылына 28,2 млн тоннадан 67 млн тоннаға дейін, оның
ішінде қазақстандық мұнай үшін – жылына 27 млн тоннадан
52 млн тоннаға дейін ұлғайту қажет болды.
КҚК жүйесіне негізгі мұнай жеткізуші болып табылатын
Қазақстанда өндіру көлемінің артуын ескеретін болсақ, КҚК
қуаттарын ұлғайтудың өзектілігі айқын болды. Құбырдың
кеңейтілген жүйесіне мұнай Теңіз және Қарашығанақ сияқты
жұмыс істеп тұрған жүк жөнелтушілерден келіп түсуге тиіс еді,
бұдан басқа, жаңа Каспий кен орындарынан - Қазақстандағы
Қашаған мен Ресейдегі Филановский атындағы кен
орындарынан мұнай келеді деп болжанды.
Кеңейту
жобасының
параметрлері
КҚК
жүк
жөнелтушілері мұнай жеткізуге ұсынған ұзақмерзімді
өтінімдер негізінде әзірленді. Бұл жоспарлардың шынымен
іске асатындығы жеткізілетін мұнай көлемінің «өндір немесе
төле» келісімімен расталды. Жүйенің қуатын кеңейтуден
кейін осы қағиданы қолдану 2009 жылғы 28-30 қыркүйекте
«КҚК-Р» ЖАҚ Директорлар кеңесінің отырысы және
Алматы қаласында «КҚК-К» АҚ акционерлерінің кезектен
тыс жиналысы барысында мақұлданды. Келісім әрбір
мұнай жеткізушімен жасалып, кеңейту жобасын іске асыру
шығындары өтелгенге дейін қолданыста болды. КҚК өткізу
қабілетін Кеңейту жобасының құны 5,4 млрд АҚШ доллары
деңгейінде бағаланды. Кеңейтуді қаржыландырудың негізгі
көзі бұрын акционерлер қабылдаған тарифті көтеру, несиелер
бойынша пайыздарды төмендету және берешекті төлеуді
толық тоқтата тұру туралы шешімдер қолданылған жағдайда
тарифтік пайданың жиналуы нәтижесінде пайда болатын
КҚК-ның меншікті қаражаты болды. КҚК Кеңейту жобасы

аяқталғаннан кейін болжамды тарифтік түсім 2,3 млрд АҚШ
долларына бағаланды.
Қазақстан
аумағында
МАС
құрылысы
мен
реконструкциясын
жүргізуге
КҚК
бас
мердігері
«ҚазҚұрылысСервис» МГҚК» АҚ болды. Жалпы алғанда,
Қазақстандағы негізгі құрылыс жұмыстары 7, ал Ресейде –
11 мердігерлік ұйымға жүктелді.
Сол кезде ҚР Мұнай және газ министрі болған Сауат
Мыңбаевтың айтуынша, КҚК Кеңейту жобасын іске асыру
мәселелері бойынша келіссөздер оны санкциялауға дейінгі
бірнеше жыл бұрын басталған болатын. Көптеген даулы
мәселелер болды, өйткені он бір акционердің әрқайсысы
өз мақсаттары мен міндеттерін көздеді. «Әсіресе, жобаны
қаржыландыру тәртібін талқылау кезінде пікірталастар
көп болды». - деп еске алады ол. - «Нәтижесінде Кеңейту
жобасының құрылысына осы қаражатты пайдалану үшін
КҚК қарызын қайтаруды кейінге қалдыру туралы уағдаласты.
Қаражат жетіспеген жағдайда консорциум сырттан
қаржыландыру тартуды жоспарлады, алайда бұл қажет
болмады. Күрделі келіссөздер барысында «ҚазМұнайГаз» бен
«Транснефть» басқа акционерлермен КҚК борышын қайтару
барлық акционерлер үшін «тең және бір мезгілде» қағидаты
бойынша жүзеге асырылады деп уағдаласты. Мұндай тәсіл біз
үшін түбегейлі болды, өйткені 1996 жылы КҚК акционерлері өз
инвестицияларын қайтару бойынша кезектілікті бекітті. Бірінші
кезекте КҚК бастапқы құрылыс жобасы құнының 100%–ын
қаржыландырған қайтаруға міндетті болды. Енгізілген «тең
және бір мезгілде» қағидатының арқасында «ҚазМұнайГаз»

бен «Транснефть» КҚК-дан 2015 жылы алғашқы төлемдерді
алды».
«КТК-Р» ЖАҚ бас директорының орынбасары болған
Александр Благов КҚК қуатын арттыру уақыт талабы
болғанын айтады. «Бірінші танкерді жүктеуден бері өткен
уақыт КҚК жобасы посткеңестік елдердегі энергетика
саласындағы ең табысты жобалардың бірі болып
табылатынын көрсетті. Алдыңғы қатарлы ұйымдастыру және
басқару технологиялары, заманауи және сенімді жабдықтар,
жоғары кәсіби және жауапты кадрлар КҚК визит карточкасы
болды. Халықаралық нарықтарға түсетін мұнайдың қосымша
көлемі әлемдік энергетикалық қауіпсіздіктің өсуіне ықпал
ететін болады. Кеңейту жобасы егжей - тегжейлі және жанжақты негізделген және Қара теңіз бұғаздарын айналып өтетін
құбыр маршруттарын салу перспективаларына қарамастан,
тұтынушыларға қосымша мұнай көлемі жеткізілетін болады»,
- деді ол.
КҚК мұнай құбыры жүйесін Кеңейту жобасы бойынша
құрылыс жұмыстарының басталуына арналған салтанатты
рәсім 2011 жылғы 1 шілдеде «Атырау» МАС аумағында
(Атырау облысы) өтті. Қазақстанның Мұнай және газ министрі
Сауат Мыңбаев пен Ресейдің Энергетика министрі Сергей
Шматко дәнекерлеу модулін басқару пультінің көмегімен жаңа
құбырдың бірінші түйіспесін дәнекерлеу процесін іске қосты.
Іс-шара
барысында
Сергей
Шматко
жобаны
«трансшекаралық желіні дамыту бойынша ең өршіл
жобалардың бірі» деп атады. «2004 жылдан бастап жобалық
қуаттарға қол жеткізіп, жыл сайын мұнай айдау көлемін
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тұрақты түрде арттырып келе жатқанымыз - біздің «дөп»
түскеніміздің белгісі. КҚК жобасы осы жерде жұмыс
істейтін компаниялар тарапынан да, нарықтық жағдай
тарапынан да сұранысқа ие жоба және оны әлемдік
нарық та мойындады. ( ... ) Бұл жай ғана инвестициялық
шешім емес, бұл Қазақстанның, қазақстандық мұнайдың
әлемдік энергия балансындағы рөлін түсіну, біздің табысты
мемлекетаралық ынтымақтастығымызды мойындау деген
сөз. КҚК өңірлік маңызы бар ірі, ауқымды жоба болып қана
қоймай, Ресей мен Қазақстан арасындағы екіжақты өзара
қарым-қатынас саласындағы танымал жоба болатыны
анық. Қазіргі уақыттағы табысты іске асырылған әлемдік
маңызы бар жобалар тізімінде ойып тұрып орын алады»,
- деген еді ол сол кезде. Оның айтуынша, Каспий өңірінің ірі
кен орындарын, оның ішінде ресейлік компаниялар әзірлейтін
кен орындарын дамыту үшін Теңіз-Новороссийск құбырының
маңызы зор. «Қазақстан мен Ресейдегі өндіруші компаниялар
өз мұнайының толық құнын алады, баламалы экспорттық
бағыттармен салыстырғанда оны тасымалдауға жұмсайтын
шығындарын азайтады. Сондықтан бұл жобаның екі елдің
экономикасы үшін маңыздылығын атап өткім келеді. Оны
іске асыру Ресей мен Қазақстанның энергетика саласындағы
ынтымақтастығын келешекте одан әрі дамытуға белсенді
ықпал ететін болады», - деп атап өтті ол.
Өз кезегінде Сауат Мыңбаев КҚК-ны «жетекші ресейлік,
қазақстандық және халықаралық мұнай компанияларының
екі ел аумағындағы табысты және тиімді ынтымақтастығының
үлгісі» деп атады. «Қазіргі уақытта консорциум өзінің
дамуының жаңа, яғни КҚК мұнай құбырының өткізу қабілетін
екі еседен астамға ұлғайту кезеңіне көшуде, бұл Каспий маңы
өңіріндегі өндіру көлемінің артуы тұрғысынан алғанда ерекше
өзекті болып отыр», - деп мәлімдеді ол.
2011 жылы КҚК бас директоры болған Николай Платонов
КҚК Кеңейту жобасын бастау рәсімінде хабарлағандай,
жүйені пайдалану басталғаннан бері консорциум 260 млн
тоннадан астам мұнай жөнелткен, бұл ретте 10 жыл ішінде
мұнайдың суға бірде-бір төгілуіне жол берілген жоқ, бірде-бір
авария болған жоқ, бұл оның жұмысының халықаралық сапа
стандарттарына сәйкес екендігінің белгісі.
Қазақстан Республикасында Кеңейту жобасының I
фазасын іске асыру 2014 жылғы 9 қыркүйекте жаңғыртылған
«Теңіз» және «Атырау» мұнай айдау станцияларын
пайдалануға берумен аяқталды. Ал 2017 жылдың қазан
айында КҚК осы жоба шеңберінде салынған қазақстандық
мұнай айдау станцияларының ең соңғысы – А-НПС3А станциясын салтанатты түрде іске қосып, барлық
объектілерді пайдалануға берді. 2017 жылғы 12 тамыз күні
КҚК теңіз терминалына мұнай құбыры жүйесі пайдаланыла
бастағаннан бері жарты миллиард тонна мұнай жөнелтілді ол Karachaganak Petroleum Operating компаниясы жалдаған
Ohio мұнай құю кемесінің танктеріне құйылды.
2018 жылғы 18 сәуірде Кеңейту жобасының соңғы
станциясы – Калмыкиядағы НПС-2 тұрақты пайдалану

КТК Бас директоры Николай Горбань және Атырау облысының әкімі
Махамбет Досмұхамбетов КҚК қайырымдылық көмек бағдарламасы
аясында әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру бойынша ынтымақтастық
туралы келісімге қол қойды.

режиміне ауысты. Ал 2018 жылғы 22 қазанда Мәскеу
қаласында бүкіл жобаның толық аяқталғанына орай
салтанатты іс-шара өтті. Оған Ресей мен Қазақстан
энергетика министрліктерінің өкілдері, КҚК акционерлері
мен басшылығы, өңірлік билік органдары мен жергілікті
әкімшіліктердің өкілдері, Консорциум мен оның мердігерлік
ұйымдарының мамандары қатысты. Орасан зор жобаның
негізгі қорытындылары шығарылып, жалпы табысқа ерекше
үлес қосқан адамдарға Ресей Федерациясы және Қазақстан
Республикасы энергетика министрліктерінің наградалары
табыс етілді. Жиналғандардың алдында РФ Энергетика
министрінің орынбасары Анатолий Яновский, ҚР Энергетика
вице-министрі Болат Ақшолақов, КҚК акционерлерінің
өкілдері, атап айтқанда, «Транснефть» ЖАҚ Басқарма төрағасы
– президенті Николай Токарев құттықтау сөз сөйледі. Ол
атап өткендей, КҚК Кеңейту жобасын іске асырудың саяси
және экономикалық маңыздылығын асыра бағалау қиын, ол
Қазақстанның әлемдік мұнай өндірудің ірі орталықтарының
бірі болып табылатынын, ал Ресей – қазақстандық мұнайды
әлемдік нарықтарға тасымалдайтын сенімді серіктес
екенін растады. Chevron барлау және өндіру жөніндегі
атқарушы вице-президенті Джеймс Джонсон халықаралық
ынтымақтастықтың маңыздылығы мен жобаны сәтті жүзеге
асыруда барлық тараптардың мүдделерінің ортақ екенін атап
өтті. Жобаны жүзеге асыруға атсалысқандардың барлығына
КҚК бас директоры Николай Горбань үлкен ризашылығын
білдірді. «Біз ортақ күш-жігеріміздің арқасында ойластырған
ойымызды жүзеге асырдық және біздің арамызда
немқұрайлы ешкімнің болмағаны, түпкі нәтиже үшін бәрінің
бар күшін жұмсағаны, өзін де, жеке уақытын да аямай, өз
учаскесінде еңбек еткені бұл жетістікке жетуіміздің кепілі
болды», - дейді ол.
Осы ауқымды жобаны 2011-2018 жылдары іске
асыру жүк жөнелтушілердің күннен күнге көбейіп келе
жатқан өтінімдерін қанағаттандыру үшін алдын ала қуаттар
резервін құруға мүмкіндік берді. Осы күннен бастап Теңіз–
Новороссийск құбырының өткізу қабілеті жылына 67 млн
тонна мұнай тасымалдау деңгейіне шықты.

Дегенмен, КҚК құбырына тапсырылатын мұнай көлемі
де қарқынды түрде көбейіп жатты. 2017 жылы экспортқа
55,1 млн тонна жіберілді, бұл 2016 жылдың көрсеткішінен
10,8 млн тоннаға артық еді. 2018 жылы Теңіз терминалына 61
млн тоннадан астам мұнай жөнелтілді. 2018 жылы КҚК құбыр
жүйесіне ең көп мұнай көлемі Теңіз, Қарашығанақ, Қашаған
кен орындарынан, тиісінше, 28,7 млн тонна, 10,3 млн тонна
және 13,2 млн тонна мөлшерінде келіп түсті. Теңізде ауқымды
Болашақ кеңейту жобасын және 2023 жылдан бастап мұнай
өндіруді жылына 12 млн тоннаға дейін ұлғайтуды талап ететін
Ұңғымалардың сағалық қысымын басқару жобасын іске
асыру аясында Теңіз шикізатының өсіп келе жатқан көлемін
экспорттау туралы мәселе туындады. Сондықтан 2019 жылы
КҚК акционерлері «Тар жерлерді жою бағдарламасын» (ТЖЖБ)
іске асыру туралы шешім қабылдады. Оны іске асырғаннан
кейін Теңіз-Новороссийск жүйесінің өткізу қабілеті Қазақстан
аумағынан кемінде 72,5 млн тоннаға дейін, ал антифрикциялық
присадкаларды (АФП) оңтайландырылған түрде пайдалана
отырып, жылына 83 млн тоннаға дейін мұнай тасымалдауды
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Әңгіме мұнай құбырының
Қазақстаннан мұнай әкелетін шығыс учаскесі туралы болып
отыр.
2019-2023 жылдар кезеңіндегі инвестициялар 599,9
млн АҚШ долларын құрайды, оның ішінде 156,4 млн АҚШ
доллары «КҚК-К» АҚ-ға және 443,5 млн АҚШ доллары «КҚК-Р»
АҚ-ға тиесілі болады. Барлық инвестициялар КҚК-ның өз
қаражатынан болады, қарыз тарту жоспарда жоқ.
Жұмыстар КҚК барлық 15 мұнай айдау станцияларында
және теңіз терминалында жүргізілетін болады. ҚР аумағында
ТЖЖБ іске асыру мақсатында 3 магистральдық сорғыны
ауыстыру және «Теңіз» мұнай өңдеу станциясында ППТК
торабын жаңғырту; «Теңіз» мұнай өңдеу станциясында
СИКН004 жаңғырту (қосымша өлшеу желілерінің құрылысы);
«Теңіз» мұнай өңдеу станциясында ЖРЖ-сы бар жаңа тірек
сорғы станциясын, 2 жаңа РВСПК 20000м3 және ілеспе
құрылыстарды салу; «Теңіз» мұнай өңдеу станциясында
220/10кВ жаңа қосалқы станцияны және 220кВ 2 ЭТЖ-ны және
«Атырау» мұнай айдау станциясында ілеспе құрылыстарды
салу; «Исатай» МАС және «Құрманғазы» МАС-та роторларды
ауыстыру көзделген. ЖЖС құжаттары пакетімен Қазақстан
мен Ресей аумақтарында ТЖЖБ-ны аяқтау мерзімдері
белгіленді: бағдарлама бір кезеңде іске асырылуға тиіс еді,
оның үстіне негізгі құрылыс жұмыстары 2022 жылғы II және III
тоқсандарда аяқталып, ауыстырылған объектілерді түпкілікті

демонтаждау және өзге де жұмыстар 2023 жылдың соңына
қарай бітуі керек болды. ТЖЖБ қатысушыларының алдында
мұнай құбырының өткізу қабілетін алдын ала, 2022 жылғы
1 шілдеге жоспарланған айдау өтінімдерін алғанға дейін
арттыру міндеті тұрды.
2019 жылдың маусым айында КҚК ТЖЖБ-ны іске
асыруға кірісті. Штаттық кесте мен бюджеттік пәндер бекітілді,
инженерлік ізденістер, жеткізушілерді іріктеу, персоналды
іріктеу басталды. 2019 жылдың шілде айында КҚК басшылары
Қазақстан мен Ресейде орналасқан консорциум нысандарына
жұмыс сапарымен болып қайтты. КҚК бас директоры
Николай Горбань, бас директордың пайдалану жөніндегі
бірінші орынбасары Кеннет Йосс және пайдалану жөніндегі
бас менеджер Владимир Шмаков консорциумның Шығыс,
Орталық және Батыс өңірлерінде, сондай-ақ Новороссийск
маңындағы теңіз терминалында болды. Топ-менеджерлер
мамандармен кездесулер өткізіп, жедел персоналдың
дайындығын жоспардан тыс тексерді, жабдықты қарап
шықты және ТЖЖБ іске асырылатын алаңдарды зерттеді.
«Атырау» МАС-та ТЖЖБ шеңберінде жаңа магистральдық
сорғы агрегатын салуды қоса алғанда, станцияны жаңғырту
бойынша жұмыстар жүргізу жоспарланғаны жарияланды.
«Теңіз» мұнай айдау станциясында мұнайды есепке алу
торабын жаңғырту, үш магистральдық тасындыларды
ауыстыру, бірнеше тіреуіш сорғы агрегаттарын орнату,
көлемі 20 000 текше метр екі ҚҚТБР салу, қосалқы станция,
ЭТЖ салу, қорғау тарату құрылғысын жаңғырту және т.б.
мүмкіндіктері қарастырылды. А-НПС-3А және А-НПС-4
нысанында МСА жұмыс дөңгелектерін ауыстыруды жүзеге
асыру жоспарлануда. 2019 жылдың қараша айында
КТК-К ТЖЖБ үшін жабдықты жеткізушіні анықтады. Ол - Ақтау
машина жасау зауыты (АМЗ). 2019 жылдың желтоқсанында
инженерлік ізденістер аяқталып, жобалау кезеңі басталды,
жұмылдыру жүргізілді.
2021 жылғы 16 наурызда Новороссийск басшысы
Игорь Дяченко мен КҚК бас директоры Николай Горбань тар
жерлерді жою бағдарламасы аясында Новороссийскідегі
теңіз терминалын жаңғырту туралы келісімге қол қойды. КҚК
ақпараты бойынша, 2021-2024 жылдары бағдарламаны іске
асыруға 9,2 млрд рубльден астам қаржы салынады. 2021
жылғы наурызда КҚК мұнай айдау станцияларында және
теңіз терминалында жаңа объектілердің құрылысы басталды.

КҚК ТЕҢІЗ ТЕРМИНАЛЫ АРҚЫЛЫ ЖӨНЕЛТУ КӨЛЕМДЕРІНІҢ ДИНАМИКАСЫ

2001-2016
2001-2017
2001-2018
2001-2019
2001-2020

466 476 602
4 396

мұнай тоннасы

521 564 271
4 920
582 624 187
5 478
645 854 123

танкерлер
6 075

704 856 622

6 647
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ҚҰБЫР ОБЪЕКТІЛЕРІ
жылдық тасымалдау көлемі жылына, млн тонна
Теңіз ГМАС
Атырау ГМАС (Теңіз-Новороссийск КҚК)
Исатай МАС
Құрманғазы МАС
А-МАС-4А
Астараханское МАС
А-МАС-5А
Комсомольская МАС
МАС-2 (Теңіз-Новороссийск КҚК)
МАС-3 (Теңіз-Новороссийск КҚК)
МАС-4 (Теңіз-Новороссийск КҚК)
МАС-5 (Теңіз-Новороссийск КҚК)
Кропоткинская МАС
МАС-7 (Теңіз-Новороссийск КҚК)
МАС-8 (Теңіз-Новороссийск КҚК)

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

***
Қазақстан
көмірсутегі
шикізатын
халықаралық
нарықтарға ірі экспорттаушылардың бірі бола отырып,
өзінің мұнай тасымалдау жүйесінің орнықты дамуына және
үздіксіз жұмыс істеуіне аса мүдделі болды. Тасымалдау
бағыттарының көп векторлы басым саясатын жариялаған ел
өндірілген көмірсутектерді әлемдік тұтынушыларға жеткізу
бағыттарын әртараптандыру стратегиясын мақсатты түрде
жүзеге асырды. Сол кезде мұнай бағасы да өсе бастады. Егер
1998 жылғы желтоқсанда Brent орташа айлық құны ең төменгі
мәнге – барреліне 10 АҚШ долларына дейін төмендесе, жарты
жылдан кейін бағалар екі есеге өсті, ал 2008 жылғы шілдеде
олар ең жоғары деңгейге - барреліне 146,08 АҚШ долларына
дейін жетті. Бұл мұнайшылардың өндіруге және экспортқа
деген қызығушылығын арттырды.
«Бізге қазіргі бағыттармен ғана шектелудің қажеті
жоқ. Қазақстан көмірсутегі экспортының көп векторлы
стратегиясын ұстанатын болады және мұнай тасымалдау
бағыттарын дамыту жөніндегі әртүрлі жобаларды қарайтын
болады. Қазір біз басқа құбыр бағыттары бойынша белсенді
жұмыс істеп жатырмыз». - деді Нұрсұлтан Назарбаев.
2000
жылдардың
басында
мұнай-газ
саласы
жекешелендіруден өткен болатын және жергілікті нарықта

мұнай-экспорт саясатын талқылау кезінде шешуші дауысқа
ие болған корпорациялар қалды. Сол кездегі нарықтағы
ең ірі ойыншылар Chevron, ExxonMobil, Agip, BP, Total, Shell,
«ЛУКОЙЛ», CNPC және басқалар болды.
2000 жылдардың басында әлемде Каспий өңірінен және,
ең бастысы, Қазақстаннан келетін мұнай үшін экспорттық
бағыттарға нағыз күрес басталды.
Сол кезде Америка Құрама Штаттары Әзірбайжанда,
Грузияда және Түркияда салынып жатқан Баку-ТбилисиДжейхан (БТД) мұнай құбырын белсенді түрде қолдаған
болатын, ал Вашингтонда оны негізгі экспорттық құбыр деп
атады. 1999 жылғы 18 қарашада Ыстамбұлда Әзірбайжан,
Грузия және Түркия арасында БТД мұнай құбырын салу
туралы құжаттар пакетіне қол қоюға қатысқан Қазақстан
бірден осы жобаға заңды түрде қосылуға дайын екенін
мәлімдеді. Транзит туралы ұзаққа созылған келіссөздер
басталды. 2006 жылғы маусымда екі елдің Президенттері
Нұрсұлтан Назарбаев пен Ильхам Әлиев БТД жүйесі арқылы
Қазақстаннан Каспий теңізі мен Әзірбайжан аумағы арқылы
халықаралық нарықтарға 10 млн тонна көлемінде мұнай
тасымалдауға жәрдемдесу, кейіннен оны жылына 25 млн
тоннаға дейін өсіру туралы келісімге қол қойды. 2007 жылғы
қаңтарда «ҚазМұнайГаз», Солтүстік Каспий бойынша ӨБК

бойынша мердігерлік компаниялар (Eni, Total, ExxonMobil, Royal
Dutch/Shell, ConocoPhillips және Inpex) және Теңіз тобы (Chevron
Limited және ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc.) Қашаған
мен Теңіз мұнайын Каспий теңізі арқылы Ескене-Құрық-БакуТбилиси-Джейхан бағыты бойынша өтетін Шығыс-Батыс
энергетикалық дәлізі арқылы халықаралық нарықтарға
экспорттауға арналған Қазақстандық Каспий тасымалдау
жүйесін (ҚКТЖ) құру жобасы бойынша ынтымақтастықтың
негізгі қағидаттарын өзара түсінісу туралы меморандумға қол
қойды. 2008 жылдың күзінде Теңіз кен орнынан мұнай БТД-ға
тасымалдана бастады, алайда бірнеше ай өткеннен кейін ТШО
тасымалдау тарифінің жоғары болуына байланысты тиісті
жеткізілімдерден бас тартуға мәжбүр болды.
Астана мен Мәскеудің мұнай жеткізу мәселелеріндегі
қарым-қатынасы қай кезде де КСРО кезінен бері келе жатқан
инфрақұрылымдық компоненттерге негізделді. Қазақстан
Ресей үшін бүкіл ТМД елдері арасындағы ең қуатты
экономикалық және саяси үлгі, Шығыс пен Батыс арасындағы
дәліз, Еуразия жүрегі, оның үстіне әрі қарай айтарлықтай өсу
үшін нақты перспективалары бар ел. Өз кезегінде, Ресей біздің
республикамыз үшін әлемдік нарықтағы ең ірі экономикалық
және саяси ойыншы болып табылады, ал онымен біраз
уақыттан бері бүкіл әлем санасады. Осы ұзақ уақытқа

созылған сенімді қарым-қатынастарды ескере отырып,
Қазақстан экспорт үшін ресейлік бағытқа үміт артты.
Қазақстан мұнайын Ресей арқылы экспортқа кепілді
түрде жеткізуді қамтамасыз ету, сондай-ақ мұнай-газ
саласындағы Қазақстан-Ресей қатынастарын жандандыруды
жалғастыру үшін 2002 жылғы 7 маусымда Санкт-Петербург
қаласында Ресей Федерациясы Үкіметінің вице-премьері
Виктор Христенко мен ҚР вице-премьері Кәрім Мәсімов
екі елдің Президенттері Владимир Путин мен Нұрсұлтан
Назарбаевтың қатысуымен Атырау-Самара жүйесі бойынша
жылына кемінде 15 млн тонна мұнай көлемінде, Махачкала
- Тихорецк-Новороссийск мұнай құбырлары жүйесі бойынша
жылына кемінде 2,5 млн тонна көлемінде мұнай транзиті
туралы келісімге қол қойды. Келісімнің қолданылу мерзімі
15 жылды құрады. Құжатқа сәйкес транзит режимінде
құбыр және басқа да көлік түрлерімен тасымалданатын
мұнайға меншік құқығы шаруашылық жүргізуші субъектілер
арасындағы шарттарға сәйкес жүк жөнелтушілерде сақталды.
Бұдан басқа, қос Президенттің қатысуымен ОАО
«Газпром» мен «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» ЖАҚ
арасында «ҚазРосГаз» ЖАҚ бірлескен кәсіпорнын құру туралы
құрылтай шартына қол қойылып, оған табиғи газды және
оны қайта өңдеу өнімдерін өткізу нарықтарына маркетингтік
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зерттеулер жүргізу, газ өңдеу зауыттарында газды қайта
өңдеу, табиғи газды тасымалдауды қамтамасыз ету, ішкі және
сыртқы нарықтарда газды өткізу, жаңа технологияларды
әзірлеу және енгізу және т.б. құқықтары жүктелді. Нұрсұлтан
Назарбаев қол қойылған құжаттарды бағалай келіп, «ТМД
елдері арасында мұндай келісімдер жоқ» екенін атап
өтті. Өз кезегінде Владимир Путин РФ мен ҚР арасында
энергетика саласында қол қойылған құжаттар «энергетика
секторында ұзақмерзімді ынтымақтастық үшін өте берік негіз
құрайтынын», «Қазақстанның да, Ресейдің де мүдделеріне
толық сәйкес келетінін» және Еуропа мен жалпы әлемдегі

Президент Н.Назарбаевтың Ақтау теңіз портының салтанатты ашылу
рәсіміне қатысуы. 04.09.1999 ж.

энергетикалық саясат үшін салдарлары болатынын атап
өтті. Ол сол кезде екі ел арасындағы өзара іс-қимыл деңгейі
«бұрын-соңды болмаған сипатқа ие» екенін ескертті, сондай-ақ
Қазақстанның энергетикалық сектордағы инфрақұрылымды
дамыту процесінде Ресейдің басым серіктесі болатынын
айрықша баса айтты. «ҚазРосГаздың» құрылуы мұнай-газ
саласындағы екіжақты қарым-қатынастардың дамуындағы
маңызды оқиға болды. Бұл туралы біз осы тарауда сәл
кейінірек айтатын боламыз.
Тимур Құлыбаев Қазақстан мен Ресей арасындағы
мұнай тасымалдау қатынастарының эволюциясын былайша
сипаттады: «1990 жылдары Ресей Тарапынан Қазақстан
мұнайын жылына бар-жоғы 3,5 млн тонна көлемінде
айдауға белгіленген квоталар Қазақстанның экспорттық
қажеттіліктерін
қанағаттандырмады.
«ҚазТрансОйлға»
жұмысқа кіріскен бойда мен мұнай экспортын 4 есеге, яғни
жылына 15 млн тоннаға дейін ұлғайту жөнінде міндет қойдым.
Алайда сол кезде магистральдық мұнай құбырларының
техникалық жай-күйі өте төмен болатын. Мұнай тасымалдау
жүйесінің объектілері жұмысқа жарамды күйде болды,
бірақ күрделі жөндеу мен модернизациялауды қажет етті.

Біз мұнайды ішкі нарыққа және экспортқа айдау бойынша
экономикалық тұрғыдан орынды тарифтерді есептеп, қорғап
шықтық. Мұнай бағасының жоғары болуының және барлық
мұнай құбырларын жаңғырту жөніндегі біздің дәлелдеріміздің
арқасында барлық мұнай өндірушілер тасымалдау құнын
арттыруға келісті. Сонымен қатар, біз «ҚазТрансОйл»
компаниясының еуробондтарын өте жақсы шарттармен
орналастыруды ұйымдастырдық. Қарыз қаражатын қайтару
тариф есебінен қамтамасыз етілді. Жалпы жүргізілген
шаралардың нәтижесінде, мысалы, сол кездегі біздің негізгі
Атырау-Самара экспорттық мұнай құбырымыздың өткізу
қабілеті жылына 10 млн тоннадан 15 млн тоннаға дейін өсті.
Ол кезде мен Мәскеуде Ресейдің салалық министрлігімен көп
жұмыс жасадым. Біз үкіметаралық келісім дайындадық, оған
сәйкес Ресей өз аумағы бойынша қазақстандық мұнайдың
еркін өтуін қамтамасыз етті. Бұл әлемдік нарықтағы мұнай
бағасы өсіп, экспорт есебінен бюджетке қолма-қол ақшаның
тұрақты түсуін қамтамасыз ете бастаған кейінгі жылдары
көп көмегін тигізді. Нәтижесінде 2000-шы жылдардың бірінші
жартысында біз мұнайшылардың мұнай экспортындағы
қажеттіліктерін толық қанағаттандырдық: КҚК мұнай құбыры
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қатарға қосылды, Атырау-Самара бағыты бойынша мұнай
айдау қуаты кеңейтілді, Ақтау порты танкерлермен мұнай
тасымалдауды табысты жүзеге асырды, Қытайға құбыр
желісі салынды. Біз мұнайды темір жолмен тасымалдаудан
толығымен бас тарттық және қазақстандық мұнайды
тұтынушыларға жеткізудің ең тиімді құбыр жүргізу тәсілін
қолдана бастадық. Мұның бәрі мұнай-газ саласын дамытуға
қолайлы жағдай туғызды».
Қазақстан-Ресей әріптестігін нығайтудың арқасында
2009 жылғы қарашада РФ Үкіметінің өкімімен Қазақстанға
Ресей аумағы арқылы жыл сайын мұнай жеткізуге кепілдік
берілді: 2010 жылы - кемінде 46 млн тонна, 2011 жылы - 45
млн тонна, 2015 жылы - 64 млн тонна, ал 2020 жылға қарай
- 69 млн тоннаға дейін. Оның ішінде Атырау-Самара бағыты
бойынша транзитпен жылына 15-16 млн тонна қазақстандық
мұнай, 2010 және 2011 жылдары КҚК жүйесі арқылы - 26 млн
тонна мұнай, 2015 жылы - 45 млн тонна, 2020 жылы - 50 млн
тонна (және бұл КҚК қуатын жаңа кеңейтуді ескермегенде)
жеткізілуге тиіс болды.

АҚТАУ ПОРТЫ КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ
ШЫҒЫС ЖАҒАЛАУЫНДА ОРНАЛАСҚАН
ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТА
ҚҰРҒАҚ ЖҮКТЕРДІ, МҰНАЙ МЕН МҰНАЙ
ӨНІМДЕРІН АУЫСТЫРЫП ТИЕУДІ
ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖАЛҒЫЗ ТЕҢІЗ
ПОРТЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
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ҚАЗІР БІЗ ТАҒЫ БІР ЖОҒАРЫ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КЕМЕ САЛДЫҚ,
ОЛ ДА КАСПИЙ ТЕҢІЗІМЕН ҚАЗАҚ
ТУЫН ЖЕЛБІРЕТІП ЖҮЗЕТІН
БОЛАДЫ. БҰЛ ЖОБАНЫҢ КЕМЕСІ
2008 ЖЫЛЫ АҒЫЛШЫН КЕМЕ
ИНЖЕНЕРЛЕРІ ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖЫЛ КЕМЕСІ РЕТІНДЕ ТАНЫЛДЫ.

***
Сонымен қатар «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК Ақтау
портынан мұнайды Ресейге, Әзірбайжанға, Иранға жеткізуді
қамтамасыз етуге қабілетті порт инфрақұрылымын және
теңіз сауда флотын дамытты.
Сол кезде Каспий теңізіндегі теңіз жүк тасымалдары
нарығын талдау Қазақстанды осы өңірдегі негізгі жүк
құраушы мемлекет ретінде айқындады. Мысалы, 2005
жылы Каспий бассейнінде су қатынасында тасымалданатын
жүктердің жалпы көлемі шамамен 27 млн тоннаны құрады,

бұл ретте теңіз тасымалын жүк базасымен қамтамасыз
етудегі Ақтау және Баутино порттарының үлесі 37%-дан
асты. Теңіз тасымалдарының қомақты үлесін, әлбетте, мұнай
қамтамасыз етті.
Қазақстанда Каспийде ауыстырып тиеудің өсуіне елдің
халықаралық қатынаста құрғақ жүктерді, мұнай мен мұнай
өнімдерін ауыстырып тиеуді жүзеге асыратын жалғыз теңіз
порты болған Ақтау халықаралық теңіз сауда портының
(АХТСП) дамуы ықпал етті. Табиғи монополиялар субъектісі
бола отырып, ол Каспий теңізіндегі теңіз жүк тасымалдарының
жалпы көлемінің шамамен 40% тасымалдау үлесін өзіне алып,
нарықта жоғары бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етті.
1997-1999 жылдары ҚР Үкіметі Еуропалық қайта құру және
даму банкімен (ЕҚДБ) бірлесіп түбегейлі қайта құрудың бірінші
кезеңін іске асырды, оған 74 млн АҚШ доллары сомасында
қарыз бөлінді. Осы жобаны аяқтау рәсіміне Президент
Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Қайта құру нәтижесінде
қуаттар толығымен жаңартылды, инфрақұрылым мен
басқару құрылымы жақсарды, құрғақ жүктерге қызмет

көрсету жөніндегі тиеу-түсіру кешенінің мүмкіндіктері
жылына 1,55 млн тоннаға дейін, ал мұнайды ауыстырып тиеу
бойынша бұрынғы мүмкіндіктер сақталған жағда – жылына
8 млн тоннағ дейін ұлғайды, Ақтау портының өзі заманауи
көпмақсатты терминалға айналды.
Қазақстан
мұнайын
халықаралық
нарықтарға
тасымалдау үшін жаңа көлік қуаттарын қамтамасыз ету
және көмірсутектерді экспорттау үшін Қазақстанның көліктік
тәуелсіздігін нығайту мақсатында 2000-шы жылдардың
ортасында Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша
белсенді түрде ұлттық танкерлік флотты қалыптастыру
жүргізілді.
2004 жылғы 5 тамызда Выборг кеме жасау
зауытында (Выборг қаласы, Ленинград облысы, Ресей)

«Қазақтеңізкөлікфлоты» ұлттық теңіз кеме қатынасы
компаниясының тапсырысы бойынша салынған алғашқы
қазақстандық «Астана» танкерін суға жіберді. Кемені суға
түсіру рәсіміне «Выборг кеме жасау зауыты» ААҚ, «Вымпел»
КБ, «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» АҚ, Выборг қаласы
және Ленинград облысы әкімшіліктерінің акционерлері мен
өкілдері қатысты. Бұрынғы теңіз дәстүрі бойынша алғашқы
Қазақстандық танкердің «кіндік анасы» саналатын Қазақстан
Республикасының Халық әртісі, пианист Жәния Әубәкірова
болды, ол тапсыру-қабылдау рәсімі кезінде жаңа кеменің
бортына дәстүрлі шампан бөтелкесін сындырып, оған ақ жол
тіледі.
2005
жылғы
маусымда
Выборг
верфі
«Қазақтеңізкөлікфлоты» тапсырысы бойынша салынған
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екінші мұнай құю танкері – «Алматыны» суға жіберді. Оның
«кіндік анасы» белгілі скрипкашы, Қазақстанның Халық әртісі
Айман Мұсаходжаева болды.
2006 жылдың 10 тамызында Выборгте тапсырыс
беруші «Қазақтеңізкөлікфлотына» «Ақтау» үшінші танкері
тапсырылып, тележүргізуші Айгүл Мүкей оның «кіндік анасы»
атанды. Салтанатты іс-шараларға ҚР Парламентінің ТМД
және ЕурАзЭО Парламентаралық ассамблеяларындағы
өкілі Халель Бакенов, ҚР Санкт-Петербург қаласындағы Бас
консулы Сергей Нұртаев, «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК»
АҚ бас директоры Марат Орманов, сондай-ақ «ҚазМұнайГаз»
ҰК» АҚ және оның еншілес кәсіпорындарының басшылары
қатысты. Тамыздың басында танкер Балтық теңізінде жүру
сынақтарынан өтті.
Барлық 12 мың тонна дедвейті бар үш танкер Ресей
теңіз кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен жобаланып,
салынды және Ресейдің өзен арналық жүйелері арқылы өтуді
ескеретін болса, Каспий теңізі порттарының қолданыстағы
қуаттары арқасында оның жүк көтерімділігі барынша жоғары
болды. Олар Каспий теңізіндегі ең заманауи танкерлер болды
және теңізде жүзу қауіпсіздігінің қолданыстағы халықаралық
стандарттарын толығымен сәйкес келетін.
2009-2010 жылдары «Красное Сормово» зауытында
(Нижний Новгород қаласы, Ресей) тағы үш танкер жасалды:
2009 жылғы 11 қыркүйекте «Қазақтеңізкөлікфлотына»
дедвейті 13 мың тонна болатын төртінші «Атырау»
танкері пайдалануға берілді - ол инертті газдар жүйесімен
жарақтандырылып, бір рейсте мұнай өнімдерінің үш түрін
тасымалдау мүмкіндігі бар ең ірі қазақстандық кеме болатын;
2010 жылғы мамырда «Қазақтеңізкөлікфлоты» балансына
«Ақтөбе» мұнай құю танкері қабылданды; 2010 жылғы
тамызда Ақтау тіркелім портына «Орал» танкері әкелінді
(екеуі де 13 мың тонна дедвейтпен). Жаңа танкерлердің «кіндік
анасы» рөліне мемлекет және қоғам қайраткері Гүлшара
Әбдіхалықова, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары
Светлана Ферхо және мемлекет және қоғам қайраткері Айткүл
Самақова шақырылды.

Нижний Новгород верфіне алғыс білдіре отырып,
«Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» АҚ бас директоры Марат
Орманов: «Қазақстандықтар үшін бұл ерекше оқиға болды,
өйткені Нижний Новгородта салынған танкерлер – бұл
егемен Қазақстан флотының флагманы болуға тиіс осындай
дедвейті бар алғашқы қазақстандық кемелер. Ресейлік кеме
жасаушылардың шеберлігін тағы бір рет дәлелдеген зауыт
өкілдеріне ерекше алғысымды білдіремін. ( ... ) Бүгінгі таңда
осы сериядағы танкерлер Каспий теңізіндегі жүк көтергіштігі
бойынша ең үлкен болып табылады».
Халықаралық талаптарға сәйкес келетін бәсекеге
қабілетті теңіз порт инфрақұрылымын құруға, қазақстандық
сауда флотын қалыптастыруға және одан әрі ілгерілетуге,
сондай-ақ халықаралық шарттардың нормаларына сәйкес
теңіз көлігі саласындағы нормативтік-құқықтық базаны
жетілдіруге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006
жылғы 26 қыркүйектегі №916 қаулысымен Қазақстан
Республикасының теңіз көлігін дамытудың 2006-2012
жылдарға арналған бағдарламасының қабылдануы ықпал
етті. Оны іске асыру 2006-2008 жылдары және 2009-2012
жылдарына белгіленіп, екі кезеңді көздеді, ал онда көзделген
шараларды орындау үшін қаржы ресурстарының жалпы
көлемі 107,6 млрд теңгеге, оның ішінде 2006 жылы – 19,7
млрд теңгеге, 2007 жылы – 17,4 млрд теңгеге, 2008 жылы
– 24,8 млрд теңгеге, 2009 жылы – 14 млрд теңгеге, 2010
жылы – 21,4 млрд теңгеге, 2011 жылы – 5,5 млрд теңгеге,
2012 жылы – 4,8 млрд теңгеге бағаланды. Қаржыландыру
көздері ретінде қарыз қаражаты, тікелей инвестициялар және
республикалық бюджет қаражаты қаралды. Отандық теңіз
сауда бағдарламасын іске асыру қорытындысы ірі тоннажды
мұнай құю кемелерінен, жүк көтергіштігі 12-13 мың тонна
танкерлерден, құрғақ жүк кемелерінен, теңіз операцияларын
қолдау флотынан; Каспий теңізінде жұмыс істейтін кеме
қатынасы компаниялары тарапынан осы қызмет түріне
сұранысты қанағаттандыруға мүмкіндік беретін кеме жөндеу
кешенінен тұратын флотты құру болды. Халықаралық
нормалар мен стандарттардың талаптарына сәйкес Каспий
теңізінің қазақстандық секторында теңізде жүзу қауіпсіздігін
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін кемелер қозғалысын
және құтқару операцияларын басқарудың қазіргі заманғы
жүйелері енгізілді; теңіз көлігінің отандық мамандарын
даярлау және қайта даярлау жүйесі құрылды.
Сонымен қатар, көмірсутегі шикізаты үшін экспорттық
бағыттардың көпвекторлы саясатына сәйкес Қазақстан
шығысқа апаратын стратегиялық маңызды маршрутты
белсенді түрде дамытты.
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Қытай Ұлттық мұнай-газ корпорациясының (CNPC) атынан барша
қазақстандықтарды, мұнайшы әріптестерді және CNPC кәсіпорындарының
қызметкерлерін Қазақстанның айтулы мерекесі - Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Жас
мемлекетке өсіп-өркендеу, үздіксіз даму, ал Қазақстан халқына бейбітшілік
пен игілік тілеймін. Ел тарихы үшін 30 жыл – өте қысқа мерзім, бірақ осы
уақыт ішінде Қазақстан одақтық республикадан егемен тәуелсіз мемлекетке,
әлемдік қоғамдастықтың тең құқылы мүшесіне дейінгі жолды жүріп өтті.
Қытай Қазақстанның Тәуелсіздігін алғашқылардың бірі болып мойындап,
екі ел арасында дипломатиялық қатынастар орнатты. CNPC Қазақстанда
өз қызметін 1997 жылдан бері жүргізіп келеді және осы уақыт ішінде біз
осы мемлекеттің жарқын әлеуметтік-экономикалық дамуының және мұнайгаз саласындағы орасан зор прогрестің куәгері болдық. Бүгінде Қазақстан
– көмірсутегін өндіру бойынша әлемдік көшбасшылардың біріне және
Орталық Азиядағы ең тартымды инвестициялық нарыққа айналды. Өзара
тиімді стратегиялық ынтымақтастықтың 24 жылы ішінде біздің корпорация
Қазақстанның мұнай-газ кешенін дамытуға 45 миллиард доллардан астам
инвестиция салды. Қытайлық мұнай компаниялары әртүрлі деңгейдегі
бюджеттерге салық түрінде шамамен 50 миллиард доллар төледі. CNPC-тің
қайырымдылық пен әлеуметтік жобаларға салған инвестиция көлемі 400
миллион доллардан асты.
Тәуелсіздікке қол жеткізу, демократиялық қоғамның қалыптасуы, ұлт
бірлігін нығайту, тұрақты экономика құру, көрші елдермен достық қарымқатынастарды дамыту – бұл, сөзсіз, Қазақстанның жоғары басшыларының
дана және көреген саясатының жемісі. Біз осындай күшті, тәжірибелі және
сенімді серіктеспен ынтымақтастықты мақтан тұтамыз.
Қазақстандықтарды Тәуелсіздік мерейтойымен тағы да құттықтағым
келеді. Сіздерге және отбасыларыңызға амандық, денсаулық, жақсылық
және жаңа жетістіктер тілеймін.
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***
Қазақстанда көмірсутек ресурстарын игеру және
экспорттау бойынша Қытаймен ынтымақтастық 1990
жылдары басталды. 1997 жылғы 24 қыркүйекте Мемлекеттік
Кеңестің Премьері Ли Пэн бастаған ҚХР делегациясының
Қазақстанға сапары барысында екі елдің мұнай-газ
саласындағы ынтымақтастығы туралы маңызды тарихи
келісімдерге қол қойылды, олар Тараптардың алдағы ұзақ
жылдарға арналған басымдықтарын айқындады.
ҚР Энергетика және табиғи ресурстар министрі
Дүйсенбай Дүйсенов пен CNPC бас директоры Чжоу Юнкан
ұзындығы 3200 шақырым және құны шамамен 3,5 млрд АҚШ
доллары болатын Батыс Қазақстан – Батыс Қытай мұнай
құбырының құрылысын түпкілікті анықтаған келісімге қол
қойды. Құжатқа қол қою екі мемлекет үшін де маңызды тарихи
сипатқа ие болды: ол іс жүзінде қазақстандық шикі мұнайды
Қытайдың перспективалы және өсіп келе жатқан нарығына
экспорттау жобасын іске асыруды іске қосуға мүмкіндік
берді. Сонымен қатар, ол мәмілені ауқымы бойынша болмаса
да, экономика үшін маңыздылығы бойынша тіптен КҚК
жобасымен бір қатарға қойды деуге болады.
Нұрсұлтан
Назарбаев
Қытай
делегациясының
құрамында Қытай Компартиясы Саяси бюросының тұрақты
комитетінің екі мүшесі мен Орталық Комитеттің сегіз мүшесінің
бар екенін атап өтіп, бұл қытайлық әріптестер тарапынан

«Қытай бағыты өте перспективалы
болып саналды. Аса ауыр
келіссөздер процесі жарты
жылға созылды. Бірақ Келісімге
қол қойылғаннан кейін біз осы
ұзындығы мың шақырымнан
асатын мұнай құбырын өте қиын
жағдайларға қарамастан, небары
365 күнде салдық».
В. Школьник

өзара қарым-қатынас орнатуға деген ерекше ықыласының
айғағы екенін айтты.
«Инвестициялар және мұнай құбырларының құрылысы
Қазақстанда мыңдаған қосымша жұмыс орындарын ашатын
болады», - деді Нұрсұлтан Назарбаев қол қою рәсімінен кейін.

Қазақстан құбыр жобасын іске асыруға ықпал етудің
белгілі бір тетіктерін сақтап қалды, өйткені келісімде мұнай
құбыры санкциясыз 5 жыл + 2,5 жыл ішінде салынуға тиіс деп
жазылған, бірақ осы мерзім өткеннен кейін, егер ол салынбаса,
барлық меншік инвестициялармен бірге Қазақстанға
қайтарылуы керек еді.
ҚР Премьер-Министрінің 1999 жылғы 7 маусымдағы
өкімімен Ақтөбе өңірінің мұнай өндірушілерінің КҚК және
Атырау-Самара экспорттық құбырларына қол жеткізуін
қамтамасыз ету үшін «ҚазТрансОйл» ҰМТК» ЖАҚ-қа
Қытайдың ұлттық мұнай-газ корпорациясы (CNPC) иелік
ететін Кеңқияқ кен орнынан Атырауға дейін байланыстыратын
мұнай құбырын салу туралы мәселені қарау тапсырылды. Бұл
учаске Қытайдың «ірі» экспорттық құбырының бөлігі болуы
керек еді.
Батыс Қазақстан-Қытай мұнай құбыры салынғанға дейін
қазақстандық мұнай өндірушілердің Қытай нарығына кіруін
Қарағанды облысындағы Атасу мұнай айдау станциясында
(МАС) Павлодар-Шымкент мұнай құбырының 680 км жаңа
теміржол мұнай құю эстакадасы қамтамасыз етті. Нысан
2000 жылдың 24 шілдесінде іске қосылды және Павлодар
мұнай өңдеу зауыты мен Қытайға теміржол арқылы мұнай
тасымалдауға және жеткізуге арналған болатын, әрі мұнда
Батыс Сібірден мұнай құбыры арқылы тасымалданатын
Ресей мұнайын құю жоспарланған еді. Мұнай құю бойынша
жобалық қуаттылық жылына 3 млн тоннаға дейін, оның

ішінде Құмкөл мұнайы - жылына 1 млн тоннаны құрады. Екі
жақты құю эстакадасы бір мезгілде 40 вагон-цистернаны (әр
жағынан 20 цистернадан) толтыруға есептелген. Бірінші іске
қосу кешенінің шегінде эстакада 18 құю құрылғыларымен
жабдықталды. Күрделі салымдар көлемі 7317 мың АҚШ
долларын, оның ішінде іске қосу кешені - 5546 мың АҚШ
долларын құрады. Мұнай құю эстакадасы құрылысы бойынша
жобаны қаржыландыруды толығымен «ҚазТрансОйл»
компаниясы жүзеге асырды.
2001 жылғы 3 қазанда «Мұнай және газ тасымалдау»
ҰК» ЖАҚ және CNPC еншілес ұйымы болып табылатын CNPC
International Kazakhstan ЖШС ұзындығы 448,8 шақырым
және диаметрі 24 дюйм болатын Кеңқияқ-Атырау мұнай
құбырын салу туралы шекті келісімге қол қойды. Осы
Келісімнің шарттарына сәйкес «МұнайТас» солтүстік-батыс
құбыр компаниясы» ЖАҚ құрылды, оның құрылтайшылары
«ҚазМұнайГаз» (51%) және CNPC International Kazakhstan
(49%) болды.
2002 жылғы 23 мамырда ҚР Премьер-министрі
Иманғали Тасмағамбетовтың қатысуымен осы учаскенің
құрылысын бастаудың салтанатты рәсімі өтті, ол осы жобаны
іске асыруды «құбыр маршруттарын, ең алдымен мұнай
маршруттарын әртараптандыру бойынша болашағы өте зор
жұмыстың бастауы» деп атады.
Бас мердігер ресейлік «СтройТрансГаз» ААҚ компаниясы
болды. Бұл ретте құрылыс жұмыстарының 53%-ын орындау

Пекин қаласындағы мұнай құбыры жобасы бойынша келіссөздер, 2001 ж.
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беру рәсімі

ТРИУМФАЛДЫ ҚҰБЫРЛАР

Владимир Школьник,
2014-2016 жылдары энергетика министрі

үшін қосалқы мердігер ұйым ретінде қазақстандық
компанияны тарту онымен жасалған келісімшарттың міндетті
шарты болды. Мұндай ұйым «ҚазМұнайГаздың» еншілес
кәсіпорны «ҚазҚұрылысСервис» ЖАҚ болды. Базалық
жобалық-сметалық
құжаттаманы
«КаспийМұнайГаз»
ҒЗЖИ (Атырау) әзірледі, жұмыс жобасын «Газ НИИ Проект»
(Самара) дайындады, құбырлардың жеткізілуіне техникалық
қадағалауды және объектінің барлық құрылысына Британдық
тәуелсіз инспекциялаушы Moody International Ltd компаниясы
жүзеге асырды. Жұмыс әртүрлі учаскелерде Мәскеу, Минск,
Ростов, Алматы қосалқы мердігерлерінің көмегімен жеті
кезеңмен жүргізілді. Мұнай құбырын төсеуге арналған құбыр
өнімдерін Ресей мен Қытай зауыттары шығарды. Құбыр
құрылысының орташа жылдамдығы күніне 7-8 шақырым
болды. Қоршаған ортаның ластану қаупін барынша азайту
үшін жаңа инженерлік шешімдер табылды. Айталық, Жайық
өзенінен өту кезінде табиғатқа теріс әсерін тигізбейтін және
өзен арналары мен жағаларын табиғи күйінде сақтауға
мүмкіндік беретін көлденең бағытталған бұрғылау әдісі
қолданылды. Құбырды төсеу ұзындығы 841,18 метр ұңғыманы
бұрғылаумен өзен түбінің астында 19,49 метр тереңдікте
жүзеге асырылды. Келісілген жұмыстың нәтижесінде негізгі
су бөгеті арқылы құбырды төсеудің траншеясыз нұсқасы сәтті
орындалды. Кеңқияқ-Атырау магистралды мұнай құбырында
германдық iTAG фирмасының ауа өткізбеуді қамтамасыз
ететін, атмосфераға шығарылатын шығарындыларды
азайтатын, жеңіл басқарылатын пневмогидрожетекті шарлы
крандары құрастырылды. Мұнай құбырының желілік бөлігін
салу барысында 470 бірлік арнайы техника жұмылдырылып,
1000-нан астам жұмысшы тартылды.
2003 жылғы наурызда Кеңқияқ-Атырау мұнай құбыры
«Кеңқияқ» МАС-ты «ҚазТрансОйл» АҚ «Атырау» МАС-пен, одан
әрі КҚК экспорттық терминалдарымен және Атырау-Самара

мұнай құбырымен жалғанып, пайдалануға берілді. Құбырдың
бірінші кезегінің өткізу қабілеті жылына 6 млн тоннаны
құрады, келесі кезектер - екінші және үшінші - қуаттылықты
жылына 10 млн тоннаға және 14 млн тоннаға дейін арттыруға
бағытталды. Бұл учаскені пайдалануға беру Ақтөбе және
Атырау облыстарындағы кен орындарында өндірілетін
мұнайдың экспортын қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Атап айтқанда, Кеңқияқ-Атырау мұнай құбыры трассасында
орналасқан барлық мұнай өндіруші кәсіпорындар, соның
ішінде
«CNPC-Ақтөбемұнайгаз»,
«Қазақойл-Ақтөбе»,
«Ембімұнайгаз», «Қазақтүрікмұнай» және басқалары осы
жүйенің тұтынушылары болды.
Сол кезде «ҚазМұнайГаз» ҰК ЖАҚ бірінші вице-президенті
болып жұмыс істеген Тимур Құлыбаев: «Қазақстанда
бұл жоба егеменді республика тарихында алғаш рет іске
асырылғанын ескеретін болсақ, бірегей жоба болып танылды.
Ол мұнай тасымалдау бағыттарын әртараптандыруға,
сондай-ақ аймаққа инвестициялау тәуекелдерін төмендетуге
мүмкіндік берді. Жоба жұмысты жедел орындау стратегиясын
ұстанды. Құрылыс бүгінгі күнге дейін Қазақстанның мұнайгаз секторының құрылысы саласында қолданылмаған
жаңа технологиялық шешімдерді сынау және енгізу үшін
өзіндік шығармашылық зертханаға айналды. Бұл қысқа
мерзімде Кеңқияқ-Атырау мұнай құбырының желілік бөлігінің
құрылысын аяқтауға мүмкіндік берді».
Кеңқияқ-Атырау мұнай құбыры Қазақстан да,
Қытай да мүдделі болған Батыс Қазақстан - Батыс
Қытай трансқұрлықтық магистральдық мұнай құбыры
құрылысының ауқымды жобасының бірінші кезеңі болды.
Жобаның екінші кезеңін іске асыру мақсатында 2004
жылғы 17 мамырда Қытайда ҚР Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев пен ҚХР төрағасы Ху Цзиньтаоның қатысуымен
Мұнай және газ саласындағы екіжақты ынтымақтастықты

дамыту туралы шекті үкіметаралық келісім жасалды.
Құжатқа «ҚазМұнайГаз» компаниясының президенті Ұзақбай
Қарабалин және CNPC бас директоры Чэнь Гэн қол қойды.
Жаңа уағдаластықтарды орындау үшін 2004 жылғы 30
маусымда «ҚазТрансОйл» АҚ-ның шешімімен және Қытай
мұнай мен газды барлау және әзірлеу жөніндегі Ұлттық
корпорациясымен (CNODC) қатысушылардың тең үлестері
бар «Қазақстан–Қытай құбыры» ЖШС құрылды, оған АтасуАлашанькоу мұнай құбырын салу жүктелді.
Екі достас мемлекеттің стратегиялық мақсаттарының
бірігуін білдіретін мұнай құбырының «алтын» жапсарын
дәнекерлеу 2005 жылғы 14 қарашада Қазақстан Республикасы
мен Қытай Халық Республикасының шекара маңы аймағында
жүзеге асырылды. Ал 2005 жылдың 15 желтоқсанында
ҚР Тәуелсіздік күні қарсаңында Президент Н.Ә. Назарбаев
Қазақстанның Қарағанды облысындағы Атасу станциясынан
Достық-Алашанькоу теміржол терминалы ауданындағы
Қытай шекарасына дейінгі 988 шақырымдық мұнай құбырын
пайдалануға берді. Ол «ҚазТрансОйл»АҚ бас диспетчерлік
басқармасынан сорғы агрегатын іске қосты. Астана мен
Атасу көрермендері не болып жатқанын телекөпір арқылы
бақылап отырды. Нұрсұлтан Назарбаев мұнай құбыры
рекордтық қысқа мерзімде салынғанын, құрылыста 4500
адам жұмыс істегенін, 500-ден астам қазақстандық жұмысқа
орналасқанын атап өтті.
2004 жылы ҚР Энергетика және минералдық ресурстар
министрі қызметін атқарған Владимир Школьниктің айтуынша,

Атасу-Алашанькоу құрылысы туралы Қытай тарапымен
келіссөздер процесі айтарлықтай ауыр болды және жарты
жылға созылды. «Бірақ келісімге қол қойылғаннан кейін біз
ұзындығы мың шақырым болатын мұнай құбырын ең күрделі
уақытта, бар болғаны 365 күнде салдық. Бұл міндет өте жақсы
шарттармен орындалды: ҚХР тарапынан банктік кепілдіктер
болды, жергілікті қамту – 50 де 50-ді құрады. Біздің талабымыз
бойынша мұнай құбырын мұнаймен толтыру жауапкершілігін
Қытай тарапы өз мойнына алды», - деді ол.
688,4 млн АҚШ доллары инвестиция құйылған мұнай
құбыры Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Алматы
облыстарының аумағы бойынша Атасу–Ағадыр–Ақшатау–
Ақтоғай–Үшарал БМАС бағыты бойынша төселіп, Қытайдағы
Алашанькоу теміржол станциясында аяқталады. Салынған
құбырдың диаметрі 813 мм, іске қосу қуаты - жылына 10
млн тонна мұнай, ал жобаланатын құбыр – 20 млн тонна
құрады. Атасу-Алашанькоу құбырын мұнаймен толтыру
процесі 2006 жылғы 25 мамырда аяқталды. Толтыруға
қажет технологиялық мұнайдың жалпы көлемі шамамен
600 мың тоннаны құрады. Атасу-Алашанькоу мұнай құбырын
өнеркәсіптік пайдалану 2006 жылғы шілдеден басталды.
Сол кезде CNPC вице-президенті Ву Яаовен атап
өткендей, «жаңа мұнай құбыры идеясы КҚК идеясына, сондайақ Ауғанстан мен Пәкістан арқылы өтетін бағытқа қайшы
келмейді және көлікпен шығатын жолдардың барынша көп
болғаны Қазақстанға тиімді».
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙЫ МЕН ГАЗЫ

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ
ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ

ТРИУМФАЛДЫ ҚҰБЫРЛАР

«Қытайлық серіктестермен келіссөздер және саудасаттық жүргізу әрқашан қиын болды. Қытайлықтар өте
қатал, өз мүдделерін қатаң қорғайды және бұл жұмысты
әдістемелік түрде жүргізеді. Келіссөздер барысында олар
әрқашан жақсы дайындалғанын және мәселені жақсы
білетіндігін көрсетеді. Біз бұрын-соңды жұмыс істеген
барлық мемлекеттік компаниялар бірыңғай саясатты нақты
жүргізіп, бірыңғай жүйе, бірыңғай машина ретінде жұмыс
істейтіндігі маңызды болып табылады», - деп естеліктерімен
бөліскен Ұзақбай Қарабалин: «Қытай инвесторларының
қатысуымен жүзеге асырылған жаңа ірі инфрақұрылымдық
жобаларды дамытумен қатар, олар әзірлейтін мұнай-газ кен
орындары айтарлықтай қуатты дамуға ие болды. «CNPCАқтөбемұнайгаз» компаниясының Жаңажол кен орнын
дамыту жарқын мысалдардың бірі болып табылады. Менің
ойымша, Жаңажолдағы газ өңдеу қуаттарының құрылысы
біздің CNPC-тегі қытайлық әріптестеріміздің осындай
жобаларды қаншалықты сәтті жүзеге асыра алатынының
көрсеткіші болып табылады. Қытай тарапының қатысуымен
жүзеге асырылатын осындай жобалар басқа компаниялар
үшін де Қазақстанның мұнай-газ саласына жол ашты», - деді.
Атасу-Алашанькоу жобасы тәуелсіз Қазақстанда
салынған әлемдік деңгейдегі алғашқы экспорттық мұнай
құбырларының біріне айналды. Оның пайдалануға берілуімен
Қазақстан Қытайға негізгі өңірлік мұнай жеткізушілердің
бірі деген рөлге ие болды. Бірінші кезеңде жылына 10 млн
тонна мұнай, ал кейіннен жылына 20 млн тоннаға дейін өткізу
қабілеті бар Құмкөл - Кеңқияқ (Қызылорда облысынан Ақтөбе
облысына) үшінші учаскесін салу жобасы үшін техникалық
құжаттаманы әзірлеу бірден басталды.

Оның құрылысын ҚР Премьер-Министрі Кәрім Мәсімов
2007 жылғы 11 желтоқсанда Тәуелсіздік күні қарсаңында
Ақтөбе облысы Темір ауданының Кеңқияқ кен орнында
бастады. Кенқияқ бас мұнай айдау станциясында мұнай
құбырының бірінші түйістіру тігісін дәнекерлеу рәсіміне ҚХР
Мемлекеттік Кеңесінің Энергетика комитеті төрағасының
орынбасары Ма Фуцай қатысып, ҚХР Премьер-Министрінің
орынбасары, ҚХР тарапынан ынтымақтастық жөніндегі
Қазақстан-Қытай
үкіметаралық
комиссиясының
тең
төрағасы У И құттықтау хатын оқып берді. «Соңғы жылдары
біздің елдеріміздің саяси өзара қарым-қатынасы күннен күнге
тереңдеп, біздің экономикалық ынтымақтастығымыздың
салалары кеңеюде. Қазақстан-Қытай мұнай құбыры
Достық буыны ретінде екі елді байланыстырады. ( ... ) Мұнай
құбырының жаңа кезеңінің құрылысын бастау өзара тиімді
ынтымақтастықты одан әрі нығайтуда және Қазақстан мен
Қытайдың экономикалық дамуын ілгерілетуде маңызды рөл
атқарады», - делінген хат мәтінінде.
Мұнай құбырының құрылысымен «КазТрансОйл» АҚ
және мұнай мен газды барлау және әзірлеу жөніндегі Қытай
ұлттық корпорациясы тепе-тең негізде құрылтайшылары
болған «Қазақстан-Қытай құбыр желісі» ЖШС айналысты.
Құрылыс
жұмыстары
бірқатар
техникалық
қиындықтарға тап болды. Құбырлар өте күрделі жерлерге
салынуы керек еді, құмдар, арамшөптер, сондай-ақ суармалы
және егістік жерлер де кездесті. Жоба бойынша мұнай
құбыры биіктігі әртүрлі болып келетін Мұғалжар тауларын
кесіп өтті. Мұнда бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу қажет

КЕҢҚИЯҚ-ҚҰМКӨЛ МҰНАЙ ҚҰБЫРЫНЫҢ
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:
•
•
•

•
•

Құбырдың ұзындығы-761 км.
Мұнай құбырының диаметрі-813 мм.
Бастапқы кезеңде өткізу қабілеті - Жылына
10 млн тонна мұнай кейіннен жылына 20 млн
тоннаға дейін кеңейту.
Шамамен құны – шамамен $1 млрд.
Жобаның ресурстық базасы ретінде Ақтөбе
облысы мен Батыс Қазақстан кен орындары
мұнайының көлемі қарастырылуда.

болды. Жалпы алғанда, мұнай құбырын салу кезінде 1000-нан
астам маман, сондай-ақ 800-ден астам түрлі машиналар мен
механизмдер іске қосылды.
Ұзындығы 761 шақырым және диаметрі 813 мм КеңқияқҚұмкөл мұнай құбыры Ақтөбе, Қызылорда және Қарағанды
облыстарының аумақтары арқылы төселіп, Кеңқияқ-Атырау
мұнай құбырын Құмкөл-Атасу мұнай құбырымен қосуға
мүмкіндік берді, ал бұл болса Ақтөбе және Батыс Қазақстан
облыстарының көмірсутек шикізатын Қытай нарығына
жеткізуді қамтамасыз етті. Оның құрылысы шамамен 1 млрд
АҚШ долларын салуды талап етті.
Мұнай құбырының желілік бөлігінің құрылысы
мерзімінен бұрын аяқталды, бұл 2009 жылғы 11 шілдеде

оны қыркүйекте аяқталған технологиялық мұнаймен
толтыру процесін бастауға мүмкіндік берді. Кеңқияқ-Құмкөл
жаңа мұнай құбырын коммерциялық пайдалану 2009
жылдың қазан айында басталды. Аталған құбыр бойынша
мұнайдың алғашқы және негізгі жүк жөнелтушісі «CNPCАқтөбемұнайгаз» АҚ болды. Жобаның ресурстық базасы
ретінде Ақтөбе облысы мен Батыс Қазақстанның басқа да
мұнай өндіруші компаниялары қарастырылды.
Елімізде Қазақстан-Қытай мұнай құбырының үшінші
учаскесін салумен Батыс пен Шығысты жалғайтын бірыңғай,
өзара байланысты мұнай құбыры жүйесі құрылды. Қазақстан
Қытайдың перспективалы нарығына, жыл сайын сұранысты
арттырып, одан әрі Азия-Тынық мұхиты өңірі елдеріне мұнайды
тұрақты және сенімді экспорттауды қамтамасыз ететін
құбыр желісі инфрақұрылымына ие болды. Осы бағыттағы
маңызды оң фактор басқа мемлекеттердің аумағы арқылы
транзитпен байланысты тәуекелдің болмауы болды, өйткені
Батыс Қазақстан-Қытай мұнай құбырының бағыты Қазақстан
көмірсутектерінің экспортына мүдделі мемлекеттердің, яғни
Қазақстан мен Қытай аумақтары арқылы ғана өтеді және
оның үшінші транзиттік елдерге қатысы мүлдем жоқ. Бұл
қазақстандық мұнайшылардың кезекті жеңісі болды.
Жылдар өткен соң осы бағыттың болуы Қазақстанға
алғаш рет өз аумағы арқылы Ресей мұнайының Қытай
нарығына транзитін қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. 2013
жылғы 24 желтоқсанда ҚР Мұнай және газ министрі Ұзақбай
Қарабалин мен РФ Энергетика министрі Александр Новак
Мәскеу қаласында өткен Жоғары еуразиялық экономикалық
кеңестің отырысы барысында Қазақстан Республикасы мен
Ресей Федерациясы Президенттерінің қатысуымен Ресей
мұнайын республика аумағы арқылы Қытайға тасымалдау
саласындағы ынтымақтастық туралы үкіметаралық келісім
жасасты. 2013 жылғы 27 желтоқсанда «ҚазТрансОйл» АҚ
бас директоры (Басқарма төрағасы) Қайыргелді Қабылдин
мен ОАО «НК «Роснефть» президенті Игорь Сечин мұнай
тасымалдау қызметтерін көрсету туралы шартқа қол қойды.
Ресей тарапына қолайлы транзиттік тарифтер берілді.
Қазақстан өз тарапынан Ресей мұнайының транзитінен табыс
табуға мүмкіндік алды.
2014 жылғы 1 қаңтардан бастап «ҚазТрансОйл» АҚ
«Роснефть» ресейлік компаниясына 5 жыл бойы, кейіннен
автоматты түрде тағы 5 жылға ұзарту мүмкіндігімен өзара
жеткізу схемасын қолдана отырып, ҚХР бағытында ЕртісАтасу-Алашанькоу маршруты бойынша мұнай тасымалдау
жөніндегі қызметтерді ұсына бастады. Келісімдерге сәйкес,
Ресей Қазақстан арқылы Қытайға 7 млн тонна жеткізуге,
кейіннен бұл көрсеткішті жылына 10 млн тоннаға дейін
арттыру мүмкіндігіне кепілдік берді.
Ұзақбай Қарабалин бұл келісімді тараптардың өзара
қарым-қатынасындағы «түбегейлі бетбұрыс» деп атады. Ал
Қайыргелді Қабылдин: «Қазақстан аумағы Ресейден Қытайға
мұнай жеткізу үшін транзиттік аумаққа айналды. Бұлай
ешқашан болған емес, олай болады деп ешкім ойламаған да
еді! Осылайша, біз басқа елдер үшін де сұранысқа ие бола
алатын жүйені құрдық. 2020-2030 жылдары Қытай нарығы
бізге ғана емес, көршілерімізге де қызықты болады деп
ойлаймын. Және Қазақстан осындай бір энергетикалық хабқа
айнала алады».

174
6-тарау

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙЫ МЕН ГАЗЫ

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ
ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ

ТРИУМФАЛДЫ ҚҰБЫРЛАР

176
6-тарау

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙЫ МЕН ГАЗЫ

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ
ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ

ТРИУМФАЛДЫ ҚҰБЫРЛАР

Серік СҰЛТАНҒАЛИЕВ,
«ҚазТрансГаз» АҚ бас директоры
(2005-2007, 2009-2014)

КОМПАНИЯ МЕН САЛАНЫҢ
ӨРКЕНДЕУІ ТУРАЛЫ:
Мен «ҚазТрансГаз» АҚ-ны 2005 жылғы мамырдан 2007 жылғы
қыркүйекке дейін, содан кейін 2009 жылғы желтоқсаннан 2014 жылғы
қазанға дейін басқардым, сонымен қатарлас 2009-2015 жылдар
аралығындағы кезеңде Директорлар кеңесінің төрағасы болдым. Осы
жылдар ішінде мемлекеттік газ тасымалдау компаниясы халықаралық
нарықта орныққан ұстанымдары бар тұрақты құрылым болып өсті,
магистральдық газ құбырлары арқылы табиғи газды тасымалдау
көлемі ұлғайды, Қытайға газ транзитін және экспортын қамтамасыз
ететін жұмыс істеп тұрған газ құбыры жүйелері жаңғыртылды және жаңа
газ құбыры жүйелері салынды, Қазақстанның өңірлері газдандырылды,
газ тасымалдау жүйесіне күрделі салымдар мен ел бюджетіне салықтар
мен басқа да міндетті төлемдерді аудару ұлғайтылды.
2012 жылы маңызды салалық құжат - «Газ және газбен жабдықтау
туралы» ҚР Заңы қабылданды, ол Қазақстанның газ нарығындағы
ойынның негізгі ережелерін белгілеп, газ тасымалдау инфрақұрылымын
жаңғырту және дамыту үшін қажетті қаржы қаражатын шоғырландыру
мақсатында «ҚазТрансГаз» АҚ-ны газ өндіруші ұйымдардан газ сатып
алу, тасымалдау, транзит, экспорт, импорт және бөлу жөніндегі бірыңғай
ұлттық оператор ретінде айқындады. Заң жобасының тұжырымдамасын
әзірлеу бойынша жұмыстарды «ҚазТрансГаз» АҚ 2009 жылы
бастаған болатын. Премьер-Министрдің 2010 жылғы 11 ақпандағы
тапсырмасына сәйкес мұнай және газ министрлігінің жанынан жұмыс
тобы құрылды, оған мемлекеттік органдардың және «ҚазМұнайГаз»
ҰК АҚ Ұлттық холдингінің өкілдерінен басқа шетелдік мұнай-газ
компаниялары (British Gas, Conoco Philips), Дүниежүзілік банктің
сарапшылары кірді. Құжат шеңберінде жұмыс істеп тұрған газ тарату
желілерін реконструкциялау және жаңғырту, сондай-ақ газ тасымалдау
және газ тарату инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс-шараларды
қамтитын ҚР газдандырудың мемлекеттік бағдарламасы әзірленіп,
бекітілді. Ұлттық оператор базасында елдің барлық газ тасымалдау
және газ тарату жүйелері шоғырландырылды, магистральдық және
тарату жүйелерін басқару процестерін автоматтандыратын бірыңғай
диспетчерлік басқару ісі қалыптастырылды.
Сапа менеджментінің арқасында бүгінгі таңда «ҚазТрансГаз» АҚ республиканың энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тиімді
жұмыс істейтін және оның алдына қойылған міндеттерді орындау үшін
қажетті тәжірибесі мен кәсіби әлеуеті жеткілікті компания.
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Қайрат ШӘРІПБАЕВ,
«ҚазТрансГаз» АҚ Басқарма Төрағасы

КОМПАНИЯ МЕН САЛАНЫҢ ӨРКЕНДЕУІ ТУРАЛЫ:
ҚазТрансГаз» ЖАҚ Қазақстан Республикасы Үкіметінің
қаулысына сәйкес 2000 жылы құрылды, 2004 жылы
«ҚазТрансГаз» АҚ болып атауы өзгерді.
Компанияға Қазақстан мен Ресей аумағы арқылы
өтетінбұрынғы
компрессорлық
станциялар
мен

магистральдық газ құбырлары берілген еді («Орта Азия –
Орталық», «Союз», «Бұхара-Орал», «Орынбор-Новопсков»).
Бұл магистральдар 1960-70-ші жылдары салынған және сол
кездің өзінде тозығы жеткен.

«ҚазТрансГаз»
дереу
барлық
инфрақұрылымды
жаңғыртуға мәжбүр болды. Сонымен қатар ішкі және сыртқы
нарықтарда тұтынушыларға табиғи газды тұрақты және
сенімді жеткізуді қамтамасыз ету үшін газ құбыры желісі
құрылды.
«ҚазТрансГаз» АҚ қызмет еткен жылдары тәуелсіз
Қазақстанның игілігі саналатын «Қазақстан-Қытай», «БейнеуБозой-Шымкент» және «Сарыарқа» заманауи магистральдық
газ құбырлары салынды.
Инвестициялық жобалардың арқасында «ҚазТрансГаз»
қолданыстағы газ құбырларының қуатын арттырып қана
қоймай, газ ағындарын кез келген бағытта әртараптандыруға
мүмкіндік беретін жүйені құрды, бұл қолайлы географиялық
жағдайы бар мемлекет үшін өте маңызды.
2008 жылғы ақпанда «Қазақстан-Қытай» газ магистралін
басқару үшін «ҚазТрансГаз» АҚ және қытайлық Trans-Asia Gas
Pipeline Company Ltd тепе-тең негізде «Азиялық газ құбыры»
ЖШС бірлескен кәсіпорнын құрды. Бүгінде ұзындығы 2 612
км «А» және «В» тізбектері, 1304 км «С» тізбегі және жалпы
өткізу қабілеті жылына 55 млрд текше метр болатын газ
құбыры түркімен және өзбек газының транзитін, сондайақ қазақстандық газдың Қытай бағытындағы экспортын
қамтамасыз етеді.
2010 жылдың желтоқсан айында «Бейнеу-Шымкент» Газ
Құбыры» ЖШС құрылды. Жаңа салынған және пайдалануға
берілген газ құбыры батыс мұнай-газ кен орындарын оңтүстік
өңірлермен байланыстырды. Газ құбырының ұзындығы 1454
км, ал өткізу қабілеті жылына 15 млрд текше метрді құрайды.
Қазақстандықтарды тұрақты газбен жабдықтаумен
қатар, 2017 жылы басталған ҚХР-ға газ экспорты қамтамасыз
етіліп жатыр. Бастапқыда жылына 5 млрд текше метр
жеткізу жоспарланған, содан кейін жыл сайынғы экспортты
10 млрд текше метрге дейін арттыру туралы ұзақ мерзімді
келісімшартқа қол қойылды.
2020 жылы «Бейнеу-Бозой-Шымкент» магистралды
газ құбыры толық іске қосылды. Бұл жобаның Қазақстан
Республикасының энергетикалық қауіпсіздігі үшін аса
маңызды стратегиялық мәні бар. Газ құбыры еліміздің барлық
газ тасымалдау жүйесін біріктіреді, қазақстандық газды кез
келген бағытта тасымалдауды әртараптандыруға мүмкіндік
береді және қысқы кезеңде көгілдір отынның тапшылығын
болдырмай, оңтүстік өңірлерге табиғи газ жеткізеді.
Сондай–ақ, 2020 жылы қазақстандықтардың көптен
күткен арманын - Қазақстанның орталық және солтүстік
өңірлерін газдандыруды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін
«Сарыарқа» магистральдық газ құбырының құрылысы
аяқталды.
Бұл «Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ құбыры салынғаннан
кейін іске асырылды, одан кейін Нұр-Сұлтан мен Қарағандыда
«Сарыарқа» газ құбыры салынды.
Жоба нәтижесінде 2,7 млн адам газға қол жеткізеді
деп жоспарлануда. Сонымен қатар, табиғи газды пайдалана
отырып, жаңа өндірістер ашылатын болады. Мұның бәрі
экология мен азаматтардың өмір сүру сапасын жақсартуға
айтарлықтай әсер етеді.

2020 жылғы желтоқсанда «ҚазТрансГаз» АҚ Қашаған
кен орнынан шикі ілеспе табиғи газды сатып алу бойынша
мемлекеттен өкілеттік алды. «ҚазТрансГаз» АҚ мен NCOC
арасында ілеспе табиғи шикі газды алу бойынша қызметтер
көрсету туралы келісімге қол қойылды.
Бүгінгі таңда «ҚазТрансГаз» АҚ отандық, сондай-ақ
шетелдік газ нарығында мемлекеттің мүдделерін білдіретін
Қазақстан Республикасының негізгі газ-энергетикалық және
газ тасымалдау компаниясы болып табылады. «СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚ портфельдік компаниясы бола отырып,
компания тауарлық газды магистральдық газ құбырлары
мен газ тарату желілері арқылы тасымалдау жөніндегі
орталықтандырылған
инфрақұрылымды
басқарады,
халықаралық транзитті қамтамасыз етеді және ішкі және
сыртқы нарықтарда газ сатумен айналысады, құбырлар мен
газ қоймаларын әзірлейді, қаржыландырады, салады және
пайдаланады.
«ҚазТрансГаз» АҚ компаниялар тобы жалпы ұзындығы
шамамен 76 мың км газ құбырларын пайдаланады. Оның
ішінде жылдық өткізу қабілеті 267,8 млрд текше метрге дейінгі
20 мың км-ден астам магистральдық газ құбырлары мен
ұзындығы 56 мың км-ден астам газ тарату желілері бар.
«ҚазТрансГаз» Орта Азия мен Орталық Азиядағы газ
ағындарының маңызды және технологиялық ең қуатты
операторына айналды. Қазақстан қолданыстағы газ
тасымалдау бағыттарын мүмкіндігінше пайдаланып отыр.
Өндіріске жаңа цифрлық технологияларды енгізе отырып,
жаңа газ дәліздері, жоғары технологиялық компрессорлық
станциялар, газ айдайтын агрегаттар салынды. Осының
арқасында Қазақстанда орасан зор транзиттік-көліктік
әлеуеті бар Орталық Азия газ хабын құруға мүмкіндік туды.
Компания Қазақстанның 12 өңірінде табысты жұмыс
істей отырып, ел халқының жартысынан астамын тауарлық
газбен қамтамасыз етеді. Тек соңғы жеті жылда 3 млн-нан
астам қазақстандық газды пайдалану мүмкіндігіне ие болды,
халықты газдандыру деңгейі 2013 жылғы 30%-дан 2020
жылы 53,07%-ға дейін өсті және 9,5 млн-нан астам азаматты
қамтыды. Газдандырылған отандық кәсіпорындар саны екі
есеге - 23 725-тен 51 285-ке дейін ұлғайды. Бұл ретте ұлттық
оператор отандық тұтынушылар үшін өзіндік құнынан төмен
газды өткізеді. Соңғы 3 жылда субсидиялау сомасы 255 млрд
теңгеден асты.
«ҚазТрансГаз» АҚ құрылымына ресурстық базаны
(«Амангелді Газ» ЖШС, «Отан Газ» ЖШС), газды магистральды
тасымалдауды («Интергаз Орталық Азия» АҚ, «Азиялық газ
құбыры» ЖШС, «Бейнеу-Шымкент Газ Құбыры» ЖШС), газды
көтерме және бөлшек саудада өткізуді («ҚазТрансГаз Аймақ»
АҚ, «ҚазРосГаз» ЖШС сенімгерлік басқарудағы қатысу үлесінің
50%), сервистік компанияларды қоса алғанда («ҚазТрансГаз
Өнімдері» ЖШС, KTG Finance B. V.). әртүрлі бизнес-бағыттар
бойынша жұмыс істейтін еншілес және бірлесіп бақыланатын
компаниялар кіреді.
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ГАЗДЫ

ТАСЫМАЛДАУ

Тәуелсіздік таңында Қазақстанда болған Орта АзияОрталық (САЦ), Орынбор-Новопсков, Союз, Бұхара-Орал, БГРТБА газ құбырлары кеңестік кезеңде жобаланып, пайдалануға
берілді және барлығы бірігіп, табиғи газды ресейлік «Газпром»
құбыр инфрақұрылымына тасымалдайтын магистральдар
жүйесін қалыптастырды. Ұзақ уақыт бойы экспорттың
ресейлік бағыты қазақстандық газды еуропалық нарықтарға
жеткізуді жүзеге асырудың жалғыз мүмкін нұсқасы болып
қала берді. Бұл көп жағдайда елдегі ішкі газ құбыры жүйесінің
дисбаланс себептерін түсіндірді.
Қазақстанның ішкі газ құбыры жүйесі газды
республиканың кейбір өңірлеріне ғана жеткізді. Осы құбырлар
арқылы Өзбекстаннан газ Оңтүстік Қазақстанға (Шымкент,
Тараз және Алматы қалалары) жеткізілді. Сонымен қатар,
елдің көп бөлігі (Өскемен, Семей, Павлодар, Астана, Қарағанды
және Талдықорған қалаларын қоса алғанда) бұрынғыдай
газ құбыры инфрақұрылымынсыз қалды және энергия
тасымалдаушылардың баламалы көздерін пайдалануға
немесе табиғи газды импорттауға мәжбүр болды. 20012010 жылдары 684 шақырым жаңа ішкі магистральдық газ
құбырлары салынды, оның ішінде ұзындығы 193 шақырым
«Амангелді - КС-5 (Жамбыл облысы)» және ұзындығы 123
шақырым «Ақшабұлақ-Қызылорда» (Қызылорда облысы)
болды. Бұл жобалар, бірінші кезекте, нақты өңірлерді газбен
жабдықтауды қамтамасыз еткендерін ескере отырып,
маңызды әлеуметтік мәнге ие болғанымен, олар ішкі
нарыққа газ жеткізу, оның үстіне экспортты әртараптандыру
проблемасын толық шеше алмады. Атап айтқанда, Жамбыл
облысында газ тұтынушыларға 2003 жылғы қазанда
пайдалануға берілген Амангелді газ кен орнынан жеткізіле
бастады, бұл ұзақ уақыт бойы газ тапшылығын бастан
кешірген Қазақстан оңтүстігінің Өзбекстан газына деген
қатаң тәуелділікті едәуір төмендетіп, әсіресе қысқы кезеңде,
бір мезгілде абоненттердің барлық санаттары үшін газ құнын
үштен бірге азайтты.
Газбен жабдықтау проблемасын неғұрлым жаһандық
деңгейде шешу үшін 2001 жылғы 28 қарашада Қазақстан
мен Ресей газ саласындағы, атап айтқанда Қарашығанақ
газын өткізу жөніндегі бірінші үкіметаралық келісімге қол
қойды. Осы уақытқа дейін «ҚазМұнайГаз» және «Газпром»
ұлттық компанияларын қоса алғанда, шаруашылық жүргізуші

субъектілер деңгейінде осы мәселені шешудің барлық
әрекеттері нәтижесіз болып қалды. «Газпром» бұрынғыша
монополиялық жағдайын пайдаланды және «ҚазМұнайГаз»
оған елдер арасындағы шекарада өз газын арзан бағамен,
яғни 1 мың текше метр үшін 5-7 АҚШ долларына сатты.
Мәселе шешуді талап етті, сондықтан Қарашығанақ газын

сату мәселесі Қазақстан мен Ресей Үкіметтері деңгейінде
көтерілді.
2001-2002 жылдары «ҚазТрансГаз» ЖАҚ Қарашығанақ
жобасы жөніндегі вице-президенті, ал 2012 жылдан
бастап «ҚазРосГаз» ЖШС бас директорының өндіріс
жөніндегі орынбасары болған Болат Назаров былай деп

еске алады: «Қарашығанақ газ конденсаты кен орнын
шетелдік инвесторларды тарта отырып игеру кезінде
сұйық көмірсутектер маркетингінің схемасы өте ұтымды
пайдаланылған: олар алдымен Қарашығанақ өңдеу кешенінде
өңделіп, содан кейін КҚК жүйесіне ойып орнатылып,
Қарашығанақ - Үлкен Қашаған - Атырау конденсат құбыры
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арқылы экспортталды. «Ал газ бойынша біз әлі де «Газпромға»
тәуелді болған едік. Сұйық көмірсутектерді өндіру кезінде газ
да бір уақытта өндірілетінін ескере отырып, оны жүзеге асыру
жолдарын іздеу керек болды», - деп еске алды ол.
2002 жылғы 7 маусымдағы үкіметаралық келісім
негізінде Санкт-Петербург қаласында ҚР және РФ

Тараптардың уағдаластықтары Қарашығанақ мұнайгаз конденсаты кен орнынан РФ Орынбор газ өңдеу
станциясыннда тазалау үшін жыл сайын 5 млрд текше метр
газ жеткізуді қамтыды. Осы көлемнен шамамен 2 млрд текше
метр тазартылған газ Қостанай, Ақтөбе және Батыс Қазақстан
облыстарын жабдықтау үшін Қазақстанға қайтарылуы тиіс
еді, қалған 3 млрд текше метр газды «ҚазРосГаз» Еуропаға
экспорттауды көздеді.
Бірлескен баспасөз конференциясында Нұрсұлтан
Назарбаев: «Екі ай ішінде біз Қазақстан мен Ресей
арасындағы экономикалық өзара қарым-қатынастарда аса
зор уағдаластықтарға қол жеткіздік, бұған біз Тәуелсіздіктің
10 жылы ішінде қол жеткізе алмаған едік. Менің ойымша,
ТМД мемлекеттері арасында мұндай келісімдер жоқ. ( ... ) 8-10
жылдан кейін, Қазақстан 100 млн тоннадан астам көлемде
мұнай шығара бастағанда, ілеспе газ 80 млрд текше метрден

8-10 жылдан кейін, Қазақстан 100 миллион тоннадан астам
көлемде мұнай шығара бастағанда, ілеспе газ 80 миллиард
текше метрден асады. Егер бұл газ Ресей арқылы өтетін болса,
Қазақстанға құрлықтағы мемлекет ретінде әлемдік
газ нарығына шығу тиімді болмақ.

Президенттері Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путиннің
қатысуымен мұнай-газ саласындағы екіжақты қатынастарды
одан әрі нығайту және дамыту үшін екі маңызды құжатқа қол
қойылды. Қазақстандық мұнайдың Ресей аумағы арқылы
ұзақмерзімді транзиті туралы келісімге Қазақстанның вицепремьері Кәрім Мәсімов пен РФ үкіметінің вице-премьері
Виктор Христенко өз қолдарын қойды. Дәл осы жерде ОАО
«Газпром» мен «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» ЖАҚ
арасында «ҚазРосГаз» ЖАҚ бірлескен кәсіпорнын құру
туралы құрылтай шартына қол қойылды, онда екі тарапқа да
қатысу үлесінің 50% - ы тиесілі болды. Аталған құжаттарды
дайындау мен қол қоюға келіссөздердің барлық кезеңдеріне
қатысқан «Мұнай және газ көлігі» ұлттық компаниясы үлкен
үлес қосты. «ҚазРосГаз» ЖАҚ Басқармасының төрағасы
болып Әнуарбек Арғынғазин сайланды, ол осы уақытқа дейін
«ҚазТрансГаздың» вице-президенті болып жұмыс істеген
болатын.
Жаңа БК газ сатып алу мен маркетингті, оның ішінде
Қарашығанақ газын, қазақстандық газды ресейлік газ
өңдеу зауыттарында тасымалдау мен өңдеуді жүзеге асыру
үшін құрылды. Бұдан басқа, оған екі мемлекеттің аумағы
арқылы үшінші елдердің нарықтарына газ тасымалдау
жөніндегі оператордың функцияларын орындау тапсырылды.
Бұл оқиға Қазақстан үшін маңызды болды, ол енді өзінің
газымен еуропалық нарықтарға шығуға мүмкіндік алды, және
Қазақстан үшін оны сату құны да лайықты болды.

асады. Егер бұл газ материктік мемлекет ретінде Ресей
арқылы өтетін болса, әлемдік газ нарығына шығу Қазақстан
үшін тиімді болады. Ал Ресейге осы газ бен мұнайды өз аумағы
арқылы тасымалдау үшін дивидендтер алу тиімді», - деді.
Владимир Путин атап өткендей, осы құжаттарға қол қою
арқылы Ресей мен Қазақстан арасындағы өзара іс-қимыл
мен әріптестік сапасының деңгейі «бұрын-соңды болмаған
сипатқа ие болды» және ұзақмерзімді перспективада екі
мемлекеттің өзара іс-қимылы үшін және Еуропа мен бүкіл
әлемде энергетикалық саясат құру үшін өте ұзақмерзімді
салдарларға ие болады.
«Біз бұл уағдаластықтарды өте жоғары бағалаймыз.
Шын мәнінде, олар біздің экономикамыздың маңызды
салаларының бірі – энергетика секторында ұзақмерзімді
ынтымақтастық үшін өте мықты база жасайды. ( ... ) Келісім
Қазақстанның да, Ресейдің де мүдделеріне толық сәйкес
келеді. Қазақстан үшін дегенде, өсіп келе жатқан өндірісті
ескере отырып, қазақстандық мұнайды айдауға кепілдік
береді. Бұл біз үшін де жақсы, өйткені Ресей өзінің транзиттік
ел ретіндегі мәртебесін кұшейтуде. ( ... ) Ресей үшін бұл
осы саладағы біздің саясатымыздың сапасының өзгеруін
білдіреді. Егер білетін болсаңыз – ал мамандар міндетті түрде
біледі - соңғы жылдары Ресей, негізінен, өз мүмкіндіктеріне
баса назар аударды. Ресейлік құбыр жүйелері арқылы біздің
серіктестерімізге өз тауарларын ТМД және Батыс Еуропа
нарықтарында сату оңай болған жоқ. Қазақстанмен қарым-

Нұрсұлтан Назарбаев,
ҚР Тұңғыш Президенті:

«Екі ай ішінде біз Қазақстан мен Ресей арасындағы экономикалық өзара қарымқатынастарда аса зор уағдаластықтарға қол жеткіздік, оған Тәуелсіздіктің
10 жылы ішінде қол жеткізе алмап едік. Менің ойымша, ТМД мемлекеттері
арасында мұндай келісімдер жоқ...
...Егер бұл газ Ресей арқылы өтетін болса, Қазақстанға құрылықтағы мемлекет
ретінде әлемдік газ нарығына шығу тиімді болмақ. Ал Ресейге осы газ бен
мұнайды өз аумағы арқылы тасымалдау үшін дивидендтер алу тиімді».
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Владимир Путин,
РФ Президенті:

«Ресей мен Қазақстан арасындағы өзара іс-қимыл мен әріптестік сапасының
деңгейі бұрын-соңды болмаған сипатқа ие болып отыр. Бұл екі мемлекеттің
ұзақ мерзімді перспективадағы өзара іс-қимылы үшін өте маңызды
нәтижелерге қол жеткізеді. Біздің Еуропадағы, әлемдегі позициямыз үшін де
маңызды іс. Біздің бүгін қол қойып отырған құжатымыз, сөзсіз, Еуропадағы
энергетикалық саясаттың ұзақ мерзімді жемісі болуы мүмкін. Дүниежүзі үшін
де дәл солай деп ойлаймын».

қатынаста біз ынтымақтастықтың басқа форматына көшеміз.
Қазақстан осы мағынада осы процестің және осы бизнестің
толық ауқымды, толыққанды қатысушысына айналуда. Бұл
Ресей Федерациясының мүдделеріне толығымен сәйкес
келеді, өйткені ол болашақта ұзақ мерзімге қажетті көлемді
қамтамасыз етеді. Бұл, тиісінше, Қазақстанның мүддесі үшін
болды, өйткені ол өз өнімімен сыртқы нарықтарға шығады», деп атап өтті Ресей басшысы.
Шынында да, Қазақстанның осы Келісімнен нақты
пайдасы, бірінші кезекте, «ҚазРосГаз» қазақстандық газды
ұзақмерзімді келісімшарт бойынша РФ қуаттарында кепілді
түрде қайта өңдеуді қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен
қатар Ресеймен қарсы операциялар (swap-операциялар)
жүргізу арқылы Қазақстанның ішкі нарығына жеткізуді
жүзеге асыра бастады. Оларды ұйымдастыру тәуелсіз
Қазақстан тарихында алғаш рет қамтамасыз етілді. Тікелей,

мұндай мүмкіндігі жоқ: олар өндірілетін барлық газды
«Газпромға» ішкі нарық бағалары бойынша сатады. Осы
ресейлік компаниямен жүйелі және сындарлы келіссөздердің
арқасында «ҚазРосГаз» Қазақстан мен Ресей шекарасында
Қарашығанақ газының экспорттық бағасының айтарлықтай
өсуіне қол жеткізді. Тағы бір маңызды мәселе – «ҚазРосГаз»
ЖШС Қазақстан Республикасының аумағында тіркелгенін
ескере отырып, біздің еліміз осы бірлескен кәсіпорынның
қызметінен салықтар, алымдар және бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдерді алады. Компания республиканың
экономикалық және әлеуметтік салаларын дамытуға
айтарлықтай үлес қосуда. Сондай-ақ «ҚазМұнайГаз» акционер
ретінде жыл сайын дивидендтер алып отырады. Сатып алу
және жеткізу көлемінің қазіргі серпіні «ҚазРосГаз» ЖШС-ның
Қазақстан мен Ресей нарығындағы позициясының өскені
мен күшейгенін айқын көрсетеді. Компания одан әрі дамыған

Келісім Қазақстанның да, Ресейдің де мүдделеріне толық
сәйкес келеді. Қазақстан өсіп келе жатқан өндірісті ескере
отырып, қазақстандық мұнайды айдауға кепілдік береді.
Бұл - біз үшін де жақсы, өйткені Ресей транзиттік ел
дәрежесінде өз мәртебесін нығайтады.

ашық, тиімді жұмыс істейтін жеткізу, газды қайта өңдеу және
түпкілікті өнімді өзара тиімді негізде өткізу жүйесі құрылды.
Бұл жағдайда swap-операциялар Қазақстан мен Ресей
арасындағы ынтымақтастықтың неғұрлым экономикалық
тиімді схемасы екенін атап өту қажет, өйткені қолданыстағы
газ құбыры жүйесі Қазақстан Республикасының көптеген
облыстарына газды тікелей жеткізуді жүзеге асыруға мүмкіндік
бермеді. Бірлескен компания әзірлеген қарсы жеткізілімдерді
қамтамасыз ету тетігі Қостанай облысы тұтынатын ресейлік
газды және Қазақстанның оңтүстік өңірлері тұтынатын өзбек
газын қайта өңделген Қарашығанақ газының ҚР Үкіметінің
уәкілетті ұйымымен келісілген белгіленген бағалар бойынша
ұқсас көлемдерімен алмастырудан тұрды. Табиғи газдың
өзара жеткізілу схемасын іске асыру көлік шығыстарын
оңтайландыруға, Қазақстанның тұтынушылары үшін газ
бағасының жоспарлы (нарықпен салыстырғанда) өсуін
қамтамасыз етуге мүмкіндік берді, халықтың өмірі мен
тұтастай алғанда республика экономикасының өсуі үшін
қолайлы әлеуметтік жағдайлар жасады.
Тимур Құлыбаев сол кезде Қазақстан-Ресей келісімін
былай деп бағалады: «Біз әлемдік нарықтардағы энергия
көздерінің бағасының тез өсуіне байланысты туындауы
мүмкін ішкі нарықтағы импорттық газ бағасының күрт
көтерілуіне жол бермедік. Сонымен қатар (және бұл да өте
маңызды!), біз Қазақстанда шығарылған газды тікелей
экспорттауға мүмкіндік алдық, бұл ретте Ресейдің өзінде
де мұнай мен газдың бірде-бір ірі тәуелсіз өндірушісінің

сайын газ саласындағы мемлекеттік мүдделерді тиімді қорғау
үшін маңызды негіз қалануда».
2007 жылғы желтоқсанда «Ресей мен Қазақстанның
отын-энергетикалық кешенін дамыту саласындағы достық
пен ынтымақтастықты нығайтуға қосқан үлесі үшін» РФ
Президенті Владимир Путин 2000 жылдардың басында
«Мұнай және газ тасымалы» компаниясын басқарған Тимур
Құлыбаевты Достық орденімен марапаттағаны осы жобаның
тек Қазақстан ғана емес, Ресей де тарапынан жоғары
бағаланғанының белгісі болып табылады.
Ресеймен газ қатынастарын бекіте отырып, Қазақстан
ҚХР-дың дамып келе жатқан нарығына газ жеткізуді
қамтамасыз ету жөніндегі мәселелерді пысықтауға кірісті.
Осы уақытқа дейін Қазақстан-Қытай мұнай құбырының
ауқымды жобасы іске асырылды. Біздің еліміздің әлеуметтік
жетістіктерінің бірі шығыс бағытта газ артериясын дамыту да
болуы керек еді.
2000 жылдардың соңына қарай өңірде геосаяси,
экономикалық және әлеуметтік тұрғыдан маңызды жоба іске
асырылды, ол Қазақстан Республикасының аумағы арқылы
Қытайға Орталық Азия газының транзитін қамтамасыз
етіп, қазақстандық газдың экспорттық бағыттарын
әртараптандыруға мүмкіндік берді. Қытайдың газ өндіруді
ұлғайту жөніндегі таңқалдырарлық жоспарларын ескере
отырып, бұл жобаны Астана басынан бастап өте тиімді
деп атады. Астана, өз кезегінде, ҚХР-да газ құбырын салу
«Газпром»-мен еуропалық нарыққа газ жеткізу бойынша

186
6-тарау

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙЫ МЕН ГАЗЫ

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ
ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ

ТРИУМФАЛДЫ ҚҰБЫРЛАР

«Бұл - ауқымды
жоба. ШЫҰ-ға кіретін
төрт елдің достығын
қамтамасыз ете
отырып, осы құбыр
арқылы ежелгі
Жібек жолы қалпына
келтіріледі».
Нұрсұлтан Назарбаев
келіссөздердегі позицияларды күшейтуге мүмкіндік береді
деп сенді.
2003 жылғы тамызда Қазақстан мен Қытай арасында
Қазақстан-Қытай магистральдық газ құбырының бірінші
кезегін салуды жеделдету туралы меморандумға, 2003 жылғы
қарашада – жобаны іске асыру мүмкіндігін алдын ала зерделеу
жөніндегі келісімге, ал 2005 жылғы тамызда - «ҚазМұнайГаз»
бен CNPC 2006 жылы жұмысына кіріскен инвестициялар
негіздемесін бірлесіп әзірлеу туралы келісімге қол қойылды.
Қазақстан-Қытай газ құбырының құрылысына бөлінген
трассаның ұзындығы шамамен 1300 километрді құрады, бұл
газ құбыры ұзындығы шамамен 7000 км жеткен ТүрікменстанӨзбекстан-Қазақстан-Қытай трансұлттық артериясының
бір бөлігі болуға тиіс еді. Қазақстан-Қытай учаскесі ӨзбекҚазақстан шекарасынан бастау алып, Жамбыл облысы
Луговое ауылының маңында Қазақстан-Қытай шекарасында
аяқталды. Газ құбырының екі қосжолды режимдегі өткізу
қабілеті жылына 30 млрд текше метр газды, диаметрі - 1067
мм, ал жобалық пайдалану мерзімі - 30 жылды құрады.
2007 жылғы 17-18 тамызда ҚХР төрағасы Ху
Цзиньтаоның Астана қаласына жасаған мемлекеттік сапары
екі ел Үкіметтері арасында Қазақстан-Қытай магистральдық
газ құбырын салу және пайдалану жөніндегі ынтымақтастық
туралы бас келісімге қол қоюмен аяқталды. 2008 жылғы

шілдеде «Азиялық газ құбыры» ЖШС құрылып («ҚазТрансГаз»
АҚ мен CNPC үлестес кәсіпорны болып табылатын TransAsia Gas Pipeline Limited компанияларында 50% үлестен), ол
Алматы-Қапшағай автотрассасының 42 километрінде бірінші
жолдың («А») құрылысына кірісті. Газ құбыры құбырларының
түйіспелерін алғашқы дәнекерлеуге байланысты өткен
салтанатты рәсімге қатысқан ҚР Энергетика және
минералдық ресурстар министрі Сауат Мыңбаев бұл оқиғаны
Қазақстан мен Қытайдың «экономикалық тарихының жаңа
бетін» ашатын «айтулы» оқиға деп атады.
Құрылыстың
бас
мердігері
қазақстандық
«ҚазҚұрылысСервис» МГҚК» АҚ кәсіпорны болды. 14
айға созылған құрылыс жұмыстарының барысында газ
құбырының желілік бөлігінің 1305 шақырымы салынды,
оның ішінде тазарту құрылғыларын іске қосу-қабылдаудың
6 камерасы, 38 желілік кран торабы, Сырдария өзені арқылы
2 өтпе, авто және темір жолдар арқылы 132 өтпе салынды,
жартасты топырақтарда 374 мың текше метр бұрғылау жару жұмыстары орындалды. Жобаға 5 мың маман мен 3
мың машина мен механизм тартылды, 9,5 млн адам-сағат
және 5 млн машина-сағат жұмыс істелді, 800 мың тонна жүк
тасымалданды, 320 млн АҚШ доллары мөлшеріндегі сомаға
1140 бірлік жабдық құрастырылды. 2009 жылғы тамызда
Оңтүстік Қазақстан облысында құбырларды дәнекерлеу

жылдамдығы бойынша әлемдік рекорд орнатылды: бір
ауысымда дәнекерленген құбырлар түйіспесінің саны 242ге жетті және бір күнде 3040 метр құбыр төселді. Құрылыс
барысында ең күрделі инженерлік міндеттер шешілді,
соның ішінде тарихи және мәдени ескерткіштер орналасқан
учаскелерді айналып өту үшін газ құбырының бағытына
өзгерістер енгізілді. Газ құбырындағы жұмыс қысымы
Қазақстан аумағында тұңғыш рет 9,81 МПа (100 атмосфера!)
құрайтын болады. Осылайша, сол кезде Қазақстанда осындай
жұмыс сипаттамалары бар газ құбырының аналогтары
болған жоқ.
2009 жылғы 12 желтоқсанда Астана қаласында
ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен ҚХР төрағасы
Ху
Цзиньтао
Түрікменстан-Өзбекстан-Қазақстан-Қытай
магистральдық газ құбырының бірінші кезегін салтанатты
түрде пайдалануға беру рәсімі өтті. Ал екі күннен кейін, 14
желтоқсанда Түрікменстан, Қазақстан мен Өзбекстан және
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Қытай Президенттері Гурбангулы Бердімұхамедов, Нұрсұлтан
Назарбаев, Ислам Каримов және Ху Цзиньтао Түрікменстанның
Самандепе кен орнында Түркіменстан-Өзбекстан-ҚазақстанҚытай трансұлттық газ құбырын пайдалануға беруді бастады.
Бұл оқиға Түрікменстаннан ҚХР-ға табиғи газды Қазақстан
аумағы арқылы жеткізудің басталуын белгіледі.
Нұрсұлтан Назарбаев сол уақытта бұл жобаны төрт елдің
достығын қамтамасыз ететін Ұлы Жібек жолы деп атады.
Ислам Кәрімов «Қытайға қарай құбырдың іске қосылуы
Орталық Азияның геосаяси картасын өзгертіп, өңірден
энергия тасығыштарды тасымалдау үшін жаңа бағыттар
тудыратынын» атап өтті. Ал Гурбангулы Бердімұхамедов «газ
құбырын іске қосу біздің қарым-қатынасымыздың маңызды
кезеңі болады және тарихқа алтын әріптермен жазылады»
деп мәлімдеді.
Салтанатты рәсімде CNPC бас директорының
орынбасары Ляо Юнюань атап өткендей, стратегиялық
маңызы бар осы орасан зор жобаны жүзеге асырудың
арқасында
тараптардың
энергетика
саласындағы
ынтымақтастығы жаңа тарихи кезеңге өтті.

«Газ құбырын іске қосу біздің қарымқатынасымыздың маңызды кезеңі болады
және тарихқа алтын әріптермен жазылады».
Гурбангулы Бердімұхамедов,
Түрікменстан Президенті

«Қытайға баратын құбырдың іске қосылуы
Орталық Азияның геосаяси картасын
өзгертіп, өңірде энергия тасымалы үшін
жаңа бағыттар туғызып отыр».
Ислам Кәрімов,
Өзбекстан Президенті

Қазақстан құрылыс шығындарын және ең бастысы
бюджетке тікелей түсімдерді жабуды қамтамасыз ете отырып,
транзиттік мемлекет ретінде ғана емес, транзиттік мемлекет
ретінде де табыс таба бастады.
2010 жылдың жазында Қазақстан-Қытай учаскесінің
екінші желісін («В») пайдалануға беру Қытайға жыл сайынғы
газ транзитінің 30 млрд текше метрге дейін өсуін және
трасса өтетін өңірлерде, яғни Алматы, Жамбыл, Шымкент
облыстарында газ құбырын пайдалануға қажетті 700 жаңа
жұмыс орнын құруды қамтамасыз етті.
Бейімбет Шаяхметовтың айтуынша, ол кезде «Азиялық
газ құбыры» ЖШС-ны басқарған, «А» және «В» жолдарын
салу жобасы ең аз қаржылық тәуекелдермен жүзеге
асырылған. 2008 жылы қолма-қол ақшаның тұрақсыздығы
мен тапшылығымен және құрылыс үшін қажетті 7 млрд
АҚШ доллары мқлшеріндегі ақшаны құрайтын «Азиялық
газ құбыры» болып табылатын мүлдем жаңа компанияны
тарту мүмкін еместігімен қатар жүрген әлемдік қаржы
дағдарысының шарықтау шегінде қарыз алу нарығына
шығуға мүмкіндік беретін шарттар әзірленді. Алғашқы бірнеше
жылда - құрылыс кезеңінде - қарыз CNPC корпоративтік
кепілдігімен қамтамасыз етілді, кейін ол ship-or-pay, яғни
жүкте-немесе-төле деген шарттармен алмастырылды. Бұл
шарттар тасымалдаушының кірісінің нақты айдалған газ
көлемінен тәуелсіз екендігін білдірді - тапсырыс беруші
газ құбырының өткізу қабілетіне, бастапқы мәлімделген
газ көлеміне және олардың негізінде есептелген тарифке
негізделген қатаң белгіленген соманы төлеуі керек еді. Бұл
схема Түрікменстанда газ өндіру көлемінің төмендеу (немесе
ауытқу) тәуекелдерін азайтуға мүмкіндік берді. Осылайша,
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«Азиялық газ құбырына» тұрақты түсім түсетініне кепілдік
берілді, бұл кредитті тұрақты түрде өтеу мүмкіндігін білдіреді.
2015 жылғы 30 қарашада Қазақстан-Қытай газ
құбырының үшінші желісін («С») пайдалануға беру
Түрікменстан-Өзбекстан-Қазақстан-Қытай трансшекаралық
газ құбыры құрылысының жобасын іске асыруды аяқтады.
Қазақстан-Қытай магистральдық газ құбырының «С» желісінің
ұзындығы 1303 километрді құрады, трасса бағыты Оңтүстік
Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстары бойынша «А» және
«В» желілерімен бір техникалық дәлізде өтті. Өткізу қабілеті
жылына 25 млрд текше метр газды құрады. Осылайша, бұдан
былай Қазақстан-Қытай газ құбырының жалпы өткізу қабілеті
жылына 55 млрд текше метрге дейін өсті. «С» жолының желілік
бөлігінің баланстық құны 440 млрд теңгені, ал іске қосылған
екі компрессорлық станция бойынша - тиісінше 36 млрд теңге
және 34 млрд теңгені құрады.
«С» желісінің жұмысы Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті күніне орайластырылып, оған Алматы
облысы әкімінің бірінші орынбасары Махаббат Бигелдиев,
ҚР Энергетика вице-министрі Мағзұм Мырзағалиев,
«ҚазТрансГаз» АҚ Басқарма төрағасы Қайрат Шәріпбаев,
«Петрочайн» вице-президенті Люй Гунсюнді қоса алғанда,
көптеген мәртебелі қонақтар жиналды. Қытай тарапы
құбыр төсеу және компрессорлық станцияларды салу
жұмыстарының сапасын жоғары бағалап, нысанды
жоспарланған мерзімнен бұрын тапсырғаны үшін алғысын
білдірді.
«Қазақстан-Қытай магистральдық газ құбырының
барлық үш желісінің жұмыс істеуі тәуелсіз Қазақстан
тарихындағы ең ірі халықаралық газ тасымалдау жобасы болып

табылады. Бұл жоба маңызды экономикалық және геосаяси
маңызға ие бола отырып, Түркіменстанды, Өзбекстанды,
Қазақстан мен Қытайды «достық кемпірқосағына» біріктіре
отырып, Мемлекет басшысының интеграциялық саясатын
қолдады. Ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев энергия
ресурстарын жеткізудің жаңа тиімді бағыттарын құруды
және олардың бағыттарын әртараптандыруды тапсырды.
«ҚазТрансГаз» бұл міндетті орындады деп айтуға болады»,
- деп мәлімдеді 2015 жылы «ҚазТрансГаз»АҚ Басқарма
төрағасы болған Қайрат Шәріпбаев.
Осы жобаны іске асыру осы уақытқа дейін тек Ресей
арқылы Еуропаға газ жеткізу бағытын ұстанған Қазақстанға
Орталық Азия өңіріндегі интеграциялық рөлдерді қайта бөлуге
және геосаяси фонды өзгертуге мүмкіндік берді.
2008 жылы ҚР Премьер-Министрі болған Кәрім Мәсімов
сол кезде былай деді: «Біз Азия құрлығының оңтүстігіне
энергия ресурстарын тасымалдау мүмкіндігін назардан тыс
қалдырмаймыз. Біз таңдаған бағыт өзгеріссіз қалады - біз
мұнай бағасының ауытқуына, саяси конъюнктураға немесе
әлемде жинақталған «энергетикалық шоқпарды» пайдалану
тәжірибесіне қарамастан, қол жеткізілген келісімдер негізінде
жұмыс істейміз.
Қазақстан-Қытай магистралдық газ құбыры елдің
егемен тарихында маңызды геосаяси және стратегиялық
маңызға ие болып қана қоймай, сонымен бірге батыс
облыстардың кен орындарынан онымен бір мезгілде
салынған Бейнеу-Бозой-Шымкент артериясы бойынша өзінің
қазақстандық газын жеткізу арқылы Қазақстанның оңтүстік
өңірлерін газбен қамтамасыз ету сенімділігін арттыруға
мүмкіндік берді. Бұл газ құбыры 2007 жылғы 18 тамыздағы

Газ жобасында Жамбыл
және Алматы облыстарын
газбен қамтамасыз ету үшін
Бұхара газды ауданының
қолданыстағы құбырына
-Ташкент-Бішкек-Алматы газ
құбырына және ҚазақстанҚытай газ құбырына қосылуды
қарастырды. Қазақстандықтар,
әсіресе жылыту маусымында,
кепілдендірілген газбен
жабдықталады.
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Тимур Құлыбаев,
KAZENERGY қауымдастығының төрағасы:

«Біз ішкі нарықтағы импорттық газ бағасының күрт көтерілуіне жол
бермедік, бұл әлемдік нарықтардағы энергия бағасының тез өсуіне
байланысты болуы мүмкін. Сонымен қатар (және бұл да өте маңызды!),
Ресейдің өзінде мұнай мен газдың бірде-бір ірі тәуелсіз өндірушісінің
тіпті бүгінгі күні мұндай мүмкіндігі болмаса да, Қазақстанда шығарылған
газды тікелей экспорттауға мүмкіндік алдық».

Қазақстан-Қытай газ құбырын салу мен пайдаланудағы
ынтымақтастық туралы ҚР мен ҚХР Үкіметтері арасындағы
келісімге сәйкес (2009 жылғы 14 қазандағы өзгерістермен
және толықтыруларымен) «ҚазТрансГаз «АҚ мен қытайлық
Trans - Asia Gas Pipeline Company Limited компаниясы 2010
жылғы желтоқсанда құрған бірлескен кәсіпорны - «БейнеуШымкент» газ құбыры» ЖШС салған болатын.
2010 жылы газ құбырының құрылысы басталған кезде,
сол кезде «ҚазТрансГаз» АҚ басқарған Серік Сұлтанғали
бұл жоба КСРО-ның өзбек пен түрікмен газдарына тарихи
бағдарлануы салдарынан туындағанын, Қазақстанның
импортқа жоғары тәуелділігінен және газ жеткізудегі мерзімді
іркілістерден туындап отырғанын айтты. Газ магистралінің

Бейнеу-Бозой учаскесі 2015 жылдың қараша айында
пайдалануға берілді. Аталған учаскедегі газ тасымалдау
қуаттылығы - жылына 10 млрд текше метр. Бұл жобаны аяқтау
2016 жылдың сәуір айына жоспарланған болатын, алайда
газ құбыры 5 ай бұрын – жылыту маусымы басталғанда
пайдалануға берілді. Тиімді менеджмент пен инновациялық
тәсілмен басқарудың арқасында «ҚазТрансГаз» АҚ
аталған учаскені салу барысында бастапқы жоспарланған
сомадан шамамен 150 млрд теңге (500 млн АҚШ доллары)
үнемдеді. Әлемдік экономикадағы тұрақсыз жағдай және
қаржыландыру көздері шектеулі болған жағдайдағы мұндай

Бейнеу-Бозой учаскесі 2015 жылы
пайдалануға берілді. Осы учаскедегі
газды тасымалдау қуаты – жылына
10 млрд текше метр.

құрылысы Ақтөбе, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан және
Алматы облыстарын газбен қамтамасыз ету проблемаларын
шешуге бағытталған және халыққа жасалған үлкен көмек
болды, 2003-2006 жылдары ҚР Энергетика және минералдық
ресурстар бірінші вице-министрі, содан кейін 2015 жылы
Атырау облысының әкімі болған Бақтықожа Ізмұхамбетовтың
айтуынша, «бұл жобаның жақтаушылары да болған, жобаның
қарсыластары да болған»: соңғылары оның құрылысын
экономикалық тұрғыдан орынсыз және негізсіз деп есептеген.
Бейнеу-Бозой-Шымкент газ құбырының ұзындығы 1475
шақырымды құрады. Трасса Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда
және Оңтүстік Қазақстан облыстары арқылы өтті. Бірінші
кезеңде Бозой-Шымкент учаскесінің желілік бөлігі (1164 км)
және Бозой кенті ауданында (Ақтөбе облысы) компрессорлық
станция салынды. Екінші кезеңде - Бейнеу-Бозой учаскесінің
желілік бөлігі (311 км) және Қараөзек ауылы ауданындағы
компрессорлық станция (Қызылорда облысы). Жамбыл мен
Алматы облыстарын газбен қамтамасыз ету үшін жобада
жұмыс істеп тұрған Бұхара газды өңірінің газ құбырына
– Ташкент-Бішкек-Алматы газ құбырына және ҚазақстанҚытай газ құбырына қосу көзделді. Қазақстандықтар үшін
бұл, әсіресе от жағатын маусымында, кепілдендірілген газбен
жабдықтауды білдіреді. Осы тұрғыдан алғанда, жоба үлкен
әлеуметтік-экономикалық маңызға ие болды.

үнемді тәсілдер инфрақұрылымдық жобаларды дамытуды
жалғастыруға мүмкіндік берді.
«Бейнеу-Бозой газ құбыры учаскесін пайдалануға беру
маңыздылығы жағынан тарихи оқиға болып табылады,
өйткені ол елдің барлық магистральдық газ құбырларын
бірыңғай газ тасымалдау жүйесіне біріктірді. Бұл Қазақстан
аумағы бойынша кез келген бағытта газ тасымалдауды
әртараптандыруға және импорттық газға тәуелділікті
толығымен жоюға мүмкіндік берді. Осылайша, «ҚазТрансГаз»
Мемлекет басшысы алға қойған транзиттік әлеуетті арттыру
және энергия ресурстарын тасымалдау жөніндегі міндеттерді
іске асыруды жалғастырады», - деп түсіндірді сол кезде
«ҚазТрансГаз» басшысы болған Қайрат Шәріпбаев.
Қазақстанның оңтүстік облыстарын табиғи газбен
қамтамасыз ету мәселесін шеше отырып, ҚР Үкіметі солтүстік
бағыттағы жұмысты жандандырды. Республиканың елордасы
- Астана қаласы - бірінші кезекте, экологиялық тұрғыдан
белгілі бір қиындықтар туғыза отырып, әлі күнге дейін газбен
қамтылмаған күйінде қалып отыр.
***
Астананы газдандыру мүмкіндігін Қазақстан билігі
2010 жылдан бері қарастырып келеді. Бастапқыда бұл үшін
елдің батысынан орталыққа газ жеткізуді қамтамасыз ете
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отырып, қуаты жылына 6 млрд текше метрге дейінгі баратын
Қарталы-Тобыл-Көкшетау-Астана (Ресей Федерациясының
Челябинск облысынан Қазақстан астанасына, Қарағанды
және Петропавл қалаларына бұрылатын) газ құбырын салу
көзделген болатын. 2012 жылдың басында газ құбыры
құрылысының
техникалық-экономикалық
негіздемесі
«Мемсараптама» оң қорытындысын алды. Ол Қазақстанның
солтүстігі мен солтүстік-шығысына газ жеткізудің түрлі
нұсқаларын қамтыды: Петропавл арқылы Көкшетау мен
Астанаға дейін; Қостанай облысы арқылы тікелей Астанаға
дейін; Қостанай арқылы Көкшетау мен Астанаға дейін; БейнеуБозой газ құбырына қосылу және тарамдарды Астанаға
дейін ұзарту нұсқасы, бұл ретте Үкіметтің пікірінше «аздыкөпті қолайлы» болып тарамдарды Карталыдан Көкшетауға
дейін және одан әрі төмен қарай Астанаға дейін салу нұсқасы
есептелді. Бірінші кезектегі газдандыру жобасын іске
асырудың жалпы құны әр түрлі уақытта алдымен 328,7 млрд
теңгеге, содан кейін 209 млрд теңгеге бағаланды және ол
республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылған
жағдайда ғана орынды болды, өйткені жобаны тек нарықтық
тетіктер негізінде іске асыру түпкілікті тұтынушылар үшін газ
бағасының қолайлы деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік
бермеді. «Қандай да бір көлем болуы үшін, коммерциялық
тұрғыдан қалай да тиімді болу үшін, көмірді тұтынудан бас
тартып, қазіргі ЖЭО орнына газ турбиналарын қойып, Астана
ішіндегі желілерді тарту керек. Бұл шамамен 2 млрд АҚШ
доллары», - деп түсіндірді сол кезде Мұнай және газ министрі
болған Сауат Мыңбаев. – «Бізде мұндай мүмкіндік бар ма,
жоқ па? Қазірдің өзінде коммерциялық негізде бұл жобаны
іске асыру мүмкін емес екені түсінікті жағдай және үкіметтің
алдында үкімет газ жеткізуді субсидиялай ма, жоқ па» деген
сұрақ туындайды. Бұл бюджеттік процестің ажырамас
бөлігі». Болашақ газ артериясы үшін жеткізу көзі ретінде
Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орны белгіленді,
онда бір кездері жылына 5 млрд текше метр газ өндіретін
және құны 3,736 млрд АҚШ долларын құрайтын газ өңдеу
зауытын салу болжанған болатын.
Қазақстан астанасын газдандыру жобасын іске
асырудың басталуының алғашқы жаршысы Президент
Нұрсұлтан Назарбаевтың 2012 жылғы 14 желтоқсанда
өзінің жыл сайынғы халыққа Жолдауында айтылған тиісті
тапсырмасы болды. «Бұл еліміздің, Астананың көптеген
елді мекендері үшін үлкен оқиға болмақ. Біз мұнайлы елміз,
өзімізді газбен қамтамасыз ете алмаймыз», - деді сол кезде
Мемлекет басшысы. Осы тапсырмаға сәйкес Үкіметке 2013
жылдың наурыз-сәуір айларында шұғыл қаржыландыруды
ұйымдастыру және құрылыс жұмыстарына кірісу мерзімі
белгіленді. «Қолда бар ресурстар есебінен «қаржыландыру
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қорына жүктелді, және

оған 2013 жылы осы мақсаттарға 120 млрд теңге бөлу қажет
болды.
Көп ұзамай «Самұрық-Қазына» газ құбырының жылдық
жобалық қуатын «тұтынушылар санының жеткіліксіздігі
және өңірлік тарату желілерінің дайын еместігі салдарынан»
3 млрд текше метрге дейін екі есеге қысқартуды жоспарлап
отырғанын жариялады, содан кейін Үкімет тіптен артерия
құрылысы мәселесінде Үкімет тайм-аут алуға мәжбүр
екенін мәлімдеді: газ құбырының құны, Астана жылуэлектр орталықтарын газға лайықтап қайта жабдықтауға
байланысты қосымша шығыстар, сондай-ақ газды жеткізуді
ұйымдастыру мәселелерінде ресейлік серіктес алдында
туындайтын тәуелділік мамандардың көңілінен шықпады.
Газдандыру проблемаларын шешу үшін жүйелі тәсіл де қажет
болды.
2014 жылдың маусым айында Үкімет Қазақстан
тұтынушыларын газбен сенімді жабдықтауды қамтамасыз
етудің экономикалық негізделген стратегиялық бағыттарын
айқындайтын бас газдандыру схемасының жобасын
алғаш рет мақұлдады. Ол кезде республикада газдандыру
жүзеге асырылып жатқан болатын (айталық, 2014 жылдың
бірінші жартыжылдығында елімізде табиғи газды ішкі
тұтыну 2013 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда
120%-ға өсті), бірақ бас схеманың қабылдануымен оның
белсенділігі арттырылуға тиіс еді. Келесі 15 жылдың ішінде
жаңа газ құбырларын салу, олардың жиынтық ұзындығын
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сол кездегі 28,5 мың километрден 57,5 мыңға дейін ұзарту,
газбен жабдықтау көздеріне 1621 елді мекенді қосу (ол
кезде олардың саны 988 болатын), халықты газдандыруды
қамту деңгейін 32%-дан 56%-ға дейін, газдандырылған
өңірлер санын 13-ке дейін (сол кезде 16 облыстың ішінде он
облыс қана газдандырылған болатын), ал газды жылдық
тұтынуды сол кездегі 10,9 млрд текше метрден 18 млрд
текше метрге дейін жеткізу сияқты жоспарлар тұрды. Бас
схема шеңберінде әзірленген үш сценарийдің - пессимистік
(оңтүстік пен батыста газдандыруды жалғастыру), реалистік
(газдандырылған облыстарда жобаларды іске асыру және
ірі магистральдық газ құбырларына, Астана мен Ақмола
облысының елді мекендеріне жақын аумақтарда жаңа
тұтынушыларды газдандыру) және оптимистік (әкімдіктердің
өтінімдері бойынша өңірлерді газдандыру және бүкіл
елді газдандыру бойынша толық ауқымды іс-шаралар)
сценарийден екіншісі, яғни астаналық акценті бар сценарий
неғұрлым қолайлы ретінде таңдап алынды. Газдандыру
бағаланған 656 млрд теңгенің 162 млрд теңгесін газ және
газбен жабдықтау саласындағы ұлттық оператор болып
саналатын «ҚазТрансГаз» АҚ қарыз қаражаты есебінен
бөлуге тиіс болды, қалған қаржылық жүктеме республикалық
және жергілікті бюджеттерге – бұл жылына 16-дан 18 млрд
теңгеге дейін деген сөз, және басқа да көздерге түсті.
«Астаналық тайм-аут» полюстерді ауыстырумен
аяқталды: Астананы газдандыру өткізу қабілеті жылына
3 млрд текше метр болатын жаңа тармақ есебінен шешілді
және ол сол кезде салынған жаңа Бейнеу-Бозой-Шымкент
газ құбырына қосылатын болды. Кейіннен мемлекеттік
сараптамадан еш кедергісіз өткен жобаның техникалықэкономикалық негіздемесін «ҚазТрансГаз» АҚ дайындады.
Газ құбырының трассасы және оның желілік құрылыстары
Қызылорда (Сырдария және Шиелі аудандары), Қарағанды
(Ұлытау, Жаңаарқа, Шет, Бұқар жырау, Осакаров аудандары),
Ақмола (Аршалы, Целиноград, Шортанды, Ақкөл, Бұланды,
Бурабай,
Зеренді
аудандары),
Солтүстік
Қазақстан
облыстарында (Тайынша, Аққайың, Қызылжар аудандары)
орналасады деп шешілді. Әдеттегідей, газ құбыры
трассасының орналасқан жерін таңдау кезінде жерлерді
тиімді пайдалану, газ тасымалдау технологиясын сақтау,
инженерлік қамтамасыз ету, елді мекендердің, өнеркәсіптік,
ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының, қоршаған ортаның
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ тарих, мәдениет
және табиғат ескерткіштерін сақтау ескерілді. Елорда билігі
ЖЭО жұмысының көмірден газға ауысуының арқасында
шығарындылар 70-тен 90% - ға дейін азаяды деп есептеді.
2018 жылғы 1 маусымда Қазақстан ПремьерМинистрінің
орынбасары
Ерболат
Досаев
Үкімет

«Сарыарқа» газ құбырының бірінші кезеңін
қаржыландыру
көздерін
анықтағанын
хабарлады. Олар Еуразиялық даму банкі
және Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
болатын болды және олар «Астана газ ҚМГ»
жобалау компаниясына («ҚазТрансГаздың»
еншілес ұйымы) ақшалай қарыз береді деп
шешті. «102 млрд теңге көлеміндегі қарыз
қаражатын Қазақстанның Даму Банкінің
несиелендіруі арқылы қамтамасыз ету
жоспарлануда. Еуразиялық Даму Банкі
алғаш рет инфрақұрылымдық жобаны
қаржыландыратын болады. Қалған 85 млрд
теңгені БЖЗҚ немесе халықаралық қаржы
ұйымдарының қаражатын инвестициялау
арқылы тарту жоспарлануда», - деп түсіндірді
ол, және жобаның бірінші кезеңінің жалпы
құнының ішінде жобалау компаниясының
қатысушылары
«Самұрық-Қазына»
қоры мен «Бәйтерек» холдингінің меншікті
қаражаты 80 млрд теңгеден асатынын да
айтты. Бірнеше күннен кейін ҚР Президенті
жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесі
аясында Еуропалық қайта құру және даму
банкі жобаның бір бөлігін қаржыландыруға
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қызығушылық танытты. «Біз бюджеттік қаржыландырудан
басқа олардың тарату желілеріне барғанын қалаймыз,
бұл газ құбырының құрылысымен салыстыруға болатын
үлкен қаражат. Қазір Еуропалық даму банкі тарапынан
магистральдың бір бөлігін қаржыландыру мүмкіндігі тетігі
пысықталуда», - деді сол кезде Қанат Бозымбаев.
Магистральдық газ құбырының I кезеңінің құрылысын
2018 жылдың соңында Қазақстанның Тұңғыш Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев бастап берді. МГҚ желілік бөлігінің I
кезеңінің құрылысы 2019 жылғы наурызда басталған болатын,
қыркүйекте сайланған Президент Қасым-Жомарт Тоқаев
Солтүстік Қазақстан облысына жұмыс сапары барысында
солтүстік өңірді газдандыруды жеделдетуге тапсырма берді,
ал 2019 жылғы қазанда Қазақстан астанасының маңында
МГҚ «алтын түйіспесін» дәнекерлеу рәсімі өтті.
Құбыр диаметрі 820 мм, ұзындығы 1061 шақырым
болатын «Сарыарқа» газ құбыры Қызылорда-Жезқазған-

Қарағанды-Теміртау-Астана бағыты бойынша салынды. Оның
өткізу қабілеті жылына 2,2 млрд текше метр газды құрады.
Жоба газ құбыры трассасының бойындағы 171 елді мекенді
қамтып, 2,7 млн адамды газбен қамтамасыз етті. Елордада
табиғи газ бірінші кезекте «Көктал-1,2», «Железнодорожный»,
«Оңтүстік-Шығыс» тұрғын алаптарының оң және сол жағына,
сондай-ақ ЖЭО-1,2,3 жеткізілді. 2019 жылы Нұр-Сұлтан
қаласының әкімдігі тоғыз іске қосу кешені бар бірінші
кезектегі жобалық-сметалық құжаттамаға (ЖСҚ) мемлекеттік
сараптаманың оң қорытындысын алды. Олардың құрылысы
үшін 2019 жылы республикалық бюджеттен 2,2 млрд теңге
бөлінді, оның ішінде 550 млн теңге - 1-2 іске қосу кешендеріне,
1,7 млрд теңге - 3-6 іске қосу кешендеріне. Барлық тоғыз іске
қосу кешені бойынша мердігер ұйымдар анықталып, құрылысмонтаждау жұмыстары басталды. 2020 жылдың шілдесінде
елордада алғашқы әлеуметтік нысандар мен жеке үйлер газға
қосылды. 2020 жылдың соңында «Көктал-1», «Көктал-2»,
«Агрогородок», «Железнодорожный» және «Промышленный»
тұрғын алаптары газдандырылды. Жобаның I кезеңінің құны
370 млрд теңгені (1,11 млрд АҚШ доллары) құрады, ал негізгі
инвестор «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ болды.
«Елімізде газ құбыры жүйесін дамыту және халықтың
газбен қамтамасыз етілуін арттыру бойынша үлкен жұмыс
атқарылды. Елді газдандыру деңгейі 50% құрайды, бұл 9
миллион халық деген сөз. «Сарыарқа» магистральдық газ
құбырын салу жобасын іске асырғаннан кейін еліміздің

Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанның мұнай және газ
тасымалдау жүйелері айтарлықтай жаңартылып, табысы
жоғары, сенімді әрі тиімді салаға айналды. Техникалық
жабдықталу деңгейі бойынша олар Еуразия өңіріндегі
үздіктердің бірі болып табылады. Көмірсутектерді жеткізудің
көпвекторлы қағидаттарына негізделе отырып, Қазақстан
әлемдік энергетикалық аренада қуатты ойыншы ретінде мұнай
мен газды транзиттік және экспорттық жеткізуге байланысты
өзінің барлық экономикалық тиімді бағыттарын дамытуды
жалғастыра бермек.
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ТРИУМФАЛДЫ ҚҰБЫРЛАР

Қасым-Жомарт Тоқаев,
Қазақстан Республикасының Президенті:

«Елімізде газ құбыры жүйесін дамыту және халықтың газбен
қамтамасыз етілуін арттыру бойынша қыруар жұмыс атқарылды.
Елді газдандыру деңгейі 50%-ды құрайды, бұл - 9 миллион халық.
«Сарыарқа» магистральдық газ құбырын салу жобасын іске
асырғаннан кейін еліміздің қосымша 2,7 миллион тұрғыны газбен
қамтамасыз етілетін болады. Бұл тамаша көрсеткіш».

қосымша 2,7 миллион тұрғыны газбен қамтамасыз
етілетін болады. Бұл жақсы көрсеткіш», - деді ҚР
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2020 жылғы қарашада Қазақстанның ПремьерМинистрі Асқар Мамин Үкімет отырысында Энергетика
министрлігіне мүдделі мемлекеттік органдармен және
ұйымдармен бірлесіп, Қазақстанды газдандырудың бас
схемасының жобасын жандандыруды және «Сарыарқа»
МГҚ жобасының II және III кезеңдерін іске асыру бойынша
барлық сараптамалардан өтуді тапсырды. Бұл жұмыс
2021 жылы басталды.
Сонымен қатар, сол қалпында табиғи газ тартылмай
қалған Шығыс Қазақстан облысын газдандыру
тұжырымдамасын дайындау басталды. Мәселені шешу

2021 жылғы жағдай бойынша Қазақстанды
газдандыру деңгейі 53%-дан асты, оның ішінде 6 өңір
90% дерлік газдандырылған. Өңірлерді белсенді түрде
газдандыру газдың тұтыну көлемінің артуына алып келді.
Соңғы 5 жылда Қазақстанның ішкі нарығы 40%-ға, яғни
жылына 12 млрд-тан 17 млрд текше метрге дейін ұлғайды.
Қазақстанды газдандыруды одан әрі дамытудың негізгі
мәселелерінің бірі ішкі нарықта баға белгілеуді жетілдіру
болып отыр: республикада бүгінгі күні газдың бағасы ТМД
елдері арасында ең төменгілердің бірі болып табылады,
елде халықтың әлеуметтік осал топтары мен газдың
бағасына тәуелді өнеркәсіп салалары үшін ойластырылған
қорғау жүйесі бар түсінікті және ашық баға белгілеу моделі
қалыптасты.

Құбыр диаметрі 820 мм, ұзындығы 1061 шақырым болатын
«Сарыарқа» газ құбыры Қызылорда-Жезқазған-ҚарағандыТеміртау-Астана бағыты бойынша салынды. Оның өткізу
қабілеті жылына 2,2 млрд текше метр газды құрады.
Жоба газ құбыры трассасының бойындағы 171 елді мекенді
қамтып, 2,7 млн адамды газбен қамтамасыз етті.

үшін Қазақстан Ресейге көршілес ел жобалап отырған
«Сила Сибири-2» МГҚ (Қытайға газ жеткізудің батыс
бағыты) Сібірдің газ кен орындарын Қытайдың ШыңжаңҰйғыр автономиялық округімен байланыстыра отырып,
Шығыс Қазақстан облысының аумағы арқылы өткізуді
ұсынды. Алайда ПАО «Газпром» құбырды Моңғолия
арқылы салу туралы шешім қабылдады және маршрутты
жобалауға кірісіп кетті. Семей ауданында Павлодар
облысына қарай бұра отырып, Барнаул – Рубцовск – Семей
– Өскемен бағыты бойынша Ресей Федерациясынан газ
құбырын салу газдандырудың оңтайлы нұсқасы болуы
мүмкін. Аталған бағыт бойынша газ құбырын салу 2,1
млн адам тұратын осы өңірлердің халқын газдандыруға
мүмкіндік береді. Тұтыну көлемі жылына 2,3 млрд текше
метр деңгейінде бағаланып отыр.
Осылайша, тәуелсіздік алған кезден бергі 30 жылдың
ішінде, мерейтойдың қарсаңында Қазақстан «көгілдір
отынды» ел ішінде және экспортқа жеткізуді жолға
қойып, жаңа дамыған газ инфрақұрылымын құрып қана
қоймай, энергетикалық қауіпсіздікті де толық көлемде
қамтамасыз ете алды.

Бұл шаралар Қазақстан халқын әлеуметтік қолдауды
қамтамасыз етуге мүмкіндік жасап, алдағы біраз жылда
елде әлеуметтік тұрақтылықтың сақталатынына кепілдік
берді.
***
Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанның мұнай және
газ тасымалдау жүйелері айтарлықтай жаңартылып,
табысты, сенімді және тиімді жүйелерге айналды.
Техникалық жабдықталу деңгейі бойынша олар Еуразия
өңіріндегі үздіктердің бірі болып табылады. Көмірсутектерді
жеткізудің көпвекторлы қағидаттарына негізделе отырып,
Қазақстан әлемдік энергетикалық аренада қуатты
ойыншы болып қала отырып, мұнай мен газды транзиттік
және экспорттық жеткізумен байланысты өзінің барлық
экономикалық тиімді бағыттарын дамытуды әрі қарай
жалғастыратын болады.
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«ӨМІРДІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНА
ҚОЛ ЖЕТКІЗУДІҢ ЖАЛҒЫЗ
ЖОЛЫ - АЛҒА ЖЫЛЖУ».
Генри Эгард Уоллес,
саясаткер, публицист

1990-шы жылдар Қазақстан үшін бетбұрыс кезең болды, айқындаушы
бағыт - мұнай өңдеу өнеркәсібін дамыту еді. Дәл осы кезеңде жас мұнай
мемлекеті көптеген жылдар бұрын іргетасы қаланған жаңа – инновациялық
саланың құрылысына түрен салды.
Республиканың батысында айтарлықтай мұнай қорының ашылуына
байланысты Ұлы Отан соғысы жылдарында алғашқы мұнай өңдеу
зауытының құрылысы салынды. КСРО Мемлекеттік қорғаныс комитетінің
№441 мұнай айдау зауытын (содан кейін Гурьев МӨЗ, ал 1992 жылдан бастап
Атырау МӨЗ, АМӨЗ) салу туралы қаулысы 1943 жылғы 14 сәуірде шықты,
ал зауыттың өзі екі жыл бойы тұрғызылып, 1945 жылғы 8 қыркүйекте
АҚШ-тан Lend lease (қарызға беру - жалға беру) шартымен жеткізілген
жиынтық жабдық негізінде пайдалануға берілді. Бастапқы қуаты жылына
800 мың тонна болатын зауыттың техникалық жобасын Badger and his sons
америкалық фирмасы әзірлеп, жергілікті жағдайларға байланыстыруды
«Ембімұнайжобасы» компаниясының жергілікті жобалаушылары жүзеге
асырды. Басынан бастап МӨЗ отын нұсқасы бойынша, Ембі кен орнының

мұнайынан авиациялық және автомобиль бензиндерін,
түрлі мотор және қазандық отындарын, сондай-ақ Бакуден
жеткізілетін дистиллятты шығару ісі дамыды. Бірақ 1960
жылдары аймақтың дамуы мен өндірістің өсуіне байланысты
кәсіпорын алдында қымбат импортталған дистиллятты өз
өндірісінің дистиллятына ауыстыру мәселесі туындады.
Осылайша, жаңа технологиялық қондырғылар салу арқылы
мұнай өңдеу көлемін ұлғайту бағыты жолға қойылды. 1969
жылғы тамызда өнімділігі жылына 2 млн тонна ЭЛОУАВТ қондырғысы іске қосылды, бұл бензин, дизель отыны,
мазут өндіруді ұлғайтуға, сондай-ақ уайт-спирит, вакуумдық
газойль, гудрон шығаруды жөнге салуға мүмкіндік берді.
Осыдан кейін бұл қондырғының қуаты жылына 3 млн тоннаға
дейін ұлғайтылды. 1971 жылы қуаты жылына 300 мың тонна
каталитикалық риформинг қондырғысы іске қосылғаннан
кейін, А-76 және АИ-93 бензині, сондай-ақ халыққа арналған
сұйытылған газ өндірісі басталды. 1965 жылдан бастап зауыт
Маңғышлақ мұнайын қайта өңдей бастады, мұның өзі ауыр
мұнай қалдықтарын өңдеуге және іріктеу тереңдігін арттыруға
алғышарттар жасады. 1980 жылы Қазақстанда өнімділігі
жылына 600 мың тонна баяулатып кокстеу қондырғысы

ең үздіктердің бірі, ол мұнда Омбы-Павлодар мұнай құбыры
арқылы жеткізілетін болды. Алғашқы павлодарлық бензин
1978 жылғы маусымда өндірілді, 1978 жылғы 18 қыркүйекте
мұнайдың алғашқы миллионыншы тоннасы қайта өңделді,
ал 1979 жылғы желтоқсанда битум өндіру қондырғысы
пайдалануға берілді. Жаңа кәсіпорынға Қазақстан өңірлері
мен Алтай өлкесін мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету міндеті
жүктелді. Зауыт өнімдерінің ассортиментінде А-76, А-72, А-66
бензині, дизель отыны, реактивті отын, мазут, битум болды.
1982 жылы ЛК-6У қондырғысын қарқындату нәтижесінде
мұнай өңдеу көлемі 7,6 млн тоннаға жеткізілді. 1983-1986
жылдары Павлодар МӨЗ-де екінші кезектегі объектілер:
күкірт өндіру қондырғысы, КТ-1 мазутты терең өңдеу кешені,
баяулатып кокстеу қондырғысы іске қосылды. Технологиялық
процестерді жетілдіру мақсатында қайта құру жүргізілді.
Шымкент мұнай өңдеу кешенінің құрылысы 1972
жылы ЛК-6У негізгі цехының құрылысымен басталып,
көп жылдық консервациядан кейін 1976 жылы қайта
жандандырылды. 1978 жылы қаланың өнеркәсіптік
аймағын жылу энергиясымен қамтамасыз ететін жұмыс
істеп тұрған ЖЭО-3 ағынды суларын тазартуға арналған

(БКҚ) мұнай коксын, тұрмыстық пеш отынын, автобензиндер
мен мотор отынының компоненттерін шығара бастады,
1989 жылы өнімділігі жылына 120 мың тонна мұнай коксын
қыздыру қондырғысы іске қосылды, ал 1980 жылдан бастап
халық тұтынатын тауарлар: фитошампуньдар, көбік жуғыш
құралдар, канистрлер мен медициналық ыдыстар, тағамдық
сауыттар мен еріткіштер ассортименті ұлғайтылды.
Қазақстанда екінші мұнай өңдеу зауытының құрылысы
1949 жылы жоспарланған болатын. Алайда, жоба бойынша
жұмыстар тек 1971 жылы, Батыс Сібірде көмірсутекке бай
кен орындары ашылған кезде басталды. 1971 жылдан
бастап 1978 жылға дейінгі кезеңде отын нұсқасы бойынша
салынған Павлодар МӨЗ басынан бастап жылына 6 млн
тонна бастапқы қуаты бар Батыс Сібірдің күкірті аз мұнайын
өңдеуге технологиялық тұрғыдан бағдарланған болатын, бұл
мұнай - КСРО республикалары арасында сапасы бойынша

кәріз және тазарту қондырғыларын сумен жабдықтау цехы
(ВКиОС) пайдалануға берілді. 1982 жылы тауарлы-шикізат
цехын (ТШЦ) пайдалануға бере отырып, ағынды суларды
биологиялық және механикалық тазарту учаскелері іске
қосылды. 1983 жылы бірінші Батыс Сібір мұнайы ТюменьОмбы-Павлодар-Шымкент мұнай құбыры арқылы зауытқа
келіп түсті. Ал 1984-1992 жылдар аралығында, Қазақстанның
мемлекеттік егемендікке қол жеткізуіне дейінгі кезеңде мұнда
басқа да маңызды өндірістік объектілер салынды: азот-оттегі
станциясы құрамындағы (АОС) бу-ауамен жабдықтау цехы,
орталық-конденсатор станциясы (ОКС), ауа-компрессорлық
қондырғысы (АКҚ), орталық-зауыт зертханасы (ОЗЗ), күкірт
өндіру қондырғысы, сондай-ақ ЛК-6У кешенінің секциясы-100секция (ЭЛОУ-АТ), 200-секция (каталитикалық риформалау),
300/1секциясы (дизель отыны мен керосинді гидротазарту),
400-секция (газ фракциялайтын қондырғы). 1987 жылдан
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бастап қуаты жылына 3,8 млн тонна мазутты вакуумдық
айдау қондырғысының (МВАҚ) құрылысы басталды, ол 1992
жылы іске қосылды және қуаты жылына 600 мың тонна БКҚ
іске қосылды. 1989 жылдан бастап мұнайды терең өңдеу
және ашық түсті мұнай өнімдерінің жоғары мөлшерін алу
үшін қуаттылығы жылына 2 млн тонна болатын Г-43/107м
каталитикалық крекинг кешенінің құрылысы басталды.
Шымкент МӨЗ қуаттылығын жылына 6 млн тоннаға дейін
жеткізе отырып, толық схема бойынша жұмыс істеуге
мүмкіндік алды.
Одақтың
ыдырауы
қарсаңында,
1991
жылы
Қазақстанның үш МӨЗ-і – Гурьев (Атырау), Павлодар
және Шымкент зауыттарында (1993 жылдан бастап –
«Шымкентнефтеоргсинтез» ААҚ, «ШНОС») мұнай өңдеу
тереңдігі және ашық түсті мұнай өнімдерін шығару бойынша
көрсеткіштер төмен болған кезде, мұнайды қайта өңдеу 18
млн тоннадан асты.
1990-шы жылдары экономикалық және саяси
дағдарыстың шиеленісуі, бүкілодақтық көлік жүйесінің
күйреуі, өнеркәсіп салалары арасындағы экономикалық
байланыстардың бұзылуы қазақстандық МӨЗ қызметіне
кері әсерін тигізді, олар мұнай жеткізілімдерінің төмендеуі
нәтижесінде өңдеу көлемін қысқартты. Саланы одан
әрі дамытып, оған қажетті инвестицияларды тартатын
құрылымдық салалық министрлік болмаған соң, әрбір зауыт
проблемасын өз бетінше шешуге мәжбүр болды.
Осылайша, 1992 жылы «Магышлакнефть» бірлестігі
құрамындағы Атырау МӨЗ құрамында ақшыл фракциялары
өте көп және құрамында метил-этилмеркаптан өте көп Теңіз
кен орнының мұнайын алғаш рет қайта өңдеуді жүзеге асырды.
1993 жылы мұнда «Атырау» маркалы деэмульгаторлардың
ірі тоннажды өндірісі жолға қойылды, эмальдарды, бояулар
мен лактарды сұйылтуға арналған №651 еріткіш шығару

жолға қойылды. 1994 жылы ОЗЗ сынақ орталығы Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік сертификаттау жүйесінде
алғашқылардың бірі болып аккредиттелді, бұдан басқа өнімнің
жаңа түрі – М-40 мазутының экспорттық нұсқасы игерілді,
сондай-ақ «Тосол» салқындататын автосұйықтығы мен «Афол»
тазалағыш құралы шығарыла бастады. 1995-1997 жылдар
аралығында зауытта мұнай өнімінің жаңа түрі - «Атырауавиа»
АҚ АН – 24, МИ-8, МИ-2 әуе кемелерінде пайдалануға арналған
ТС-1 реактивті отыны өндірілді, риформинг және гидротазарту
жүйесіндегі отандық катализаторды ауыстыру жүргізілді, бұл
дебутандалған бензиннің октандық сипаттамасын арттыруға
және қондырғының өнімділігін жылына 300 мыңнан 380 мың
тонна бензинге дейін арттыруға мүмкіндік берді. А-80 маркалы
автобензиннің өнеркәсіптік өндірісі игерілді, ал Теңіз мұнайын
қайта өңдеу ақшыл мұнай өнімдерін іріктеуді 43,7%-ға дейін
ұлғайтуға мүмкіндік берді.
Техникалық қайта жарақтандыруға инвестициялар
тарту мақсатында 1996 жылғы қарашада Атырау МӨЗдің 94506 акциясы Швейцарияның Telf AG компаниясына
сенімгерлік басқаруға берілді, бұл компания осыларға қоса
акционерлеу кезінде шектес ұйымдарға - «Ембімұнайгаз» АҚ,
«Теңізмұнайгаз» АҚ, «Южнефтепровод» ӨБ, «Атырауэнерго»
АҚ және Атырау темір жол бөлімшесіне берілген зауыт
акцияларының 12,1%-ын сатып алды. Алайда, сыртқы басқару
кәсіпорынға проблемаларды шешуге мүмкіндік берген жоқ,
оның үстіне жағдайын да одан әрі ушықтырды. Зауытта шикі
мұнайды өңдеу көлемі 5 жыл ішінде 1992 жылғы 4416,2 мың
тоннадан 1997 жылғы 4129 мың тоннаға дейін және 1998
жылы 2712,2 мың тоннаға дейін азайды.
Басқа екі МӨЗ-де - Павлодар және Шымкент МӨЗде қайта өңдеу көлемі қысқарды, оларға да инвесторлар
іздестіріле бастады.

1996 жылғы шілдеде Қазақстан Үкіметі Kazvit Holdings
Ltd. барлық жай акцияларын сата отырып, Гибралтарда
тіркелген және «Казкоммерцбанк» ААҚ-мен үлестес компания
- «ШНОС» ААҚ-ны жекешелендірді. Кейінгі оқиғаларға көз
жүгіртсек, 2000 жылы 31 наурызда канадалық Hurricane
Hudrocarbons Ltd компаниясы Оңтүстік Торғай бассейніндегі
өндіруші активтерті біріктіре отырып, зауыттың қарапайым
акцияларын Central Asian Industrial Investment N.V.-ден сатып
алу жұмысын аяқтады.
1997 жылдың басында іс жүзінде циркуляциялық
режимде жұмысқа ауысқан Павлодар МӨЗ тендер
нәтижесінде америкалық CCL Oil компаниясына үш жыл
мерзімге концессияға берілді, содан кейін Үкімет зауытты
сату туралы мәселеге қайта оралуды көздеді.
Сол кезде мұнай өңдеу зауыттарына барып,
ұжымдармен кездескен Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаев отандық МӨЗ-дерді шикізатпен жүктеуді және ішкі
нарыққа мотор отындарын жеткізуді қамтамасыз ете алатын
тігінен интеграцияланған компания құру қажеттігін түсінді.
Мемлекет басшысы «Қазақойл» ұлттық компаниясын құру,
оған елдің өндіруші және өңдеуші активтерін басқаруға бере
отырып, мұнай өңдеу саласын қысқа мерзімде жолға қою
жөнінде стратегиялық шешім қабылдады. Сол кезде жаңа
холдингті басқарған кәсіпқой мұнайшы әрі өршіл идеялардың
генераторы
Нұрлан
Балғымбаевтың
басшылығымен
жаңғырту бойынша ауқымды жобалар басталып та кетті,
кейіннен олар бүкіл саланы түбегейлі өзгертті.
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Данияр ТИЕСОВ,
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма Төрағасының
орынбасары

КОМПАНИЯ МЕН САЛАНЫҢ ӨРКЕНДЕУІ ТУРАЛЫ:
2011 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі кезеңде
қазақстандық үш мұнай өңдеу зауытын ауқымды жаңғырту
жүргізілді. Бүгінгі таңда жаңғыртудың негізгі мақсаттарына
қол жеткізілгенін атап өткім келеді. Біріншісі - еліміздің
ішкі нарығы қазақстандық МӨЗ өндіретін ЖЖМ-мен толық

қамтамасыз етілген. Екіншісі - Кеден одағының техникалық
регламентінің талаптарына сәйкес К4/5 экологиялық класты
мотор отындарын шығару бойынша елдің міндеттемелері
орындалды. Үшіншіден, өндірілетін өнім сапасын жақсарту
есебінен қоршаған ортаға және халыққа зиянды әсер азайды.

Қазіргі уақытта МӨЗ-де операциялық тиімділікті арттыруға
бағытталған жобалар кешені іске асырылып жатыр.
Мемлекет басшысы 2020 жылғы 1 қыркүйектегі
Қазақстан халқына Жолдауында мұнай-газ химиясы
саласын дамыту үшін нақты шаралар қабылдауға
тапсырма берді. Мұнай-газ өндіруші елдердің мұнай-газ
химиясы өндірістерін құру арқылы өз экономикаларын
әртараптандыру жалпы әлемдік тренд болып табылады.
Мұнай-газ химия өнеркәсібі қосымша құнның ұзартылған
және тармақталған тізбектерін құруға мүмкіндік береді,
жоғары экспорттық әлеуеті бар.
2021 жылғы 27 шілдеде Қазақстан Республикасының
мұнай-газ химиясы өнеркәсібін дамытудың 2030 жылға
дейінгі Тұжырымдамасы бекітілді. Мұнай-газ химиясы
саласындағы ағымдағы стратегия ел экономикасына
барынша әсер ететін «зәкірлік» мұнай-газ-химия жобаларын
(полипропилен, полиэтилен және бутадиен каучуктерін
өндіру) іске асыруды білдіреді. Үш «зәкірлік» жобаны
«ҚазМұнайГаз»ҰК» АҚ іске асырып жатыр.
«Атырау облысында интеграцияланған газ-химия
кешенінің құрылысы, бірінші фаза (полипропилен, жылына
500 мың тонна)» жобасы.
Полипропилен жобасына пропанды пропиленге
қайта өңдеу, содан кейін полипропилен өндірісі кіреді.
Полипропилен - беріктік, тозуға төзімділік, химиялық
реагенттерге төзімділік, ыстыққа төзімділік сияқты
сипаттарына байланысты ең көп қолданылатын полимер.
Жобаны Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPI)
ЖШС компаниясы индустриялық-инновациялық дамудың
мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы
Президентінің 2014 жылғы 1 тамыздағы №874
Жарлығына сәйкес) және 2015-2019 жылдарға арналған
республикалық Индустрияландыру картасы (Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы
№1418 қаулысына сәйкес) шеңберінде іске асырады. Жоба
Қазақстан Республикасының аумағында базалық мұнайхимия өнімдерін шығару бойынша алғашқы жобалардың
бірі болып табылады.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 19
желтоқсандағы №495 Жарлығымен «Ұлттық индустриялық
мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағы
(«ҰИМТ» АЭА) құрылды. Полипропилен өндіру жөніндегі
кешеннің құрылысы Атырау өңірінде «ҰИМТ» АЭА базасында
кейіннен саланың жоғары технологиялық базалық өнімін
ала отырып, мұнай-газ-химия кластерін құру жөніндегі
бірінші кезең болып табылады.
2015 жылғы желтоқсанда ҚР Премьер-Министрі
К.К. Мәсімовтің ҚХР-ға ресми сапары барысында жоба
бойынша бас мердігер-China National Chemical Engineering
Co.Ltd. (CNCEC) компаниясымен ҚҚС қоса алғанда 1 865
млн АҚШ доллары сомасына ЕРС келісімшарт жасалды.
2018 жылғы 28 маусымда жобаны басқару сенімгерлік
басқару шарты бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ға берілді.
Құрылыс-монтаж жұмыстары 2018 жылдың маусым
айында басталды. 2021 жылдың төртінші тоқсанында
құрылыс-монтаждау жұмыстары аяқталады. Пайдалануға
беру 2022 жылдың наурыз айына жоспарланған.

«Атырау облысында интеграцияланған газ-химия
кешенінің құрылысы, екінші фаза (полиэтилен, жылына
1,25 млн тонна)» жобасы.
Қазақстанда полиэтилен шығару бойынша өндірісті
құру үшін жоба операторы (KLPE ЖШС компаниясы) үш ірі
жобаны іске асырып жатыр: газ бөлу қондырғысын (ГБҚ),
этан құбыры және тікелей полиэтилен өндіру зауытының
құрылысы.
Полиэтиленді өндіруге арналған шикізат - Теңіз
кен орнында өндірілетін газдан бөлінетін этан. Бірінші
жоба қуаттылығы жылына 9,1 млрд текше метр болатын,
жылына 1,6 млн тонна этан алатын газ бөлу қондырғысын
(ГБҚ жобасы) салу болып табылады. ГБҚ Теңіз кен орнында
салынады.
Қазіргі уақытта FEED (базалық жоба) кезеңінің
жобалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. 2020 жылдың
28 желтоқсанында жасалған келісімшартқа сәйкес
FEED-ті JGC Corporation жүзеге асырады. Honeywell
UOP (АҚШ) компаниясы этан алу және пропан тазарту
технологияларының лицензиары болып айқындалды.
Екінші жоба - сұйық этанды Теңізден Қарабатанға
тасымалдау үшін ұзындығы 205 км этан құбырын салу.
Қазіргі уақытта жоба бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары
аяқталды.
Үшінші жоба – полиэтилен өндірісі - мынадай негізгі
технологиялық қондырғыларды қамтиды: бу крекинг
қондырғысы (пиролиз), полимерлеу қондырғысы, сондайақ этиленді димеризациялаудың қосалқы қондырғысы.
2019 жылғы қарашада полиэтилен өндіру жобасы
бойынша халықаралық стандарттарға сәйкес техникалықэкономикалық негіздеме әзірлеу аяқталды.
Бүгінгі таңда жобаға стратегиялық серіктес ретінде
қатысуға ресейлік компания - «СИБУР» ЖАҚ қызығушылық
танытып отыр. 2021 жылғы 3 маусымда «Самұрық-Қазына»
АҚ, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және «СИБУР» ЖАҚ арасында
полиэтилен және полипропилен жобалары бойынша
ынтымақтастықтың негізгі шарттарына қол қойылды.
Бутадиен және оның туындыларын өндіру бойынша
жоба (қуаттылығы жылына 190 мың тонна).
«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ «ТАТНЕФТЬ» ЖАҚ-пен
бірлесіп бутадиен және синтетикалық каучуктер өндіру
жөніндегі жобаны іске асырып жатыр. 2021 жылғы сәуірде
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және «Татнефть» ЖАҚ арасында
өзара іс-қимылдың базалық шарттары бойынша келісімге
және жобалау компаниясын құру және басқару мәселелері
бойынша негіздемелік шартқа қол қойылды.
2021 жылғы 28 мамырда «Татнефть» ЖАҚ жобаға
қатысу үлесінің 75% сатып алды және оған стратегиялық
серіктес ретінде кірді. «ҚазМұнайГаз» жобаға қатысудың
25% үлесін сатып алу бойынша рәсімдерді жүргізіп жатыр.
2021 жылғы 25 тамызда ҚР Энергетика министрлігі,
ТШО, «ҚазМұнайГаз» және «Бутадиен» ЖШС арасында
шикізатқа келісімшарт жасасу бойынша Жол картасына
қол қойылды.
Қазіргі уақытта жоба бойынша ТЭН мен қаржыэкономикалық модельді әзірлеу аяқталды. Сыртқы
қаржыландыруды тарту мәселесі пысықталып жатыр.
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АТЫРАУ
мұнай өңдеу зауыты
1990-шы жылдардың басында Атырау МӨЗ-дің
экономикалық тиімділігі өте нашар болды. Кәсіпорын
жылына шамамен 5 млн тонна мұнай, негізінен құрамында
ақшыл мұнай өнімдері өте аз парафинді Маңғышлақ мұнайын
өңдеді. Бірқатар қалаларда АМӨЗ үшін этилдендірілген
бензинді пайдалануға шектеулер енгізу аясында өнімнің
бәсекеге қабілеттілігін сақтау мәселесі басты міндет болды,
бірақ бензин құрамында тетраэтил қорғасынының болуына
байланысты тұтынушылар арасында сұранысқа ие болмады.
1996 жылдан бастап АМӨЗ жағдайы нашарлай бастады.
Еңбек өнімділігі мен еңбекақы төлеу қоры төмендеді,
бұл жұмыскерлердің санының қысқаруына, жалақының
кідіріп қалуына әкеп соқты. Бюджетке қарыздар бірнеше
миллиард теңгеден асып жығылды. 1999 жылдың бірінші
жартыжылдығында зауыт одан да қатаң жағдайларда
- қуаттылықтың 31%-ымен жұмыс істеді. Зауытта мазут

пен дизель отыны сияқты тауар артылып, сатылмай
жатып қалды. Сонымен қатар, мұнай жеткізілімін ұлғайту,
технологиялық қондырғыларға жоспарлы жөндеу жүргізу
және сол кезеңде бар болғаны 56% құраған мұнай өңдеу
тереңдігін арттыру мәселелері шешілмей тұрды.
1998 жылы 5 қазанда «Қазақойл» ҰМК, «Атырау
МӨЗ» ААҚ және жапондық Marubeni Corporation арасында
Атырау МӨЗ-ін қайта құру жобасының техникалық
сараптамалық негіздемесін әзірлеу ісінің аяқталуы және
одан әрі ынтымақтастық бойынша бірлескен хаттамаға
қол қойылуы мұнай өңдеу индустриясының басты оқиғасы
болды. Зауытты жекешелендіру кезінде жіберілген бұрынғы
қателерді түзету және сала үшін стратегиялық маңызды
қайта өңдеу кәсіпорнына бақылау жасау үшін 1999 жылы
ҚР Үкіметі Telf AG қатысуымен өткен тендер нәтижелерін
жоюға және зауыт акцияларының мемлекеттік пакетін

«Қазақойл» ҰМК басқармасына беруге мәжбүр болды,
нәтижесінде ол мемлекеттік үлесті 41%-дан 86,7%-ға дейін
ұлғайтып, МӨЗ-дің жалғыз ірі акционері болды. Кәсіпорынды
бақылаудың ұлттық компанияға берілуі бұдан былай оның
даму стратегиясын осы компания айқындайтынын білдірді:
қысқа мерзімде зауыт қайта өңдеуді арттырып, жалақы
бойынша қарыздарын өтей алды, ішінара салықтарды да
төледі, сондай-ақ технологиялық қондырғыларды жоспарлы
түрде жөндеуден өткізді. Өңдеу тереңдігі 55,37%-дан 58,67%ға дейін артты.
1999 жылғы маусымда Marubeni АМӨЗ қайта құру
жобасының
техникалық-экономикалық
негіздемесін
таныстырды, бұл негіздемені сол жылдың желтоқсанында
ҚР Үкіметі мақұлдады. Жобалау-сметалық құжаттаманы
дайындау үшін «Қазақ мұнай және газ институты» АҚ,
«Омскнефтехимпроект» ААҚ, «НижегородНИИнефтепроект»
ААҚ және басқа да шетелдік және қазақстандық жобалау
институттары мен ұйымдары жұмылдырылды.
2000 жылғы 10 тамызда «Қазақойл «ҰМК» ЖАҚ және
Marubeni АМӨЗ қайта құру туралы негіздемелік келісімге
қол қойды, онда зауыттың жаңа құны бекітілді, сондай-ақ
жобаны іске асырудың негізгі қағидаттары айқындалды.
«Қазақойлда» жобамен ұйымдастыру және техникалық
мәселелер жүктелген басқару тобы айналысты. Ол уақытта
жапондық серіктестердің Қазақстан нарығына келгеніне
бірнеше жыл болған еді. Мемлекет басшысының күшжігерінің арқасында жапондықтар өз бизнесін Қазақстанда
емін-еркін жүргізді, алайда инвестициялардың бәріне әртүрлі
кепілдіктер, оның ішінде үкіметтік кепілдіктер де талап
етілетін, бұл мемлекеттік құрылымдармен келісім жасауда
көптеген қиындықтар туғызатын. Жаңғырту жобасының
өміршеңдігін дәлелдеу үшін жұмыс тобы көп күш жұмсады.
Жапондық серіктестермен мәселелерді қашықтан, сол
сияқты көзбе-көз отырып шешуге тура келді.
2001 жылы жапондық Marubeni және JGC Corporation
мердігерлерімен құны 235 млн. АҚШ долларын құрайтын
«толық аяқталған жоба» шартымен келісімшарт жасалды.
Алайда «Қазақойл» ҰМК» ЖАҚ пен «Мұнай және Газ
тасымалы» ҰК» ЖАҚ қосылып, «ҚазМұнайГаз» ұлттық
компаниясы құрылған соң, 2002 жылғы ақпанда «толық
аяқталған жоба» келісімшартын және жоба бойынша
қаржы келісімдерін қайта ресімдеу қажет болды. 2002
жылғы 13 желтоқсанда «ҚазМұнайГаз» ҰК» ЖАҚ Жапония
халықаралық ынтымақтастық банкімен Кредиттік келісім
бойынша құқықтардың құқықтық мирасқорлығы мен
міндетін растайтын келісімге қол қойылды. 2003 жылғы 17
наурызда Атырау МӨЗ-ін «толық аяқталған жоба» шартымен
қайта жаңартуға арналған келісімшарт күшіне енді. Осының
бәріне бір жыл уақыт кетті.
2003
жылғы
10
сәуірде
Атырау
МӨЗ–де
мамандандырылған
бөлімше-Салынып
жатқан
Кәсіпорынның Дирекциясы құрылды, ол тікелей жобаны іске
асырумен айналысты. Сол жылдың қараша айында құрама
қондырғының бензин секциясының құрылыс алаңына
қадалар қағыла бастады.
Құрылысты Қазақстан Республикасының кепілдігімен
Жапония Халықаралық Ынтымақтастық Банкі (ЯБМС) және
Marubeni Europe Plc, BNP Paribas, HSBC Bank Kazakhstan
компаниялары қаржыландырды.
Бас мердігер құрылыс еріктесі болып GATE (Gamma
және Tekhfen) түрік бірлескен кәсіпорны белгіленді.
Жабдықтар мен материалдарды жеткізуді Ресей мен
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Ғалымжан
Амантұрлин,
2006 жылы»ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
мұнай өңдеу департаментінің директоры

Қазақстанның
жетекші
өндіруші
зауыттарынан
59
қазақстандық компания жүзеге асырды. Бұдан басқа, Батыс
Еуропа елдерінен күкіртті өлшеп-орау және кристалдау
қондырғылары (Германия), жаңа қондырғылардың өрт
және газ сигнализациясы жүйесіне арналған жабдық
(Италия) жеткізілді. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын
орындау үшін 55 қазақстандық компания тартылды,
олардың ішіндегі ең ірілері - «Қазқұрылыспромтехмонтаж»
АҚ, «ҚазҚұрылысСервис» МГҚК» АҚ, «Имсталькон» АҚ,
«Проммонтаж–KIV» ЖШС және басқалары. Жалпы жұмысқа
жалпы саны 3000 адамнан асатын мердігерлік және қосалқы
мердігерлік ұйымдардың мамандары мен жұмысшылары
қатысты.
Мердігер UOP (АҚШ), KTI (Италия) процестердің
лицензиар фирмаларының және Yokogawa Electric
процестерді
басқару
бағдарламаларын
әзірлеушінің
фирмасының жаңа және қолданыстағы технологиялық
қондырғыларда жаңа автоматтандыру жүйелері орнатылған
оқу орталықтарында «толық аяқталған жоба» келісімшарты
бойынша орындалатын жұмыстардың ауқымы бойынша
зауыттың қызмет көрсетуші персоналына оқытулар
ұйымдастырды.
Қайта құрудың бірінші кезеңінің негізгі мақсаты
мотор отынының әртүрлі түрлеріндегі күкіртті, азотты және
басқа да зиянды заттардың құрамын төмендету жолымен
шығарылатын мұнай өнімдерінің сапасын жақсарту болды.
Бөлінген күкіртті тауарлық өнімге қайта өңдей отырып,
суды күкіртсіздендіру технологиясын енгізу бойынша міндет
шешілді. «Толық аяқталған жоба» келісімшартына сәйкес
Атырау МӨЗ-де бензин мен дизель отынын гидротазарту,
күкірт өндіру, сутегін тазарту және өндіру бойынша жаңа
қондырғылар пайдалануға берілді, сондай-ақ ЭЛОУ-

АТ-2 қондырғысы, риформинг және баяулатып кокстеу
қондырғысы, сарқынды суларды биологиялық тазарту
қондырғысы, салқындатқыш судың айналым жүйесі
жаңғыртылды, жаңа орталықтан басқару ғимараты салынды.
2006 жылғы 12 мамырда Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаевтың қатысуымен технологиялық қондырғыларды
пайдалануға беру ресми рәсімі өтті. 2006 жылғы 22
қыркүйекте мемлекеттік қабылдау комиссиясы «Атырау
мұнай өңдеу зауытын реконструкциялау» жобасының
объектілерін пайдалануға қабылдау актісіне қол қойды.
Атыраулық мұнай өңдеушілер жобаны зауыттың
«екінші ашылуы» деп атаса, Marubeni және JGC өкілдері
«заманалық» оқиға деп атады.
Қайта жаңартудан кейін Атырау МӨЗ-дің шикі мұнайды
өңдеу бойынша қуаты жылына 4,3 млн тоннаны, оның ішінде
1,2 млн тонна ашық түсті мұнайды құрады. Зауыт мұнайды
қайта өңдеу тереңдігін арттыру, қайта өңделетін мұнай
ассортиментін кеңейту, шығарылатын өнім номенклатурасын
жақсарту және бәсекеге қабілеттілігі жоғары мұнай
өнімдерін өндіруді қамтамасыз ету, атап айтқанда, қысқы
дизель отыны мен А-95 автобензин шығару істерін
қолға алды. Жүргізілген жұмыстардың арқасында зауыт
шығаратын мұнай өнімдерінің сапасы «Евро-2» халықаралық
стандартына, ал МӨЗ-дің барлық өндірістік объектілері
қауіпсіз автоматтандырылған басқару жүйесіне көшу арқылы
қауіпсіздік талаптарына сәйкестендірілді. Зиянды ластаушы
заттардың шығарындылары едәуір қысқартылды, осылайша
Атырау облысындағы экологиялық жағдай жақсарды. 2006
жылы АМӨЗ сертификатталды және экология саласында
ISO 140001:2004 сериялы және еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау саласында OHSAS 180001:2008 сериялы
халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес жұмыс
істей бастады. 2006 жылдың қорытындысы бойынша зауыт
3746,3 мың тонна мұнай өңдеді. 2008 жылы К2 («Евро-2»)
деңгейіне сәйкес келетін «Премиум-95» маркалы автомобиль
бензинін шығару игерілді, бұл зауыт өнімінің экологиялық
көрсеткіштерін жақсарту жолындағы алғашқы үлкен
қадам болды. Сол жылы мұнай өңдеу 3924,5 мың тоннаға
жетті. Зауыттың негізгі технологиялық қондырғылары
өндірістік шығындарды, қайта өңдеу санын және мәжбүрлі
технологиялық шығындарды қысқарта отырып, екі жылдық
жөндеу циклына ауыстырылды.
2006 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай өңдеу
департаментінің директоры қызметін атқарған Ғалымжан
Амантурлин атап өткендей, АМӨЗ қайта құрудың бірінші
кезеңін өткізе отырып, «қайта жаңғырды, жасарды»: «Біз
жоғары октанды бензин өндіруді 10%-дан 40%-ға дейін
ұлғайттық, сапасы жақсы, экологиялық таза дизель отынын
шығара бастадық», - деп түсіндірді ол.
АМӨЗ-дің сапасы жағынан тозығы жеткен жабдықтары
ауыстырылып, жаңа қондырғылары іске қосылған бірінші
реконструкциялау кезеңінде, 2000 жылдардың орта тұсында,
зауыттың технологиялық мүмкіндіктері арттырылғанымен,
мұнайды терең өңдеу және сапалы мұнай өнімдерін өндіру
ісі әлі де жолға қойылған жоқ еді. Мұнай өңдеудің жоғары
жиынтық қуаттылығына және кешенділігіне қарамастан, екі
қазақстандық МӨЗ - Павлодар және Шымкент зауыттарының
ағымдағы жүктемесі мен технологиялық жарақтандырылуы
- әлемдегі мұнай өңдейтін кәсіпорындардың осыған ұқсас
көрсеткіштерінен әлі де болса артта қалып қойды. Бұл үрдіс
Қазақстан Республикасында мұнай өңдеу саласын дамытуға
бағытталған кешенді жоспарды әзірлеуді талап етті.

Мұндай жоспарды көп ұзамай бейінді министрлік ҚР
Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы «Қазақстанның
әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру
стратегиясы» атты Қазақстан халқына Жолдауына және
Республиканың 2007-2024 жылдарға арналған орнықты
дамуға көшу тұжырымдамасына сәйкес дайындады.
2009 жылғы 14 мамырда «Қазақстан Республикасының
мұнай өңдеу зауыттарын дамытудың 2009-2015 жылдарға
арналған кешенді жоспары» ҚР Үкіметінің қаулысымен
бекітілді.
«Бұл жоспарды әзірлеуге бірқатар факторлар алғышарт
болды. Қазақстанда автомобильдендірудің жоғары қарқыны
және тиісінше мұнай өнімдерін тұтынудың ұлғаю үрдісі
байқалды. Сонымен қатар, отын сапасына қойылатын
экологиялық талаптар үнемі күшейтіліп отырады. Бұдан
басқа, мұнай өнімдерінің негізгі түрлеріне ішкі қажеттілікті
толық
қанағаттандыру
бөлігінде
республиканың
энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет еді. (...)
Жәй ғана ескі жабдықты ауыстырып қана қоймай, шын
мәнінде жаңа зауыттар салу қажет болды», - деп түсіндірді
2009 жылы ҚР Энергетика және минералдық ресурстар
министрі қызметін атқарған Сауат Мыңбаев.
Кешенді жоспарға сәйкес, таяу жылдары Қазақстанның
барлық үш ірі мұнай өңдеу зауыты - Атырау МӨЗ, Павлодар
МХЗ және Шымкент МӨЗ реконструкцияланып, жаңғыртылуы
тиіс еді.
Әзірленіп, бекітілген «Бензин, дизель отыны және
мазут қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық
регламентіне сәйкес, Қазақстан аумағында айналымда
жүрген автомобиль бензині мен автомобильдік және
өзге де техникаға арналған дизель отынын өндіру кезінде
елімізде біртіндеп «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» және «Евро5» экологиялық нормативтері енгізіле бастады. «Евро»
стандарты енгізілген соң республика аумағына осы
стандарттарға сәйкес келмейтін машиналарды әкелуге және
өндіруге шектеу қойылды, сондай-ақ отынның сапасын
арттыру қамтамасыз етілді. Өз кезегінде, бұл қолданыстағы
автокөлік паркін жаңартуға жағдай жасады, сондай-ақ
экологиялық проблемаларды (әсіресе үлкен қалаларда)
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және жолдардағы қауіпсіздік деңгейін арттыру мәселелерін
шешуге мүмкіндік берді.
«ҚазМұнайГаз»-дың Мұнай өңдеу және маркетинг
жөніндегі басқарушы директоры (Басқарма мүшесі) қызметін
атқарған Данияр Тиесов сол кездегі қазақстандық МӨЗдерді кешенді жаңғыртуды жүргізу қажеттілігі туралы айта
келе былай дейді: «Біздің алдымызда тұрған негізгі міндет
- бағаны ұстап тұру. Жалпы, мұнда, қалыптан тыс жағдай
орын алды. Бір жағынан, біз мұнай өңдеуге инвестиция
салуымыз керек. Бірақ, тұтастай алғанда, әлемде мұнай
саласы үлкен шығынға ұшырап отыр және бұл шығынның
көлемі зор. Осыған байланысты Мемлекет басшысы

Нұрсұлтан Назарбаевқа бұл мәселеде үлкен алғысымызды
білдіреміз, өйткені қазір салаға инвесторлар тарту мүмкін
емес, сондықтан мұнай өңдеуге ақша салу үшін мемлекеттің
толық қолдауы қажет, өйткені олардан қайтарым жоқ.
Бізге бағаны ұстап тұрып, нарықты тұрақтандыру керек.
Біз ұлттық компания ретінде бұған келісеміз, әрі орындап
отырмыз. «ҚазМұнайГаз» мұнай өнімдерінің бағасын ұстап
отыр. Бірақ тапшылық бар. Бүгінгі таңда Қазақстанда
жоғары октанды бензин өндірісі ішкі қажеттілікті өтемейді.
Жаңғыртудың міндеті де сол - республиканы өзі өндіретін
осы отынмен толық қамтамасыз ету. ( ... ) Қазір бизнесті
әртараптандыру қажет. Тәуекелдерді әртараптандырудың ең
оңтайлы әдістерінің бірі мұнай өңдеудегі кірістілікті жақсарту
болып табылады. ( ... ) Мұнай өңдеу тереңдігін анықтаудың
стандартты формуласы – мазутты қоспағанда қайта өңдеу
көлемі және қайта өңдеу көлеміне бөлінген шығындар. Егер
осы есептеуге сүйенетін болсақ, онда бізде шамамен 85-90%
тереңдік болады. Мұның өзі елдің жоғары октанды бензинге,
дизельдік отынға, авиакеросинге деген сұранысын отандық
өніммен толық өтеуге мүмкіндік береді. Барлық отын «Евро4» стандартына сәйкес келеді.

Кешенді жоспарда көзделген АМӨЗ жаңғыртудың
екінші кезеңі жоғары сапалы мұнай өнімдерін шығаруды
қамтамасыз ете отырып, отын нұсқасы бойынша да,
мұнай-химия бойынша - бензол және параксилол түріндегі
өнімдермен жұмыс істеуге қабілетті кешенді өндіріс торабын
құруға шоғырланды. Қазақстанда қосылған құны жоғары
экспорттық мұнай-химия өнімдерін шығара отырып,
көмірсутек шикізатын терең өңдеу бойынша әлемдік
деңгейдегі мұнай-химия кешендерін құруды көздейтін ҚР
Үкіметінің өкімі бойынша Энергетика министрлігіне және
«ҚазМұнайГазға» Атырау МӨЗ-інде бензол өндіру жобасын
іске асыруды қамтамасыз ету тапсырылды. Қазақстан
Республикасының мұнай өңдеу зауыттарын дамытудың 20092015 жылдарға арналған кешенді жоспары қабылданғанға
дейін жапондық Cosmooil және Marubeni корпорациялары
Атырау МӨЗ базасында бензол және параксилол өндіру
бойынша жобалар үшін алдын ала есептеулерді орындағанын
айта кеткен жөн. Алайда 2008 жылғы маусымда
«ҚазМұнайГаз Сауда Үйі» АҚ инвестициялық комитеті
инвестицияларды тарту және неғұрлым тиімді басқару үшін
екі жобаны біріктіру туралы шешім қабылдады.

2009 жылдың қазан айының соңында АМӨЗ бен
қытайлық Sinopec Engineering Group компаниясы хош иісті
көмірсутектерді өндіру кешенін (ХКӨК) «толық аяқталған
жоба» шартымен салу туралы келісімге қол қойды. ХКӨК
өндірісінің икемді схемасы жоғары октанды бензин алуға
немесе жыл сайын 133 мың тоннаға дейін бензол және 496
мың тоннаға дейін мұнай-химия саласы үшін базалық шикізат
- параксилолды өндіруге мүмкіндік берді. Технологияның
лицензиары француздық Axens компаниясы болды. Хош иісті
көмірсутектерді өндіру үшін ParamaX технологиясы таңдап
алынды. Axens және ExxonMobil Chemical бүкіл әлемдегі жаңа
кешендерде параксилол өндіру технологиясын ұсыну үшін
одақ құрды. Uhde компаниясының Morphylane® (бензолды
алу блогы) технологиясы да осы портфельге кірді.
2010 жылдың 1 қазанынан бастап Атырау МӨЗ-де
ХКӨК құрылысы басталды. Жоба хош иісті көмірсутектер
мен экологиялық таза бензин өндірісін қамтамасыз
етуге бағытталған. Атырау бензинін пайдалану кезінде
автомобильдердің пайдаланылған газ буларымен бірге
бөлінетін канцерогенді заттар бұдан былай мұнай-химия
шикізаты түрінде бөлек айырып алынатын болады.
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Бұл жобаны қаржыландыру үшін Атырау МӨЗ бен
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арасында 2010 жылғы
30 шілдеде 1 млрд АҚШ долларынан астам сомаға бас
кредиттік келісімге қол қойылды. Жеңілдікті пайыздармен
13 жыл мерзімге ұсынылған бұл кредит Қытай ЭкспортИмпорт Банкінің қарызы (жалпы соманың шамамен 85%)
және Қазақстан Ұлттық қорының қаражаты (15%) есебінен
қалыптастырылды.
Осы ірі нысанның құрылысы басталған кезде жыл
қорытындысы бойынша АМӨЗ 4,3 млн тонна мұнай өңдеді.
ХКӨК жобасын іске асыру шеңберінде 4 жыл
ішінде шикізат бойынша өнімділігі жылына 1 млн тонна
катализаторды үздіксіз регенерациялайтын каталитикалық
риформинг қондырғысы (ҮРКРҚ); бензол мен толуолды
экстракциялау қондырғысы; параксилол бөлуге арналған
қондырғы; толуол мен ауыр хош иісті көмірсутектерді
трансалкилдеу қондырғысы; рафинатты бөлу секциясы;
жалпы зауыт шаруашылығының объектілері сияқты
техникалық объектілер салынды.
2014 жылғы 25 желтоқсанда жалпыұлттық телекөпір
кезінде Нұрсұлтан Назарбаев ХКӨК-де іске қосу-реттеу
жұмыстарын бастауға рұқсат берді. 2015 жылғы 3 шілдеде
ХКӨК бірінші іске қосу кешенінде бензолдың тәжірибелік
партиясы өндірілді, ал 2015 жылғы 2 қазанда екінші іске қосу
кешенінде параксилолдың бірінші партиясы шығарылды.
Бұл оқиға, шын мәнінде, Атырау МӨЗ-де «ХКӨК құрылысы»
жобасының аяқталғанын айғақтады. 2015 жылғы 4
желтоқсанда мемлекеттік қабылдау комиссиясының
алғашқы іске қосу кешенінің актісіне қол қойылды. 2016
жылдың 4 шілдесінде зауыт бензолдың алғашқы өнеркәсіптік
партиясын экспортқа жіберді. Бұл оқиға отандық мұнай
өңдеу тарихында шын мәнінде аса маңызды әрі айтулы
оқиға болды, өйткені бұл саланы дамытудың жаңа кезеңін,
шикізатты қайта бөлудің неғұрлым жоғары деңгейіне көшуді
және жаңа жоғары технологиялық сала - мұнай химиясы
іргетасының қалыптасқанын білдіреді. Роттердамдағы
Saybolt Nederland B. V. халықаралық аккредиттелген
зертханасы Атырау мұнай өңдеу зауытында өндірілетін
бензолдың сапасына жоғары баға берді. 2016 жылдың
маусым айында бензолдың сапасын тәуелсіз орган «ҰлтССО» АҚ Атырау филиалы растады. Нәтижесінде Атырау
МӨЗ-ге №КZ2310317.01.01.04289 «Тазартылған бензол-545»
сәйкестік сертификаты берілді.
ХКӨК құрылысымен бір мезгілде зауытта жаңғыртудың
үшінші кезеңі шеңберінде тағы бір маңызды объект - мұнайды
терең өңдеу кешені (МТӨК) салынды, соның арқасында
кәсіпорында халықаралық стандарттарға сәйкес келетін
сапалы және экологиялық мұнай өнімдерін шығаруды
ұлғайту жоспарланды. Бұл жоба Қазақстанның үдемелі
индустриялық-инновациялық
дамуының
мемлекеттік
бағдарламасына енгізіліп, Атырау МӨЗ-ін қайта құрудың
соңғы кезеңі болды. Жобаның іске асырылуына тек мұнай

өңдеу саласы ғана емес, Қазақстанның бүкіл мұнай-газ
кешенін дамыту ісі де тәуелді болды.
«Атырау МӨЗ» ЖШС мен қытайлық Sinopec Engineering,
жапондық Marubeni Corporation және қазақстандық
«ҚазҚұрылысСервис» МГҚК АҚ құрамындағы консорциум
арасында «толық аяқталған жоба» шартымен МТӨК құрылысы
шартына 2011 жылғы 29 желтоқсанда қол қойылды. Sinopec
Engineering консорциумның көшбасшысы болды, Marubeni
Corporation Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкі мен
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ тарапынан қаржыландыруды
ұйымдастырды, сондай-ақ сатып алу мен логистикаға
қатысты.
«ҚазҚұрылысСервис»
Sinopec
Engineering
басшылығымен құрылысқа және жергілікті сатып алуларды
өткізуге қатысты. Аталған жобаның құны ҚҚС есебімен
1 млрд 679 млн АҚШ доллары деп бағаланды. Жобаны
қаржыландыруға Қытайдың экспорттық-импорттық банкі
мен Қазақстанның Даму Банкі де қатысты.
Жобалау-іздестіру жұмыстарын «Омскнефтехимпроект»
ААҚ (Ресей) орындады. Осы жұмыстарды Rominserv S. R.
L мамандандырылған ұйымын (румындық The Rompetrol
Group еншілес бөлімшесі) тарта отырып және ағылшындық
КВС компаниясының қатысуымен МТӨК нұсқаларын
салыстырмалы талдау бойынша жұмыс жүргізілді,
оның қорытындысы бойынша кешеннің технологиялық
процестерінің
дұрыс
таңдалғаны
расталды.
Бұдан
басқа, Axens және UOP компанияларымен лицензиялық
келісімдерге қол қойылды, итальяндық Foster Wheeler
компаниясының және ресейлік «Омскнефтехимпроект»
компаниясының технологиялары әзірленді.
МТӨК бойынша көптеген сәйкессіздіктер болды, оның
бастысы объектінің зауыт аумағында орналастырылмағаны

болды. Екі жыл ішінде жоба 6-7 рет қайта қаралды,
нәтижесінде кешен АМӨЗ шеңберінде «орналастырылды», ол
үшін санитарлық-қорғау аймағын кеңейтіп, тұрғын үйлерді
көшіру керек болады.
МТӨК құрылысы Қазақстан, Қытай, Жапонияның мұнай
компанияларының басшыларының, мемлекеттік бақылаушы
органдар мен БАҚ өкілдерінің қатысуымен 2012 жылғы 12
қыркүйекте ашылып, 2017 жылғы 15 желтоқсанда мәртебелі
меймандардың - Энергетика министрінің орынбасары Болат
Ақшолақов, Атырау облысы әкімінің бірінші орынбасары
Сағындық Лұқпанов, «ҚазМұнайГаз «ҰК» АҚ тасымалдау,
өңдеу және маркетинг жөніндегі Атқарушы вицепрезидентінің міндетін атқарушы Данияр Тиесов, Sinopec
Engineering (Group) Co., Ltd бас директоры Сян Вэньу, сондайақ мердігерлік ұйымдардың басшыларының қатысуымен
аяқталды.
«АМӨЗ» ЖШС Бас директоры Ғалымжан Амантұрлин
былай дейді: «Мұнайды терең өңдеу кешені пайдалануға
берілгеннен кейін мұнай өңдеу зауытының жылдық қуаты
5 млн тоннадан 5,5 млн тоннаға дейін, автомобиль бензині
өндірісі - 1,7 млн тоннаға дейін, дизель отыны - 1,4 млн
тоннаға дейін, авиакеросин - 244 мың тоннаға дейін өседі.
Атырау зауыты К4 және К5 экологиялық кластағы («Евро4» және «Евро-5» аналогтары) мотор отындарын шығаруға
көшеді және мұнай өңдеу тереңдігін 84%-ға дейін арттырады».
Өз кезегінде Атырау облысы әкімінің орынбасары Сағындық
Лұқпанов батыс өңірі үшін де, жалпы республика үшін
де стратегиялық және қала құрушы кәсіпорын - АМӨЗ-ді
жаңғыртудың жоғары маңыздылығын атап өтті.
МТӨК жобасын жүзеге асыру аясында 12 технологиялық
қондырғы және жалпы зауыттық шаруашылықтың 40-тан астам

Ескі жабдықты
ауыстырып қана қоймай,
шын мәнінде жаңа
зауыттарды салу қажет
болды. сонымен бірге
МӨЗ-дің де жұмысы
тоқтамауы тиіс.
Жаңғырту және қайта
құру - аса қыруар еңбекті
қажет ететін процесс,
оның үстіне
МӨЗ - қауіпті, техникалық
және технологиялық
күрделі өндірістік
объектілер екенін
ескеру қажет.
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нысаны салынды, 1000-нан астам ірі габаритті жабдықтар
орнатылды. Құрылыс барысында өңдеудің қосымша
тереңдігін қамтамасыз ететін қайталама процестер (кокстеу,
АВТ-3 вакуумдық блогы), сондай-ақ каталитикалық крекинг
сияқты терең өңдеудің базалық процесі енгізілді. 2012
жылғы маусымда параметрлері бойынша бірегей және
Қазақстандағы энергияны ең көп қажетсінетін жабдық қуаты 20 МВт астам каталитикалық крекинг қондырғысының
ауа үрлегішін сынамалы іске қосу жүзеге асырылды.
Жалпы, МТӨК құрылыс-монтаждау жұмыстарына 4000ға жуық адам жұмылдырылды. Кешенді кейіннен пайдалану
үшін 490 жаңа жұмыс орны ашылды. Жаңа өндірістің
басқарушы және өндірістік ұжымы, негізінен, зауыттың
кадрлық резервінен құрылды, МТӨК персоналы теориялық
даярлықтан және қазақстандық және шетелдік МӨЗ-де
тағылымдамадан өтті.
«Біз қазақстандық машина жасау компанияларының
2010-2014 жылдарға арналған Қазақстан Республикасын

үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі
мемлекеттік бағдарламаға кіретін Атырау МӨЗ-дегі ХКӨК
құрылысы жобасына қатысуына мүдделіміз», - деп атап
өтті «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Мұнай және мұнай өнімдері
маркетингі жобалары жөніндегі бас менеджері Мұратжан
Мұсайбеков.
Жаңғырту
аяқталғанына
қарамастан,
АМӨЗ
инновацияларға инвестиция салуды тоқтатқан жоқ.
2017 жылдың 1 тамызынан бастап зауыттың барлық
өндіретін өнімі жаңа логистикалық сызба бойынша жөнелтіле
бастады: АМӨЗ - жаңа «Промышленная» станциясы (МТӨК
жобасы шеңберінде салынған) - «Теңдік» магистральдық
станциясы, бұл тұрғын үй алаптарынан мұнай өнімдері бар
теміржол құрамдарын шығаруға мүмкіндік берді. Сонымен
қатар, жаңа алаңда Атыраудан қосымша қашықтатылған
жуу-булау станциясы салынды және ашық түсті мұнай
өнімдерін герметикалық құю эстакадасының құрылысы
аяқталды.
Бүгінде зауыт 2018 жылы енгізілген RLG International:
Px™, TMP™, FAIR™, OR™бірегей құралдар мен әдістемелер
кешені негізінде күрделі жөндеулерді жоспарлау және жүргізу
тиімділігін арттыру бойынша жобаның нәтижесінде тиімді
жұмыс істеп тұр, сонымен қатар тәжірибелік пайдалануға
енгізілген LIMS Labware зертханалық ақпараттық жүйесі
сынаманың өмірлік циклын минут сайын - іріктеуге өтінім
беруден бастап нәтижені беруге дейін бақылап отыруға
мүмкіндік береді.

2019 жылы зауытта сол кездегі Қазақстандағы
ең төменгі температурадағы Khazar -38 дизель отынын
өндіру басталды. 2021 жылғы қаңтарда осында шекті қату
температурасы минус 45˚С болатын Altay-45 маркалы қысқы
дизель отынының бірінші партиясы өндірілді. СТ ЖШС
403 19154-38-2020 бойынша әзірленген ДТ-А-К5 Altay-45
маркалы дизельдік отын Prime D 3205 Мұнайды терең өңдеу
кешенінің дизельдік отынды гидротазалау қондырғысында
өндірілді. Жаңа өнім K5 класының экологиялық талаптарына
сәйкес келеді. Күкірттің минималды мөлшері және төмен
температуралық қасиеттерін жақсартатын қоспалардың
болмауы өнімді арктикалық дизель отынының сапасына
сәйкес етеді. Атырау МӨЗ қату температурасы рекордтық
төмен деңгейде отын шығару бойынша елдегі алғашқы
кәсіпорын болды.
2021 жылғы 3 маусымда «Атырау мұнай өңдеу зауыты»
ЖШС мен Еуропалық Қайта Құру және даму банкі 80 млн
АҚШ доллары сомасына Tazalyq жобасын қаржыландыру
туралы келісімге қол қойды. Ол зауыттың сарқынды
суларын булану алаңдарына ағызуды, оларды пайдалануды
толығымен тоқтатуға, Атырау өңірінің жер асты суларына,
флорасы мен фаунасына тұтастай теріс әсерін болғызбауға
мүмкіндік береді. Жобаны 2023 жылға дейін жүзеге асыру
жоспарланып отыр, ал құрылыс кезеңінде 150-ге дейін
жұмыс орны құрылады.
Бүгінде Атырау МӨЗ дамудың жаңа деңгейіне шықты
және
Қазақстандағы
кәсіпорынның
технологиялық
жарақтылығын көрсететін Нельсон күрделілік индексінің
ең жоғарғы көрсеткішіне – 13,6 ие болып отырған мұнай
өңдеу зауыты болып табылады. Бұл зауыт экономиканы
әртараптандыру
деңгейін
арттыратын
экспортқа
бағдарланған бағыты бар, мұнай-химия шикізаты параксилолдың
республика
аумағындағы
жалғыз
өндірушісі. АМӨЗ мұнай өнімдері «Евро-5» және К5 жоғары
талаптарына сәйкес келеді, бұл кәсіпорынға өнімді Еуропа
Одағының елдеріне экспорттауға мүмкіндік береді. 2019
жылдың қараша айынан бастап зауыт «Евро-5» автобензинін
Нидерланды, Грузия, Тәжікстан, Ауғанстанға жөнелтеді.
Бензол және параксилол сияқты мұнай-химия өнімдерін
әлемдегі ең ірі мұнай трейдерлері болып табылатын Vitol
S.A сатып алады, сонымен қатар, Атырау бензолын Ресей
Федерациясындағы «КуйбышевАзот» және «ЩекиноАзот»
ААҚ зауыттары тұтынады.

Ауқымды жаңарту АМӨЗ-дің қазіргі заманғы отын
нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін сақтауға және зауыттың
қоршаған ортаға зиянды әсерін барынша азайтуға көмектесті.
Бүгінгі күні кәсіпорын ұжымы downstream сегментіндегі ең
заманауи үрдістерді ұстануға толық дайындығын көрсете
отырып, жұмыс қарқынын бәсеңдеткен жоқ.
2019 жылдың қорытындысы бойынша тұтас ұжымның
бірлескен үйлесімді күш-жігерінің, әрбір жұмыскердің
салымының арқасында АМӨЗ тарихында алғаш рет 5,388 млн
тонна мұнай өңделді. Бұл ретте ашық түсті мұнай өнімдерінің
үлесі 58,1%–ды, қайта өңдеу тереңдігі-75%-ды құрады.
Барлық нарықты тоқыратқан Covid-19 коронавирустық
инфекциясына байланысты шектеулерден туындаған
энергия тасымалдаушыға деген сұраныстың төмендеуі 2020
жылы көрсеткішті 5 млн тоннаға дейін азайтып, зауыттың
өңдеу көлеміне жағымсыз әсер еткеніне қарамастан,
жаңарту бойынша іске асырылған шаралар АМӨЗ-дің одан
әрі қарқындап дамитынын көрсетіп отыр.
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«Хош иісті көмірсутектерді өндіру кешенінің
құрылысы» инвестициялық жобасын іске асыру
төмендегідей қарыз қаражаты есебінен жүзеге
асырылды:
1.

«Қазақстанның Даму Банкі»АҚ-мен 2010 жылғы
25 тамыздағы №КИ225-Е/10 банктік қарыз шарты

5.

Қытай Экспорттық-Импорттық Банкімен 2012 жылғы
06 маусымдағы №BLA201201 сатып алу кредитін беру
туралы шарт

Қарыз валютасы

теңге

Қарыз сомасы

26 401 037 000

Қарыз валютасы

АҚШ доллары

Сыйақы мөлшерлемесі

жылдық 9,0%

Қарыз сомасы

1 130 408 642

Сыйақы мөлшерлемесі

6 айлық Libor + жылдық 4,1%

2.

«Қазақстанның Даму Банкі»АҚ-мен 2010 жылғы
25 тамыздағы №КИ226-Е/10 банктік қарыз шарты

6.

Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкімен және
MIG Bank Ltd. 2012 жылғы 08 тамыздағы қарыз шарты

Қарыз валютасы

АҚШ доллары

Қарыз сомасы

843 586 871,58

Қарыз валютасы

АҚШ доллары

Сыйақы мөлшерлемесі

6 ай. LIBOR + жылдық 4,5%

Қарыз сомасы

297 500 000
Жылдық CIRR+2,19% (Транш А),
6 айлық Libor + жылдық 1,10%
(Б Траншы)

3.

«Қазақстанның Даму Банкі»АҚ-мен 2015 жылғы
04 мамырдағы №ДБЗИ75-Е/05-01 банктік қарыз шарты

Қарыз валютасы

АҚШ доллары

Қарыз сомасы

40 413 128,42

Сыйақы мөлшерлемесі

жылдық 7,72 %

7.

«Мұнайды терең өңдеу кешенінің құрылысы»
инвестициялық жобасын іске асыру төмендегідей
қарыз қаражаты есебінен жүзеге асырылды:
4.

Сыйақы мөлшерлемесі

«Қазақстанның Даму Банкі»АҚ-мен 2012 жылғы
17 тамыздағы №ДБЗИ241-Е/05-01 банктік қарыз шарты

«Қазақстанның Даму Банкі»АҚ-мен 2019 жылғы
26 желтоқсандағы №DBZI-229-19 банктік қарыз шарты

Қарыз валютасы

теңге

Қарыз сомасы

32 938 200 000

Сыйақы мөлшерлемесі

жылдық 7,99%

Бұдан басқа, қаржыландыруды ұйымдастыру бойынша шығыстарды жабу
үшін «Қазмұнайгаз»ҰК АҚ-мен 2012 жылғы 27 шілдедегі №254-2012,
2012 жылғы 13 қарашадағы № 379-2012, 2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№457-2012 қарыз беру туралы шарттар жасалды.

Қарыз валютасы

АҚШ доллары

Қарыз валютасы

теңге

Қарыз сомасы

251 983 878

Қарыз сомасы

20 790 000 000

Сыйақы мөлшерлемесі

жылдық 5,0%

Сыйақы мөлшерлемесі

жылдық 3,5%

2014-2020 жылдардағы АМӨЗ өндірістік көрсеткіштері
Наименование
Шикізатты қайта өңдеу

ед. изм.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

тонн

4920004

4 867 719

4 760 868

4 723 647

5 267 734

5 388 245

5 016 303

Өңдеу тереңдігі

%

62,8%

59,2%

65,2%

62,7%

68,2%

75,0%

77,2%

Ашық түсті МӨ шығымы

%

44,2%

41,6%

45,5%

45,0%

57,3%

58,1%

59,2%

АМӨЗ-де жұмыс істеп тұрған технологиялық қондырғылардың өнімділігі
(ескі және жаңғырту шеңберінде салынған)
Техникалық қондырғылардың атауы

Жобалық қуаты

Өлшем бірлігі

252.2

тн/сағат

АТ блогы

378.8

тн/сағат

ВТ блогы

227.2

тн/сағат

ГО блогы

72.0

м3/сағат

кат. риф. блогы

72.0

м3/сағат

CCR (Каталитикалық риформинг қондырғысы)

126.2

тн/сағат

PX (Paramax қондырғысы)

362.0

тн/сағат

УПТА (Техникалық азот өндіретін қондырғы)

3300.0

м3/сағат

УЗК (Баяу кокстау қондырғысы)

121.0

тн/сағат

УПНК (Мұнай коксын қыздыру қондырғысы)

23.0

тн/сағат

ГО БС блогы

81.7

м3/сағат

изомеризация блогы

32.0

м3/сағат

ГО мен ДДТ блогы

198.0

м3/сағат

УПС (Күкірт өндіру қондырғысы)

1460.0

кг/сағат

УОВ

11057.0

нм3/сағат

УПВ

5612.0

нм3/сағат

Каталитикалық крекинг R2R

250.0 (жаз) / 300.0 (қыс)

тн/сағат

СУГ Sulfrex Күкіртсіздендіру

55.9

тн/сағат

Бутендердің олигомеризациясы

55.2

тн/сағат

Naphta HT нафтаны гидротазарту

179.0

тн/сағат

Prime D газойлды гидротазарту

101.0

тн/сағат

Prime G+ нафтаның селективті гидрогенизациясы

162.0

тн/сағат

TAME каталитикалық крекингтің жеңіл нафтасын
этерификациялау

49.0

тн/сағат

Benfree бензолын гидрогенизациялау

44.0

тн/сағат

Аралас күкірт өндіру қондырғысы 31 блок А

88.0

тн/сағат

31 В блок

33.0

тн/сағат

32 блок

65.0

тн/сағат

33 А блок

4.9

тн/сағат

33 В блок

4.9

тн/сағат

SGP қаныққан газдарын газ фракциялау

10.7

тн/сағат

Parisom жеңіл бензин фракцияларының изомеризациясы

31.0

тн/сағат

ССутегі өндіру секциясы (УПВ)

6.9

тн/сағат

8,700.0

нм3/сағат

ЭЛОУ-АТ-2
ЭЛОУ-АВТ

ЛГ-35-11/300-95

КУ ГБД (Бензинді гидротазарту қондырғысы)

УПОВ (Сутегін өндіру және тазарту қондырғысы)

Сутекті тазарту секциясы
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ХОШ ИІСТІ КӨМІРСУТЕКТЕРДІ ӨНДІРУ
КЕШЕНІН САЛУ (КПА)
Жобаның мақсаты:
Бензол, параксилол және К4, К5 экологиялық класты мотор отындарының компоненттерін өндіру
Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес.
Жобаның мақсатына қол жеткізілді, бұл параксилол мен бензол бойынша ЕАЭО сәйкестігі туралы
декларациялармен расталды.
Іске асыру мерзімі:
2010-2016 жж.
Жобаны іске асыру үшін негіздеме:
ҚР Үкіметінің 28.04.2017 ж. №231 қаулысы және ҚР Үкіметінің қаулысына өзгерістер
31.12.2014 ж. №1418 «2015-2019 жылдарға арналған республикалық Индустрияландыру картасы туралы».
Шарт:
29.10.2009 ж. Sinopec Engineering КПА құрылысы бойынша ЕРС шарты жасалды.
Жұмыстың басталу күні:
01.10.2010 ж.
Жұмыстың аяқталу мерзімі:
30.09.2015 ж.

Шарттың бағасы:
1 040 млн АҚШ доллары ҚҚС-мен.
Жобаның мәртебесі:
Қазіргі уақытта жоба бойынша жұмыстар толығымен аяқталды.
Жаңа технологиялық қондырғылар:
1. ССR каталитикалық риформингі (1 іске қосу кешені). Қондырғының номиналды қуаты жылына
1 000 мың тоннаны құрайды.
Қол жеткізілген көрсеткіштер:
Жоғары октанды бензин компоненті алынды-тұрақты изомеризат риформаты, кепілдік көрсеткіштеріне
сәйкес келеді. Компаундирлеу арқылы АМӨЗ-де алғаш рет К4 стандартты бензин партиясы шығарылды.
2. PХ параксилол өндірісі (2 іске қосу кешені).
Қол жеткізілген көрсеткіштер:
Жылына 496 мың тонна параксилол өндіру мүмкіндігі. Параксилол өндірісі тәулігіне 1200 тоннаға жетті.
(2019 жылғы сәуір-маусым). Бензол өндірісі тәулігіне 200 тоннаға дейін ұлғайтылды (2019 жылғы мамыр).
Жылына 133 мың тонна бензол өндіру мүмкіндігі.
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МҰНАЙДЫ ТЕРЕҢ ӨҢДЕУ КЕШЕНІН
САЛУ (МТӨК)

Жобаның мақсаты:
• зауыттың теңдестірілген қуатын жылына 5,0-ден 5,5 млн тоннаға дейін
арттыру;
• қайталама процестердің қуатын және мұнай өңдеу тереңдігін арттыру;
• экологиялық отындарға сәйкес келетін мотор отындарының сапасын
жақсарту.
Кеден одағының Техникалық регламенті талаптарына, К-4, К-5
сыныптарына сәйкес.
Жобаны іске асыру үшін негіздеме:
ҚР Үкіметінің 28.04.2017 ж. №231 қаулысы және оған
«2015 - 2019 жылдарға арналған республикалық Индустрияландыру
картасы туралы» ҚР Үкіметінің 31.12.2014 ж. № 1418 қаулысы.
Шарт:
МТӨК құрылысы бойынша ЕРС шарты 29.12.2011 ж. Sinopec Engineering,
«Қазстройсервис» МГБК АҚ, Marubeni Corporation құрамындағы
консорциуммен жасалды.
ЕРС шарты бойынша жұмыстардың басталу күні: 01.06.2013 ж.
Жұмыстың аяқталу мерзімі:
20.12.2019 ж.
Шарттың бағасы:
1 804 млн АҚШ доллар.
Жобаның мәртебесі:
Қазіргі уақытта жоба бойынша жұмыстар толығымен аяқталды.
2020 жылы мұнайды терең өңдеу кешені пайдалануға берілген соң,
мынадай нәтижелерге қол жеткізілді:
Жобалық тереңдік 84% болғанда, өңдеу тереңдігі 77,2%-ға дейін ұлғайтылды.
100% экологиялық таза дизель отыны және К5 («Евро-5») экологиялық
сыныптарына сәйкес келетін автобензин өндірілді (күкірттің мөлшері
10 ррм-ден аспайды).
ASTM D 1655В стандарты бойынша турбореактивті қозғалтқыштар үшін
Jet A-1 реактивті отынын өндіруге дайындық шаралары аяқталды.
Khazar -38, -32 дизель отынын өндіру (2020 жылы 44,0 мың тонна тиелді),
Altay-45.
«Атырау МӨЗ» ЖШС «Параксилол», «Бензол» және «Бензин АИ-92» үш өнімі
бойынша REACH бағдарланған өнімін Халықаралық сертификаттаудан өтті.
REACH сертификаты-бұл Еуропалық Одақ аумағында еркін жұмыс істеу
мақсатында химиялық заттардың сәйкестігін тіркеу және бағалау кезінде
жасалған құжат. 18.12.2006 жылғы ЕО 1907/2006 регламентіне (Regulation EC
№ 1907/2006) сәйкес REACH сертификаты (Registration, Evaluation and
Authorisation of CHemicals) ЕО аумағында химиялық өнімнің өндірісі мен
айналысын реттеу саласындағы қолданыстағы заңнамалық базаны
жетілдіру және оңтайландыру үшін қажет.
REACH сертификаттау және тіркеу нәтижелері бойынша АМӨЗ параксилол,
бензол және АИ-92 бензинін Еуропалық Одақтың барлық елдеріне әкелу
құқығын алды.
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Қондырғылардың атауы

ЭЛОУ-АТ-2 қондырғысы

ЭЛТҚ-АВТ-3 қондырғысы

Міндеті
Жылу крекинг блогы бар ЭЛОУ-АТ-2 орнату жобасын Badger АПД sons компаниясы
орындады. Қондырғы 1945 жылғы қарашада пайдалануға берілді.
1970 жылы Petrico шикі мұнайды алдын ала дайындауды жақсарту мақсатында
ЭЛОУ-10/6 блогы пайдалануға берілді.
1986 жылы физикалық және моральдық тозудың салдарынан термиялық крекинг блогы
пайдаланудан шығарылды.
2005 жылы Маңғышлақ және Мартышин мұнайларымен қатар жеңіл Теңіз мұнайын
өңдеуге қабылдау үшін секция қайта құрылды. Қайта құрудан кейін шикізат секциясының
өнімділігі жылына 2 млн тоннаны құрайды.
Тұзсыздандырылған және құрғаған мұнайды қыздыру, булану, фракциялау және
дистиллят буларының конденсациясы арқылы бөлек фракцияларға бөлуге арналған.
ЭЛОУ-АТ-2 қондырғысында мыналар өндіріледі:
•
көмірсутекті газ;
•
нафта;
•
керосин-газойл фракциясы;
•
мазут.

ЭЛОУ-АВТ-3 қондырғысы 1969 жылы пайдалануға берілді.
Бас жобалаушы - «Азгипронефтехим» институты.
1994-1997 жылдары мынадай қайта құру түрлері жүргізілді:
- коррозиядан химиялық-технологиялық қорғау технологиясы енгізілді;
- ТС-1 маркалы реактивті қозғалтқыштарға арналған отын өндіру технологиясы енгізілді;
- К-2 негізгі ректификациялық колоннасын ауыстыру;
- конденсатты-тоңазытқыш жабдығы тораптарының жұмысын оңтайландыру.
Шикізат бойынша қондырғының өнімділігі жылына 3,0 млн. т құрайды.
ЭЛОУ-АВТ-3 шикі маңғышлақ мұнайын жеңіл мұнаймен (15%-ға дейін) қоспада
дайындауға және өңдеуге арналған. Қондырғыда тауарлық өнімнің келесі
компоненттері өндіріледі:
- тікелей жұмыс істейтін бензин (35-1800с);
- уайт-спирит (140-2000С);
- ТС-1 реактивті қозғалтқыштарына арналған отын (150-2500с);
- дизель отыны (180-3600с);
- вакуумдық дистиллят (350-5000С);
- мазут (>3600С);
- гудрон (>5000С).

ЛГ-35-11/300-95 қондырғысы жоғары октанды компонентті алу үшін бензин нұсқасы
бойынша жұмыс істейді. 1971 жылы желтоқсанда пайдалануға берілді.
Бас жобалаушысы - «Ленгипрогаз» институты.
Қондырғыда шикізат бойынша өнімділікті жылына 450,0 мың тоннаға дейін жеткізу
бойынша қайта жаңарту жүргізілді.
Қондырғыда төмендегілер өндіріледі:
• тұрақты катализ;
• құрғақ газ;
• пропан-бутан фракциясы;
• су құрамдас газ.

ЛГ-35-11/300-95 каталитикалық
риформинг қондырғысы

Бензин мен дизель отынын
гидротазарту құрама
қондырғысы (КУГБД)

Баяу кокстеу
қондырғысы (УЗК)

Құрама қондырғының жобасын, жабдықтарын жеткізуді және құрылысын UOP (АҚШ)
фирмасының технологиясы бойынша JGC Cogporation (Жапония) корпорациясы
орындады. Секцияны пайдалануға берген жыл-2006 жыл.
Мынадай блоктарды қамтитын бензинді гидротазарту қондырғылары:
а) ЭЛОУ-АТ-2, ЭЛОУ-АВТ-3 және қондырғыларынан бензинді гидротазарту және
тұрақтандыру блогы.
УЗК, бензинді күкірт, азот және оттегі қосындыларынан тазартуға, сондай-ақ гидротазарту
секцияларынан бензинді тұрақтандыруға және ректификация әдісімен дизель отынын
депарафиндеуге арналған. Блоктың өнімділігі жылына 470 мың тоннаны құрайды;
б) НК-850С фракциясын бөлу мақсатында бензиннің кең фракциясын бөлу блогы.
Блоктың өнімділігі жылына 870 мың тоннаны құрайды;
в) НК-850С фракциясының изомерлеу блогы сутегінің қатысуымен арнайы катализаторда
оның изомерлеу әдісімен октан санын арттыруға арналған.
Блоктың өнімділігі жылына 173,3 мың тоннаны құрайды;
2. Керосин мен дизель отынын күкірт, азот және оттегі қосылыстарынан тазартуға,
сондай-ақ дизель отынының төмен температуралық қасиеттерін жақсартуға арналған
дизель отынын гидротазарту және депарафиндеу қондырғылары.
Шикізат бойынша жобалық өнімділік жылына 1,3 млн т құрайды;
УЗК 1980 жылы пайдалануға енгізілді. Секция жобасын «БашГипроНефтехим» институты
орындады. Қайта құру нәтижесінде шикізат секциясының өнімділігі жылына 1000 мың
тоннаға жеткізілді. 2006 жылы зауытты қайта құру жобасы бойынша диэтаноламиннің су
ерітіндісімен кокстеу газын амин қышқылымен тазарту блогы пайдалануға енгізілді.
Қондырғыда төмендегілер өндіріледі:
•
мұнай коксы;
•
УЗК нафта;
•
жеңіл газойль;
•
ауыр газойль;
•
майлы кокстеу газы.

Мұнай коксын қыздыру қондырғысы 1989 жылы іске қосылды.
Шикі мұнай коксынан ұшпа компоненттер мен ылғалды жою арқылы талаптарға сәйкес
келетін қыздырылған кокс алуға арналған.
2014 жылы жүргізілген қайта құрудан кейін шикізат секциясының өнімділігі жылына
178 мың тоннаны құрайды.

Мұнай коксын қыздыру
қондырғысы (УПНК)
Күкірт өндіру қондырғысы 2006 жылы пайдалануға берілді.
Қондырғы технологиялық қондырғылардан күкірт сутегін амин ерітіндісімен
абсорбциялау және Клаус және СВА технологиясы негізінде кристалдық күкіртке одан әрі
каталитикалық түрлендіру есебінен шығатын газдар мен қышқыл ағындарынан күкірт
алуға арналған (Cold Bed Absorption).
Құрамдастырылған қондырғының жобасын, жабдықтарды жеткізуін және құрылысын
KTI фирмасының технологиясы бойынша JGC Cogporation (Жапония) корпорациясы
орындады (Италия). Сұйық күкірт секциясының жобалық өнімділігі тәулігіне 26 т.

Күкірт өндіру қондырғысы
(УПС)

Күкіртті тазарту және өндіру
қондырғысы (УПОВ)

Қондырғы 2006 жылы пайдалануға берілді және зауыт қондырғыларын жоғары
концентрациядағы сутегімен қамтамасыз етуге арналған. УПОВ келесі блоктардан
тұрады:
•
сутекті тазарту блогы - қысқа мерзімді адсорбция әдісімен ауыспалы қысыммен,
тазалығы 99,9% сутегі ала отырып каталитикалық риформинг секциясынан келіп
түсетін сутегі құрамдас газды тазалауға арналған. Блоктың өнімділігі 18057 м3/сағ
(жылына 7,8 мың т) сутегі бойынша 99,9%;
• сутекті өндіру блогы - каталитикалық бу риформингі әдісімен сұйытылған газдан
сутегі алуға арналған. Блоктың өнімділігі 5615 м3/сағ (жылына 4,0 мың т) сутегі
бойынша 99,9%.
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ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАР
БЕНЗИН/ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫН ГИДРОТАЗАРТУ ҚОНДЫРҒЫСЫ
Penex, «ДМВК Юнионфайнинг» процестерінің
технологиялық лицензиары - америкалық UOP
компаниясы болып табылады.
• Penex процесі-изомерлеу процесі.
• «ДМВК Юнионфайнинг процесі» бір немесе
бірнеше мынадай процестерден тұратын біріктірілген
процесті білдіреді: дистилляттарды Юнионфайнинг
процесі, Юнисар процесі және гидротазарту үшін UOP
каталитикалық депарафинизация процесі.
Қондырғы екі бөлімнен тұрады:
• Бензин бөлімі, өз кезегінде, бензинді
гидротазарту, фракциялау және изомеризациядан тұрады;
Міндеті: бензин өнімінің шығуы мен сапасын арттыру.
Қондырғының технологиялық схемасы қолданыстағы
риформингке жіберілетін бензиндердің күкіртті
қосылыстарынан тазарту тереңдігін едәуір арттыруға және
соның салдарынан тауарлық автобензиндердегі күкірттің
мөлшерін азайтуға мүмкіндік береді. Бензиндердің жеңіл
фракцияларын изомерлеу есебінен жоғары октанды
автобензиндер өндірісін ұлғайту мүмкіндігі пайда болады.
Өнімділік: бензинді гидротазарту блогы-470 000
тонна / жыл;
Фракциялау блогы-жылына 880 000 тонна;
Изомерлеу блогы-жылына 170 000 тонна.
Дайын өнімнің сипаттамасы: күкірттің массалық үлесі,
ppm – 30 артық емес;
• Дизель отынын гидротазарту және депарафиндеу
блогынан тұратын дизель секциясы.
Міндеті: ауаның ластануын төмендететін таза төмен
күкірт дизель отынын өндіру. Қондырғы суық жағдайда
дизель отынының аққыштық сипаттамаларын жақсартады.
Процестің лицензиары – UOP.
Өнімділігі:
Гидротазарту блогы – жылына 1 300 000 тонна;
Депарафинизация блогы – жылына 1 166 000 тонна;
Газдарды аминді тазарту блогы – жылына 38 000 тонна.
Дайын өнімнің сипаттамасы: күкірттің массалық үлесі,
ppm-50 артық емес;

Қату температурасы, 0С-минус 10-нан жоғары емес (жазғы
нұсқа);
Қату температурасы, 0С-минус 35-тен жоғары емес (қысқы
нұсқа).
СУТЕГІ ӨНДІРУ ҚОНДЫРҒЫСЫ
Міндеті: қысқы кезеңде сутегі газының тапшылығын жою
үшін. Қондырғы бу реформингі процесіне арналған, оның
барысында сұйытылған мұнай газынан және судан таза
сутегі газы шығарылады.
Лицензиар – AXSIA HOWMAR LTD
(Ұлыбритания).
Өнімділік:
Қолданыстағы риформингтен сутегін тазарту блогы-жылына
8 000 тонна;
Тазарту секциясы бар сутегі өндіру блогы-жылына 4 000
тонна.
Дайын өнімнің сипаттамасы:
Сутегінің тазалығы – 99,9%.
КҮКІРТ ӨНДІРУ ҚОНДЫРҒЫСЫ
Міндеті: бензин мен дизель отынын гидротазарту, мұнай
зауыт газдарын аминмен тазарту және қышқыл ағындарды
булау нәтижесінде пайда болған H2S күкіртсутегін
қарапайым күкіртке конверсиялау.
Процестің лицензиары Technip S.A./KTI фирмасы болып
табылады.
Құрамы мен өнімділігі: аминді қалпына келтіру бөлімі –
жылына 11560 тонна;
Қышқыл ағындарды булау секциясы-жылына 120 000 тонна;
Күкірт өндіру секциясы-жылына 10 000 тонна;
Күкіртті кристалдау секциясы – жылына 10 000 тонна.
Дайын өнімнің сипаттамасы: күкірттің тазалығы – 99, %
объема.
Түсі-ашық сары; пішіні-түйіршіктер; мөлшері – 2-6 мм;
Құрамы H2S – 10 ppm, wt., макс.
УЗК ШЫҒАТЫН ГАЗДАРЫН АМИНДІ ТАЗАРТУ БЛОГЫ
Мақсаты: УЗК амин ерітіндісімен газдан H2S күкіртсутегін алу.
Тазартылған газ УЗК және зауыттық отын жүйесіне отын газы
ретінде қайтарылады.
Өнімділігі: жылына 55440 тонна – тазартылған газ.

ЖАЛПЫ ЗАУЫТТЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ОБЪЕКТІЛЕРІ

АҒЫНДЫ СУЛАРДЫ ТАЗАРТУ ҚОНДЫРҒЫСЫ (АШАБ)

Жалпы зауыттық шаруашылық объектілерін салу және
реконструкциялау бағдарламасының құны 24 206 157 мың
теңгені құрады, оның ішінде:
• құрылысы компанияның «толық аяқталған»
келісімшарт бойынша міндеттемелеріне сәйкес жүзеге
асырылатын объектілер – 11 662 074 мың теңге;
• мемлекеттік органдардың талаптарына сәйкес
жаңғыртылатын ОЗХ объектілері – 12 544 083 мың теңге.
1. Жаңа қондырғылар құрылысына арналған
алаңдарды дайындау;
2. Цехаралық құбырлар, БӨАжА электр және
кабельдер;
3. Негізгі факелдік қондырғылар;
4. Қышқыл ағынды суларға арналған жаңа алау
қондырғысы;
5. Бензинді, дизель отынын гидротазарту, күкірт алу
қондырғыларына арналған сумен өрт сөндіру жүйесі;
6. ЭТҚ АТ-2 және бензин мен дизель отынын
гидротазарту қондырғысына арналған сумен жабдықтаудың
айналым жүйесі;
7. Ағынды суларды биологиялық тазарту;
8. Аралық резервуарлар;
9. №№ 1, 2а, 2в, 3 шағын электр станцияларын салу;
10. Кристалдану үшін ғимараттың бір бөлігін салу және
күкіртті өлшеп-қаптау;
11. ЭЛОУ АТ-2 қондырғысын қайта жаңарту;
12. Қатты қалдықтарды көмуге арналған полигон;
13. Дренаж жүйесі бар санитарлық-қорғау аймағы;
14. Вентжүйесі және жылыту жүйесі бар венткамералар
салу;
15. Реагенттерді сақтауға арналған шатыр салу.

Өнімділігі 620 м3/сағ қондырғы мыналардан тұрады:
• Флокуляция және қысымды флотация секциясы.
• Химреагенттер секциясы.
• Пайдаланылған сілтілік секциясы.
• Биологиялық тазалау секциясы.
• Тұндырғыштар секциясы.
• Шламды сусыздандыру бөлімі.
• Құм сүзгілері бөлімі.
Міндеті: қондырғы микроорганизмдердің әсер етуі арқылы
зауыттық ағынды суларды химиялық және биологиялық
тазартуға арналған.
Тазартылған судың сипаттамасы.
Мұнай өнімдері, мг/л – 0,3 артық емес
Фенол, мг/л – 0,1 көп емес
Өлшенген бөлшектер, мг/л – 25 артық емес
БПК, мгО2/л – 8 артық емес
РН-6,5-8,5
Хлоридтер (CL - бойынша), көп емес, мг/л – 650
Сульфаттар (SO4 - бойынша) мг/л – 500 көп емес
ПБЗ, мг/л – 0,5 көп емес

ОЗХ ІРІ ОБЪЕКТІЛЕРІ:
АТ-2 ЭЛОУ және өнімділігі 2700 т/сағ бензин мен
дизель отынын гидротазарту қондырғысы үшін сумен
ЖАБДЫҚТАУДЫҢ АЙНАЛЫМ ЖҮЙЕСІ (УГОВ).
Градирня қондырғысы мыналардан тұрады:
• Ағартқыш бөлімдер.
• Химреагенттер секциясы.
• Градирня секциясы.
• Бүйірлік сүзгілер бөлімі.
Міндеті: Орал өзенінен су тұтынуды азайту.
Жаңа градирняның іске қосылуымен жаңа қондырғылар мен
ЭЛОУ АТ-2 үшін тек 90 т/сағат толықтыратын тазартылмаған
су қажет.

ЖАҢА АЛАУ ЖҮЙЕСІ
Міндеті: жалпы алау жүйесі технологиялық режимді
бұзу, авариялық жағдайлар кезінде және іске қосу және
тоқтату кезеңінде қолданыстағы және жаңа технологиялық
қондырғылардан көмірсутек буларын қауіпсіз жоюды
қамтамасыз етеді.
Өнімділік:
Алау жүйесі – 269 278 кг/сағ;
Қышқыл газдардың алау қондырғысы – 4 386 кг/сағ.
ЦЕХАРАЛЫҚ ҚҰБЫРЖОЛДАР, ЭЛЕКТР, АСПАПТЫҚ КӘБІЛДЕР
ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС КӘБІЛДЕРІ ЖАҢА ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАР МЕН ЖАЛПЫ ЗАУЫТТЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ОБЪЕКТІЛЕРІ (МЦТ)АРАСЫНДА КӨЗДЕЛГЕН
МЦТ трассаларының ұзындығы – 5,23 км;
Монтаждалған және технологиялық құбырлар – 62,9 км;
Электр кабельдері – 129,8 км;
Байланыс кабельдері – 3,36 км;
Жер асты сумен жабдықтау және кәріз желілері – 3,5 км.
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ПАВЛОДАР
мұнай-химия зауыты
1997-2000 жылдары Павлодар мұнай-химия зауытын
(ПМХЗ) басқарған америкалық CCL Oil Ltd сәтсіздікке
ұшыраған соң, шикізат тапшылығы туындады және
кәсіпорынды қаржыландыру көлемі жеткіліксіз болды,
осындай жағдайдың салдарынан кәсіпорын жұмысы тоқтап
қалды, ал оның мүліктік кешені қайтадан мемлекетке
қайтарылды. 2000 жылғы қарашадан бастап ПМХЗ қызметі
тұрақтандырылды және мұнай өңдеу көлемі мен мұнай
өнімдері өндірісі ұлғайтылды, шикізатты бірқалыпты жеткізу
жолға қойылды. 2000-2009 жылдары зауыттың тұрақты
жұмысын қамтамасыз ету мақсатында кәсіпорынды жыл
сайынғы жөндеуге, жаңғыртуға және техникалық қайта
жарақтандыруға елеулі инвестициялар жұмсалды; мұнай
шламын қайта өңдеу, күкіртті түйіршіктеу, сутегі өндірісі

қондырғылары
салынды;
заманауи
бақылау-өлшеу,
диагностикалық аспаптар мен жүйелер сатып алынды;
кәсіпорынның тауарлық зертханасы мен автокөлік паркі
толығымен жаңартылды.
2009 жылғы тамызда Павлодар МХЗ «ҚазМұнайГаз»
ұлттық компаниясының құрамына өткен соң, кәсіпорын
дамуының жаңа кезеңі басталды. Басқарушы компания
заманауи инновациялар мен жаңа технологиялық ойлауды
енгізуге баса мән берді.
Кәсіпорын алдына шикі мұнайды қайта өңдеу көлемі
мен тереңдігін арттыру, сапасы бойынша «Евро-4», «Евро5» экологиялық кластарына сәйкес келетін өнім шығаруды
жолға қою, сондай-ақ зауыттың отандық мұнайды қайта
өңдеу қабілетін қамтамасыз ете отырып, өндірістің шикізат

импортына тәуелділігін барынша азайту міндеті қойылды. Бұл
үшін қолда бар мұнай өңдеу қондырғыларының жиынтығын
қайта құру жеткіліксіз, сол уақытта 1,2 млрд АҚШ долларына
бағаланған ірі жаңғырту қажет болды.
2009 жылғы 1 қыркүйекте ҚР Үкіметінің №1293 Қаулысы
қабылданды, онда «Павлодар мұнай-химия зауытын
жаңғырту» жобасы елдің инвестициялық стратегиялық
жобаларының тізбесіне енгізілді.
ПМХЗ жаңғырту ісі 2009 жылғы 5 қарашада
«ҚазМұнайГаз «ҰК» АҚ мен италиялық Eni S. p.A. арасында осы
жобаның техникалық экономикалық негіздемесін әзірлеуге
келісімге қол қоюдан басталды. Италиялық концерн шешуші
факторларды ескере отырып таңдап алынды: компанияның
мұнай өңдеу саласында заманауи технологияларды
қолдануға халықаралық лицензиялары болды, оларды
өндіріске енгізу тәжірибесі және мол қаржылық әлеуеті бар
еді. 2010 жыл бойы ПМХЗ жаңғырту жобасын іске асырудың
оңтайлы нұсқасын таңдауға қатысты мәселелер зерделеніп,
талқыланды және шешілді. 2011 жылғы қыркүйекте жобаның
ТЭН-і бойынша жұмыс аяқталды, 2011 жылғы 31 қазанда
«Мемсараптама» республикалық мемлекеттік кәсіпорны оң
сараптамалық қорытынды берді. Жоба жобалау-сметалық
құжаттаманы әзірлеуге мердігерді таңдау бойынша тендерлік
рәсімдер сатысына өтті.
2011 жылғы 20 қазанда 2010 жылғы 9 желтоқсандағы
Ресей
Федерациясының
Үкіметі
мен
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
арасындағы
Қазақстан
Республикасына мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу
саласындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық туралы
Келісімнің қолданылу мерзімі аяқталды. «ҚазМұнайГаз»
алдында Павлодар мұнай-химия зауытын шикізатпен
қамтамасыз ету міндеті тұрды. Зауыт жұмысын
қазақстандық кен орындарынан мұнай өңдеуге кезеңкезеңмен көшіру бойынша жоспар әзірленді. Бірінші кезеңде
қазақстандық кен орындары мұнайының 50%-ын (Ақтөбе
кен орындарының мұнайы - 25%, Құмкөл кен орындарының
мұнайы - 25%) және Батыс Сібір кен орындары мұнайының
50%-ын өңдеу жоспарланған болатын. Екінші кезеңде
қазақстандық кен орындардың мұнайын 100% өңдеуге
толық көшіру (75% - Ақтөбе кен орындарының мұнайы, 25% Құмкөл кен орындарының мұнайы) жоспарланды.

«ҚазМұнайГаз – өңдеу және маркетинг» АҚ-да
жаңғырту жобасын іске асыруға тікелей бақылауды жүзеге
асыратын және ол бойынша мәселелерді ҚР мемлекеттік
органдарында
шешуге
жәрдемдесетін
департамент
құрылды. Жұмыс тобының алдына бірқатар міндеттер
қойылды. Біріншісі мұнай құбырлары арқылы шикізатты
реверсивті айдау болды. Мұндай әдіс төмен температура
жағдайында мұнайды, оның ішінде парафині жоғары
мұнайды тасымалдауға арналды және мұнайды төмен
өнімділікпен айдау кезінде оның диаметрі үлкен мұнай
құбырында қатып қалмауы үшін пайдаланылды. Бұл әдіс
мұнай айдау станцияларында қыздырылған кезде алдымен
алға, содан кейін кері бағытта мұнайды жүйелі түрде айдауды
қамтыды. Екінші тапсырманы орындау үшін сұйытылған
көмірсутекті газдарды сілтілеу блогын және керосинді
гидротазарту қондырғысын қалпына келтіру қажет болды.
Үшінші кезеңде - қазақстандық мұнай қоспасын өңдеуге
мөлшерлеу жүйесін монтаждау қажет болды, ал төртінші
міндет бойынша қазақстандық мұнай қоспасын өңдеу
кезінде белгіленген нәтижелер бойынша реагенттердің
үлестік шығыстарының нормалары анықталды. Содан
кейін КО-1 маркалы авиациялық отын өндірісіне рұқсат алу
бойынша жұмыстарды бастау керек еді.
Қазақстандық кен орындарында өндірілген мұнайды
қайта өңдеу оңай шаруа болған жоқ. Қайта өңдеуге түсетін
қазақстандық мұнай өзінің құрамы бойынша біртекті
емес болып шықты және құрамында меркаптанды күкірт
пен парафинді қосылыстар жоғары болды. Осы себепті
КО-1 маркалы авиациялық отынды, мұнай битумының
барлық маркаларын және қысқы дизель отынын шығару
тоқтатылды. Сондай-ақ, зауыт қазақстандық мұнайды
құбырлармен айдау бойынша қиындықтарға тап болды,
өйткені қазақстандық мұнай жоғары парафинді және оның
қату температурасы минус 4°С-тан минус 6°С-қа дейін
өзгереді, бірақ барлық қиындықтарға қарамастан, ПМХЗ
алға қойылған міндетті орындады. Нәтижесінде 2011 жылғы
қазаннан бастап 2012 жылғы ақпанға дейін Павлодар мұнайхимия зауыты қазақстандық кен орындарының 874 876
тонна мұнайын қайта өңдеді және Қазақстан Республикасын
К-2 экологиялық класына сәйкес келетін мотор отынымен
қамтамасыз етті.
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Осы және басқа да іс-шаралар 2009-2012 жылдары
зауытты дамытуға 385 млн АҚШ долларын инвестициялауды
талап етті.
Жобаны ілгерілетудің келесі кезеңі жобалықсметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеу болды. Тендерге
мұнай өңдеу зауыттарын жобалауда тәжірибесі бар әлемге
әйгілі компаниялар қатысты. Ең оңтайлы техникалықкоммерциялық ұсынысты италиялық Technip Italy S. p.A
компаниясы ұсынды, ол 2012 жылғы 28 мамырда ПМХЗ,
Technip Italy S. p.A және міндеті жобалау құжаттамасын
қазақстандық нормативтік талаптарға бейімдеу болып
табылатын
«Казгипронефтетранс»
инжинирингтік
компаниясы арасында қол қойылған ЖСҚ әзірлеуге арналған
үш жақты шарттың контрагенттерінің бірі болды. Осы уақытта
зауыт мұнай өңдеу саласындағы әлемдік көшбасшыларментехнологиялық процестердің лицензиарларымен: UOP (АҚШ),
Siirtec Nigi (Италия), Ахепѕ IFP group technologies (Франция),
Bechtel (АҚШ), Haldor Topsoe (Дания) ынтымақтастық туралы
келісімдер жасасты.
2010-2013 жылдары кәсіпорында өзінің пайдалану
мерзімін өтеген технологиялық жабдықты ауыстыру
бойынша ЛК-6У кешендерінде, 1 отын кешенінде (КТ-1), сутегі
өндіру қондырғысында (СӨҚ), битум өндіру қондырғысында
(БӨҚ), баяулатып кокстеу қондырғысында (БКҚ) ірі жұмыстар
жүргізілді. Тауар-шикізат парктерінде шикі мұнайды қабылдау
үшін көлемі 50 мың текше метр мұнай резервуарларында
жөндеу жұмыстары жүргізілді. 2013 жылғы желтоқсанда
жаңа азот-оттегі станциясы (АОС) салынды, ол қазір
жаңғырту жобасы бойынша салынған қондырғыларды
газбен қамтамасыз етеді. Сумен жабдықтау және кәріз
цехында айналымдағы суды химиялық реагенттермен өңдеу
үшін жаңа су дайындау блогы орнатылды. Бұл өнімдер
мен аппараттарды салқындату тиімділігін арттырды,
жабдықтарды жөндеу және тазалау шығындары қысқарды.
2013 жылғы қаңтарда Technip Italy S. p.A. компаниясы
жобалау, жабдықты жеткізу және құрылысты қамтитын
жоба бойынша жұмыстардың барлық көлемін іске асыруға
жаңартылған техникалық-коммерциялық ұсыныс жасады.
Алайда,
қызметтердің
қымбаттығына
байланысты
италиялық компаниямен ынтымақтастықтан бас тартуға
және басқа ұсыныстарды қарастыруға тура келді. 2013
жылғы 30 шілдеде Rominserv S.R.L румын компаниясымен
жұмыс
құжаттамасын
әзірлеуге,
жабдықтар
мен
материалдарды сатып алуды жүзеге асыруға, құрылысмонтаждау жұмыстарын өндіруге (ЕРС-келісімшарт) шарт
жасалды. Жобаға «Казгипронефтетранс» инжинирингтік
компаниясы да тартылды.
Сонымен қатар, К4 класты отынды шығаруды
қамтамасыз ету мақсатында ұзақ дайындау мерзімі бар
жабдыққа: Оңтүстік Корея, Италия, Франция, АҚШ, Ресей,
Англия және Германияның жеткізушілерінен барлығы
137 бірлік жабдыққа тапсырыс беру басталды. Мұндай
жабдықтардың ішінде жаңа изомерлеу қондырғылары мен

НАФТА сплиттеріне арналған үш колонна ерекше орын алды,
оларды дайындау үшін қазақстандық «Белкамит» ЖШС
тартылды. 2014 жылғы шілдеде Rominserv S.R.L. бас мердігері
изомерлеу қондырғысының қазақстандық колонналарының
іргетастарына 72 қадаға арнап бетонның алғашқы текше
метрлерін құйды.
2014 жылғы 7 тамызда Павлодар облысына жұмыс
сапары аясында ПМХЗ-ға барған Нұрсұлтан Назарбаев: «Бұл
индустрияландырудың аса маңызды нысандарының бірі,
сондықтан мен оны жеке өзім қадағалаймын. Біріншіден,
мен ең заманауи мұнай өңдеу зауыты деп санаймын және
де тек Қазақстанда ғана емес. Кеңес заманында ол ең
заманауи кәсіпорын ретінде салынды. Енді қайта құрылып,
жаңғыртылып жатыр...».
2014 жылғы тамызда «Мемсараптама» республикалық
мемлекеттік кәсіпорны зауытқа жобаның өзгертілген
құжаттамасына оң қорытынды берді, онда үш іске қосу
кешеніне: ПК-1, 2 және 3 бөлу көзделді. Бірінші ПК «Евро4» экологиялық класты отынды өндіруге мүмкіндік беретін
бірқатар қондырғыларды, соның ішінде изомерлеу және
нафта сплиттері технологиялық қондырғыларын, бензиндерді
автоматты араластыру станциясын, изомеризат астындағы
«бес мыңыншы» екі резервуарды және жалпы зауыттық
шаруашылықтың сегіз объектісін салуды және пайдалануға
беруді қамтыды. ПК-2 іске қосылуы «Евро-4» класындағы
өндірілетін бензин мен дизель отынының сапасымен мұнай
өңдеу зауытының қуатын жылына 6 млн тоннаға дейін
арттыруды қамтамасыз етуге тиіс болды. Үшінші іске қосу
кешені Сібір мұнайы бойынша зауыттың қуатын жылына
6 млн-нан 7 млн тоннаға дейін арттыру, «Евро-4» класты
бензиндер мен «Евро-5 «класты дизель отынын (жазғы және
қысқы) шығару бойынша іс-шараларды қамтыды.
2014 жылғы 25 желтоқсанда «Қазақстанның Даму
Банкі» АҚ-мен жобаны қаржыландыру туралы келісімге
қол қойылды, ол құрылыс-монтаждау жұмыстарын
жүргізуге 10 жылға дейінгі мерзімге 51 млрд 465 млн теңге
мөлшерінде кредит түрінде қажетті қаржыландырудың 25%ға жуығын берді. «Толық аяқталған жоба» келісімшартының
жалпы құны 1218 млн АҚШ долларынан асты. Алайда,
2015 жылдың көктемінде жұмыс көлемін оңтайландыру
нәтижесінде, негізінен қазақстандық мұнайды өңдеуге
арналған қондырғылардан бас тарту есебінен жоба құны
696 миллион АҚШ долларына дейін қысқарды: осы уақытқа
дейін Қазақстан Үкіметі Ресеймен Ресей мұнайын жеткізу
және оның транзиті туралы 10 жылға ұзарту мүмкіндігімен
жаңа келісімге қол қойды, мұның өзі қазақстандық мұнайды
ПМХЗ-ға жеткізу және отандық мұнайсыз тұрып қалатын
қондырғылар салуға байланысты проблемаларды жойды;
аталған жобалық шешімдер кешірек уақытқа ығыстырылды
ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы №1418
Қаулысымен ПМХЗ жаңғырту жобасы 2015-2019 жылдарға
арналған республикалық индустрияландыру картасына
енгізілді, бұл оған мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау
көрсетілетініне кепілдік берді.
Жаңа қондырғылардың құрылысы жұмыс істеп
тұрған технологиялық жабдықты қайта құрумен қатар
жүргізілді. ПМХЗ мамандары кейде қолданыстағы
объектіні рекострукциялап, туралағаннан гөрі жаңасын
салған дұрыс деп сендірді, реконструкцияны қажет ететін
қондырғылардың көпшілігі - мұнайды атмосфералық айдау,
нафтаны гидротазарту, каталитикалық крекинг, газойльді
және каткрекинг бензинін гидротазарту қондырғылары

- бастапқыда кеңестік ГОСТ-пен жобаланған еді, ал олар
заманауи батыс технологиялары бойынша жаңғыртылды,
бұл ретте импорттық жабдықтар мен технологиялар ҚР және
Кеден Одағының стандарттарына сәйкес келуі тиіс еді.
Жоба ПМХЗ және Rominserv арасында бөлінді. Rominserv
жұмыстарының көлеміне ЖСҚ әзірлеуді жалғастыру, аралас
изомерлеу қондырғысы мен НАФТА сплиттері, көлемі 5000
текше метр изомеризатқа арналған резервуарлар, бензинді
араластырудың автоматты станциясы, орталық басқару
пункті және жалпы зауыттық шаруашылық объектілерінің
құрылысы кірді. ПМХЗ-ға күкірт өндіру және аминді қалпына
келтіру қондырғылары, қышқыл ағындарды булаудың екі
желісі, күкіртті түйіршіктеу блогы және басқа да қосалқы
объектілер, бастапқы (ЛК-6У) және мұнайды терең өңдеу
(КТ-1) кешендерін қайта жаңарту кіретін құрамдастырылған
күкірт өндіру қондырғысының құрылысы бекітілді.
2014 жылдың төртінші тоқсанында БКҚ-ны қайта құру
басталды, ол 2016 жылы аяқталды. Бастапқыда қайта құру
ПМХЗ жаңғырту жобасының жұмыс көлеміне кірді, бірақ

оны оңтайландырғаннан кейін ол жеке жобаға енгізілді. Бұл
жобаның бірегейлігі - жаңа кокс камералары тікелей қондырғы
аумағында бөлік-бөлікпен жиналды. БКҚ-ны жаңғырту
Bechtel компаниясының америкалық сарапшылары ұсынған
бағадан үш есе арзан орындаған NFC (China Nonferrous
Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd./
Қытай халықаралық түсті металлургия инженерлік-құрылыс
компаниясы) компаниясына сеніп тапсырылды. Жабдықты
қытайлық AVIC компаниясы жеткізді. Кокс камераларын
ауыстырғаннан кейін, кокстеудің екі пешін, фракциялау
колоннасын, ауамен салқындату аппараттарын орнатқаннан
кейін БКҚ-ның шикізат бойынша өнімділігі жылына 600
мыңнан 925 мың тоннаға дейін ұлғайды, мұнайды қайта
өңдеу тереңдігі 4%-ға өсті, ал нысаналы өнім - мұнай коксын
шығару мүмкіндігі жылына 140 мыңнан 280 мың тоннаға
дейін екі есеге ұлғайды.
Қолданыстағы технологиялық қондырғыларды қайта
құру жобасының ең көлемді бөлігі ЛК-6У технологиялық
кешенін жаңғырту болды, оған ЭЛОУ-АТ қондырғыларын
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қайта жаңарту, нафтаны гидротазарту және каталитикалық
риформинг, дизель отыны мен керосинді гидротазарту
кіреді. Бұл ретте жаңа технологиялық жабдықты
монтаждаумен керосинді гидротазарту блогы, сондайақ сұйытылған көмірсутек газдарынан отын газын
дайындаудың жаңа торабын салу «нөлден бастап» құрылды.
Нафтаны гидротазарту, дизель отыны мен керосинді
гидротазарту қондырғыларын қайта құру жұмыстарына
қайта құрудың базалық жобасын әзірлеген және өз
өндірісінің катализаторын жеткізген әлемге әйгілі даниялық
Haldor Topsoe лицензиар компаниясы тартылды. Тағы бір
әлемдік көшбасшы - UOP-дизель отынын гидротазарту
қондырғысына бағытталған тікелей жұмыс істейтін дизель
отынын «жеңілдетуден» тұратын Undercut әдісін қолдануды
ұсынды. Жұмыс жобасын ресейлік «Омскнефтехимпроект»
ЖАҚ әзірледі, ал құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау
үшін Павлодарлық «МегаСтройПлюс» компаниясымен
шартқа қол қойылды. Жұмыс тобы құрылыстың барысын
бақылау үшін зауытқа келген «Омскнефтехимпроект»
ЖАҚ жобалау компаниясының авторлық қадағалау
мамандарымен бірлесіп жобаның әрбір сызбасын, әрбір
бөлшегін пысықтады. Қондырғыларда қайта құру тәулік бойы
тоқтаусыз жүргізілді, тартылатын мердігер персоналдың
саны 1100 адам болды. Монтаждау жолдарында бір мезгілде
25 бірлікке дейін жүк көтергіш механизмдер (автокрандар)
жұмыс істеп тұрды.
Hyundai Heavy Industries өндірген, ЛК-6У мұнайды
бастапқы өңдеудің технологиялық кешеніне кіретін,
әрқайсысының салмағы 500 тоннадан асатын екі дизельдік
отынды гидротазарту реакторын алдымен Солтүстік
теңіз жолымен, содан кейін Обь және Ертіс өзендерімен
тасымалдау жобаның шарықтау шегі болды. Межелі жерге
жету мерзімі 2,5 айға созылса, жеткізу ұзақтығы 14 мың
километрді құрады! Солтүстік теңіз жолымен осындай ірі
тонналы жүк тәуелсіз Қазақстан тарихында ең алғаш рет
жеткізілді. Реакторларды және басқа да бірегей ірі габаритті
жабдықтарды қабылдау үшін нақты логистикалық жоспар
әзірленді, оның тармақтарының бірінде Ертісте акваториясы,
кірме жолдары және ауыр техникасы бар арнайы порт салу
көзделді. 2016 жылғы 12 желтоқсанда реакторлар зауытта
жобадағы жағдаймен орнатылды. Осындай реакторларды
қазақстандық МӨЗ-де пайдаланылатын ең ірі реакторларға
айналдыру - ЛК-6У қондырғысын реконструкциялау
жобасының бірегейлігі еді.
ПМХЗ жаңғырту жобасындағы маңызды жұмыс
- мұнайды терең өңдеу кешенін (МТӨК), атап айтқанда,
каталитикалық крекинг қондырғысын қайта жаңарту
болды, соның арқасында КТ-1 кешені жоғары октанды
бензин компонентін және сапа көрсеткіштері жоғары дизель
отыны компонентін өндіреді. Кешеннің қондырғыларын
қайта құру өндірістік қуатты арттыруға және өнімділігі
жоғары жағдайларда жабдықты қауіпсіз пайдалануды
қамтамасыз етуге бағытталған. 2015 жылы КТ-1 кешенінің

қондырғыларын қайта құру бойынша базалық жобаны UOP
Limited компаниясы әзірледі. «Омскнефтехимпроект» ЖАҚ
Бас жобалаушы болды. КТ-1 реконструкциялау шеңберінде
ұзындығы 23 метр және диаметрі 4 метр вакуумдық газойлды
гидротазарту қондырғысындағы екі ауқымды реактор
ауыстырылды. Мұндай ірі технологиялық жабдықты орнату
үшін Санкт-Петербургтегі арсеналында жүк көтергіштігі
750 тонна болатын үлкен кран бар «СВ-Транс» компаниясы
тартылды.
КТ-1
реакторлық-регенераторлық
блогын
реконструкциялау бойынша жұмыстарға «Өнеркәсіп және
қала объектілерінің құрылысы» фирмасы» ЖШҚ («СОПиГ»
ЖШҚ) ресейлік компаниясы ұсынған, жүк көтерімділігі 1350
тонна және жебесінің ұзындығы 132 м бірегей өздігінен
жүретін жебелі кран - LIEBHERLR11350 пайдаланылды.
МТӨК-ні қайта құру нәтижесінде каталитикалық крекинг
қондырғысының шикізат бойынша өндірістік қуаты жылына
1350 мың тоннадан 1900 мың тоннаға дейін ұлғайтылды.
Зауытты жаңғыртудың тағы бір басымдығы Ресейдегі ең көне құрылыс-монтаждау ұйымдарының бірі
«Владимиртепломонтаж» АҚ-ның қатысуымен, бензиндердің
компоненттеріндегі бензолдың құрамын 1%-дан кем
төмендетуге мүмкіндік беретін, «Евро-4» және «Евро-5»
экологиялық кластағы отын стандарттарының талаптарына

сәйкес келетін, изомеризация құрама қондырғысы мен НАФТА
сплиттерінің (UOP лицензиары) құрылысы болды. Жылына
571 мың тонна изомерлеу қондырғысының және жылына
1961 мың тонна нафта сплиттерінің қуаты нафта гидротазарту
қондырғысынан түсетін бензиннің гидротазартылған
фракциясын кейінгі изомерлеу және риформинг процестері
үшін жеңіл және ауыр нафтаға бөлуге мүмкіндік берді. Оның
жұмысы Рenex технологиясына негізделген - көміртегі
қаңқасын құрылымдық өзгерту арқылы бензиннің октан
санын көбейтудің ең жақсы нұсқаларының бірі. Осы
кешендегі тек құрылыс-монтаж жұмыстарының өзіне 1
мыңнан астам адам жұмылдырылды. Сондай-ақ жобаның
маңызды объектісі өндірістің экологиялық параметрлерін
жақсарту
қажеттілігіне
негізделген
күкірт
өндіру
қондырғыларының кешені (КӨҚК) болды. Кешенге күкірт
өндіру, қалдық газдарды тазарту, аминді қалпына келтіру
қондырғылары, қышқыл ағындарды булаудың екі желісі және
күкіртті түйіршіктеу блогы кірді. Технологияның лицензиары
ретінде технологиялары Клаус пен TGT (қалдық газдарды

тазарту) модификацияланған процесін қолдана отырып,
күкіртсутектің күкіртке 99,9%-дан астам конверсиясын
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін көмірсутектерден күкірт
бөлу процестерін жобалауда әлемдік көшбасшы - Siirtec Nigi
компаниясына таңдау түсті. Күкірт өндіру қондырғылары
кешенінің бас мердігері (жобаны әзірлеу, жабдықтар мен
материалдарды жеткізу, құрылыс-монтаждау және іске қосу
жұмыстары) қытайлық NFC компаниясы болды. Қытайға
257 дана жабдықты өндіруге және жеткізуге тапсырыс
берілді, кепілдік көрсеткіштерін қамтамасыз ететін міндетті
жабдықтардың бір бөлігін лицензиар – Siirtec Nigi жеткізді.
КӨҚК құрылыс алаңына жұмылдырылған персонал саны
1300 адамға жетті. КӨҚК пайдалануға енгізу кәсіпорынға
атмосфераға күкірт қосылыстарының шығарындыларын
айтарлықтай азайтуға мүмкіндік берді.
Көлік отынын тазарту және құрамындағы күкіртті азайту
үшін дизельдік отын мен бензинді гидротазарту процесінде
пайдаланылатын сутегі жеткізілімінің басталуы қосымша
бонус болды. Бұл тәсіл 2018 жылғы 1 қыркүйекте жөндеуден
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өткен сутегі өндіру қондырғысын «Эр Ликид Мунай Тех Гази»
(ЭЛМТГ) француз-қазақстандық БК-ге бергеннен кейін іске
асырылды, онда Air Liquide үлесі 75%-ды, ал «ҚазМұнайГаз»
үлесі 25%-ды құрады. 2017 жылы желтоқсан айының соңында
қондырғының жобалық қуаты күкірт өндіру кешеніне, дизель
отынын гидротазарту, нафтаны гидротазарту, изомерлеу
қондырғысына сутегіні бере отырып, 20 мың н.м/с жеткізілді.
Тұтастай алғанда, 2018 жылы аяқталған жаңғырту және
реконструкциялау жобасы барысында ПМХЗ-ға 67300 текше
метр бетон құйылды, 19432 тонна металл конструкциясы,
209500 метр құбыржол, 17220 метр инженерлік желілер
жөнделді, 1567563 метр электр және БӨА кәбілі төселді,
806 бірлік технологиялық жабдық және 5093 БӨА аспабы
орнатылды. Цифрландыруға баса назар аудара отырып,
технологиялық және бизнес-процестерді жүргізу әдістері
де өзгерістерге ұшырады. 2016 жылдан бастап зауытта
IBM Махимо Торо басқару жүйелерінің бағдарламалық
жасақтамасы негізінде күрделі жөндеуді жоспарлау және
жүргізу тиімділігін арттыру, Meridium АРМ инспекцияларын
басқару және сенімділігін қамтамасыз ету, Uniformance
Asset Sentinel жабдықтарының мониторингін басқару
және Honeywell және Advanced Solutions жабдықтарының
бос тұрып қалуын есепке алуды басқару бойынша жоба
енгізілді. 2018 жылдан бастап SimSciSpiral ақпараттық
жүйесінің негізінде өндірісті оңтайландыруды жоспарлау
жүйесі енгізілді, ал 2019 жылдан бастап ПМХЗ жылдық
өндірістік бағдарламасы LP-модель негізінде әзірлене
бастады – ол зауыттың операциялық және инвестициялық
шығыстарын үнемдеуге мүмкіндік берді және тұтастай

алғанда цифрландыру тұжырымдамасына сәйкес оның
жаңа технологиялық деңгейге көшуін жақындатты.
ПМХЗ жаңғырту жобасының қорытынды құны ҚҚС-сыз
189,5 млрд теңгені құрады. 2017 жылғы 23 қазанда ПМХЗ
жаңғырту жобасын аяқтау үшін қорытынды кредиттік мәміле
дайындалды, оның нәтижесінде ПМХЗ мен «Қазақстанның
Даму Банкі» АҚ 49 млн АҚШ доллары мөлшерінде қарыз
беру туралы қосымша келісімге қол қойды.
Осы шаралардың барлығы мұнай өңдеу зауытының
қуаттылығын 1 млн тоннаға, өңдеу тереңдігін 85%-ға дейін
арттыруға, Кеден одағының ТР КО 013/2011 техникалық
регламентінің талаптарына сәйкес К4 экокласының: дизель
отыны мен АИ-92, 95 маркалы автобензин мотор отынын
шығаруды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Халықаралық
нормаларға толық сәйкес келетін және тіпті жекелеген
көрсеткіштер бойынша олардан асып түсетін РТ маркасының
авиаотынын өндіру және тұтынушыларға жөнелту қайта
басталды. 2018 жылғы маусымда «Ұлттық сараптама
және сертификаттау орталығы» АҚ ПМХЗ отынының Кеден
одағының 013/2011 техникалық регламентінің талаптарына
сәйкестігі туралы декларацияны тіркеді.
2018 жылдан бастап өзінің мерейтойлық қырқыншы
жылын ПМХЗ толықтай жаңа бейнеде қарсы алып, мұнай
өңдеудің сапалы тың деңгейіне шықты.
2018 жылғы қарашада Павлодар мұнай-химия
зауытында өткен көшпелі кеңес шеңберінде Павлодар
облысының әкімі Болат Бақауов ПМХЗ-да жаңғырту
жобасын табысты іске асыруда маңызды рөл атқарған
«ҚазМұнайГаз» АҚ Басқарма төрағасының тасымалдау,
өңдеу және маркетинг жөніндегі орынбасары Данияр
Тиесовты «көп жылдық адал еңбегі, жоғары кәсіби біліктілігі,
өңірдің мұнай-газ өнеркәсібін дамытуға елеулі үлесі үшін» «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» белгісімен марапаттады. Өңір
басшысының айтуынша, «барлық өндірістік және бизнесүдерістерді жан-жақты тани білуі, сондай-ақ Атырау мұнай
өңдеу зауытын жаңғырту бойынша жинақтаған тәжірибесі
ықпал етті».

2021 жылғы қаңтар-мамырда негізгі өндірістік көрсеткіштерді орындау
ҚР ЭМ жоспары

Атауы

тонна

Шикізат өңдеу

Дерек

Ауытқу+/- (дерек/жоспар)

тонна

тонна

жоспар %

2 345 000

2 389 901

44 901

1,91%

Автобензин:

660 761

702 501

41 740

6,32%

АИ-92

520 761

566 262

45 501

8,74%

АИ-95/98

140 000

136 239

-3 761

-2,69%

Авиаотын

56 000

69 766

13 766

24,58%

Дизель отын

741 662

766 629

24 967

3,37%

Пеш отыны

0

1 138

1 138

Техникалық көміртекке арналған шикізат

0

7 667

7 667

Мазут

307 717

281 335

-26 382

-8,57%

Битум

110 000

106 233

-3 767

-3,42%

Мұнай коксы

102 811

109 895

7 084

6,89%

Техникалық күкірт

22 445

23 379

934

4,16%

Сұйылтылған газ

133 130

148 212

15 082

11,33%

2021 жылғы қаңтар-мамырдағы негізгі өндірістік көрсеткіштер
Атауы

Өндірістік бағдарлама
бойынша жоспар

Дерек

Отын және барлық шығын, %

7,31

6,25

- 1,06

Оның ішінде отын

6,26

5,38

- 0,88

Шығын

1,04

0,86

- 0,18

Өңдеу тереңдігі, %

84,05

86,34

2,29

Ашық түсті өнімнің жиынтығы, %

67,87

70,66

2,94

Өңдеу тереңдігі

Ашық түсті өнімнің
жиынтығы

Шығын

Ауытқу+/(дерек/жоспар)

Отын

236
7-тарау

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙЫ МЕН ГАЗЫ

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ
ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ

МҰНАЙ ӨҢДЕУ:
ИННОВАЦИЯ АУМАҒЫ

ШЫМКЕНТ
мұнай өңдеу зауыты
2000 жылы Hurricane Hudrocarbons Ltd канадалық
компаниясы Central Asian Industrial Investment N.V.-ден
жобалық қуаты жылына 5,25 млн тонна мұнай өндіретін
«Шымкентнефтеоргсинтез» ААҚ (ШМОС) сатып алғаннан
кейін (2003 жылы компанияның және компания өз қызметін
жүргізіп отырған елдің қызмет түрін нақты көрсету
мақсатында компания атауын PetroKazakhstan Inc. деп
өзгертті) компанияның жаңа иесі 150 млн АҚШ доллары
сомасында инвестициялық міндеттемелер қабылдады.
Компания бұл міндеттемелерді 2001 жылдың 31 желтоқсанына
дейін «ШМОС» ААҚ-ның инвестицияларын тарту немесе
пайдасын қайта инвестициялау арқылы орындауы керек
еді. Егер бұл талап орындалмаса, Hurricane Hudrocarbons Ltd

инвестицияның жетіспейтін сомасынан 15% айыппұл төлеуге
міндеттелді.
«ШМОС» ААҚ деректері бойынша негізгі құралдарға
инвестициялар көлемі 1997 жылы 782 млн теңгені, 1998 жылы
- 1,8 млрд теңгені, 1999 жылы - 906 млн теңгені құрады және
менеджменттің бағалауына сәйкес 2000 жылдың соңында
жиынтық сома 87,1 млн АҚШ долларына жуық мөлшерге
жетті. Барлық инвестициялар компанияның таза пайдасы
есебінен жүзеге асырылды. Аталған салымдардың басты
мақсаты өнімнің сапасын жақсарту және ассортиментін
оңтайландыру мақсатында қолданыстағы өндірісті қайта
құру болды. 1993 жылдан 1998 жылға дейінгі кезеңде зауытта
өндірісті басқарудың компьютерлендірілген жүйесі енгізілді

және дизель отынын риформинг және гидродепарафиндеу
қондырғыларын жаңғырту жүзеге асырылды; каталитикалық
крекинг кешенінің құрылысы 1997 жылы 60%-ға аяқталды
және бастапқы жоспарға сәйкес толық аяқтау үшін тағы 120
млн АҚШ долларын салуды талап етті (осы сомаға жеңіл мұнай
өнімдерін сату көлемін ұлғайту жөніндегі жұмыстар кешенін
орындауға арналған шығындар енгізілді, оның шығарылуы
қондырғы іске қосылған жағдайда шамамен 1,8 есе ұлғаюы
тиіс), алайда, жоба негізінен тиісті көлемде сұраныс болмауына
байланысты тоқтатылды. Сонымен қатар, жүргізілген қайта
құру нәтижесінде зауытта мұнай өңдеу тереңдігі 2000 жылға
қарай өңдеу нұсқасына байланысты 50%-дан 58%-ға дейін
өзгеріп, орташа есеппен 52%-ды құрады.
1999 жылы Оңтүстік Торғай бассейнінде орналасқан
Құмкөл кен орындары тобының мұнай өңдеуге көшуіне
байланысты өндірістің тағы бір бөлігін қайта жаңарту қажет
болды. Hurricane Hudrocarbons Ltd иелік еткен Құмкөл кен
орындарынан Шымкент МӨЗ-ге мұнай жеткізу сол кезде өткізу
қабілеті жылына шамамен 7,5 млн тонна Құмкөл-Шымкент
мұнай құбыры бойынша жүзеге асырыла бастады, оған
«ҚазТрансОйл» ҰМТК оператор болды. Қолайлы географиялық
орналасуды және жоғары техникалық мүмкіндіктерді ескере
отырып, ШМОС басынан бастап ішкі және сыртқы нарықтарға
жеткізуді жүзеге асыру үшін барлық алғышарттарға ие болды.
Ол уақытта осы кезеңде тасымалдау тарифі тоннасына
10,9 АҚШ долларын құрады, төлем теңгемен жүргізілді, бұл
ретте айырбас бағамы, демек, төлем сомасы мұнайдың
арналуына байланысты болды: тасымалдау кезінде одан әрі
экспорттау үшін Қазақстан Ұлттық Банкінің ақы төлеу күніне
айырбастау бағамы қолданылды; егер мұнай қазақстандық
зауыттарда өңдеуге арналған болса, онда 1 АҚШ доллары
үшін 87,5 теңгеге тең 1999 жылғы 1 сәуірдегі айырбастау
бағамы қолданылды (2001 жылдың басында тарифтердегі
айырмашылық 65% құрады). Мұнайды сатып алғанда, оны
тасымалдауды жеткізуші қамтамасыз етті. Мұнайды сатып
алудың барлығы дерлік алдын-ала төлем негізінде жүзеге
асырылды. Мұнай құбырының болуы инфрақұрылымды
дамытуға қосымша салымдар салмай, мұнай өнімдерін
өндіруді ұлғайтуға мүмкіндік берді. Алайда, Hurricane
Hudrocarbons Ltd экономикалық пайда туралы пікірлерге
сүйене отырып, инвестиция көлемінің бір бөлігін өндіруші
активтерге аудару арқылы, соның ішінде SHNOS-қа қатысты
инвестициялық міндеттемелерді қысқартудың орындылығы
туралы көбірек мәлімдеді.
2001 жылғы жағдай бойынша ШМОС-та ЛК-6У кешенінің
құрамында қуаты жылына 7 млн тонна атмосфералық мұнай
айдауға арналған қондырғы; қуаты жылына 1 млн тонна
шикізатты алдын ала гидротазарту арқылы мұнай өнімдерінің
каталитикалық риформинг қондырғысы; қуаты жылына
1 млн тонна дизель отынын гидродепарафиндеу (тазарту)
жөніндегі кешен; қуаты жылына 600 мың тонна керосинді
гидротазарту жөніндегі қондырғы; қуаты жылына 450 мың
тонна газ фракциялайтын қондырғы жұмыс істеп тұрды.
Қуаты жылына 3,8 млн тонна шикізат болатын мазутты
вакуумды айдау қондырғысы мен 1992 жылы салынған баяу
кокстеу қондырғысы пайдаланылған жоқ. Мұнай өңдеудің
соңғы өнімдері: А-80, А-85, АИ-92, АИ-96 маркалы бензин;
дизель отыны; авиациялық және жарықтандыру керосиндері;
қазандық отыны (мазут); пеш отыны және сұйытылған газ
болып табылды. Қайта өңдеу нәтижесінде өнімнің жиынтық
шығысы 93% құрады, оның ішінде 18% бензин және 1%
сұйылтылған газ. Дизель отыны мен мазуттың шығымы қайта

өңдеу циклінің пайдаланылатын нұсқасымен айқындалды:
жазғы нұсқада олардың шығымы тиісінше 33% және 41%,
қыста - 26% және 48% құрады.
Сонымен
қатар,
нарық
конъюнктурасы
жеңіл
фракциялардың (бензин және дизель отыны) жоғары
рентабельді өнімдерінің шығуын ұлғайту мақсатында
қайталама қайта өңдеу жүйесін жақсартуды талап етті, мұның
өзі Шымкент МӨЗ-дің инвестициялық қызметінің басым
бағыттарының біріне айналды (ол кезде PetroKazakhstan
Oil Products-PKOP деп аталған). Бұл бағыттағы ең ірі
перспективалы жоба жеңіл мұнай өнімдерінің шығуын
арттыруға мүмкіндік беретін каталитикалық крекинг
қондырғысының құрылысын аяқтау болуы тиіс еді.
Каталитикалық крекинг кешеніне вакуумдық газойльді
гидротазарту, МТБЭ (метил третбутил эфирі) қондырғысы
және сутегі өндіру қондырғысы кірді. Кешен құрылысының
құны 80 млн АҚШ доллары деп бағаланды. Сондай-ақ, бюджеті
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шамамен 1 млн АҚШ доллары болатын дизель отынын
парафинизациялау бойынша қондырғыларды қайта құрудың
екінші кезеңін өткізу жоспарланды, бұл тауарлық дизель
отынының сапасын еуропалық стандарттарға дейін жеткізуге
мүмкіндік берді. Тағы бір маңызды жоба мазуттың термиялық
крекингіне (Висбрекинг) кокстеу қондырғысын қайта құрудың
екінші кезеңін аяқтау деп аталды. Пештер мен фракциялау
колонналарының модификациясы аяқталмаған БКҚ-ны
мазуттың жеңіл термиялық крекингіне (МЖТК) айналдыруға
мүмкіндік берді. Одан әрі қайта құру НАФТА шығымын 7-8%-ға
дейін және дизель отынын 22%-ға дейін арттыруға, мазутты
вакуумды айдау қондырғысынан гудронды МЖТК-де қайта
өңдеуге мүмкіндік берді. Қайта құруды аяқтау үшін 250 млн
АҚШ доллары қажет болды. Сондай-ақ, зауыт құны 4,1 млн
АҚШ долларын құрайтын жеке қазандығын салып, автономды
бу жеткізуді жолға қоюды жоспарлады. Автоматтандырылған
басқару жүйесін кеңейтуге, авиациялық отынды гидротазарту
қондырғысын қайта жаңартуды аяқтауға инвестициялар
және басқа да жобалар жоспарланды.
Алайда, осы және басқа жобалар PKOP және Құмкөл
тобы кен орындарының акционері өзгергеннен кейін
ғана нақты келбетке ие болды, алғашында 2005 жылдың
тамызында PetroKazakhstan Inc. өз активтерін қытайлық
CNPC «еншілесіне» -CNPC International Ltd-ға - 4,18 млрд

АҚШ долларына (бір акция үшін 55 АҚШ доллары) сатты,
содан кейін 2006 жылғы шілдеде «ҚазМұнайГаз» CNPC-ден
PetroKazakhstan өндіруші активтеріндегі акциялардың 33%ын, ал 2007 жылғы шілдеде PKOP-дің акцияларының 50%-ын
сатып алды. Активтерді сатып алу-сату мәмілесін түпкілікті
ресімдеу 2009 жылы Шымкент МӨЗ-ін дамытудың жаңа
стратегиясын айқындады.
2011 жылы зауытты басқаруға қазақстандық
менеджмент келген соң, Қазақстанның үдемелі индустриялықинновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде кәсіпорынды ауқымды жаңғырту басталды.
Екі кезеңде 11 технологиялық қондырғы мен жалпы
зауыттық шаруашылықтың 29 объектісін салу және қайта
жаңарту көзделді. Бас мердігер мұнай-газ өнеркәсібіндегі ірі
инжинирингтік және құрылыс компанияларының бірі - Қытай
СРЕСС (China Petroleum Engineering & Construction Corporation)
болды.
2017 жылғы маусымда зауытта бірінші кезең К4 және
К5 экологиялық кластарына сәйкес келетін мұнай өнімдерін
шығаруды қамтамасыз ететін ірі изомерлеу қондырғысын
іске қосумен аяқталды. Сол айда Қазақстанда көмірсутекті
буларды рекуперациялау блогы бар мұнай өнімдерін нүктелі
құюдың алғашқы автоматты қондырғысы (МНАҚ) іске
қосылды және бензиннің бірінші партиясын қабылдау және
кейіннен вагон-цистерналарға құю жүзеге асырылды. Бензин
құю бойынша МНАҚ қуаты жылына 2,5 млн тоннаны құрады,
болашақта авиакеросинді құю үшін жыл сайынғы қуаттылық
- 0,5 млн тоннаны және дизель отыны - 2 млн тоннаны құрады.
2017 жылғы 30 маусымда ірі технологиялық объект - қуаты
жылына 600 мың тонна шикізатты алдын ала гидротазарту
блогы бар жеңіл бензин фракцияларын изомерлеу қондырғысы
пайдалануға берілді және К4 және К5 экологиялық класты
автобензиндердің алғашқы сертификатталған партиясы

шығарылды. Изомерлеу қондырғысын МӨЗ технологиялық
процесіне қосу заманауи экологиялық кластағы жоғары
октанды бензин өндірісін жылына 460 мың тоннаға арттыруға
мүмкіндік берді. Шілде айында жеткізушілерге жаңа өнімді
жөнелту жұмысы басталды. Бұл оқиға зауытты жаңғырту
және қайта құру жобасының бірінші кезеңінің аяқталуымен
есте қалды.
Екінші- технологиялық тұрғыдан аса күрделі - жаңғырту
кезеңі зауыттың қуатын жылына 5,25 млн-нан 6 млн тоннаға
дейін және оны өңдеу тереңдігін арттыруға бағытталды. Оған
жоғары октанды мотор отындарын өндіре отырып, қуаттылығы
жылына 2 млн тонна мұнайды терең өңдеуге арналған
каталитикалық крекинг қондырғылары кешенінің құрылысы
кірді. Екінші кезеңді іске асыру шеңберінде каталитикалық
крекинг кешенін іске қосу үшін қажетті жалпы зауыттық
шаруашылық объектілерінің бірқатарын механикалық аяқтау
қамтамасыз етілді, 2018 жылғы наурызда технологиялық
қондырғыларда іске қосу алдындағы жұмыстар басталды, ал
2018 жылғы жазда өнімділігі жылына 2 млн тоннаға дейінгі
RFCC каталитикалық крекинг қондырғысы бірінші шикізатты
қабылдады.
Жобаны іске асыру кезінде UOP (АҚШ), Axens (Франция)
және CPE (ҚХР) жетекші әлемдік компанияларының мұнай
өңдеудің заманауи және алдыңғы қатарлы технологиялары

пайдаланылды. Жобалаушылар ретінде Technip (Италия)
компаниялары және «Казгипронефтетранс» ИК» ЖШС
(Қазақстан) тартылды. Бас мердігер China Petroleum
Engineering & Construction Corporation болды. Жалпы құны
1,9 млрд АҚШ доллары болатын жобаны қаржыландыру
2017 жылғы мамырда ҚДБ-ның 932 млн АҚШ доллары
сомасындағы кредиттік желісімен және 13 жылға дейінгі
мерзіммен қамтамасыз етілді.
Шымкент МӨЗ-ін жаңғырту нәтижелері бойынша
экологиялық көрсеткіштер мониторингін және жедел
бақылауды жақсы ұйымдастыру, зауыт зертханасының
тамаша жұмысы, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, төгуқұю эстакадасының тамаша жай-күйі, зауыттың тазарту
құрылыстарын жұмыс жағдайында ұстау және ағынсыз
жүйені енгізу мақсатында оларды қайта жаңарту жұмыстары
атап өтілді. Сертификаттау аудитінің қорытындысы бойынша
кәсіпорын басшылығына мұнай және мұнай өнімдерін
өңдеу, тасымалдау және сақтау бойынша ISO 14001:2004
стандартының талаптарына экологиялық менеджмент
жүйесінің сәйкестік сертификаты табыс етілді.
«ҚазМұнайГаз «ҰК» АҚ Басқарма төрағасының
орынбасары Данияр Тиесов Шымкент МӨЗ жаңғырту
жобасын
энергетика
саласындағы
қазақстан-қытай
ынтымақтастығының үлгісі деп атады.
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙЫ МЕН ГАЗЫ

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ
ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ

МҰНАЙ ӨҢДЕУ:
ИННОВАЦИЯ АУМАҒЫ

***
МӨЗ техникалық және технологиялық жағынан аса
күрделі әрі қауіпті өндірістік объект болып табылады,
сондықтан кез келген жаңғырту және реконструкциялау,
оның үстіне, әрбір зауыттың жеке ерекшеліктерін
ескере отырып, негізгі өндірісті тоқтатпай–ақ жаңғырту
жауапты және тіпті кейде орындалуы қиын міндет болып
табылады. Осы уақытқа дейін Қазақстанда бір мезгілде
үш ірі мұнай өңдеу зауыттарында осындай ауқымды
даму жобалары бұрын-соңды іске асырылмағанын
назарға алған жөн.
2018 жылы үш ірі МӨЗ-ді жаңғыртуды аяқтай
отырып Қазақстан бірнеше міндетті қатар шешті: ішкі
нарықты К4 және К5 экологиялық кластарына сәйкес
келетін меншікті мұнай өнімдерімен қамтамасыз етті;
бағаларды төмендетті (бүгінде Қазақстанда мотор
отынына мемлекеттік реттеу жойылған, бензин құны
– әлемдегі ең арзан бағалардың бірі); импорттық
отынды ығыстырып, профицит құрды; мұнай-химия
саласын дамыту үшін шикізат базасын ұйымдастырды;
ең соңында орнықты нетто-импорттаушыдан ЖЖМ
экспорттаушысына айналды.
Біздің ел бұл мақсатқа аз да емес, көп тем емес
- он жыл ішінде қол жеткізді. Жұмыс барысында тіпті
2009 жылы қабылданған МӨЗ-ді дамытудың кешенді
жоспарын түзетуге тура келді, бұл жоспарға сәйкес
бастапқы жоспарлар бойынша жаңғырту 2015 жылы
аяқталуы тиіс еді. Аса күрделі жаңғырту ісі жүріп
жатқан уақыт ішінде жалпы құны екі есе - 6,2 млрд
АҚШ долларына өсті, жанар-жағар май нарығының
бағасы мен қамтамасыз етілуі ресейлік импортқа
тәуелді болып қала берді, ал 2017 жылғы жанар-жағар
май тапшылығына, оның бағасының көтерілуіне және
жауапты шенеуніктердің жұмыстан босатылуына әкелген
кезекті отын дағдарысы ҚР Үкіметін нарықты құтқару
бойынша шұғыл шешімдер қабылдауға мәжбүрледі. 2018
жылы қазақстандық отын нарығы ұзақ жылдардан кейін
алғаш рет жаңғырту нәтижесін сезіне бастады, тұрақты
әрі болжамды келбетке қол жеткізді.
2020 жылы «ҚазМұнайГаз «ҰК» АҚ Басқарма
Төрағасының мұнай өңдеу және маркетинг жөніндегі
орынбасары Данияр Тиесовтың айтуынша, мұнай
өңдеу зауыттарының өндірістік қуаттарын жаңғырту
аяқталғаннан кейін оларды дамыту ісі тоқтаған жоқ.
«Жобаның негізгі қорытындылары: мұнай көлемі
бірдей болған кезде ашық түсті мұнай өнімдерін өндіру
ұлғайтылды - бензин, дизель отыны, керосин көбірек
өндіріле бастады. Отандық мұнай өңдеу зауыттарында
шығарылатын барлық бензиннің октандық саны 92 және
одан жоғары (95-ші, 98-ші) болды. Тағы бір маңызды
нәтиже – біздің МӨЗ-дегі бензин мен дизель К4 және

К5 экологиялық кластарына сәйкес келеді. Бұл дегеніміз,
құрамында күкірт және канцерогенді зиянды заттардың
мөлшері төмен өнімдер шығарамыз, бұл жалпы елдегі
экологиялық жағдайға оң әсер етеді. Ең бастысы - біз ішкі
нарықтың бензинге деген қажеттілігін өтеп қана қоймай,
артылғанын экспортқа да шығарамыз», - деп түйіндеді ол.
«Қазмұнайгаздың» мұнай өңдеу секторындағы кейінгі
саясаты салалық көрсеткіштерді жүйелі түрде арттыруды
қамтамасыз етті. Ірі мұнай өңдеу кәсіпорындарын ауқымды
қайта жаңарту және 32 шағын МӨЗ салу нәтижесінде
республикада тәуелсіздік жылдары Кеңес кезеңімен
салыстырғанда мұнай өңдеу көлемі арттырылмағанына
қарамастан, өндірілетін өнімнің сапасын арттырудан,
импортқа
тәуелділіктен
сақтанудан
және
елдің
энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуден тұратын
жаңғыртудың негізгі мақсаты орындалды.

1991-2016 ЖЫЛДАР КЕЗЕҢІНДЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА
МҰНАЙ ӨҢДЕУ КӨЛЕМІ, мың тонна

Жыл
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
(бағалау)
Барлығы

АМӨЗ
4 593,2
4 416,2
4 677,7
4 804,3
4 261,8
4 450,9
4 129,0
2 712,2
1 891,9
2 200,0
2 197,3
2 281,5
2 321,1
2 912,1
3 513,8
3 746,3
3 701,0
3 924,5
4 004,0
4 300,1
4 471,5
4 422,8
4 429,5
4 920,0
4 867, 7
4 760,0
4 723,6
5 267,7
5 388,2
5 016,3

ПМХЗ
7 160,0
6 445,0
5 179,0
3 290,0
3 005,0
2 936,0
1 609,0
2 193,0
703,0
1 183,0
2 090,0
1 988,0
2 509,0
2 995,0
3 720,0
3 897,0
4 276,0
4 056,0
4 124,0
4 800,0
4 649,0
5 037,0
5 010,0
4 926,0
4 810,0
4 589,0
4 746,9
5 340,2
5 290,0
5 003,5

ПКОП
6 295,77
6 048,17
4 961,79
3 719,21
3 609,30
3 743,70
3 475,58
3 654,44
3 382,70
3 050,42
3 392,62
3 497,04
3 946,36
3 508,84
3 933,20
4 035,40
4 060,34
4 308,19
4 007,18
4 583,16
4 604,93
4 754,23
4 851,01
5 065,23
4 493,31
4 501,0
4 685,6
4 732,5
5 400,7
4 793,7

Барлығы*
18 048,97
16 909,37
14 818,49
11 813,51
10 876,1
11 130,6
9 213,58
8 559,64
5 977,6
6 433,42
7 679,92
7 766,54
8 776,46
9 415,94
11 167,0
11 678,7
12 037,34
12 288,69
12 135,18
13 683,26
13 725,43
14 214,03
14 290,51
14 911,23
14 171,01
13 850,0
14 156,1
15 340,4
16 078,9
14 813,5

5 364,7

5 360,5

5 088,2

15 813,4

98 910

97 179

109 483

305 572

* Шағын МӨЗ-дерді есептемегенде
Дереккөзі: «ҚазМұнайГаз - өңдеу және маркетинг» АҚ

«Бүгінде тек «темір» бойынша жаңғырту жүргізу жеткіліксіз. Біз қазір бұл
мәселемен белсенді айналысып жатырмыз. Жабдықтарды жаңғыртуға
салынған қаражат адамдармен жұмыс істеуді де талап етеді. Оқыту,
даярлау, бақылаудың заманауи әдістері қажет. Мысалы, 2018 жыл
барлық мұнай өңдеу зауыттары үшін пайдалану мәдениеті үшін күрес
жылы деп жарияланды. DuPont компаниясының әдістемесі бойынша
үлкен жұмыс атқарылды, ол өнеркәсіптік кәсіпорындарда қауіпсіздік
техникасы мен еңбекті қорғауды қамтамасыз етуде әлемдік көшбасшы
болып табылады. Біз мұны барлық МӨЗ-дерде енгіздік. Біз адамдар және
олардың біліктілігі бойынша жаңғырту ісін де жүргіземіз».
Данияр Тиесов,

«ҚазМұнайГаз «ҰК» АҚ Басқарма
Төрағасының орынбасары
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КАСПИЙ БИТУМЫ
Қазақстанда мұнайды терең өңдеу ісінің басталғанын
білдіретін алғашқы «қарлығаш» - 2013 жылы 20 желтоқсанда
Индустриалдандыру күні аясында және Қазақстан Президенті
Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өткен жалпыұлттық
телекөпір барысында «ҚазМұнайГаз» және CITIС Kazakhstan
ЖШС (қытайлық CITIC Group еншілес ұйымы) тең үлеспен
иелік ететін Ақтау пластикалық масса зауыты - БК ЖШС
базасында жол битумын өндіретін зауытты іске қосу болды.
Іс-шараға Маңғыстау облысының әкімі Алик Айдарбаев, Қытай
Халық Республикасының Қазақстан Республикасындағы
Төтенше және Өкілетті Елшісі Лэ Юйчэн, ҚР Мұнай және газ
министрлігінің және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілдері, CITIC Group,
Caspi Bitum БК ЖШС және басқа да серіктес компаниялардың
басшылары қатысты. Қазақстанда жол битумдарын өндіруді
жолға қою тапсырмасын ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
2007 жылғы ақпанда берген болатын. Ақтау қаласында
Қазақстан Республикасының 2010-2014 жылдарға арналған
Үдемелі индустриалды-инновациялық даму мемлекеттік
бағдарламасы аясында Ел Президенті жариялаған ҚР жол
саласының жоғары сапалы жол битумына ішкі қажеттілігін
қамтамасыз ету бойынша «Нұрлы Жол» жаңа экономикалық
саясаты аясында зауыт салу туралы шешім қабылданды.

Жобаны іске асыру алдында «ҚазМұнайГаз» ұлттық
компаниясы ауқымды жұмыс жүргізді. 2008 жылғы 11
қарашада «ҚазМұнайГаз» ҚР Көлік және коммуникация
министрлігімен
Қазақстанның
автожол
саласының
қажеттіліктері үшін жоғары сапалы жол битумын өндіру
мен тұтынуды қамтамасыз ету саласындағы өзара
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. 2009
жылдың қазан айында «ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы»
АҚ мен CITIC (Қытай) арасындағы келісімге сәйкес ҚазақстанҚытай бірлескен кәсіпорны – «Caspi Bitum» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі» құрылды. 2010 жылғы маусымда
Ақтау қаласында 290 млн АҚШ доллары сомасына битум
зауытын «толық аяқталған жоба» шартымен салуға EPCкелісімшартқа қол қойылды. 2010-2013 жылдары зауыт
құрылысын мердігерлер консорциумы жүзеге асырды, оған
«ҚазҚұрылысСервис» МГБК» АҚ және CITIC Construction
Co Ltd (ҚХР) кірді. Битум зауыты Қаражанбас битуминозды
мұнай кен орнының жақын орналасуын ескере отырып,
жұмыс істемейтін пластикалық массалар зауытына (ПМЗ)
іргелес аумақта Ақтау қаласында салынды, оның мұнайы
кәсіпорын үшін шикізат көзіне айналды. ҚаражанбасАқтау-теңіз порты мұнай құбырының болуы (230 км); ПМЗ

құрамында бар инфрақұрылымды пайдалану мүмкіндігі;
Ақтау теңіз портының жақындығы, дамыған темір жол жүйесі
және автожолдар желісі; өңірдің технологиялық қажеттіліктер
үшін қажетті сападағы электр энергиясымен және сумен
қамтамасыз етілуі сияқты факторлар да жобаны іске асыруда
артықшылықтар берді. Жоғары шайырлы, жоғары күкіртті,
аз парафинді Қаражанбас мұнайы өзінің сипаттамалары
бойынша битум өндіруге және, ең бастысы, жол битумдарының
тұрақты сапасын, тұрақты құрамын қамтамасыз етуге ең
қолайлы болды. Мұнай кен орнынан битум зауытына жеткізу
«ҚазТранОйл» АҚ қолданыстағы магистралды мұнай құбыры:
Қаламқас-Жаңаөзен-Атырау-Самара (Ду=700 мм) және
жаңадан салынған бұрма (11,3 км) бойынша жүйелі айдау
(механикалық бөлгішпен) әдісімен жүзеге асырылады. Ақтау
битум зауытының өндірістік қуаты шамамен 400 мың тонна
тотыққан және 120 мың тонна модификацияланған жол
битумын, 15 мың тонна бензин фракциясын, 230 мың тонна
керосин-дизель фракциясын, 220 мың тонна вакуумдық
газойлды құрады. 2015 жылдың қазан айында Ақтау битум
зауытында алғаш рет жол жабынына динамикалық және
температуралық жүктемелерге төзімділік, серпімділік беретін,
автомобильдер қозғалысы кезінде деформацияның алдын
алатын асфальтбетон компоненті – түрлендірілген битум
өндірісі басталды. Зауыттың іске қосылуы Қазақстанға
ауқымды импорттан кетуге және іс жүзіндегі автожол саласын
өз өнімдерімен толық қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Артылғанын Өзбекстан, Тәжікстан және Түркіменстанға
экспорттады. Осы оқиғадан кейін көп ұзамай Павлодар
облысында «Қазақстанның жаңа индустриализациясы:
2014 жылдың және бірінші бесжылдықтың нәтижелері»
жалпыұлттық телекөпірі аясында Қазақстан Республикасының
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Павлодар
қаласында қуаттылығы жылына 30 мың тонна болатын
«Компания Нефтехим LTD» ЖШС ұнтақты полипропиленді
түйіршіктеудің жаңа цехы іске қосылды, ол дайын өнімді
өндіру үшін сапалы түйіршіктелген полипропиленді алуға
мүмкіндік берді. Автоматтандырылған процестер, заманауи
зерттеу зертханалары, қолжетімді шикізат келесі маркамен
өндірілетін материалдың тартымды құнымен қамтамасыз
етті: РР Н003, РР Н007, РР Н013, РР Н020, РР Н030, РР Н040,

РР Н060, РР Н080, РР Н130, РР Н180, РР Н250. Бұл компанияға
дайын өнімді: полипропилен ыдысын, құбырларды және
пластмасса ыдыстарды шығару мақсатында цехты кеңейту
жөніндегі жоспарлары туралы мәлімдеуге мүмкіндік берді.
Басынан бастап шикізат ретінде көршілес Павлодар МӨЗінде мұнайды крекинг процесінде алынатын мұнай газы
пайдаланыла бастады. Бұдан басқа, отандық мұнай өңдеу
тарихында саланың дамуының жаңа кезеңін, шикізатты
неғұрлым жоғары қайта бөлу деңгейіне көшуді және
жаңа жоғары технологиялық сала – мұнай химиясы үшін
іргетастың қалыптасуын атап өткен маңызды және айтулы
оқиға - қуаты жылына 133 мың тонна бензол және 496 мың
тонна параксилол хош иісті көмірсутектер өндіру жөніндегі
кешенді (КПА) жаңғыртудың ауқымды бағдарламасы
шеңберінде Атырау МӨЗ-де 2015 жылы Құрылыс және іске
қосу жүзеге асырылды. Француздық Axens компаниясының
технологиясы бойынша салынған нысанның инвестициясы
1040 млн АҚШ долларын құрады. 2015 жылғы 3 шілдеде КПА
бірінші іске қосу кешенінде бензолдың тәжірибелік партиясы
алынды, ал 2015 жылғы 2 қазанда екінші іске қосу кешенінде
параксилолдың бірінші партиясы шығарылды. 2016 жылдың
4 шілдесінде зауыт бензолдың алғашқы өнеркәсіптік
партиясын экспортқа жіберді. Бүгінгі таңда КПА құрамында
катализатордың үздіксіз регенерациясы бар каталитикалық
риформинг қондырғысы (ККНРК), шикізат бойынша өнімділігі
жылына 1 млн тонна, бензол мен толуолды экстракциялау
қондырғысы, параксилол бөлуге арналған қондырғы, толуол
мен ауыр хош иісті көмірсутектерді трансалкилизациялау
қондырғысы, рафинатты бөлу секциясы, сондай-ақ жалпы
зауыттық шаруашылық объектілері бар. Бұл қондырғылардың
Қазақстанда баламасы жоқ. Қазақстан Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев 2016 жылы Индустрияландыру күні өткен
жалпыұлттық телекөпір барысында: «... қазірдегідей энергия
тасымалдаушылардың бағасы аса жағымды болмай тұрған
кезде, мұнай мен газды өңдеу біздің басты мақсатымыз болып
табылады. Бұл елді индустрияландырудың басты пункті - бізде
бар шикізатты қайта өңдеу. ... Ары қарай Атырау облысында
да мұнай химиясымен айналысатын боламыз». Ұзақ жылдар
бойы байқалған газ саласының серпінді дамуы газды терең
өңдеуге инвестициялар тартудың алғышарты болды.
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Қазақстанның

ҚАРА ТЕҢІЗ БРЕНДІ

Экономикада айтарлықтай табыстарға жетіп, көмірсутегі
шикізатын өндіру, өңдеу және тасымалдау көлемінің өсуін
тұрақты және сенімді қамтамасыз ететін мүлдем жаңа мұнайгаз саласын құра алған Қазақстан жинақталған тәжірибе мен
білімнің нәтижесінде сыртқы нарықтарға шығу арқылы өзінің
мүмкіндіктерін кеңейтуге ұмтылды. 2000-шы жылдардың
бас кезінде шетелдік экспансияға бірнеше талпыныстар
жасап көрген соң, 2007 жылғы қарашада «ҚазМұнайГаз»
ұлттық мұнай-газ холдингі румыниялық The Rompetrol Group
акцияларының 75% сатып алып Еуропа нарығына шықты,
осылайша меншікті мұнай өңдеу қуаттары мен ірі бөлшек
сауда желісін сатып алудан бастап, перспективалы Қара
теңіз аймағында мұнайдың кепілдендірілген сатылымын
қамтамасыз етуге дейінгі зор мүмкіндіктерге ие болды.
Еуропалық Комиссия мақұлдаған бұл мәміле 1,650 млрд АҚШ

долларын құрады. Екі жылдан кейін Rompetrol қызметіне
әсер еткен әлемдік қаржы дағдарысының теріс салдарлары
аясында 2007 жылғы бастапқы келісім шарттары сақталған
25% акцияны бар болғаны 100 млн АҚШ долларына сатып
алуға мүмкіндік туды. Осылайша, Rompetrol акцияларының
100% пакетін сатып алу құны 1,750 млн АҚШ долларын
құрады және ABN AMRO, PriceWaterHouseCoopers, Norton
Rose, Wolf Theiss, Purving & Gertz, ENW және ERM халықаралық
сарапшыларын тарта отырып талдау жүргізу нәтижесінде
айқындалды. Rompetrol «Қазмұнайгаздың» алғашқы шетелдік
жобасы болды: бұған дейін ұлттық холдинг Чехияда Unipetrom
МӨЗ-ді, литвалық Mazeikiu Nafta концернін, сондай-ақ
Италияда МӨЗ сатып алуға әрекет жасап көрген, бірақ бәрі
нәтижесіз болды.

2007 жылы ҚР Премьер-Министрі болған Кәрім Мәсімов
мәлімдегендей, «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясының
Еуропадағы қатысуын кеңейту Қазақстанның бүкіл
еуразиялық кеңістікте энергия ресурстарын тұрақты
жеткізуді қолдауға өз үлесін қосуға ұмтылысын растайды».
«Қазақстан халықаралық энергетикалық тұрақтылық пен
қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі өзінің жаңа рөліне зор
жауапкершілікпен қарайды. Біз Қазақстанның ресурстарын
әлемдік нарыққа жеткізу арналарын әртараптандыруға және
олардың тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін
ірі инфрақұрылымдық жобалармен белсенді жұмыс жүргізіп
жатырмыз», - деп атап өтті өз кезегінде 2007 жылы ҚР Сыртқы
істер министрі қызметін атқарған Марат Тәжин.
Шығыс Еуропа нарығынан техникалық жағынан
тартымды активтерді сатып алу Қазақстанның стратегиялық
мүдделеріне толық сәйкес келді, мемлекет Rompetrol
компаниясының географиялық орналасқан жері есебінен
ұзақ мерзімді жоспарда жеңіске жетті: теңізге тікелей
шығу мүмкіндігі және жеке логистикалық және көлік
инфрақұрылымы айтарлықтай бәсекелестік артықшылық
берді. Қазақстандық акционердің келуі жаһандық қаржы
дағдарысы кезеңінде де Rompetrol-дың өсуі үшін ең үлкен
мүмкіндік ретінде бағаланды.
2007 жылы «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару
жөніндегі қазақстандық холдингі» АҚ Басқарма төрағасының
орынбасары қызметін атқарған, ал 2008 жылы «СамұрықҚазына» ҰӘҚ «АҚ Басқарма төрағасының орынбасары
болған Тимур Құлыбаев осы мәміле жөнінде былай дейді:
«Rompetrol-ды сатып алу «ҚазМұнайГаз» үшін өте тиімді әрі
пайдалы болды». Біріншіден, құрамында Petromidia МӨЗ,
Petrochemicals және Vega мұнай-химия зауыттары, сондайақ Midia порты жұмыс істейтін бұл холдинг техникалық
жарақтандырылу деңгейі жоғары заманауи компаниялардың
бірі болып табылады. Екіншіден, осы мәміленің арқасында

біз Еуропаның ең бәсекеге қабілетті нарығына шыға алдық.
Үшіншіден, мұнай тасымалдау кезінде біз Босфордағы
өтімділік проблемаларынан құтылдық. Төртіншіден, өз
мұнайымызды делдалсыз жеткізетін болдық. Қазақстан
мұнайы Ресей аумағымен құбыр жүйесі бойынша кедергісіз
тасымалданады, Новороссийскіде қазақстандық танкерге
тиеледі, ол Қара теңіз бен Констанца арқылы жүзіп өтіп өз
зауытымызға келеді. Бесіншіден, қайта өңделген өнімдермен
шамадан тыс молыққан Еуропа нарығымен салыстырғанда,
Rompetrol өткізу желісін дамыту үшін мүмкіндігі мол Қара
теңіз нарығына - Түркия, Украина, Кавказға қол жеткіздік.
«ҚазМұнайГаз» Rompetrol-дағы өз жұмысын қызметтің
барлық бағыттарын қамтыған және бизнес-процестерді
стандарттау мен оңтайландыруды, басқару тиімділігін
жақсартуды, негізгі өндірісті жаңғыртуды, ақпаратты
басқарудың озық жүйелерін енгізуді қамтыған экономикалық
қайта бағалау және масштабты трансформациялау
бағдарламасын енгізуден бастады. Ең жаңа және тиімді
әзірлемелерді пайдалануға және тиімді команда құруға баса
назар аударылды.
2012 жылы Rompetrol 1979 жылы салынған және
ерекше орында - Дунай-Қара теңіз каналының қасында
орналасқан Petromidia мұнай өңдеу зауытын масштабты
жаңғырту бағдарламасын аяқтады, ол төрт жылға созылды
және 450 млн АҚШ доллары мөлшерінде қаражат жұмсалды.
Инвестициялық пакетте бірнеше ірі жобаны іске асыру, оның
ішінде кемінде 86 бар қысым кезінде тазалығы 99,98%-дан кем
емес жаңа сутегі өндіру қондырғысын, жұмсақ гидрокрекинг
және күкірт өндіру қондырғыларын, азот қондырғысы мен
жаңа алау жүйесін салу, каталитикалық крекинг, Клаус
қондырғыларын қайта жаңарту және аминдермен тазарту,
сондай-ақ вакуумды газойль гидротазарту қондырғысын
дизель отынын гидротазарту қондырғысына қайта жасау
көзделді. Бұл ретте осы уақытқа дейін ағымдағы жөндеуге

«Біріншіден, құрамында Petromidia МӨЗ, Petrochemicals
және Vega мұнай-химия зауыттары, сондай-ақ айлақтық
құрылғысы бар Midia порты жұмыс істейтін бұл холдинг
техникалық жарақтандырудың жоғары деңгейі бар ең заманауи
компаниялардың бірі болып табылады.
Екіншіден, осы мәміленің арқасында біз Еуропаның ең бәсекеге
қабілетті нарығына шыға алдық.
Үшіншіден, мұнай тасымалдау кезінде біз Босфордағы трафик
проблемаларынан құтылдық. Төртіншіден, біздегі мұнайды
жеткізу ісінде делдалдар жоқ».
Тимур Құлыбаев,
KAZENERGY қауымдастығының Төрағасы
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төрт жылда бір рет тоқтатылатын зауыт бұдан былай
бұл мерзімді бес жылға дейін созуға мүмкіндік алды.
Petromidia МӨЗ-ді жаңғырту қаржы дағдарысы кезеңінде
жүргізілгені ерекше назар аудартады, ол уақытта Еуропада
«ҚазМұнайГаздың румыниялық активімен салыстырғанда
нарықтағы өзгермелі сұранысты ескере отырып жұмыс ретін
түбегейлі өзгерте алмаған, тек бір ғана өнім - дизельдік отын
өндіруге бағдарланған 22 мұнай өңдеу кәсіпорны банкротқа
ұшырады.
Жаңғыртудың нәтижесінде МӨЗ-де мұнай өңдеу көлемі
жылына 3,5 млн тоннадан 5 млн тоннаға дейін артттырылды,
өндірілетін мұнай өнімдерінің түрлері өзгерді, оның ішінде
«Евро-5» стандартындағы отынды шығаруға толық көшті.
Зауытта бір тоннадан 87% ашық түсті мұнай өнімі өндіріле
бастады. Зауыт Румынияда өңдеу бойынша көшбасшы болды
(мұнай өңдеу бойынша бәсекелестердің - OMV Petrom және
«ЛУКОЙЛ»-дың қуаттылығы жылына тиісінше 4,5 млн тоннаны
және 3,2 млн тоннаны құрады), сонымен қатар ЖЖМ жеткізу
көлемі бойынша жергілікті нарықта олардан кейін қалды.
Пакеттік бағдарламаны іске асырған соң, 2014 жылдан
бастап «Дельфин» жобасы әзірленді, оның мақсаты Petromidia және Vega МӨЗ-дің барлық қызметін әлеуетті толық
іске асыра алатындай және айтарлықтай тұрақты жетілдіруді
қамтамасыз ететіндей етіп жақсарту болды. Қысқа мерзім
ішінде румындық мұнай өңдеу және мұнай-химия активтері
жұмысының архитектурасын түбегейлі өзгерткен орасан зор
жұмыс атқарылды.
Бүгінгі таңда KMG International (Kmgi - қазір The
Rompetrol Group деп аталады) - мұнай өңдеу, мұнай өнімдерін
сату, сондай-ақ трейдинг секторында жұмыс істейтін
толық интеграцияланған халықаралық мұнай компаниясы.
Компания Румынияда екі МӨЗ-ді – Нэводарь қаласындағы
Petromidia және Vega Плоешть қаласындағы Petrochemicals
мұнай-химия кешенін, теңіз терминалын, сондай-ақ Румыния,
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Грузия, Болгария және Молдовада 1,1 мыңнан астам
автожанармай құю станциялары мен сату пункттерінен
тұратын ЖЖМ желілерін иелігінде ұстай отырып, жыл сайын
бұрын-соңды болмаған жаңа операциялық және қаржылық
рекордтарға қол жеткізіп отыр.
Осы перспективалы еуропалық активтерді басқару
жылдарында Petromidia МӨЗ-ін дамытуға 600 млн-нан астам
АҚШ доллары инвестицияланды, ал негізгі құралдардың
жұмысын қолдауға жыл сайынғы инвестициялар 60 млннан астам АҚШ долларына жетті. Осының арқасында
МӨЗ қайта өңдеу қуатын арттырып қана қоймай, «Евро-5»
стандартындағы отынды шығаруға ауысып, өндірілетін мұнай
өнімдерінің түрлерін өзгертті, сондай-ақ мұнайды қайта
өңдеу тереңдігін 92,6% деңгейіне жеткізді. Бүгінде Petromidia
өзінің қуаттылық шегінде жұмыс істей отырып, шикізатты

қайта өңдеу және мұнай өнімдерін өндіру бойынша жаңа
рекордтарға қол жеткізіп жатыр.
Petromidia ресейлік Urals маркалы 100% мұнайды өңдей
алады, алайда зауыттың технологиялық жарақтандырылуы
оған
қазақстандық-ресейлік
CPC
Blend
қоспасы,
әзірбайжандық Azeri Light, Ирак Kirkuk, Батыс Сібір Siberian
Light, нигериялық Bonny Light, Ливиялық Es Sider, сондай-ақ
Ресейден мазут пен лас дизель және Vega зауытынан ауыр
мұнай өнімдері сияқты әртүрлі сұрыптағы мұнаймен жұмыс
істеуге мүмкіндік береді. Сұрыптардың таңдауын нарық
конъюнктурасы ұсынады. Petromidia–ның күшті жағы сол
- нарықтың қажеттіліктеріне байланысты, кез-келген басқа
өнімді шығаруға жылдам ауыса алады - оған техникалық
мүмкіндіктері жетеді.
Petromidia-да өңделген шикізат резервуар паркіне
өзінің Midia Marine Terminal терминалы арқылы келіп түседі Констанца аймағындағы ауа-райына қарамастан тоқтаусыз әрі
ақаусыз жұмыс істейтін Қара теңіздің батыс жағалауындағы
жалғыз теңіз айлағы. Голландиялық Van Oord компаниясы
23 метр тереңдікте орнатқан және 44 атмосфералық қысым
кезінде сынақтан өткен теңіздегі буй жүк көтергіштігі 160 мың
тоннаға дейінгі танкерлерді қабылдай отырып, екі бағытта да
жылына кемінде 16 миллион және ең көбі 24 миллион тонна
мұнай тасымалдауға қабілетті. Мидия портында Petromidia

Көрсеткіш
Көлемі

млн. тонна/жыл

Нельсон индексі

Жаңғыртуға дейін

Жаңғыртудан кейін

3,5

5

8,3

10,5

Дизельдік отын

млн. тонна/жыл

1,5

2,5

Бензин

млн. тонна/жыл

1,3

1,4

Реактивті отын

млн. тонна/жыл

0,15

0,4

%

129

94

EII энергия сыйымдылығының индексі
(Соломон бағалау жүйесі бойынша)

МӨЗ мұнай-химия кешені үшін мұнай өнімдерін тиеп-жөнелтуге
және шикізат қабылдауға арналған барлығы 1, 2, 3, 4 и 9а, 9в, 9с
айлақтары, сондай-ақ, 9-айлақта орналасқан, бұл нысан МӨЗ
сұйытылған мұнай газының екі қоймасына тікелей қосылған
- 2010 жылы салынған сұйытылған мұнай газы терминалы
(liquefied petroleum gas - LPG) жұмыс істейді. Жыл сайын Midia
Marine Terminal бірнеше жүздеген кемелер мен баржаларға
қызмет көрсетеді, ал теңіз терминалы арқылы ондаған мұнай
танкерлері жүк түсіреді. Бұл - МӨЗ-дің тағы бір артықшылығы.
Теңіз мұнай терминалы құрылысының жобасы Румынияға
шикі мұнайды жеткізу тізбегіндегі маңызды компонентке
айналды: 2008 жылы «ҚазТрансОйл» мемлекеттік компаниясы
Батуми портын (Грузия) сатып алғаннан кейін «ҚазМұнайГаз»
алдында тек Қара теңіз бассейніне ғана емес, одан әрі Еуропаға
шығуды қамтамасыз ету бойынша жақсы мүмкіндіктер
ашылды. Батуми мұнай терминалының төрағасы Ян Бонде
Нильсен кезінде қазақстандық инвестордың Батуми портын
сатып алуын «терминал акционерлері үшін де, Қазақстан
Республикасының ұлттық мұнай-газ компаниясы үшін де
жеңімпаз шешім» деп атаған.
2020 жылы МӨЗ-де құны 4 млн АҚШ доллары болатын
технологиялық процесті жетілдірілген басқару (Advanced
Process Control) жүйесін енгізудің бірінші кезеңі аяқталды. Жаңа
технологиялар Petromidia-дағы басқару функцияларының
бір бөлігін автопилотқа ауыстыруға мүмкіндік берді. АРСжүйелерін пилоттық іске қосу сатысында зауытта 1 млн АҚШ
доллары сомасында экономикалық тиімділік тіркелді. Қазіргі
уақытта Petromidia-да 5 жыл ішінде 100-ге жуық IT-жобаларды
іске асыруды болжайтын бірыңғай цифрлық платформа құру
бойынша KMGI жалпы бағдарламасының бір бөлігі болып
табылатын 2017 жылы басталған цифрландыру бағдарламасы
іске асырылып жатыр. Бұл зауытта жаңғыртудан кейінгі
технологиялық жетілдірудің келесі кезеңі болды. Енгізілетін
бағдарламалық шешімдер мұнай өңдеуден бастап трейдинг
пен ритейлге дейінгі бизнес-тізбектің барлық буындарын
жақсартуға және біріктіруге мүмкіндік береді.
Petromidia МӨЗ-дің артықшылығы - оның мұнай
өңдеу қуаттары мұнай-химия кешенімен интеграцияланған:
өндірістік қондырғылар МӨЗ аумағында да, 100 жылдан
астам уақыт жұмыс істеп келе жатқан және тарихтың озық
технологиялармен үйлесімі болып табылатын Vega мұнайхимия кәсіпорнында да орналастырылады. Мұнай-химия
өндірісі жыл сайын 200 мың тоннадан астам полимер, оның
ішінде 60 мың тонна HDPE (тығыздығы жоғары полиэтилен), 60
мың тонна LDPE (тығыздығы төмен полиэтилен) және 90 мың
тонна полипропилен өндіруге қабілетті. Vega зауыты еріткіштер
мен битумдар шығаруға маманданған - оған арналған шикізат
Petromidia МӨЗ-ден келіп түседі - бұл зауыттың қара және

басқа да қайта өңдеу өнімдерінің шамамен 2% құрайды.
KMG International бүгінгі күні-Румыниядағы полимерлер мен
битумның жалғыз өндірушісі. Компанияда битумды өндіру
және сату көлемі 2012 жылмен салыстырғанда екі еседен
астам өсті. Өнімнің 40%-ы Румынияда сатылады, қалған
бөлігі Болгария, Италия, Түркия және басқа нарықтарға
экспортталады.
Таяу болашақта Қара теңіздегі қазақстандық МӨЗ-ді
дамыту бағдарламасы бойынша Smart Refinery («ақылды»
МӨЗ) тұжырымдамасына толық көшу, когенерация
режимінде қазақстан-румын инвестициялық қорының
қызметі шеңберінде зауыт платформасында ЖЭО салу,
сондай-ақ мұнай-химия блогын одан әрі дамыту жобаланған.
Бүгінде Petromidia МӨЗ жаңа қондырғылар салу немесе
мұнайды бастапқы өңдеу бойынша қолда бар қондырғының
қуатын кеңейту есебінен жобалық қуатты екі еселеу жөніндегі
жоспарларды қарастырып жатыр. Сонымен қатар, компания
логистика мен бөлшек сауда желісін одан әрі дамытуға ниет
білдіріп отыр. Бұл шаруа инвестиция салуды қажет етеді нақты сан шартты түрде алынған және көптеген факторларға
тәуелді. «Біз Румыния нарығында ұзақ мерзімді перспективада
жетекші орынға ие болғымыз келеді, сәйкесінше, румындық
қана емес, сонымен бірге Қара теңіз нарығын да қамту үшін
қуатты кеңейту қажет деп ойлаймыз», - деп түсіндірді 2019
жылы Rompetrol Rafinare бас директоры болған Еділ Утеков.
Сонымен қатар, компания үшін негізгі қатысу
нарықтарындағы жеке желілер арқылы бөлшек сауда
сегментіндегі нарық үлесін арттыру басымдық болып
табылады. Орта мерзімді кезеңде Румыния бойынша
бөлшек сауда сегментіндегі нарық үлесін 16%–дан 25%–
ға дейін, Болгария бойынша - 3% - дан 15%-ға дейін, Грузия
бойынша-17%-дан 22% ға дейін, Молдова бойынша-23%дан 25%-ға дейін ұлғайту жоспарланып отыр. Барлық төрт
өткізу нарығының екі ортақ маңызды элементі бар: біріншісі
– зауыт мұнда Efix брендімен сапаны «Евро-5» стандартына
дейін жақсартатын арнайы қоспалары бар Petromidia өнімін
жеткізеді; екіншісі – осы өнімнің бәрін тұтынушылар жоғары
бағалады. Соңғы жылдары клиенттер арасында Hei гастробренді (көпфункционалды ЖҚС жанындағы дәмханалар
мен мейрамханалар) және Fill and Go төлем жүйесі белсенді
пайдаланылатын отындық емес ритейл сатылымын дамытуға
көп көңіл бөлінді. Жақын болашақта KMGI Румынияда
Rompetrol брендімен өзінің жанармай құю желісін greenfield
капитал салымдары арқылы – нөлдік циклдан бастап 82 жаңа
жанар- жағармай құю бекетін салу есебінен кеңейтуге ниет
білдіріп отыр. ЖҚС құрылысы қарқынды жүріп жатыр.
2008 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ президенті болған
Ұзақбай Қарабалин мәлімдегендей: «Бұл жоба нарықтық
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капиталдандыруды
ұлғайту,
оның
кәсіпорындарының
бәсекеге қабілеттілігін арттыру және қазақстандық мұнайдың
экспорттық бағыттарын әртараптандыру бойынша ұлттық
холдингтің даму стратегиясының үйлесімді құрамдас бөлігі
болып табылады».
Өткен кезеңде компанияны Қазақстандық менеджмент
басқарған кезде, ол EBITDA көрсеткіші бойынша амплитудасы
минус 200 млн АҚШ долларынан плюс 200 млн АҚШ долларына
дейін батыл қадам жасады. KMGI алғаш рет EBITDA-ны 2016
жылы 204 млн АҚШ доллары деңгейінде тіркеді, содан бері
ол акционерге дивидендтер төлей отырып, оң қаржылық
динамиканы тұрақты ұстап келеді.
Технологиялық жабдықталу, бәсекеге қабілеттілік,
клиенттермен табысты жұмыс істеу Petromidia МӨЗ кәсіби
бағалау және зерттеу нәтижелерінің жоғарғы қатарында
болуға мүмкіндік береді. Әлемдік жобалау және зерттеу
тәжірибесінде қолданылатын Нельсон индексіне негізделген
осы зауыттың күрделілік коэффициенті бүгінде 10,5 құрайды
(екі жыл бұрын ол 11,2-ге тең, ал Еуропада орташа алғанда
8,6). Осы көрсеткіш бойынша Petromidia көлемі бойынша
салыстырылатын 25 үздік мұнай өңдеу кәсіпорындарының
қатарында.
Өңірлік және әлемдік ауқымдағы жүздеген зауыттарды
салыстыра отырып, ең танымал МӨЗ бенчмаркингін құрайтын
Solomon Associates америкалық консалтингтік компаниясы
Petromidia-ны ТМД, Шығыс және Батыс Еуропа елдерінің
ұқсас зауыттарымен салыстырғанда ең үздіктердің бірі деп
атады. МӨЗ тиімділігінің өсуін WOOD Mackenzie консалтингтік
компаниясы да атап өтті, ол өңірдегі таза мұнай өнімдерін
өндірудің ең жоғары көрсеткіштерінің - 86% нәтижесінде - оны

Rompetrol тобына мұнай өңдеу және
мұнай-химия зауыттары, шығарылатын
айлақтық құрылғысы бар Midia порты,
Еуропа елдеріндегі 630 автожанармай құю
станциялары (Румыния, Франция, Испания,
Молдова, Украина, Болгария, Албания,
Грузия), сондай-ақ Қара теңіз қайраңындағы
бірнеше барлау блоктары кіреді.
Холдинг Түркияға, Украинаға, Хорватияға,
Молдавияға мұнай өнімдерін жеткізеді,
сондай-ақ танкерлерді жалға алуға ұзақ
мерзімді бес жылдық келісімшарты бар.
Мұнай өңдеу бойынша TRG қуаттылығы
– 4 млн тоннадан астам, ал дистрибуция
саласында – жылына 7 млн тонна мұнай
өнімдерін құрайды.
Компанияның штаб-пәтері Нидерландыда
орналасқан. Сатып алған сәтте Rompetrol
құрамында әлемнің 13 елінің 8000-нан
астам жоғары білікті қызметкерлері
жұмыс істеп жатты.
Еуропа мен Африкадағы 250 МӨЗ арасында топ-10-ға қосты.
Бәсекеге қабілеттілігін, қызмет көрсету сапасы мен өнімін
бағалаған тағы бір Brand Finance халықаралық консалтингтік
компаниясының рейтингісіне сәйкес Rompetrol алғаш рет
Румынияның ең қымбат брендтерінің ондығына кіріп, онда
9-шы орынға ие болды. Сол кезде KMGI топ-менеджерлері
былай деген: «Біз өте биік мақсаттарға ұмтыламыз. 9 орын
бізге аса қолайлы емес, біз одан да жоғары көтерілгіміз
келеді».
2019 жылы Petromidia МӨЗ-дің 40 жылдық мерейтойын
мерекелеуге арналған салтанатты рәсімде KMGI бас директоры
Жанат Түсіпбеков атап өткендей, компанияның жетістіктері
- қазақстандық мұнайдың бәсекеге қабілетті еуропалық
нарықта өз орнын алуға барын салған зауытты басқаратын
қазақстандық мамандардың жоғары біліктілігінің көрсеткіші.
Кезінде өткізу нарығы 300 млн адамды құраған Қара теңіз
өңіріне тікелей қол жеткізе отырып, Қазақстан бүгінде
халықаралық нарықтағы ұстанымын нығайтып отыр, әлемнің
осы бөлігінде өзінің іс-қимылдарын кеңейтуге мүмкіндігі
мол. Өндірістік активтерінің Қара теңізге тікелей шығуы,
сонымен қатар меншікті логистикалық және транспорттық
инфрақұрылымының болуы компания үшін өңірде бәсекеге
қабілетті басымдық беріп қана қоймай, халықаралық
қатынастарды кеңейтуді мақсат етіп отырған Қазақстанның
мүддесіне де қызмет етеді. KMGI-дің одан әрі даму
жоспарларын ескере отырып, жақын болашақта компания
еліміздің Қара теңіз және Шығыс Еуропа аймақтарындағы
позициясын күшейту арқылы одан да сапалы өзгерістерге
қол жеткізе алады деп күтуге болады.

Сонымен бірге «Қазмұнайгаз» қалған пакетке опциондық құқықты 9 ай ішінде іске асыруға
мүмкіндік алды. Ұлттық компания мұндай құқықты 2009 жылдың шілдесінде пайдаланып,
ТRG акцияларының қалған 25%-ын сатып алды да, Еуропадағы ірі мұнай өңдеу активінің толық
құқықты иесі болды. Сатып алуды жүзеге асырғаннан кейін Rompetrol Директорлар кеңесінің
Төрағасы болып «ҚазМұнайГаз» вице-президенті Данияр Берлібаев сайланды.
Осы мәміленің арқасында TRG ұзақ мерзімді мұнай жеткізу тізбегін иеленді, ал «ҚазМұнайГаз»
Сауда үйі» компаниясы өзінің өңдеу қуатын екі еселеді және жеті елде еуропалық нарықта бөлшек
сауда желісін тапты. Бұл Қазақстан үшін ойластырылған, стратегиялық маңызды қадам болды:
энергия тасығыштарға сұраныстың өсуін ескере отырып, Еуропа құрамы жеңіл Каспий мұнайына
бұрынғыдан да мұқтаж еді.
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«ШЫНАЙЫ ҰЛЫ ІСТЕРДІҢ БӘРІ БАЯУ, КӨЗГЕ ТҮСПЕЙТІН
ӨСУ АРҚЫЛЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ».
Луций Анней Сенека,

Рим философы-стоик, ақын және мемлекет қайраткері

1990-жылдардың басында химия және мұнайхимия өнімдерін өндіру көлемінің құлдырауына әкеп
соққан терең дағдарыс Қазақстанның бүкіл өнеркәсібіне
тән факторлардан туындады. Бұл - бұрынғы КСРО
республикаларының субъектілері арасындағы қалыптасқан
экономикалық байланыстардың бұзылуы және дәстүрлі
өткізу нарықтарының жоғалуы, экономиканы ырықтандыру,
жоғары инфляциялық процестер, химия және мұнай-химия
өнімдері бағасының өсу қарқынымен салыстырғанда электр
энергиясы мен теміржол жүк тасымалы тарифтерінің күрт
өсуі, материалдық-техникалық ресурстар мен көрсетілетін
өндірістік қызметтерге бағалардың күрт көтерілуіне және
олар үшін алдын ала ақы төлеу қажеттілігіне байланысты
кәсіпорындарды
технологиялық
жабдықтармен
және материалдармен қамтамасыз етудің қысқаруы,
кәсіпорындардың негізгі қорларының едәуір тозуы, тұтыну
сапасының төмендігі, өнімнің шектеулі номенклатурасы және
бір мезгілде Қазақстанға келіп түсетін импорт тарапынан
бәсекелестіктің артуы сияқты факторлар болды. Мұнайхимия және химия өнімдерін тұтынушы секторлардағы

өндірістің күрт құлдырауы және олардың төлемге қабілетті
сұранысының төмендеуі, сондай-ақ отандық мұнай-химия
және химия өнімдерін өндірушілерді қорғау саласындағы
мемлекеттік саясаттың жеткіліксіз деңгейдегі тиімділігі
жағдайды одан сайын ушықтырды.
Қазақстанда мұнай-химия және химия өнімдерін
шығаратын кәсіпорындардың өндірістік қуаттылықтары
Ресейдің ғылыми-зерттеу және жобалау институттарының
қатысуымен құрылған және бүкілодақтық қажеттілікті
қамтамасыз ететін. Республикада бар мұнай-химия
кәсіпорындары әкелінетін өнімдерді, негізінен ресейлік
өнімдерді өңдеуге бағдарланған еді.
2000 жылдардың басында Қазақстанда кеңес дәуірінде
жұмыс істеген химия және мұнай-химия саласындағы
ондаған кәсіпорындардың ішінде тек бірнешеуі ғана жұмыс
істеп тұрды.
«Банкроттық туралы» 1997 жылғы 21 қаңтардағы
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 1999-2000
жылдары саладағы және жекелеген компаниялардағы
ахуалды
жақсарту
мақсатында
мұнай-химия
бейіні

кәсіпорындарының жаңа меншік иелерін айқындауға және
өндіріс архитектурасын қалпына келтіруге мүмкіндік беретін
банкроттық рәсімдері жүргізілді.
1976-1980 жылдары КСРО Министрлер Кеңесінің
Қаулысына сәйкес компенсациялық келісімдер негізінде
«Литвин» француз фирмасының жиынтық импорттық
жабдығы негізінде салынған Шевченковский пластмасса
зауыты (Маңғыстау облысындағы ЗПМ) полистирол
пластиктерін өндіру бойынша КСРО аумағындағы ең ірі
кешен болды. Зауыттың бас жобалаушысы сол кездегі
Ленинградтық
«Пластполимер»
компаниясы
болды.
Зауыттың негізгі технологиялық тізбегі этилен (қуаттылығы
- жылына 100 мың тонна), этилбензол (жылына 346,3 мың
тонна), стирол (жылына 300 мың тонна), соққыға төзімді және
жалпы мақсаттағы полистирол (жылына 110 мың тонна) және
көбіктенетін полистирол (жылына 100 мың тонна) өндірісін
қамтыды. Кеңес заманында бұл зауыт Одақ бойынша осы
өнімнің жалпы өндірісінің жартысынан көбін өндіретін. 1992
жылғы маусымда КСРО ыдырағаннан кейін Шевченковский
ЗПМ «АКПО» АҚ болып қайта құрылды, ол 1993 жылға дейін

мономер (стирол) синтезінен бастап бисер және түйіршіктер
түрінде полистиролдың дайын түрлерін өндіруге дейінгі толық
технологиялық схема бойынша жұмыс істеді. 1993 жылы
желтоқсанда болған апат «Алкар» этилбензол қондырғысын
істен шығарды, бұл апат зауытты импорттық этилбензолды
негізгі шикізат ретінде қолдана отырып, қысқартылған схема
бойынша жұмыс істеуге мәжбүр етті. «АКПО» акционерлік
қоғамы (Ақтау қаласы) туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 1998 жылғы 7 желтоқсандағы №1248 қаулысына
сәйкес банкроттық рәсіміне бастамашылық етілді, ол мүліктік
кешенді сатудың ерекше шарттары айқындалған Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 7 тамыздағы №1215
P001215 қаулысымен аяқталды. 2001 жылғы сәуірде «АКПО»
АҚ банкрот–кәсіпорнының мүліктік кешені сауда-саттық
нәтижесінде 85 млн 849 мың теңгеге голландтық әдіс бойынша
ашық сауда-саттықта ресейлік «Экстрапласт сауда үйі»
ЖШҚ-ға сатылды, ол өзінің бұрынғы позицияларын қалпына
келтіруге кірісті. Нарықтық экономика тұрғысынан зауытта
Қытай мен Ресейде елеулі нарықтық әлеуеті бар полистирол
өндірісінің барлық бастапқы технологиялық тізбегін қалпына
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келтіру мақсатқа лайық әрі қажет болды, Қытай сол кезде
жыл сайын 1 млн тоннаға дейін осы өнімді импорттайтын, ал
Ресейдің оны өндіретін қуаттылықтары шектеулі болды. Сол
уақытта ресейлік иеленушіде болған өндірісті техникалық
қайта жарақтандыру және кеңейту жоспарында 10 жыл ішінде
банк пайыздарын есепке алғанда 1249 млн АҚШ долларын
инвестициялау көзделген еді. Алайда, әуел бастан-ақ бұл
жоспар инвестиция сомасымен ғана емес, сонымен қатар
қаржыландыру көздерімен де (өнімді экспорттау арқылы өтеу
жоспарланған несие қаражаты) айтарлықтай күмән туғызды.
Ол уақытта Қазақстанда осынша көлемдегі кредитті ешкім
бере алмайтын еді. Көп ұзамай күмән да сейілді - ресейлік
инвестор шаруашылықпен айналысқан үш жылдың ішінде
зауыт кей-кейде ғана жұмыс істеп, көбінесе тоқтап тұрды, араарасында оның жобалық қуаттылығы 8-15% жетіп отырды.
Қуаттылығы жылына 30 мың тонна өнім шығаратын,
1996 жылдан бастап тұрып қалған және жедел
реанимациялауды қажет ететін басқа мұнай-химия
кәсіпорнының - «Полипропилен» ААҚ (Атырау қ.) мүлкін 1999 жылғы 10 қарашада өткен ашық аукционның нәтижесі
бойынша «Эксрапласт»-пен байланысты «Композициялық
материалдар мен пластмасса зауыты» ЖАҚ (КМПЗ», Томск
қ.) сатып алды. Жаңа меншік иесінің келуімен Montedison
фирмасының жабдығымен жарақталған, жаңа құрылған
«Полипропилен зауыты» ЖШС-да жөндеу-қалпына келтіру
жұмыстары басталды, Ресей мен Әзірбайжаннан пропилен
жеткізуге және дайын өнімді өткізуге келісімшарттар жасалды.
Алайда, қазақстандық коммерциялық банктердің
біріне «Экстрапласт сауда үйінің» кредиттерін төлеу бойынша
борыштардың нәтижесінде Ақтау ПМЗ мүліктік кешені
2004 жылғы мамырда кепіл мүлкі ретінде Алматылық
Sat&Company компаниясының сауда-саттығында сатылды,

осы компания «Экстрапласттан» Атыраудағы «Полипропилен
зауыты» ЖШС-ны қоса сатып алды. Ақтау ПМЗ мен
«Полипропилен» ақтаулық зауытын ресейлік инвесторды
содан кейін қазақстандық инвесторды тарта отырып бірыңғай
өндірістік кешенге біріктіру сәтсіз аяқталғаннан кейін, 2004
жылы желтоқсанда осы екі зауытты 50% акциясы бойынша
Sat&Company-дан «ҚазМұнайГаздың» еншілес кәсіпорны
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ сатып алды. Бірақ, екі
кәсіпорынды реанимациялауға жұмсалған күш-қимылдарға
қарамастан, дайын өнімнің өзіндік құнын оның нарықтық
бағасынан жоғары ететін қымбат шетелдік шикізатты
жеткізуді қамтамасыз ету аса қиын шаруа болғандықтан,
Қазақстанда полистирол өндірісі толық тоқтап қалды.
Қалпына келтіру іс-шаралар кешені жүргізілгеніне
қарамастан, уақыт өте келе ТМД және Шығыс Еуропа
аумағында химиялық талшықтардың - метаарамидті
жіптің жалғыз өндірушісі болуға мүмкіндігі болған ірі
«Казхимволокно» ЖШС, сондай-ақ Қазақстандағы бірқатар
басқа да химия және мұнай-химия кәсіпорындары жұмыс
істемей қалды.
2000 жылдың басында қаланған индустриялықинновациялық даму курсы Қазақстан экономикасының негізгі
тәуекелдерін стратегиялық тұрғыдан дұрыс сәйкестендірді:
экономиканы
әртараптандырудың
және
шикізаттық
тәуелділіктен кетудің баламасыз бағыты таңдап алынды. Осы
арада шикізат экспортынан тез пайда алуға бағытталған ірі
қазақстандық бизнестің экстенсивті өсу сипаты анағұрлым
жоғары деңгейге ауысуға мүмкіндік бермеді. Мемлекеттің
бастамалары бизнес-қоғамдастықтың тиісті қолдауына ие
болмады, себебі әртараптандырудың белсенді ойыншысы
болу және Қазақстан үшін жаңа, инновациялық бизнес
құру, әлемдік нарыққа шығу және бәсекелесу, стратегиялық
серіктестер ретінде әлемнің жетекші компанияларын
тарту үшін жас ұлттық бизнес ол кезде күшейе қоймаған
еді. Сәйкесінше, бизнестің басымдықтары қосылған құны
жоғары өнім шығаратын өндіруші өндірісті дамыту бойынша
мемлекеттің басымдықтарымен өзара байланыса алмады.
Мемлекеттің химия және мұнай-химия өнеркәсібін
дамыту жөніндегі саясатын қалыптастыру үшін саланы
дамытудың проблемалары мен перспективалары көрсетілетін
жалпылама құжат әзірлеу қажет болды. Осыған байланысты
Қазақстан Республикасының химия және мұнай-химия
өнеркәсібін қалпына келтіру мен дамыту жөнінде 20012002 жылдарға арналған алғашқы бейіндік бағдарламасы
әзірленді. Бұл бағдарламада саланың қызметін қалпына
келтіру және оның тұрақты жұмыс істеуі, химия және мұнайхимия өнімдерінің номенклатурасын, инвестиция көздерін
сақтау, экспорттық потенциалды арттыру үшін импортты
алмастыратын өнімдерді шығаратын қуаттылықтар салу үшін
жағдай жасау көзделді.
Елімізде мұнай-химияның дамуына Теңіз, Қарашығанақ,
Қаражанбас және басқа кен орындарында өндірістік
көрсеткіштердің өсуі ықпал етті, мұнда көп компонентті
стратегиялық мұнай-химия шикізаты болып табылатын
өндірілетін ілеспе газдың айтарлықтай көлемі мақсатсыз
жағылатын еді. Алауларда газдарды жағу бойынша
халықаралық ұйымдар енгізген, мемлекетіміздің қолдауына
ие болған шектеулер маңызды рөл атқарды.
Барлық мұнай-химия және көптеген химиялық процестер
катализаторларды
пайдалануға
негізделгенін
ескере
отырып, жоғары технологиялық мұнай-химия өндірістерін

ұйымдастырумен қатар, катализатордың ғылыми мектебі
ең озық болған Қазақстанда катализаторларды шығару
жөніндегі өндірістерді құру талап етілді.
Мұнай өңдеу мен мұнай химиясының отандық базасын
құру кейінгі жылдары саланың басты бағыты болуға тиіс еді.
2001-2005
жылдары
Қазақстанның
мұнай-газ
өңдеу саласын түбегейлі құрылымдық қайта құру үшін
республиканың мұнай-химия кешендерін құру жағына қарай
негіз қаланды. Phillips Petroleum Kazakhstan зерттеуіне сәйкес
елімізде шамамен құны 1,5-2 млрд АҚШ доллары болатын
полистирол мен полиэтилен шығаратын зауыт салу мақсатқа
сай болды. Бейінді министрліктің бағалауы бойынша
полиэтилен, полипропилен, стирол және полистирол,
этиленгликоль және бензол, метанол шығару жөніндегі,
яғни базалық мұнай-химия өнімін алу жөніндегі мұнайхимия объектілерін ұйымдастыру неғұрлым экономикалық
тиімді болуға тиіс еді, ал кейіннен мұнай-химия өнімдерінің
кең гаммасын (синтетикалық каучук, хош иісті қосылыстар,
мотор майлары және басқа да өнімдер), оның ішінде мұнай
мен мұнай шламдарын пайдалану негізінде шығару жөніндегі
инвестициялық жобаларды іске асыру көзделді. Мұнай-химия
саласы дамытылатын негізгі өңірлер - мұнайлы Атырау,
Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Қызылорда облыстары, сондайақ отандық үш МӨЗ-дің бірі орналасқан Оңтүстік Қазақстан
өңірі болуға тиіс еді.
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың қызметін қалпына
келтіруге, оларды жаңғыртуға және шикізат көздеріне жақын
жаңа заманауи өндірістер құруға үміттене отырып, Үкімет
2001-2002 жылдарға арналған химия және мұнай-химия
өнеркәсібін қалпына келтіру мен дамыту бағдарламасы,
2003-2015 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық
даму стратегиясы, 2004-2010 жылдарға арналған газ
саласын дамыту бағдарламасы, 2004-2010 және 20082013 жылдарға арналған мұнай-химия өнеркәсібін дамыту
бағдарламасы, 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік
үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы,
Қазақстан өнеркәсібінің мұнай-химия және химия салаларын
2015 жылға дейін дамыту тұжырымдамасы сияқты әртүрлі
мамандандырылған құжаттарды әзірлеуге назар аударды.
Мысалы, 2004-2010 және 2008-2013 жылдарға арналған
ҚР мұнай-химия өнеркәсібін дамыту бағдарламасына сәйкес
саладағы жобаларды жандандыру екі бағыт бойынша
көзделген. Біріншісінде «Ұлттық индустриялық мұнай-химия
технопаркі» АЭА базасында базалық және қосылған құны
жоғары мұнай-химия өнімдерін шығару үшін көмірсутек
шикізатын терең өңдеу бойынша мұнай-химия өндірістерін
құру көзделді. АЭА мәртебесі қатысушыларға кедендік
және салықтық преференцияларды көздейді, ол өндіруге
жоспарланған қазақстандық мұнай-химия өнімінің өзіндік
құнын азайтуға, оның халықаралық нарықтағы бәсекеге
қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік берді. Мұнай-химия
бейінінің АЭА құру негізінде АЭА-ға шикізат, өндірістік
және инфрақұрылымдық ресурстарға жақын орналасқан
әртүрлі географиялық аумақтарды қосу сияқты шатырлы
немесе кластерлік қағидат қаланды. Ол кезде кластерлердің
табыстылығын мұнай-газ химиясы саласы дамыған елдер Сауд Арабиясы, БАӘ, Оңтүстік Корея, Сингапур, Ресей және т.б.
тәжірибесі дәлелдеген болатын. Әдетте, әрбір жағдайда жеке
инфрақұрылым құру және алыс қашықтықтарға тасымалдау
кезінде шикізат құнын қолайлы деңгейде ұстау мемлекет
тарапынан елеулі шығыстарды талап етеді және жобалардың

рентабельділігін төмендетеді. Сонымен қатар, «зәкірлік
өндірістерді» бір жерге орналастыру инфрақұрылымды
бірлесіп пайдалану және логистиканы арзандату, өнімді
жеткізу мерзімдерін қысқарту, ұйымдастыру мәселелерін тез
шешу есебінен кәсіпорындардың рентабельділігін арттырды,
мұнаң өзі одан әрі жаңа өнімдерді шығаруды және олардың
синергиясын қамтамасыз етеді. Бейіндік бағдарламаны
әзірлеу кезінде елде АЭА қалыптастыру тұжырымдамасы,
техникалық-экономикалық негіздеме, қоршаған ортаға
әсерді бағалау (ҚОӘБ) әзірленді, «Ұлттық индустриялық
мұнай-химия технопаркі» АЭА туралы ереженің жобалары,
Үкіметтің қаулылары, Қазақстан Республикасы Президентінің
Жарлығы дайындалды. «Ұлттық индустриялық мұнай-химия
технопаркі» АЭА материалдарына мемлекеттік және салалық
қорытындылар, Индустрия және сауда министрлігінің арнайы
экономикалық аймақтар мәселелері жөніндегі сараптамалық
кеңес отырысының хаттамасы енгізілді. Ал 2007 жылдың
5 қарашасында Атырау қаласында қоғамдық тыңдаулар
өткізілді. Атырау облысында АЭА аумағына 1787,4 гектар жер
бөлінді.
Екінші
бағытта
базалық
мұнай-химия
өнімін
қосымша қайта өңдеуді ұйымдастыру және өнеркәсіптік
және тұтынушылық мақсаттағы қосылған құны жоғары
инновациялық өнім шығару үшін шағын және орта бизнес
кәсіпорындарын салу көзделді. Қазақстанның батыс өңірінің
экономикасында мұнай-газ саласының басым болуы
кәсіпкерлік саланың оған ерекше көз тігуіне себепші болды.
Өңірдің барлық облыстарында ілеспе сервистік қызметтер,
машина жасау және инфрақұрылым, оның ішінде көлік
коммуникациялары жеткілікті түрде дамыған.
Ірі жобаларды табысты іске асыру үшін негізгі
міндеттердің бірі мемлекеттің инфрақұрылым құрылысын
аяқтауы болып табылады. 2009-2011 жылдары АЭА
инфрақұрылымы
үшін
жобалау-сметалық
құжаттама
әзірленді және концессиялық заңнаманың мүмкіндіктерін
пайдалана отырып, бюджеттік қаржыландыру шеңберінде
негізгі объектілердің, оның ішінде энергиямен және сумен
қамтамасыз ету, көлік, телекоммуникация және басқа да
объектілердің құрылысы басталды.
АЭА аумағындағы жоспарланып отырған бейінді
кластер шатырлы тип бойынша жұмыс істейтін бірқатар
кәсіпорындарды қамтуға тиіс еді, бұл ретте оның «жүрегі»
алғашқы интеграцияланған газ-химия кешені болуға тиіс
еді. Инвестиция салу үшін аса тартымды мұнай-химия
секторының кәсіпорындары шектес салалардың өтелімділігін
жоғары етіп қана қоймай, үш есе мультипликативті әсер
етті. Алайда, егжей-тегжейлі бизнес-жоспарлардың, қымбат
инвестициялардың боламуы, сондай-ақ ірі шетелдік мұнай
және газ өндірушілердің ел ішінде шикізатты терең өңдеуді
жолға қоюға тиісті қызығушылықтың болмауы - шикізаттың
неғұрлым тиімді әрі қарапайым экспортына зиян келтіре
отырып, мұнай-газ химиясы сегментінің өнеркәсіпте өз
тауашасын иелене алмауына әкелді. Үкіметтің үміті шетелдік
инвесторларға ғана емес, қазақстандық инвесторларға да
жүктелді. Соңғы жылдары олардың көпшілігі аяқтан нық
тұрды, сапалы менеджментке ие болды.
Инвестициялық жобалардың ауқымын, олардың
әлемдік деңгейге сәйкестігін, сондай-ақ жобаларға салынатын
инвестициялардың көлемін назарға ала отырып, Қазақстан
Республикасының Үкіметі мемлекеттік-жекешелік әріптестік
тетіктерінің негізінде бұл үшін қолайлы экономикалық,
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әкімшілік және инфрақұрылымдық жағдайлар жасау
туралы шешім қабылдады. Мұнай-газ химиясы өндірістерін
шикізатпен (газбен) қамтамасыз ету мәселесін шешу
үшін «Газ және газбен жабдықтау туралы» Заңға елеулі
өзгерістер енгізілді. Біріншіден, «мұнай-газ химиясы өнімдерін
өндіру үшін тауарлық газды пайдаланатын өнеркәсіптік
тұтынушы» деген анықтама енгізілді. Екіншіден, осы санат
үшін газдың баға белгілеуінің арнайы формуласы әзірленді
және республикалық газ теңгерімі шеңберінде шикізаттың
(тауарлық газдың) қажетті көлемдерін жобаға резервке қою
мүмкіндігі берілді. Сондай-ақ мұнай-газ химиясы өнімдерін
өндіру үшін мемлекет реттейтін баға бойынша сұйытылған
мұнай газын сатып алу құқығы белгіленген. Шетелдік
жұмыс күшін тарту рәсімі жеңілдетілді. 4-5 қайта бөліністегі
көмірсутек шикізатын терең өңдеу бойынша өндірістер құру
жөніндегі өршіл міндетті іске асыру мақсатында қосылған
құны жоғары бәсекеге қабілетті саланы құруға бағытталған
нақты міндеттер мен шаралар тұжырымдалған 2025 жылға
дейін мұнай-газ химиясы саласын дамыту жөніндегі ұлттық
жоба (орта мерзімді кезең) және Ұзақ мерзімді кезеңге
арналған мұнай-газ химиясы саласын дамыту жөніндегі даму
стратегиясы әзірленеді.
Осы және басқа да шаралардың арқасында 2021 жылғы
жағдай бойынша Қазақстан мұнай-газ химиясы саласындағы
өзінің инвестициялық портфелінде орындалған жобалардан
басқа, тағы да бірнеше перспективалы ауқымды жобаларға ие
болды, оларды іске асыру тәуелсіздік таңында фантастикалық,
шындыққа жанаспайтын уақиға болып көрінді. Осылардың
ішіндегі ең ірілері - қуаттылығы жылына шамамен 500 мың
тонна полипропилен өндіретін кешеннің құрылысы; қуаты
жылына 1,25 млн тонна полиэтилен шығаратын кешен; Атырау
МӨЗ-де өндірілетін және әзірге Ресейге экспортталатын
параксилол шикізаты болып табылатын өнім түрлерін жылына 375 мың тонна терефталь қышқылын және 400
мың тонна полиэтилентерефталат (ПЭТФ) өндіретін зауыт;
жылына жобалық қуаты 186 мың тонна бутадиен және оның
туындыларын өндіретін жоба және басқалары.
Барлық төрт өндіріс Атырау облысында, АЭА аумағында,
көмірсутек шикізаты көздерінен бірнеше шақырым жерде –
Теңіз және Қашаған кен орындарында орналастырылды, бұл
маңызды фактор болып табылады.
Алғашқы екі жобаны ҚР Үкіметі интеграцияланған
газ-химия кешенінің брендімен біріктіргеніне қарамастан
(олар тек бірінші және екінші фазаларға – полипропилен
және полиэтиленге бөлінген), іс жүзінде екеуі де автономды.
Бітпейтін қаржы дағдарыстарынан туындаған қымбатшылық
салдарынан және шамадан тыс инвестициялық жүктеме
жүктелетін
бірыңғай
акционерлерді
тарту
мүмкін
болмағандықтан қос жоба екіге «жарылды». Полипропилен
өндіретін зауыттың құны 1 млрд 865 млн АҚШ долларына,
ал полиэтилен шығаратын кәсіпорынның құны 6,8 млрд АҚШ
долларына бағаланады.

2011 жылдан бері қалыптасқан полипропилен
жобасын қаржыландыру туралы «Қазақстанның Даму Банкі»
АҚ мен Қытайдың «Эксимбанкі» арасындағы кредиттік
келісімге қарамастан, Kazakhstan Petrochemical Industries
Inc ЖШС («Біріккен химиялық компания» ЖШС - нің 99%-ы «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның толық
бақылауындағы, 1%-ы-қазақстандық «Фирма Алмэкс Плюс»
ЖШС-нің) құрылыс жұмыстарына кіріскен жоқ. Жобаны
«ҚазМұнайГаздың» басқаруына бергеннен кейін ғана 2018
жылы құрылыс жұмыстары жандана бастады. Өткен кезеңде
Қазақ мұнай және газ институтының қатысуымен жобалау
аяқталды, зауыттың бас жоспары мен қажетті технологиялық
схемалар бекітілді, құрылыс кестесі оңтайландырылды және
Қазақстанда ірі жобаларды іске асырып жүрген тәжірибелі
мамандар жұмылдырылды, «Атыраумұнаймаш», Петропавл
ауыр машина жасау зауыты, «Имсталькон» және басқа
да қазақстандық кәсіпорындарға негізгі жабдықтар мен
материалдарды дайындауға тапсырыстар берілді. ЕРСмердігер қытайлық China National Chemical Enginnering Co
(CNCEC) компаниясы болды. Құрылыс алаңдарында жұмыс
істейтін 36 қосалқы мердігерлік компанияның 33-і жергілікті
компания. Кешен алаңы Атырау қаласынан солтүстік-шығысқа
қарай 33 км, Қарабатан станциясынан солтүстікке қарай 8-9
км, жұмыс істеп тұрған теміржол (9,2 км) және автомобиль
(6,3 км) жолдарына жақын орналасқан. Кешен екі негізгі
технологиялық қондырғыдан тұрады: қуаттылығы жылына
503 мың тонна пропанды сутексіздендіру қондырғысы
(CATOFIN технологиясы) және қуаттылығы жылына 500
мың тонна пропиленді полимерлеу қондырғысы (NOVOLEN
технологиясы), сондай-ақ қажетті инфрақұрылым объектілері
бар. Жобаға лицензиар ретінде полимер өндірісі саласындағы
әлемге әйгілі компания - Lummus Technology Inc таңдалды.
Қазақстан Республикасының аумағында және бұрынғы
Кеңес Одағының аумағында мұндай технологиялар алғаш рет
қолданылды. Осыған ұқсас технологиясы мен ұқсас өндіріс
көлемі бар кәсіпорындар тек АҚШ-та (Техас штаты), ҚХР және
Сауд Арабиясында бар.
Полипропилен
кешеніндегі
құрылыс-монтаждау
жұмыстарының аяқталуы 2021 жылғы желтоқсанда
Қазақстанның егеменді дамуының 30 жылдығына сыйлық
болады. Объектіні 2022 жылы пайдалануға беру егемен ел
тарихындағы осы ірі мұнай-газ-химия жобасын іске асыру
ісіне нүкте қояды. Жобаны іске асыру «ҚазМұнайГазға»
полипропиленнің әлемдік нарығына маңызды ойыншы ретінде
шығуға мүмкіндік береді. Полипропилен машина жасауда,
медицинада, электротехникада, буып-түю материалдарын,
ыдыстарды, талшықтарды, ыстық сумен жабдықтауға
арналған құбырлар мен фитингтерді, ұйымдастыру
техникасы мен тұрмыстық электрониканы, халық тұтынатын
тауарларды, бақша және кеңсе жиһаздарын өндіруде
кеңінен қолданылады. Қазақстандағы ең ірі Теңіз кен орнын
әзірлеуші «Теңізшевройл» ЖШС өндіретін пропан - зауытта
пайдаланылатын бастапқы шикізат болады. Перспективада
ассортимент
полимерлерді
пайдаланудың
барлық
практикалық бағыттарын қамту мүмкіндігі үшін соққыға
төзімді сополимерлердің маркаларымен толықтырылатын
болады. Полипропиленнің өзіндік құнының төмендігі және
тамаша физикалық және химиялық қасиеттері Қазақстан
Республикасында өнеркәсіптің көптеген салаларының
дамуына ықпал ететін болады.

Жоспарланып отырған полиэтилен өндіру жөніндегі
кешенді салу кейіннен саланың жоғары технологиялық
базалық өнімін ала отырып, өңірде мұнай-газ-химия кластерін
құру жөніндегі екінші кезеңге айналады. Полиэтиленге
иілгіштік, мөлдірлік, уытсыздық, жеңіл өңделу және
модификациялану сияқты сипаттар тән. Бұл - әлемдегі ең
танымал полимер, оның жыл сайынғы тұтынылуы жылына 100
миллион тоннадан асады немесе тұтынылатын полимерлердің
жалпы санының 32% құрайды. Полиэтиленге деген жоғары
сұраныс осы полимерден көптеген тұрмыстық және
өнеркәсіптік өнімдер мен тауарлардың, мысалы, полиэтилен
құбырлары, құрылыс және орауыш материалдар және т. б.
жасалатынына байланысты. Полиэтилен өндірісі бу крекинг
(пиролиз) қондырғысы, полимерлеу қондырғысы, сондай-ақ
этиленді димеризациялаудың қосалқы қондырғысы сияқты
технологиялық қондырғыларды қамтитын болады.
Полиэтилен шығаруға арналған өндірісті салу үшін
жобада «ҚазМұнайГаздың» мүддесін білдіретін KLPE
ЖШС үш жобаны іске асыруды жоспарлап отыр: Теңізден
Қарабатанға және полиэтилен өндіретін зауыттың өзіне
сұйық этан тасымалдауға арналған, құрғақ газдан жылына
1,6 млн тонна этан ала отырып, этан құбырының ұзындығы
- 205 км, қуаттылығы жылына 9,1 млрд текше метр газ бөлу
қондырғысын (ГБҚ) салу. Полипропилен зауытына шикізат
жеткізудің сенімділігін қамтамасыз ету үшін 2020 жылғы
тамызда KLPE мен ТШО газ бөлу қондырғысын жобалау
кезінде өзара іс-қимылдың базалық шарттары бойынша
келісімге қол қойды, бұл келісімде өңделген газды ТШО-ға

жылына 7,3 млрд текше метр көлемінде қайтару көзделген.
FEED (базалық жоба) кезеңінің жобалау жұмыстарын
әзірлеуге JGC Corporation компаниясы тартылды, Honeywell
UOP (АҚШ) компаниясы этан алу және пропан тазарту
технологияларының лицензиары ретінде айқындалды.
Жоба аясында пиролиз процесінің лицензиарлары ретінде
өндірісте өзіндік ерекшеліктері мен ноу-хау шешімдері бар
KBR, Linde, McDermott, Technip компаниялары сияқты әлемдік
көшбасшылар қарастырылып отыр. Полимерлеу процесі
үшін Chevron Phillips Chemicals, Univation Technologies, Lyondell
Basel, Sabic, Mitsui және т.б. сияқты ірі лицензиарлардың
технологиялары зерттеліп жатыр. Полиэтилен өндіру үшін
шикізат ретінде Теңіз және Қашаған кен орындарынан
жылына 6,3 млрд текше метр көлемінде газ пайдаланылатын
болады.
Бұрын осы жобаға ірі шетелдік компаниялар
қызығушылық танытқан еді: 2011 жылы Қазақстан
мен Корея Республикасының Президенттері Нұрсұлтан
Назарбаев пен Ли Мен Бактың қатысуымен кореялық
LG Chem Ltd Қазақстанмен бірлескен кәсіпорын туралы
келісімге қол қойды; алайда, дүниежүзілік экономикалық
дағдарыс бұл компанияның инвестициялық жоспарларына
түзетулер енгізді; 2018 жылы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ
мен араб-австриялық Borealis (Mubadala - 64%, OMV - 36%) те
Borstar патенттелген технологиясы негізінде этан крекингқондырғысын және болашақта крекинг-қондырғыны одан
әрі кеңейту мүмкіндігімен жылына жиынтық қуаты 1,25 млн
тонна полиэтилен шығаратын екі қондырғы салуды көздейтін
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жобаны әзірлеу туралы келісімге қол қойды, алайда, 2020
жылы, мемлекеттік қолдау шараларының пакеті бекітіліп,
жобалау мен құрылымдау сатысына көшу қажет болатын
үкіметаралық келісім мен үкіметтік қолдау туралы келісімді
әзірлеудің соңғы кезеңінде, Borealis Cоvid-19 коронавирустық
инфекциясының
таралуынан
туындаған
жаһандық
дағдарысқа және мұнай бағасының төмендігіне байланысты
жобадан шығатынын жариялады. Осы оқиғалармен қатарлас
басқа стратегиялық серіктесті іздеу басталды. Жобаны іске
асыру үшін ұсынылатын жағдайлар пакеті жақсартылды, атап
айтқанда, болашақ полиэтилен өндіру зауытына шикізатты
үздіксіз жеткізу үшін газ бөлу қондырғысын жобалау
басталды.
Серіктесті жан-жақты іздеу нәтижесінде 2021 жылғы
маусымда «Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ, «ҚазМұнайГаз» ҰК
АҚ және Ресейдің ірі мұнай-газ химиясы өндірушісі «СИБУР
Холдинг» ЖАҚ арасында интеграцияланған газ-химия
кешенін салу жобасы бойынша үшжақты келісімге қол
қойылды. «СИБУР» коғамы жобаға кіру туралы оң шешім
қабылдаған жағдайда біздің еліміз үшін маңызды кешенді
жүзеге асыру үшін қажет сенімді серіктес пайда болады.
Сондай-ақ, бұл жобаға біздің тарапымыздан жан-жақты
қолдау көрсетілетінін атап өткім келеді. Біз оны табысты
іске асыру үшін барлық қажетті шараларды қабылдайтын
боламыз», - деп атап өтті «Қазмұнайгаз» Басқарма Төрағасы
Алик Айдарбаев. «СИБУР» мұнай-газ химиясы саласындағы
ауқымды инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша
бірегей тәжірибесі бар компания және бизнестің мұнайхимия бөлігін, оның ішінде жаңа нарықтарға шығу есебінен
кеңейтуге қызығушылық танытып отыр. Жобаларды бірлесіп
іске асырған жағдайда, біз серіктестермен жобаларды іске
қосу және әлемдік деңгейдегі полимер кешендерін пайдалану
бойынша жинақталған сараптамамен бөлісе алатынымызға
қуаныштымыз. Серіктестердің мұнай мен газды өндіру,
тасымалдау және өңдеу бойынша ірі өндірістік нысандарды
салу және пайдалану ісінде тәжірибелері мол және өз кезегінде
жобаларға қажетті шикізаттық қолдау көрсете алады және
кәсіпорындарды арнайы экономикалық аймақ шеңберінде
қолданыстағы инфрақұрылыммен қамтамасыз етеді», деп атап өтті өз кезегінде «СИБУР Холдинг» ЖАҚ Басқарма
Төрағасы Дмитрий Конов.
Бір-бірімен байланысты екі жобаның перспективаларын
бағалай отырып, «ҚазМұнайГаз «ҰК» АҚ Басқарма
төрағасының өңдеу және маркетинг жөніндегі орынбасары
Данияр Тиесов оларды іске асыру Қазақстан өнеркәсібінің
дамуына үлкен серпін беретінін мәлімдеді. «Біздің мұнай
өндіріп жатқанымызға 120 жыл болды, мұнайды мұнай
өнімдеріне қайта өңдеп жатқанымызға 75 жыл болды, енді
біз мұнай-газ химиясының жаңа саласын игеріп жатырмыз»,
- деді ол.
«Біріккен химиялық компания» ЖШС (90%) және Propylene
Pack ЖШС (10%) полимерлік ыдыс (қаптар), полипропилен

және полиэтилен үлдірін өндіру үшін салған, 2012 жылдан
бастап жұмыс істеп келе жатқан «Полимер Продакшн» ЖШС
импортталатын шикізатты емес, өз шикізатын пайдаланып
артықшылыққа ие болды және болашақта интеграцияланған
газ-химия кешені жобасында өз орнын алуды жоспарлап
отыр.
2022 жылы Zhaik Petroleum ЖШС Батыс Қазақстан
облысында АА класты метанол мен орташа жылдық қуаты
350 мың метрикалық тонна дизель отыны компонентін
өндіретін газ-химия кешені құрылысының жобасын іске
асырмақшы. Жобаның бірлескен әзірлеушісі - Westgasoil Pte
компаниясы. Ltd. (Сингапур). Инвестициялар көлемі 166,1
млн АҚШ доллары көлемінде бағаланады, қаржыландыру
құрылымы: 30% жеке инвестициялар (Haldor Topsoe,
Дания, Sanli Technologies, Қытай және SAS, Германия), 70% «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мемлекеттік қаражаты. Батыс
Қазақстан облысының бюджетіне түсетін болжамды салық
түсімдері 2022-2042 жылдардағы пайдалану кезеңіне 66 млрд
теңгені құрайды. Өткізу нарықтары Қазақстан (62%) және
Ресей (38%) болады. «Атырау МӨЗ» ЖШС және «Эктохим»
ЖШҚ-мен алдын ала off-take келісімшарттары жасалды.
Метанол өндірудің технологиялық процесі Haldor TOPSOE GTM
(Gas To Methanol) технологиясы бойынша жүзеге асырылады:
1. күкіртсіздендіру; 2. газды қайта өңдеу (сутекке, көміртегі
монооксидіне және көміртегі диоксидіне); 3. синтез; 4. соңғы
өнімді қоспалардан тазарту. 2020 жылы Батыс Қазақстан
облысында АА класты метанол мен дизель отынының
компонентін өндіру бойынша газ-химия кешенін салу жобасы
Kazakh Invest АҚ ұлттық компаниясының инвестициялық
ұсыныстар тізбесіне енгізілді.
2023 жылы тағы бір «Оңтүстік» арнайы экономикалық
аймағының аумағында Шымкент қаласының Еңбекші
ауданындағы (Түркістан облысы) «Шымкент химия
компаниясы» ЖШС («АЛМЭКС» Холдинг тобы» АҚ
құрылымына кіреді) 36 млн АҚШ долларын инвестициялап,
метил-трет-бутил эфирін өндіру зауытын салуды жоспарлап
отыр. Полипропилен өндіретін кәсіпорынның қуаты жылына
81 мың тонна, бензинге арналған октанды арттыратын
қоспасы - жылына 57 мың тонна. Метил-трет-бутил эфирі
Шымкент МӨЗ-де К4 және К5 экологиялық класты жоғары
октанды бензин өндіру үшін пайдаланылатын болады.
Жобаны іске асыру «Оңтүстік» АЭА-да мұнай-химия кластерін
құру жолымен республиканың өңдеу өнеркәсібінің үлесін
ұлғайтуға ықпал етпек. Жаңа зауыт салу үшін «Қазақстан
Даму Банкі» АҚ (ҚДБ) 2020 жылы 10 жылға дейінгі мерзімге
9 млрд теңге сомасында қарыз бөлді. Бұл ретте жобаның
толық құны 13,7 млрд теңгені құрады. Қалған 4,7 млрд
теңге инвестицияны «Шымкент химиялық компаниясы»
ЖШС өз қаражаты есебінен салды. Зауыт жобасы МТБЭ
өндірісіндегі халықаралық көшбасшылардың бірі болып
табылатын Axens француз компаниясының әлемге әйгілі
Etherification технологиясының негізінде әзірленген. Зауыт
құрылысы Қазақстандағы МТБЭ-ге деген үлкен сұранысқа
негізделген. Мысалы, ішкі нарықтың жылдық қажеттілігі 80
мың тоннаны құрайды. Компанияның жоспары бойынша,
зауыт өнімі Қазақстандағы өндірістердің қажеттіліктерін
өтеп қана қоймай, басқа елдердің (Ресей, Қытай, Түркия,
Жапония және т.б.) нарықтарына шығарылатын болады.
Зауыт құрылысы кезеңінде 800 жұмыс орнын, ал зауыт
пайдалануға берілгеннен кейін 350 жұмыс орнын ашу көзделіп
отыр. Шымкент МТБЭ өндіру зауытына мұнай-газ саласын
дамыту және көмірсутектерді кешенді өңдеуді тереңдету

«...облыс экономикасын дамыту бойынша
мұнай-газ химиясына үлкен үміт артылып отыр.
… Бұл сала - өңірдің және бүкіл елдің болашақ
экономикасының негізі».
Қасым-Жомарт Тоқаев,

ҚР Президенті 2021 жылы Атырау облысының әлеуметтік-экономикалық
дамуы мәселелері жөніндегі кеңес барысында

жөніндегі стратегиялық мемлекеттік міндеттер жүктелген.
Жаңа зауытты іске қосу Қазақстанның өңдеу өнеркәсібінің
үлесін арттырады, сондай-ақ қосылған құны жоғары мұнайхимия өнімдерін шығаруға мүмкіндік береді. Жоба Қазақстан
Республикасының Индустрияландыру картасына енгізілген.
Бұдан басқа, 2023 жылы Standard Petroleum & Co
(«Оңтүстік» қаржылық Сауда-өнеркәсіптік корпорациясына

кіреді) Түркістан облысының Ордабасы ауданында 257,45
млн АҚШ доллары инвестициясымен мотор отындары
мен мұнай-химия өнімдерін өндіруге арналған «Стандарт
Петролнефтехим» мұнай-химия комбинатын салады. Мұнда
мұнайды терең өңдеудің дәстүрлі емес технологиясын, атап
айтқанда циклондық өңдеу түрін – құйынды этерификацияны
қолдану жоспарланып отыр. Зауыттың өндірістік қуаты
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жылына 1 млн тоннадан 1,85 млн тоннаға дейін шикізатты
құрайды. Кеңлік кен орнындағы мұнай, газ конденсаты,
олардың қоспалары шикізат ретінде пайдаланылады, ал
қайта өңдеу өнімдері - 5-сыныпты АИ-95 маркалы бензин,
5 – сыныпты дизель отынының қысқы және арктикалық
сорттары, пропан-бутан отыны, мұнай коксы (бастапқы
кезеңде-М150 мазут), ароматика (БТК) қоспасы, изопропил
спирті, нафталин, полимерлер, карбамид, оксигенаттар
болады.
2024 жылға қарай «АЛМЭКС» Холдинг тобы» АҚ
құрамына кіретін Almex Petrochemical ЖШС Атырау
облысындағы
«Ұлттық
индустриялық
мұнай-химия

технопаркі» арнайы экономикалық аймағының аумағында
қуаты 375 мың тонна терефталь қышқылын (ТФК) және қуаты
430 мың тонна ПЭТФ өндіру зауытын салуды жоспарлап отыр,
ол негізінен off take шартымен Еуропа мен Азия нарықтарына
экспортталатын, сондай-ақ Қазақстанда пайдаланылатын
болады. Зауыт құрылысының бас жобалаушылары Қазақстан
тарапынан Қазақ мұнай және газ институты (ҚМГИ) және
Ресей тарапынан «Қазан ұлттық зерттеу технологиялық
университеті» жоғары білім беру федералдық мемлекеттік
бюджеттік білім беру мекемесінің «Союзхимпромпроект»
жобалау институты («КНИТУ» ФМБОУ «Союзхимпромпроект»
ӨИ) болды.
2025 жылға дейін «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ мен «Татнефть»
ЖАҚ Атырау облысында битум модификациясында
қолданылатын бутадиен каучуктерін өндіру, адгезивтер,
желімдер, резеңкелер және экологиялық шиналар дайындау
бойынша зауыт салуды жоспарлап отыр. Кәсіпорынның
қуаттылығы жылына 186 мың тонна бутадиен каучугін
және 170 мың тонна изобутанды құрайды. Синтетикалық
каучуктар автомобиль шиналарын, жол жабындарын, сондайақ резеңке бұйымдарды өндіру ісінде көптеп қолданылады.

Синтетикалық каучук өндірісінің дүниежүзілік нарығы жыл
сайын шамамен 3% өсе отырып, 5 млн тоннадан асып
жығылады. Зауытқа «Теңізшевройл» ЖШС компаниясы
өндіретін бутан шикізат ретінде пайдаланылады. Дайын
өнім Қарағанды облысындағы KamaTyresKZ шина зауытына,
сондай-ақ Еуропа елдеріне, Ресейге, Қытайға, Түркияға және
басқаларға экспортқа шығарылатын болады. Жобаны іске
асыру құрылыс кезеңінде 2000-ға жуық жұмыс орнын және
зауытты пайдалану барысында 400 жұмыс орнын ашуға
мүмкіндік береді. 2021 жылғы сәуірде өзара іс-қимылдың
базалық шарттары бойынша келісімге және жоба бойынша
негіздемелік шартқа қол қойылды. Ұлттық мұнай-газ химиясы
саласын дамыту үшін маңызды кезең болып табылатын
бутадиен мен синтетикалық каучуктер өндіру жөніндегі
жоба да жоғары технологиялық жоба болып табылады
және Lummus Technologies Inc. бутанды сутексіздендіру,
Lummus-BASF, Nippon Zeon, Lyondell-Basell бутадиен алу,
лицензиялық қондырғыларын, сондай-ақ Versalis, Sabic,
Sinopec синтетикалық каучуктарын алу үшін полимерлеу
қондырғысын қамтиды.
Егер бұл саланың тұтас Қазақстан бойынша
перспективасын
қарастыратын
болсақ,
бір
ғана
интеграцияланған газ-химия кешені мен бутадиен каучуктерін
өндіру зауытының қызметінің болжамданып отырған

экономикалық нәтижесі айтарлықтай: мұнай-газ химиясы
өнімдері өндірісінің көлемі 2030 жылға қарай – 2 млн
тоннадан астам; экспорт 2030 жылы-3 млрд АҚШ долларынан
астам; мәлімделген жобаларды іске асыру үшін тартылған
қаражаттың жалпы көлемі (қарыз қаражаты және шетелдік
инвесторлардың қаражаты) шамамен 13 млрд АҚШ долларын
құрайды; құрылыс кезеңінде 10 000–нан астам жұмыс орны,
пайдалану кезеңінде 2 000–ға жуық жұмыс орны ашылады;
мұнай–газ химиясы жобаларын іске асырудан елдің ЖІӨге қосқан үлесі 2030 жылға қарай 1,3%-дан 1,5%-ға дейін
бағаланады; полипропилен бойынша 2030 жылға қарай
импортты алмастыру 90%-ды, бутадиен бойынша - 70%ды және полиэтилен бойынша - 50%- ы құрайды. Бұл ретте
кешендер арасында пайда болатын синергия терең өңдеу
өндірістерінің тізбегін ұзартуға қызмет етеді. Теңіз шикізаты
базасында негізгі төрт өндірістен басқа (полипропилен,
полиэтилен, ПЭТФ, бутадиен және синтетикалық каучуктер)
моноэтиленгликоль (жылына 140 мың тонна) және карбамид
(жылына 790 мың тонна) шығару өндірісін жолға қою
мүмкіндігі бар.
Жоғарыда аталған барлық жобалар техникалық жағынан
өте күрделі және өндіріс режиміне қойылатын талаптары
бар. Оларды жүзеге асырудың әлеуметтік маңызы жоғары.
Бірінші кезекте тікелей жобаларда жаңа жұмыс орындарын
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ашу, сонымен бірге масштабтың әсері туралы айтылып отыр. Зауыттардың
құрылысы химия, жеңіл, тамақ, автомобиль өнеркәсібі, құрылыс, машина
жасау, медицина және басқа да салаларда бірқатар басқа өндірістерді құруға
негіз болады.
«ҚазМұнайГаз» есептеулеріне сәйкес алдағы жылдары мұнай-газ-химия
жобаларын пайдалану сатысында 1000-нан астам жоғары білікті инженерлер
мен 2000 білікті техникалық мамандар қажет болады. Осыған байланысты
кадрлар даярлау жөнінде жүйелі шаралар қабылдау жөнінде жұмыс жүргізу,
оның ішінде мұнай-газ химиясы саласында кәсіптік стандарттар әзірлеу және
қабылдау; жоғары оқу орындары мен колледждердің ағымдағы білім беру
бағдарламаларын қайта қарау, жаңа пәндерді, оқытудың жаңа стандарттары
мен әдістерін енгізу; дуалды білім беруді енгізу жоспарланып отыр, мұның
өзі білім беру мекемелері мен мұнай-газ химиясы кәсіпорындары арасында
пәрменді ынтымақтастықты жолға қоюға ықпал ететін болады, білім беру

бағдарламалары мен мамандықтар тізбесін
кәсіпорындардың ағымдағы қажеттіліктеріне
бейімдеуге мүмкіндік береді. Мұнай-газ
химиясы саласында ҒЗТКЖ-ны дамыту және
енгізу шеңберінде жүйелі шаралар көзделген.
Ол үшін мұнай-газ химиясын дамыту
үшін құзырет орталықтары мен ҒЗТКЖ
орталықтары құрылатын болады.
Қазақстанда
мұнай-газ
химиясы
саласын дамыту үшін ерекше жағдайлар
жасауға уәде бере отырып, мемлекет
инвестицияларды
қорғауға
кепілдік
береді,
жобаларды
кепілдендірілген
шикізатпен
қамтамасыз
етеді,
жалпы
зауыттық
инфрақұрылым
құрылысын
қаржыландырады, ал барлық жобалар
арнайы экономикалық аймақ шеңберінде іске
асырылып жатқанын ескере отырып, оларды
салық және кеден баждарынан босатты
және шетелдік жұмыс күшін тарту рәсімін
жеңілдетті.
Тұтастай алғанда, барлық жобаларды
іске асыру елдің шикізаттық бағыттан
кетуіне, қосылған құны жоғары өнімдер
шығаруға, өңдеуші өнеркәсіптің үлесін
ұлғайтуға, экономиканы әртараптандыруға
және шағын және орта бизнестің дамуына
серпін беруге мүмкіндік береді. Мұнай мен
газдың құнымен салыстырғанда полимерлер
бағасының неғұрлым төмен құбылмалылығы
экспорттық түсімді болжамдауға мүмкіндік
береді, ал мұнай-газ химиясына салынған
әрбір теңге орта есеппен экономикада төрт
еселенген мультипликативтік әсер береді.
«2030-2035 жылдардан кейін көптеген
Еуропа
елдері
мен
Қытай
дизельді
қозғалтқыштардан бас тартуды жоспарлап
отыр. Осы кезеңде шикі мұнайға сұраныс
қандай болатынын ешкім толық болжай
алмайды. Сондықтан мемлекеттің өз ішінде
мұнайды қайта өңдеу - келешекте тренд
болмақ. Мұнай химиясын қолдау - осы
жағдайдан шығудың басты жолдарының
бірі», - деп атап өтті Қазақстанның энергетика
министрі
қызметін
атқарған
Қанат
Бозымбаев.
Бүгінгі таңда Қазақстанда мұнай-газ
химиясы жобаларын жылдамдатып іске
асырудан айтарлықтай нәтиже күтілетіні
айдан анық: ақырында шикізат бағыты
әлі күнге дейін ЖІӨ өсуіне негіз болған ел
экономикасының қазіргі құрылымын қайта
құруы тиіс.
ҚР
Президенті
Қасым-Жомарт
Тоқаевтың 2021 жылғы Атырау облысының
әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері
жөніндегі кеңесі барысында мәлімдеуінше,
«... облыс экономикасын дамыту бойынша
мұнай-газ химиясы үлкен үміт күттіріп отыр.
... Бұл сала-өңірдің және бүкіл елдің болашақ
экономикасының негізі».

...таяу жылдары мұнай-газ-химия жобаларын пайдалану сатысында
1000-нан астам жоғары білікті инженерлер мен 2000 білікті
техникалық мамандар қажет болады. Осыған байланысты кадрлар
даярлау жөніндегі жүйелі шаралар қабылдау жөніндегі жұмысты
жүргізу, оның ішінде мұнай-газ химиясы саласында кәсіби
стандарттарды әзірлеу және қабылдау жоспарланып отыр.
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«БІЗ ҒИМАРАТТАРЫМЫЗҒА ПІШІН БЕРЕМІЗ, СОДАН КЕЙІН
ОЛАР БІЗГЕ ПІШІН БЕРЕДІ».
Уинстон Черчилль,

британдық мемлекеттік және саяси қайраткер,
1940-1945 және 1951-1955 жж. Ұлыбританияның Премьер-министрі

Т

әуелсіздік таңында Қазақстан бұрынғы КСРО
елдерінің арасында бірінші болып кәсіпкерлерге
жүйелі қолдау көрсетумен, оның ішінде мұнай-газ
секторы үшін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді
(ТЖҚ) отандық жеткізушілердің мүдделерін қорғау жөніндегі
шараларды заңнамалық деңгейде бекітумен айналысты.
Елдің экономикалық өсімн қамтамасыз ететін алдыңғы
шепте дәл осы мұнай-газ саласы болды. Мұнай-газ кен
орындарын тиімді игеру және тіршілікті қамтамасыз ету ісі
әрқашан сапалы мұнай сервистік қызметтерге байланысты.
Қазақстан
Республикасының
Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев 1992 жылғы 5 мамырда Қазақстан
Республикасында кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың
1992-1994 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын
қабылдағаннан соң, содан кейін 1992 жылғы шілдеде
«Жеке кәсіпкерлікті қорғау және қолдау туралы» Заңға
қол қойғаннан кейін, перспективалы мұнай сервистік
мердігерлерге қатысуға үміткер ондаған, тіпті жүздеген
шағын және орта бизнес субъектілері пайда бола бастады.
Алайда,
Қазақстандағы
мұнай
сервисі
нарығында
отандық компаниялар қатысуының мардымсыз үлесі сол
уақыттағы жергілікті бизнестің тиісті қызметтер көрсету
үшін халықаралық талаптарға сәйкес келмейтінін көрсетті.

Мұнай-газ жобаларының акционерлері болып табылатын ірі
салалық корпорациялар тауарларын сатып алуға, сондайақ жұмыстарды орындауға тек шетелдік жеткізушілерді
- ең жоғары деңгейде даярланған әрі талаптарға сәйкес
келетін мұнайшыларды тартуды жөн көрді. Ұзақ жылдар
бойы Қазақстанның мұнай-сервистік қызметтер нарығында
шетелдік және отандық компаниялар мен ұйымдардың
арақатынасын көрсететін құрылымда шетелдіктер басым
болды. Бұл мәселе 2000 жылдардың аяғындағы қаржыэкономикалық дағдарыс жағдайында ғана түзетілді, сол
кезде Нұрсұлтан Назарбаев шетелдік инвесторлардың,
әсіресе жер қойнауын пайдаланушылардың жобаларында
қазақстандық үлесті барынша арттыруға нұсқау берді.
«Бастапқыда барлық серіктестер бұл көзқарасты
оң қабылдаған жоқ, бірақ біз табандылық, қайсарлық әрі
сенімділік таныттық. 2008 жылғы желтоқсандағы шетелдік
инвесторлар кеңесінің отырысында мен Үкімет үшін
қазақстандық үлесті дамыту бірінші мәселе болуы тиіс деп
мәлімдедім», - деп атап өтті Елбасы.
Қазақстандық қамтуды дамыту ҚР Үкіметінің алдына
қойылған стратегиялық міндетке айналды.
Алғаш
рет
мұнай-газ
нарығында
жергілікті
компаниялардың белсенділігі мен өсуі 2000 жылдары, Теңіз

және Қарашығанақ кен орындарында ауқымды және жоғары
технологиялық объектілер салу кезеңінде байқалды. Сол
кезде Теңізде Екінші буын зауыты және Шикі газды айдау
зауыты (ЕБЗ/ШГА), сондай-ақ Қарашығанақ газ өңдеу кешені
мен Қарашығанақ-Үлкен Шаған-Атырау мұнай құбырының
құрылысына мердігерлерді ондаған отандық кәсіпорындар
алды. 2008 жылы «Теңіз Бұрғылау» ЖШС құрылуы елдегі
бұрғылау қызметтерінің нарығын ынталандырды.
2007-2009 жылдары Үкімет ҚР Президентінің
тапсырмасы бойынша шетелдік компаниялардың қызметін
неғұрлым дәйекті түрде бақылауға, олардың шарттық
міндеттемелерін сақтауын қадағалауға, ең бастысы
– Қазақстанның мүдделеріне нұқсан келтіруге жол
бермеуді қамтамасыз етуге кірісті. Ол кезде қазақстандық
компаниялардың даму деңгейі айтарлықтай өсті және
көптеген мұнай-газ жобаларын іске асыру отандық
өндірушілердің қолында екені түсінікті болды, оның үстіне
қаржы секторы бұл үшін жеткілікті капиталға ие болды.
Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Тәуелсіздік дәуірі»
кітабында (Астана қ., 2017 жыл), «бұдан былай нақты
мемлекеттік желі – қазақстандық қамтуды арттыру –
трансұлттық компаниялармен ынтымақтастықта негізгі
және мызғымас сипатқа ие болды» деп жазды. Қазақстандық
тауар өндірушілер ұлттық компаниялармен келісімшарттарға
қол қоя бастады.
«Қазақстандық
мазмұн»
ұғымы
2008
жылы
«Мемлекеттік сатып алу туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі

№303 ҚР Заңының өзгеруіне байланысты пайда болды,
ал 2012 жылғы қаңтардан бастап жаңа заңдар мен
ережелердің енгізілуіне байланысты ол «жергілікті қамту»
деп ауыстырылды. 2008-2010 жылдары ҚР заңнамалық
актілеріне
«отандық
(қазақстандық)
жұмыстарды,
көрсетілетін қызметтерді жеткізуші» және «отандық
(қазақстандық) тауарларды өндіруші» немесе бірлесіп «ұлттық жеткізушілер» деп аталатын ұғымдар енгізілді. Заңда
жұмыскерлердің ≥ 95% ҚР азаматтары болып табылатын
жеке және заңды тұлғалар, ал тауарлары CT-KZ сертификаты
бар қазақстандық тауар өндірушілер отандық жұмыстарды,
қызметтерді жеткізуші деп белгіленді. Ұлттық жеткізушілерге
жер қойнауын пайдаланушылардың тендерлерге қатысуы
кезінде 20% шартты жеңілдік құқығы берілді. Іс жүзінде
барлық жер қойнауын пайдаланушыларға ТЖҚ-дағы
жергілікті қамту бойынша пайыздық келісімшарттық
міндеттемелер (мысалы, сатып алынатын тауарларда - 30%,
жұмыстарда, көрсетілетін қызметтерде-85%) және өздерінің
тендерлер
туралы
хабарландыруларында
жергілікті
қамтудың талап етілетін пайызын (0-ден 100% - ға дейін)
көрсету міндеті бекітілді.
Мұнай-газ жобаларын қоса алғанда, республикадағы
өнеркәсіптік жобаларда тауарлардың, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтердің (ТЖҚ) қазақстандық үлесін
дамыту мақсатында Үкімет 2010-2014 жылдарға арналған
арнайы бағдарлама қабылдады. Осы бағдарламаға сәйкес,
2014 жылға қарай жер қойнауын пайдаланушылар жергілікті
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тауарларды экономикалық тиімді өндіру деңгейін 16%–ға
дейін, жұмыстар мен қызметтерді 85%-ға дейін; олардың
жобаларында жұмыс істейтін қазақстандық персоналдың
пайызы: жоғары буын менеджерлерін 70%-дан кем емес,
орта буын менеджерлерін, инженерлік-техникалық персонал
мен жұмысшы мамандықтарын 90%-дан кем емес көлемде
арттыруға міндетті болды. Мемлекеттік мекемелер мен
ұйымдар, ұлттық холдингтер мен компаниялар, сондай-ақ
жүйе құраушы кәсіпорындар үшін бұл көрсеткіштер: тауарлар
бойынша - 60%, жұмыстар мен қызметтер бойынша-90%ды құрады. Бағдарламаны қаржыландыру республикалық
бюджет қаражаты есебінен 2845,6 млн. теңге мөлшерінде
жүзеге асырылды. Біріншіден, бағдарлама қабылданған соң
қазақстандық бизнес жер қойнауын пайдаланушылардың
сатып алу жоспарларына тікелей қол жеткізе алды. Егер
бұрын отандық кәсіпорындар сатып алуды өз қалауы
бойынша жүргізетін жер қойнауын пайдаланушылармен
бетпе-бет қалатын болса, 2011 жылы жағдай түбегейлі
өзгерді. Бұдан былай Мұнай және газ министрлігі мен
Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі тізілімінің
ақпараттық жүйесінде (АЖ) тіркелген кез келген кәсіпкер
мұнай-газ компаниялары ТЖҚ-ны қашан және қандай сомаға
сатып алатынын көре алады. 2010 жылдан бастап Мұнай
және газ министрлігі жер қойнауын пайдаланушыларға
арнап Үкімет бекіткен ережелерге сатып алулардың
сәйкестігіне талдау жүргізуді бастады. 128 компанияның
сатып алулары Тізілім АЖ арқылы тендер жариялағаннан
бастап оның қорытындысына дейін қадағаланатын болды.
Сонымен қатар, мемлекет тарапынан қолдауды сезінген
қазақстандық бизнесмендер Мұнай және газ министрлігіне
сатып алуларды өткізу кезіндегі бұзушылықтар туралы
шағымдана бастады. Статистика көрсетіп отырғандай, 2010
жылы 157 млрд теңге сомаға бұзушылықтар анықталды,
бұл барлық сатып алулардың 25%-ын құрайды. 2011 жылы
бұзушылықтар саны 18%-ға дейін азайды. Процессуалдық
бұзушылықтардың санын азайтудың және сатып алулардың
ашықтығын арттырудың ең тиімді нұсқаларының бірі сатып алуды электрондық форматқа көшіру. Мысалы,
Мемлекеттік сатып алуларды электрондық форматқа
ауыстыру рәсімдік бұзушылықтардың санын 70%-ға
төмендетуге мүмкіндік берді. Осы уақытқа дейін мұнай-газ
секторының шамамен 25 жер қойнауын пайдаланушысы
электронды сауда алаңдарынан сатып алу жүргізе бастады.
Екіншіден, аутсайдер компаниялар қазақстандық қамтуды
дамытудың жеке корпоративтік бағдарламаларын әзірлеуге
міндеттеді. Егер бұрын қазақстандық қамту бойынша нақты
цифрлық міндеттемелердің болмауы елеулі проблема
болып табылса, енді мұндай келісімшарттардың саны
айтарлықтай қысқарды. Жер қойнауын пайдаланушылармен
келісімге қол қою кезіндегі маңызды сәт Үкімет бекіткен
модельдік келісімшартта көзделген қазақстандық қамтуды
орындамағаны үшін салынатын айыппұл болды. Министрлік
жаңа келісімдерге сатып алудағы тиісті міндеттемелерді

орындамағаны үшін 30% мөлшерінде айыппұл санкцияларын
енгізе бастады. Осыған байланысты көптеген жер қойнауын
пайдаланушылар мұндай келісімдерге қол қоюдан бас
тартты, өйткені бұл олардың бизнес тәуекелдерін едәуір
арттырды. Алайда ТЖҚ-дағы қазақстандық қамтуды ұлғайту
жөніндегі өзге де санкциялар Үкіметке тиімсіз болып көрінді.
2014 жылғы 1 қаңтардан бастап 2007 жылғы 21
шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңына
Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен әлеуетті өнім
берушілерден ТЖҚ-ны ұлттық өнім берушілермен тең
жағдайларда мемлекеттік сатып алуға қатысуға жіберуді
көздейтін «ұлттық режим» ұғымы енгізілді. Бұл ЕурАзЭҚ
елдерінен сервистік қызметтер мен өндірушілерді тартуға
ықпал етті. 2015 жылғы 4 желтоқсаннан бастап жер
қойнауын пайдаланушылар мен ТЖҚ жеткізушілерінің
өзара қарым-қатынасын №434-V ҚР «Мемлекеттік сатып
алу туралы» жаңа Заңы реттей бастады. Отандық бизнеске,
атап айтқанда қазақстандық өндірушілерге, оның ішінде
мұнай-газ секторына қолдау көрететін маңызды буын «Қазақстандық қамту» интернет-порталы құрылды.
Осы сектордағы заңнамалық өзгерістерге, сондай-ақ ірі
өндіру жобаларын іске асыруға байланысты қазақстандық
мұнай сервистік компаниялардың саны өсті, отандық
бизнестің ТЖҚ сапасына көзқарасы мен пайымы өзгерді.
Мемлекет басшысы жергілікті тауарлардың, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтердің дамуын ЖІӨ-нің 50%-ына дейін
жеткізу міндетін қойды.
2017 жылға қарай мұнай сервисі нарығы әлі де
әркелкі еді. Бұрғылау қызметтері секторында америкалық
Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford Kazakhstan,
Halliburton, қытайлық BGP Geophysical services және
CNLC International компаниялары көшбасшы болды. Ал
қазақстандық Geo Energi Group, RT Alliance, Techno Trading
Ltd және Azimut Energy Services бұрғылау жобаларына аз
ғана үлеспен қатысты. Соңғы жылдары ұлттық мұнайсервистік нарықтағы жергілікті ойыншылардың үлесін
өсіруді ынталандыру бойынша Қазақстан Үкіметі мен мұнайсервистік қызметтердің ірі тапсырысшылары қабылдаған
шаралар мұндай ынтымақтастықтың даму перспективасын
көрсете отырып, шетелдік компаниялармен бірлескен
кәсіпорындар санын арттырды, 2018 жылы KMG Drilling &
Services және Қарашығанаққа арналған жерүсті бұрғылау
станоктарын ұсыну үшін Parker Drilling мұнай сервисі
саласындағы әлемдік алыптардың бірі арасында БК құру,
Schlumberger қатысуымен Маңғыстау облысында сервистік
және өндірістік орталық ашу, сондай-ақ Baker Hughes және
қазақстандық азот зауыты арасында БК құру осының сөзсіз
дәлелі болды. Бірлескен кәсіпорындар құру қазақстандық
бизнес үшін, бірінші кезекте, бірегей тәжірибені, білімді,
технологияларды және басқару жүйелерін пайдалану
тұрғысынан пайдалы және маңызды болды. Олар
нарықтың жетекші халықаралық ойыншыларымен табысты
бәсекелестікті құра отырып, жергілікті мұнай сервистік
компанияларға мұнай-газ кен орындарындағы ірі жобаларға
(тек базалық жұмыстарға ғана емес, сонымен қатар
технологиялық жұмыстарға да) қатысуға жол ашуы керек
еді. Екінші секторға жағалаулық кәсіпшілік объектілерін
салу, құбырларды төсеу, ұңғымаларды бұрғылау, ауыр
салмақты және ірі габаритті жүктерді тасымалдау бойынша
жұмыстарды орындайтын шетелдік және ірі қазақстандық
компаниялар қатысты. Кеңсе ғимараттары мен вахталық
кенттердің, жолдардың құрылысын, күрделі емес жүктерді

КГНТ ОРНАЛАСУ КАРТАСЫ

тасымалдауды, сондай-ақ тамақтандыруды
ұйымдастыруды
қамтитын
базалық
құрылыс-монтаждау
жұмыстарын
жүзеге
асыруды көздейтін үшінші сектор жергілікті
кәсіпорындарға берілді. Көптеген жылдар
бойы Солтүстік Каспий жобасы шеңберінде
Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы
теңіз
мұнай
операцияларын
жағалаулық
қолдау объектілерін: тас жыныстарын тиеп
жөнелту жөніндегі кешенді, уытты өнеркәсіптік
қалдықтарды көмуге арналған полигонды,
теңіз мұнай операцияларын қолдау базасын,
теңіз кемелеріне май құю станцияларын және
басқаларды жобалауға, салуға және пайдалануға
байланысты міндеттерді орындауға қатысушы
«ТеңізСервис» ЖШС мұнай-газ құрылысы
сегментінің көшбасшысы позициясына ие
болды.
Қазақстанның мемлекеттік егемендікке
қол жеткізуінің 30 жылдық мерейтойына
орай мұнай-сервистік қызмет көрсету нарығы

«Мұнай мен газ өндіруді арттыра
отырып, біз заманауи мұнай сервисі
кластерін құруымыз керек. Мұнай
сервисін дамыту отандық шағын
және орта бизнесті дамытуға, білікті
және өнімді жұмыс орындарын
ашуға, қосылған құны жоғары
өндірістерді қалыптастыруға серпін
береді».
Қасым-Жомарт Тоқаев,
Қазақстан Республикасының Президенті
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экономиканың негізгі секторларының біріне айналды,
онда жалпы қызметкерлер штаты 200 мыңнан астам
адамды құрайтын 2 мыңнан астам компания жұмыс
істейді. Салыстыратын болсақ, 2015 жылы Қазақстандағы
мұнай сервистік компаниялардың саны 700-ден астам
деп бағаланды. 2020 жылдың қорытындысы бойынша 8
қазақстандық компания, 9 бірлескен кәсіпорын және 13
тұтас шетелдік ұйымды құрайтын ТОП-30 компанияның
үлесіне мұнай өндіру секторының барлық сатып алуларының
30%-ы тиесілі болды. Deloitte зерттеуіне сәйкес, Қазақстанда
мұнай-сервистік қызметтер көлемінің ақшалай түрдегі едәуір
өсуі 2016 жылдан бастап 2019 жылға дейінгі кезеңде – 5
млрд АҚШ долларынан 9 млрд АҚШ долларына дейін (2016
жылы – 5,4 млрд АҚШ доллары, 2017 жылы – 6,4 млрд АҚШ
доллары, 2018 жылы – шамамен 8 млрд АҚШ доллары, 2019
жылы-8,9 млрд АҚШ доллары) болды. Негізгі ұлғаю теңіздегі
БКЖ-ҚҚБЖ іске асыру шеңберіндегі құрылыс жұмыстары
есебінен болды. 2020 жылдың қорытындысы бойынша бұл
көрсеткіш мұнай бағасының күрт төмендеуі мен Covid-19
пандемиясынан туындаған жаһандық дағдарыс аясында
төмендеді.
2020 жылы қазақстандық компаниялардың жиынтық
үлесі доллармен берілген тапсырыстар көлемінің 44%-ын
құрады. Жергілікті ТЖҚ құрылымында құрылыс 70%–дан
астам, бұрғылау - 60%–дан астам, техникалық қызмет
көрсету – 45%-дан астам, геологиялық қызметтер-15%-дан
астам, жобалау-12%-дан астам үлесті алып отыр. Осылайша,
қазақстандық бизнес инжиниринг және геофизика
жобаларына ең аз тартылды. Дегенмен, соңғы жылдары
мұнай-газ жобаларын әзірлеу кезінде қазақстандық
инжинирингілік ұйымдардың рөлі айтарлықтай өсіп келеді.
Индустриялық және азаматтық жобалау, жобаларды
басқару және инжиниринг бойынша қызметтердің барлық
кешенін ұсынатын Қазақстанның жетекші инжинирингтік
компанияларының бірі «Казгипронефтетранс» инжиниринг
компаниясы» ЖШС (КГНТ) болып табылады. 1974 жылы
мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету жүйесінің объектілерін
жобалау үшін құрылған компания 46 жыл ішінде ол 1000нан астам объектілерді жобалау және пайдалануға беруді
қамтамасыз ету арқылы қызмет аясын едәуір кеңейтті.
Соңғы онжылдықтар ішінде КГНТ Еуразия құрлығындағы
16-дан астам қаланы және бүкіл әлем бойынша 15 кеңсені
өз картасына енгізді. КГНТ ірі халықаралық жобаларын
орындау үшін тұрақты бизнес жүргізу мақсатында әлемдік
инжиниринг көшбасшыларымен әріптестікте Flour, Axens
(Axens KGNT Energy Efficiency), WorleyParsons (Ұлыбританияда
- WorleyParsons-KGNT Kazakhstan Engineering Limited,
Қазақстанда - «КГНТ-УорлиПарсонс» ЖШС) бірлескен
кәсіпорындар құрды. Бұдан басқа, БКЖ-ҚҚБЖ іске асыру үшін
КГНТ, «Қазақ мұнай және газ институты» АҚ, WorleyParsons
және Fluor қатысуымен KPJV бірлескен кәсіпорны құрылды.
Бұл серіктестік отандық инжинирингті дамытудағы жаңа кезең

болды, жергілікті және шетелдік компаниялар арасындағы
ынтымақтастықтың ең озық түрін айқындады, бұл әлемдік
тәжірибе трансфері мен тепе-теңдік қатынастарын орнатуға
мүмкіндік береді. KPJV шеңберінде жобаға Алматы қ.,
Атырау қ., Теңіз кен орнында, Фарнборо (Ұлыбритания) және
Оңтүстік Корея Республикасында жұмыс істейтін КГНТ-ның
400-ге жуық жоғары білікті қызметкерлері тартылған. КГНТ
ірі тапсырыстар портфелінде - KPO тапсырысы бойынша 4-ші
газды кері айдау компрессорының жобасын әзірлеу (2018
жыл), ТШО тапсырысы бойынша екінші буын зауытының
жобасын алдын ала жобалау (2017 жыл), «УорлиПарсонс
Қазақстан» ЖШС тапсырысы бойынша Теңізде күкіртті
қайта өңдеу қуатын кеңейту жобасы бойынша инженерлік
қызметтер (2010 жыл), «ИЛФ Қазақстан Инжиниринг
және УП» ЖШС тапсырысы бойынша Ескене-Құрық
магистральдық мұнай құбыры құрылысының ТЭН-і (2009
жыл), «Қазгермұнай» ЖШС мұнайды қайта өңдеу тапсырысы
бойынша тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалану кезінде оның
шеңберінде Нұралы кен орнын жайластыру және Ақшабұлақ
кен орнында газды қайта өңдеу қондырғыларын салу (2009
жыл), «Петро Қазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ үшін Құмкөл
кен орнында газды кәдеге жарату жобасы бойынша 4-ші
турбина құрылысының ТЭН-і (2008 жыл), «Торғай-Петролеум»
АҚ келісімшарттық аумағындағы Құмкөл кен орнында
ілеспе мұнай газын жинау және тасымалдау жүйелерін
жаңғырту жөніндегі жобалау-сметалық «Казгидро» ЖШС-нің
тапсырысы бойынша (2005 жыл) Ақтау халықаралық теңіз
сауда портын солтүстік бағытта (Мұнай айлақтарынсыз)
кеңейту жобасы, «Стандарт газ» ЖШС тапсырысы бойынша
Атырау МӨЗ-ін реконструкциялау шеңберінде сұйытылған
мұнай газдарын сақтау және тиеу резервуарлары паркі
үшін жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу (2004 жыл) және
басқалары бар.
КГНТ кеңселері арасындағы өзара әрекеттестікті
басқарудың сәтті орнатылған жүйесі жобалардың орындалу
барысын орталықтандырылған бақылауға және оларды
сәтті жүзеге асыру үшін білім мен тәжірибе алмасуға
мүмкіндік береді. Алматыда бола тұра, жобаларды басқару
командасы әртүрлі жерлерде: Нұр-Сұлтан, Атырау, Ақсай,
теңіз, Павлодар, Орал, Киев, Лондон, Фарнборо, Манчестер,
Пусан және Окпо-Донг (Корея).ауқымды жобаларды тиімді
жүзеге асырып отыр.
Қазақстанның ең ірі инжинирингтік компанияларының
бірі - «Қазақ мұнай және газ институты» АҚ (КИНГ), ел
аумағында мұнай-газ, энергетика, өнеркәсіп салаларында
нысандарды жобалауда және кешенді ғылыми-инжинирингтік
қамтамасыз етуде үлкен тәжірибесі бар, Нұр-Сұлтан және
Алматы қалаларында кеңселері бар, сондай-ақ елдің ең көне
жобалау институттарының бірі-өткен ғасырдың ортасынан
бастап өз тарихын жүргізіп келе жатқан Атыраудағы
«Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ» АҚ, және осы уақыт ішінде мұнайгаз саласындағы барлық ірі жобаларды әзірлеуге өз үлесін
қосты. КИНГ іске асырылған ең маңызды жобалары - ТШО
тапсырысы бойынша күкіртті композиттер өндірісі бойынша
зауыт құрылысының алдын ала ТЭН (2015-2015 жылдар),
«Өзенмұнайгаз» АҚ үшін Қарамандыбас кен орнында
өндірісті жаңғыртудың кешенді техникалық зерттеулерін
және ТЭН орындау (2003-2004 жылдар), «Қашаған кен орнын
тәжірибелік-өнеркәсіптік игеру объектілерін жайластыру
жобасына» техникалық құжаттаманы дайындау. Теңіз
кешені. Қойнауқатқа газды кері айдау құрылыстары. Agip
Kazakhstan тапсырысы бойынша (2006-2008 жылдар) 1-фаза

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МҰНАЙ СЕРВИСІНІҢ САТЫП АЛУ ДИНАМИКАСЫ
Жылдар бойынша төлемдер, млрд теңге

Сегмент

2016

2017

2018

2019

2020

Өсу/
кему

Үлес
KZ

1

Құрылыс-монтаждау жұмыстары

888

1032

1519

1875

1125

-40%

34%

2

Бұрғылау жұмыстары

349

418

372

403

361

-11%

69%

3

Жобалау және инжиниринг

334

493

517

389

251

-36%

12%

4

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу

218

252

252

470

247

-47%

65%

5

Геология және геофизика

253

135

186

259

193

-25%

29%

6

Барлығы

2042

2330

2847

3397

2176

-36%

40%

МҰНАЙ ӨНДІРУШІ КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ЖҰМЫСТАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІ
БОЙЫНША САТЫП АЛУ ҚҰРЫЛЫМЫ
Сомасы, млрд
теңгемен

Меншікті салмағы
(%)

Құрылыс-монтаж жұмыстары

1 125

24,8

2

Мұнай және газ тасымалдау

951

21,0

3

Бұрғылау операциялары

361

8,0

4

Логистика және көлік

344

7,6

5

Жобалық және инжинирингтік қызметтер

251

5,5

6

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу

247

5,5

7

Геологиялық және геофизикалық қызметтер

193

4,3

8

Рекрутингтік қызметтер

185

4,1

9

Қонақ үй және тамақтану бойынша қызметтер

172

3,8

10

Мамандандырылған техниканы жалға алу

145

3,2

11

Серіктестік шығыстар (акционерлердің шығыстары)

93

2,1

12

Консультациялық қызметтер

85

1,9

13

Экологиялық қызметтер

46

1,0

14

Электр энергиясы, су, газ

39

0,9

15

ІТ қызметтер

29

0,6

16

Күзет қызметтері

24

0,5

17

Сақтандыру

23

0,5

18

Зертханалық қызметтер және инспекция

12

0,3

19

Әкімшілік шығындар (кеңсе)

12

0,3

20

Медициналық қызметтер

7

0,2

21

Өзге де қызметтер

206

4,5

22

Барлығы

4 532

100,0

№

Сегмент

1

шеңберінде D кешенін қайта конфигурациялауға байланысты
1 және 2-траншеялар, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ тапсырысы
бойынша шөгінді бассейндерді кешенді зерттеу (2009-2011
жылдар), «ҚазМұнайГаз «ҰК» АҚ үшін Каспий теңізінің
қазақстандық секторының жағалау белдеуін дамытудың
кешенді жоспарын жаңарту (2010-2011 жылдар) және тағы
басқалары.
КГНТ, КИНГ және басқа да компаниялар қатысуқан
жобалардың маңыздылығын ескере отырып, қазақстандық

инжиниринг тәуелсіздік жылдары айтарлықтай өсіп,
нығайғанын атап өтуге болады.
ТЖҚ-ның басқа бағыттарына келетін болсақ, 2020
жылы қазақстандық мұнай кен орындарында ҚҚС-сыз
700 млн АҚШ долларын инвестициялауды талап ететін
807 мұнай-газ ұңғымасының құрылысы аяқталды. Бір
ұңғыманы бұрғылаудың орташа құны 2015-2018 жылдары
төмендегеннен кейін ҚҚС-сыз 900-950 мың АҚШ доллары
деңгейінде тұрақтанды.

270
9-тарау

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙЫ МЕН ГАЗЫ

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ
ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫ

МҰНАЙ СЕРВИСІ - САЛАНЫ
ДАМЫТУДЫҢ ІРГЕТАСЫ

2020 жылы көмірсутектерге арналған геологиялық
барлауды қаржыландыру ҚҚС-сыз шамамен 250 млн АҚШ
долларын құрады. Геологиялық барлаудың мемлекеттік

бағдарламасында 2021-2025 жылдар ішінде көмірсутектерге
арналған геологиялық барлауды жалпы қаржыландыруды
1,5 млрд долларға дейін ұлғайту болжанып отыр.

Соңғы жылдары көмірсутектерге арналған геологиялық
барлауды ұлттық компаниялар мен жер қойнауын
пайдаланушылар толық қаржыландырады. Бірақ алдағы
5 жылда – 2021-2025 жылдары – республикалық бюджет
есебінен қаржыландырудың жалпы көлемі ҚҚС-сыз 200 млрд
теңгені (шамамен 450 млн АҚШ доллары) құрауы мүмкін, оның
85 млрд теңгесін (200 млн АҚШ доллары) 2D-сейсмикалық
барлау мен параметрлік бұрғылауға бағыттау жоспарланып
отыр.
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрлігінің деректеріне сәйкес, 2021 жылғы

жағдай бойынша еліміздің 50 ірі мұнай-газ компаниясы жер
қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар шеңберінде
жұмыстарды орындау үшін 70 мыңға жуық адамды жалдайды,
ал егер барлық қосалқы мердігерлерді қоссақ, олардың саны
130-140 мың адамға дейін артады. Мұнай сервисі саласындағы
ең көп қызметкер Атырау облысында жұмыс істейді: тек БКЖҚҚБЖ объектілерінде 40 мыңға жуық адам еңбек етеді.
Қазақстанның мұнай сервистік нарығының 80%-ға
жуығы Атырау облысында шоғырланған, бұл Теңіз (20162023 жылдары 45,2 млрд АҚШ доллары) және Қашаған
(коммерциялық өндіру 2016 жылы басталды, кеңеюдің бірінші

кезеңіне инвестициялар 2019-2024 жылдары 5 млрд АҚШ
долларына бағаланды) кен орындарын кеңейту жөніндегі ірі
жобаларды іске асыруға байланысты. Бұл ретте нарықтың
өсуі құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты: бұл
сегмент 2014 жылғы 1,7 млрд АҚШ долларынан 2019 жылы 4,9
млрд АҚШ долларына дейін ұлғайды. Қазақстандағы мұнай
сервисі қызметтерінің ең ірі тапсырыс берушісі «Теңізшевройл»
болып табылады, оған нарық көлемінің 72%-ы тиесілі, оның
ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстарын, жобалау мен
инжинирингті қаржыландырудың 85%-дан астамы, техникалық
қызмет көрсету мен жөндеуді қаржыландырудың 56%-ы,
геологиялық барлау мен геофизиканы қаржыландырудың
45%-ы және бұрғылау жұмыстарын қаржыландырудың
20%-ы тиесілі. Қазақстандағы басқа ірі кен орындарының
операторлары тапсырыс көлемі бойынша екінші, үшінші
және төртінші орындарды иеленіп отыр: KPO - 8%, NCOC - 7%,
«Маңғыстаумұнайгаз» - шамамен 3,5%. Қалған тапсырыс
берушілерге жалпы нарықтың шамамен 10%-ы тиесілі.

Осылайша, көп жылдар бойы ТШО тауарлар мен
қызметтердегі қазақстандық қамтуды дәйекті түрде
арттырып келеді. Кәсіпорын мұнай-газ саласының сапасы
мен қауіпсіздігінің халықаралық стандарттарын қамтамасыз
ету үшін жұмыс істеп тұрған және әлеуетті өнім берушілермен
жұмыс істей отырып, Қазақстанның тұс-тұсынан тауарлардың,
жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің алуан түрлерін
сатып алады. Жоғары халықаралық стандарттарға жауап
беретін қазақстандық тауарлар мен қызметтер нарығын
тұрақты дамыту компанияның тұрақты даму стратегиясының
іргетасы болып табылады және Қазақстан үшін маңызды
құндылықтар қалыптастырады.

Тауарлар
Жұмыстар
Қызметтер

9,7%
67,3%
47,2%

55,3%

Дереккөзі: «Теңізшевройл» ЖШС
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ҚР ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ ДЕРЕКТЕРІ БОЙЫНША 50 АСА ІРІ
МҰНАЙ СЕРВИСТІК КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ САНЫ:
Қызметкерлер
саны

№

Компания

Сектор

Аймақ

1

ССЕР

Құрылыс

6264

Атырау облысы

2

SICIM

Құрылыс

5000

Атырау облысы

3

ЛТД мұнай-құрылыс-сервис

Құрылыс

5846

Батыс Қазақстан облысы

4

Сенімді Құрылыс

Құрылыс

4027

Атырау облысы

5

ККС-СИЧИМ

Құрылыс

2033

Батыс Қазақстан облысы

6

Монтажспецстрой

Құрылыс

2006

Алматы қ.

7

Казкомсервис

Құрылыс

1321

Атырау облысы

8

“ISKER” консорциумы

Құрылыс

1269

Атырау облысы

9

Велесстрой

Құрылыс

1265

Атырау облысы

10

АРИАДНА

Құрылыс

1221

Атырау облысы

11

Мұнайгазқұрылыс

Құрылыс

1020

Маңғыстау облысы

12

UNEX STROY

Құрылыс

946

Алматы қ.

13

Бонатти С.п.А

Құрылыс

827

Атырау облысы

14

Oil Construction Company

Құрылыс

519

Маңғыстау облысы

15

Kentech Kazakhstan

Құрылыс

500

Атырау облысы

16

KAZPACO

Құрылыс

479

Нұр-Сұлтан қ.

17

Ерсай

Құрылыс

370

Маңғыстау облысы

118

ҚазҚұрылысСервис

Құрылыс

169

Алматы қ.

19

Денхолм-Жолдас

Құрылыс

86

Атырау облысы

20

GATE Insaat

Құрылыс

52

Атырау облысы

21

Oil Services Company

Тау-кен өндіру

2548

Атырау облысы

22

Бұрғылау

Тау-кен өндіру

2135

Маңғыстау облысы

23

Шығыс мұнай және сервистік
қызмет көрсету

Тау-кен өндіру

865

Ақтөбе облысы

24

ИБК СиБу

Тау-кен өндіру

448

Қызылорда облысы

25

KMG Nabors Drilling

Тау-кен өндіру

674

Атырау облысы

26

Өзен Мұнай Сервис

Тау-кен өндіру

1354

Маңғыстау облысы

27

Великая стена

Тау-кен өндіру

673

Ақтөбе облысы

28

Халлибуртон

Тау-кен өндіру

209

Атырау облысы

29

Baker Hughes

Тау-кен өндіру

100

Маңғыстау облысы

30

Schlumberger

Ғылыми-кәсіптік қызметтер

1211

Атырау облысы

31

Казгипронефтетранс

Ғылыми-кәсіптік қызметтер

554

Атырау облысы

32

PSN KazStroy

Ғылыми-кәсіптік қызметтер

432

Атырау облысы

33

WorleyParsons Kazakhstan

Ғылыми-кәсіптік қызметтер

420

Алматы қ.

34

BGP Геофизикалық қызметтер

Ғылыми-кәсіптік қызметтер

329

Атырау облысы

35

Филиал Fluor

Ғылыми-кәсіптік қызметтер

288

Маңғыстау облысы

36

ҚМГ Инжиниринг

Ғылыми-кәсіптік қызметтер

281

Алматы қ.

37

ҚазМұнайТеңіз

Ғылыми-кәсіптік қызметтер

17

Нұр-Сұлтан қ.

3026

Атырау облысы

2790

Атырау облысы

787

Атырау облысы

572

Атырау облысы

Әкімшілік және көмекші
жабдықтар
Әкімшілік және көмекші
жабдықтар
Әкімшілік және көмекші
жабдықтар
Әкімшілік және көмекші
жабдықтар

38

Болашақ-Атырау

39

Fircroft Engineering

40

Филиал Fircroft

41

Sarens Kazakhstan

42

АқсайГазСервис

Өңдеуші

2031

Батыс Қазақстан облысы

43

Карат

Өңдеуші

1922

Батыс Қазақстан облысы

44

ҚазҚұбырЖөндеу

Өңдеуші

871

Нұр-Сұлтан қ.

45

KCOI

Өңдеуші

516

Маңғыстау облысы

46

ЮСС Супорт Сервисез

Басқалары

5491

Атырау облысы

47

Caspian Offshore Construction
Realty

Басқалары

2480

Алматы облысы

48

KazTransCom

Басқалары

284

Алматы қ.

49

ҚазМұнайГаз-Бұрғылау

Басқалары

1000

Атырау облысы

50

Caspian Offshore Construction

Басқалары

18

Атырау облысы

ҚР
Мұнай-газ
саласындағы
стратегиялық
серіктестіктерді дамыту жөніндегі кеңестің деректері бойынша
ТШО 2017 жылдан бастап БКЖ-ҚҚБЖ іске асыру шеңберінде
Теңізде шамамен 13,7 трлн теңге сомаға ТЖҚ сатып алды,
оның ішінде жергілікті қамту үлесіне 4,7 трлн теңге немесе 34%
тиесілі болды. Бұл сомадан жергілікті қамту тауарларына - 2%,
жұмыстарға - 77%, қызметтерге-21% жұмсалды. 2020 жылдың
қорытындысы бойынша БКЖ-ҚҚБЖ-ға 5 мың білікті маман
тарту жоспарланған болатын, бірақ іс жүзінде бұл көрсеткіш
жоғары болды - 15405 қызметкер оқытылды. 2020 жылы 40
мың тонна модуль салу жоспарланған болатын, нәтижесінде
62 мың тонна немесе 41%-ға көп модуль өндірілді. Жоба
басталғаннан бері қазақстандық қамту көрсеткіші күтіліп
отырған 36% орнына 33%-ға жетті. 2014 жылдан бастап 2019
жылға дейін БКЖ-ҚҚБЖ мердігерлері мен жеткізушілерінің
қатысуымен 6 форум өткізілді. Жоспарланған 20 мың жұмыс
орнының орнына қазақстандықтар қатарынан 35031 жұмыс

орны ашылды. Алдын ала іріктеуден 2351 қазақстандық
компания өтті, алдын ала біліктілік бағалаудан - 1281 компания
өтті.
NCOC Солтүстік-Каспий жобасын іске асыру шеңберінде
өкілетті органның көмегімен PSA ЖШС жергілікті қамтуды
дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған ұзақ мерзімді
бағдарламасын табысты іске асырып отыр. Қашаған кен орны
пайдалануға берілгеннен кейін 2017 жылы NCOC сатып алу
көлемі шамамен 342,8 млрд теңгені құрады, бұл соманың 32%ы жергілікті үлестегі ТЖҚ-ға тиесілі. 2018 жылы компанияның
сатып алу көлемі 361 млрд теңгеге жетті, олардың ішінде
43%-ы жергілікті үлестегі ТЖҚ. Ал 2019 жылы бұл көрсеткіш
538,6 млрд теңгеге дейін өсті және сатып алудың 52%-ы
жергілікті ТЖҚ-ға тиесілі болды. Осы бағдарламаны іске
асырудың арқасында 2020 жылдың қорытындысы бойынша
тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудағы
жергілікті қамту деңгейі 55,3%-ды құрады.
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NCOC
Қазақстан
аумағында
бірегей
жабдық
өндірісін оқшаулау, сондай-ақ отандық машина жасау

кәсіпорындарымен тауарлар мен жабдықтарды жеткізуге
келісімшарттар жасасу бойынша жұмыс жүргізіп жатыр.

ӨНІМДІ ЛОКАЛИЗАЦИЯЛАУ
№

Бастапқы жабдықтың әлеуетті
өндірушілері

1

Petrovalves

2

GE

3

Flowserve

Тауарларды өндіруді локализациялау (төлкелер, тығыздағыш төсемдер, сомындар, келте құбырлар)
жергілікті серіктес арқылы жүзеге асырылады. Келіссөздер аяқталды, машина жасау бойынша
міндеттемелер келісімшартқа енгізілді.

4

Emerson

Қысым датчиктерін (ҚД) және қысымды түсіру клапандарын (ҚТК) құрастыру және сынау бойынша
міндеттеме қабылданды, міндеттеме ҚД және ҚТК қажеттілігіне тікелей байланысты. Келіссөздер
аяқталды, машина жасау бойынша міндеттемелер келісімшартқа енгізілді.

5

John Crane

6

ABB

NCOC локализациялау жоспары
Petrovalves өзінің компаниясы Petrovalves Kazakhstan ЖШС арқылы клапандардың жергілікті
өндірісін дамытуға ниеттеніп отыр.
GE серіктесі - «Батыс Қазақстан машина жасау компаниясы» АҚ арқылы қосалқы бөлшектердің 34
позициясының жергілікті өндірісін қамтамасыз ету бойынша міндеттеме қабылдады. Келіссөздер
аяқталды. Машина жасау бойынша міндеттемелері бар келісімшартқа қол қойылды.

Гидравликалық тығыздағыштар өндірісін локализациялау қарастырылып жатыр.
ABB төмен және орташа кернеулі қозғалтқыштар мен тарату құрылғыларын шығаруға міндеттеме
алды.
Дереккөзі: PSA ЖШС

Қарашығанақ жобасындағы жергілікті қамту үлесін
одан әрі арттыру мақсатында 2020-2021 жылдарға арналған
жергілікті қамтуды дамыту бағдарламасы да табысты іске
асырылып жатыр. 2020 жылдың қорытындысы бойынша
тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудағы
жергілікті қамту деңгейі 59,3%-ды құрады.
Сатып алулардың қарқынды өсуі 2019 жылы байқалды
– сол кезде бұл көрсеткіш 68%-ға өсіп, 459 млрд теңгеден

Тауарлар
Жұмыстар
Қызметтер

16,2%
72,8%
80,0%

59,3%

асты, ал 2018 жылы 2017 жылға қарай өсім бар болғаны 13%ды құрады.

ӨНІМДІ ЛОКАЛИЗАЦИЯЛАУ
№

Бастапқы жабдықтың әлеуетті
өндірушілері

1

John Crane

2

Nvent

Жылыту жүйесінің элементтері. Жол картасына қол қойылып, 2021 жылдың 1-тоқсанында келісімшарт
жасалды.

3

Stewart-Buchanan Gauges Ltd

Манометрлер. Жол картасына қол қойылды. Іске асыруды бастау туралы келіссөздер 2021 жылғы
маусымға жоспарланған.

4

Flowserve

Сорғыларға арналған қосалқы бөлшектер. Қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайға байланысты
келіссөздер 2021 жылдың 2-жартысында жүргізіледі.

5

Petrovalves KIOS

6

BH

7

Honeywell

KPO локализациялау бойынша жоспары
Сұйық/механикалық тығыздағыштар. Жол картасына қол қойылды.

Клапандарға қосалқы бөлшектер. Келіссөздер жалғасуда және жол картасына қол қою жоспарланған.
NP компрессорларына қосалқы бөлшектер. Жол картасына қол қойылып, 2021 жылдың 2-тоқсанында
келісімшарт жасасу жоспарланған.
Газ детекторлары/кросс-релелік шкафтар. Жол картасына қол қойылып, келісімшарт жасалды.

2020 жылы KPO 11 отандық компаниямен жергілікті
тауарларды өндіруге және жеткізуге 20 келісімшарт жасасты.
2020 жылы Солтүстік Каспий және Қарашығанақ
жобаларының тендерлік рәсімдеріне өзгерістер бекітілгеннен
кейін мұнай сервисі нарығында «бағаны шартты
төмендету», «инвестицияларға айырбас келісімшарт» және
«локализациялау шартымен қолданыстағы келісімшартты
ұзарту» сияқты ұғымдар пайда болды, тендерлік ұсыныстарда
жергілікті қамту бойынша міндетті критерийлер белгіленді,
тендерлерді тек жергілікті жеткізушілер мен жергілікті
компаниялардың қатысуымен серіктестіктер арасында
өткізу шарттары енгізілді, сондай-ақ операторлардың вебсайттарында сатып алу бағдарламаларын орналастыру
тәртібі анықталды, бұл бизнеске өткізілетін тендерлерге
уақтылы дайындалуға мүмкіндік берді. Қазақстан іске
асырған бастамалар отандық тауар өндірушілерге қосымша
қолдау көрсете отырып, олардың операторларды сатып алуға
барынша тартылуына ықпал етті және жергілікті қамтуды
одан әрі дамытуға елеулі үлес қосты. Бұл шаралар, әсіресе,
пандемияға және оның салдарына байланысты күрделі
кезеңде маңызды әрі уақтылы шара болды.
2020 жылғы маусымда ҚР Үкіметінің отырысында ҚР
Энергетика министрлігі Мұнай-газ машинасын жасау мен
сервисті дамытудың халықаралық орталығын құруды ұсынды

және бұл мәселе ҚР Энергетика министрлігі мен ҚР Индустрия
және инфрақұрылымдық даму министрлігі бекіткен 20192025 жылдарға арналған ҚР Мұнай-газ машинасын жасауды
дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарына енгізілді. Жаңа орган
жергілікті тауар өндірушілер мен сервистік компаниялардың
ірі жобалар операторларымен өзара іс-қимылы бойынша
бірыңғай терезеге айналады, сондай-ақ жүргізілетін жұмысты
үйлестіреді. Бұл органның ұйымдастырылуы біздің еліміздің
аумағында өндірісті жолға қоюға зор көмек береді, мұның өзі
ірі жобалардағы жергілікті қамту үлесінің деңгейін арттыруға
алып келеді. Отандық ғылымды қажетсінетін өнімдерді электр жабдықтарын, қозғалтқыштарды, генераторларды,
бұрғылау қашауларын, құбырларды және агрессивті орта
жағдайларында жұмыс істеу үшін тұрақты өзге де тауарларды
жасауға баса назар аудару Қазақстанның орта мерзімді
перспективаға арналған басымдықтарының бірі болуға тиіс.
Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан өз дамуында
қуатты серпіліс жасады, мұнай-газ өнеркәсібі оған іргетас
болып қаланды, әлі де солай болып отыр. Мұнай мен газ
өндіруді және экспорттауды едәуір ұлғайтқан біздің еліміз
алдағы уақытта да өңірде көшбасшы позициясын иеленуге
ұмтылатын болады. Мемлекеттің жергілікті мұнай сервистік
компанияларға көрсететін қолдауы оған сенімді тірек болмақ.
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ДАМЫТУДЫҢ ІРГЕТАСЫ
ІРІ МҰНАЙ-СЕРВИС КОМПАНИЯЛАРЫНЫҢ ҮЗДІК ОТЫЗДЫҒЫ

№

Компания

Сегмент

Шыққан елі

Пайда*,
млрд теңге
(ҚҚС-сыз)
2020 жыл

2019 жыл

1

CCEP

ҚМЖ

Греция

156

164

2

Senimdi Kurylys

ҚМЖ

Түркия / АҚШ

144

156

3

KPJV

Инжиниринг

Ұлыбритания / Қазақстан

160

271

4

Schlumberger

Геофизика

АҚШ

86

95

5

Bolashak Atyrau

Рекрутинг

Ұлыбритания / Қазақстан

86

100

6

Oil Services Company-СИБУ

Бұрғылау

Қазақстан / Қытай

80

65

7

Caspian Offshore Construction Realty

Тұрғынжай және тамақтану

Голландия

71

71

8

Sarens Kazakhstan

Логистика

Бельгия

66

92

9

Fircroft Engineering

Рекрутинг

Ұлыбритания

63

69

10

Bonatti

ҚМЖ

Италия

60

46

11

GATE Inshaat

ҚМЖ

Түркия

55

70

12

TenizService

Объектілерді техқолдау

Ұлыбритания / Қазақстан

50

96

13

Бұрғылау

Бурение

Қазақстан

50

47

14

KKS-SICIM

ҚМЖ

Италия / Қазақстан

47

45

15

Bertling

Логистика

Ұлыбритания

46

83

16

KMG Nabors Drilling

Бұрғылау

АҚШ / Қазақстан

43

58

17

PSN KazStroy

ҚМЖ

Ұлыбритания / Қазақстан

41

79

18

Compass Kazakhstan

Тұрғынжай және тамақтану

Голландия

36

38

19

ErSai Caspian Contractor

ҚМЖ

Казахстан / Италия

34

242

20

Neftestroyservice Ltd

ҚМЖ

Қазақстан

30

37

21

ҚазМұнайГаз-Бұрғылау

Бұрғылау

Қазақстан

30

20

22

Caspian Offshore Construction

Теңіз кемелерін жалға алу

Қазақстан

29

25

23

ISKER консорциумы

ҚМЖ

Қазақстан

28

41

24

Mustang Engineering

ҚМЖ

Ұлыбритания

27

51

25

Velesstroy

ҚМЖ

Ресей

26

31

26

ӨзенМұнайСервис

Бұрғылау

Қазақстан

25

17

27

Kentek

ҚМЖ

Ирландия

24

21

28

Denholm-Zholdas

Техникалық қызмет көрсету

Ұлыбритания / Қазақстан

22

36

29

Монтажспецстрой

ҚМЖ

Қазақстан

21

41

Қазақстан

20

21

БАРЛЫҒЫ:

1 655

2 228

30

KazTurboRemont
Техникалық қызмет көрсету
*Мұнай-газ компанияларынан түскен пайда (қосалқы мердігерлік
жұмыстарды ескермегенде)
Қазақстандық компаниялар

8

БК

9

Шетелдік компаниялар

13
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«БІЗ ЖЕРДІ
АТА-БАБАЛАРЫМЫЗДАН
МҰРАҒА ЕМЕС,
БАЛАЛАРЫМЫЗДАН
ҚАРЫЗҒА АЛАМЫЗ».
Антуан де Сент-Экзюпери,

француз жазушысы, ақын, эссеист
және кәсіби ұшқыш

Қ

азақстан 30 жыл бойы егемен ел ретінде дами отырып, өзінің
өнеркәсіптік, энергетикалық және экологиялық саясатын қатарлас
қалыптастырды. Егер мұнай-газ саласындағы жобаларды
орындауға арналған келісімшарттардың бастапқы нұсқалары
маңызды экологиялық аспектілерге аз көңіл бөлсе, елде экологиялық
заңнама қатайған сайын компаниялар өндіру және өңдеу кешендеріне
экологиялық бақылауды енгізуге және күшейтуге мәжбүр болды. Экология
жер қойнауын пайдалану жөніндегі барлық байланыстардың іргетасы
болды, ал инвесторлар қоршаған ортаны қорғау бойынша өздеріне
алған міндеттемелерді орындау үшін мол көлемдегі ақшалай қаражатты
экологиялық мониторинг пен өнеркәсіптік инновацияларға бағыттай
бастады. Бұл қаражат жылдан жылға өсіп келеді.
Мұнай-газ саласындағы экологиялық көшбасшылар қатарында
дәстүрлі алыптар NCOC, ТШО, KPO, сондай-ақ «ҚазМұнайГаз» ұлттық
компаниясының құрамында жұмыс істейтін кәсіпорындар бар.

Бай әрі алуан түрлі фаунасы мен флорасы бар аса
сезімтал экологиялық аймақ Солтүстік Каспий – ҚР Үкіметінің
әрдайым ерекше назарында болды. Осы бірегей экожүйенің
биоресурстарын сақтау мақсатында 1974 жылы Солтүстік
Каспийдің шығыс бөлігінің акваториясы, оның ішінде Еділ
мен Орал өзендерінің атыраулары Үкіметтің қаулысымен
ерекше мәртебесі мен күзет режимі бар қорық аймағы
болып жарияландыjl:1022697.0. Солтүстік Каспий мен Орал
өзені атырауының ерекше экологиялық сезімталдығына,
Орал-Каспий биоалуантүрлілігінің бірегейлігіне байланысты
«Каспий
теңізінің
солтүстік
бөлігіндегі
мемлекеттік
қорық аймағында шаруашылық және өзге де қызметті
жүзеге асыру кезінде арнайы экологиялық талаптар»
сақталған жағдайда, Солтүстік Каспий жобасын іске
асыруды бастауға 1993 жылы рұқсат берілді. Осы реттеуші
экологиялық құжатты қазақстандық жетекші ғалымдар мен
халықаралық сарапшылар тобы әзірледі және Қазақстан
Республикасының Үкіметімен келісілді. Осы құжаттың
талаптарына сәйкес шаруашылық операцияларын жүргізуге
маусымдық шектеулер, биоресурстарды қорғау жөніндегі

құстар мен итбалықтарды зерттеу және Солтүстік Каспийдің
бүкіл аумағы үшін сезімталдық картасын жариялау басталды,
жер қойнауын пайдаланушы қызметінің қоршаған ортаға
әсерін бағалауды (ҚОӘБ) орындау үшін бірқатар қазақстандық
компаниялар тартылды. Каспийдегі нөлдік төгінді саясатына
сәйкес бұрғылау барысында пайда болған барлық бұрғылау
шламы бұрғылау шламы мен құрамында мұнайы бар суды
тазарту үшін теңізден құрлыққа жеткізіле бастады. Осы
аймақта шаруашылық қызметті жүзеге асыру кезіндегі
ерекше экологиялық талаптар Қазақстан Республикасының
Экологиялық кодексіне жеке тарау болып енгізілді.
Каспий теңізінің қазақстандық секторында мұнай
операцияларын жүргізу кезінде экологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету проблемасын 2010 жылғы сәуірде Мексика
шығанағындағы Deepwater Horizon мұнай платформасында
болған апат шиеленістірді, ол апаттың әтижесінде 152
күн ішінде теңізге 5 млн баррельге жуық мұнай төгілді, ал
мұнай дақтары 75 мың шаршы километр алаңға (Мексика
шығанағы алаңының 5%-ға жуығы) жетті. Қазақстаннан
«Теңізде, су айдындарында мұнайдың төгілуіне және ҚР

арнайы іс-шараларды жүргізу, экологиялық мониторинг
жүргізу, көмірсутегінің төгілуі кезіндегі іс-шаралар мен
кепілдіктер жүргізу, экологиялық сараптама және басқа да
талаптар енгізілді. Солтүстік Каспий жобасының операторы
Каспийдегі геологиялық барлау жұмыстарын бастай сала
еңалдымен эколог-белсенділермен және жергілікті билік
органдарымен қоғамдық тыңдаулар мен консультациялар
өткізу тәжірибесін енгізді. Кейін бұл тәжірибені барлық мұнай
компаниялары қолға алды. Кейіннен NCOC қатаң ұстанатын
бірқатар басқа құқықтық экологиялық құжаттар әзірленіп,
қабылданды, қоршаған орта мониторингінің бірқатар
ауқымды бағдарламалары іске асырылды, биологиялық
әртүрлілікті зерттеу жөніндегі бағдарлама әзірленді, Атырау
облысында ауа сапасы мониторингінің автоматтандырылған
станцияларының желісі құрылды, жыл сайын топырақ пен

жағалау аймақтарындағы ластануға ден қою жөніндегі
ұлттық жоспарды» және мұнайдың авариялық төгілуін жою
жоспарларын (МАТЖ) шұғыл қайта қарау талап етілді, өйткені
Солтүстік Каспийдің тұйық экожүйесі Мексика шығанағымен
салыстырғанда ластануға аса сезімтал болатын. 2011 жылдың
басында «ҚазМұнайТеңіз» ТМК» АҚ басшылары толығымен
жер қойнауын пайдаланушылар-операторлар басқаратын
күрделіліктің екінші деңгейіндегі мұнайдың төгілуіне ден қою
жөніндегі коммерциялық емес салалық қауымдастықты
құру қажет деп мәлімдеді. Бұл идея шамамен алты айдан
кейін іске асырылды. 2011 жылдың қараша айының соңында
NCOC, «КонокоФиллипс Н Блок Б.В.», «ҚазМұнайТеңіз» ТМК
АҚ және ТШО ірі мұнай компаниялары екінші деңгейдегі
мұнайдың авариялық төгілуін жою жөніндегі ұйымды құру
туралы келісімге қол қойды. Мұнайдың төгілуіне жауап
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Мағзұм
Мырзағалиев,
2019-2021 жылдары Экология,
геология және табиғи ресурстар министрі

беретін Солтүстік Каспий экологиялық базасы құрылды.
Каспий қайраңы жағдайында, ең болмағанда, қоршаған орта
мен табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік
жүйесін (ҚОТМБМЖ) нақты жұмыс істететін пәрменді шаралар
қабылдау қажет болды.
Бүгінгі таңда NCOC мұнай төгілімдерін жою қуаттарын
қолдау үшін инновациялық тәсілдер мен заманауи
технологияларды қолданады. Сезімталдық карталары
сияқты ГАЖ (географиялық ақпараттық жүйе) негізіндегі
компьютерлік модельдер мен құралдар ден қою жоспарларын
жасауға көмектеседі және Консорциумның ден қою бойынша
шараларын жоспарлау жүйесінің негізгі бөлігі болып
табылады. Қоршаған ортаға мұнайдың төгілу траекториясын
болжай отырып, компьютерлік модельдер МТЖ басқару
бөлімшесіне мұнайдың төгілуіне дайын болуға және оның
салдарын жоюға көмектеседі. Сезімталдық карталары
экологиялық мониторингтің көпжылдық деректерін ескере
отырып, экологиялық сезімтал аудандарды анықтайды;
бұл маңызды тіршілік ету ортасын сақтауға және қоршаған
ортаға әсерді барынша азайтуға мүмкіндік береді. Мұнайдың
төгілуін мониторингтеу, картаға түсіру және анықтау, сондайақ ашық су жағдайларында да, мұз қату кезінде де мұнай
үлдірінің қалыңдығын анықтау үшін портативті GPS-GIS
аспаптарын пайдалана отырып, қашықтықтан аэробақылау,
қашықтықтан зондтау әдістері және ағып кетуді анықтау
жүйесі (ААЖ) сияқты инновациялық технологиялардың кең
спектрі қолданылады. D аралынан бастап «Болашақ»мұнай
мен газды кешенді дайындау қондырғысына дейінгі Қашаған
кен орнындағы теңіз құбырларына барлық маңызды
компоненттері резервтік болатындай етіп жасалған ААЖ
тұрақты мониторинг жасайды. Бір компоненттің істен
шығып қалса, мониторинг жүргізуге, деректерді беруге
немесе операторлардың интерфейстерін жоғалтуға кедергі

келтірмейді. Бұл әлемдік мұнай-газ индустриясының үздік
практикаларында ғана кездесетін инновациялар.
Сонымен қатар, NCOC «Қалыпты жұмыс режимінде
алауда газды нөлдік жағу» саясатын ұстанады. Қашаған кен
орнын игерудің I кезеңінің жобасы әуел бастан газды алауда
штаттық жұмыс режимінде жағуды, яғни табиғи газдың артық
көлемін «штаттық» жағуды болдырмайтындай етіп әзірленді,
өйткені мұнай-газ жобаларында мұнай өндіру процесінде
газды кәдеге жаратудың басқа экономикалық тиімді тәсілі
жоқ. Алайда, Қашағанды игерудің I кезеңінде өндірілген газ
қайтадан қабатқа айдалады, отын ретінде пайдаланылады
немесе сатуға жіберіледі. Дегенмен, газды алауда жағу
өндірістік операциялар барысында газды кәдеге жаратудың
неғұрлым қауіпсіз және тиімді тәсілі ретінде қажет, оны
уақытша сипаттағы техникалық себептерге байланысты
қайта өңдеуге болмайды (мысалы, іске қосу-жөндеу
жұмыстары, ысырма арқылы алау коллекторларына немесе
эксплуатациялық істен шығулар кезінде алауға бір жолғы
төгінділер арқылы газды аз мөлшерде шығару арқылы). NCOC
жер үсті және теңіз объектілерін басқару әдістерін жетілдіре
отырып, алауларда газды технологиялық тұрғыдан еріксіз
жағу көлемін азайту мәселесін үздіксіз қарастырып отырады.
Кен орнын іске қосқалы бері жыл сайын алауларда газ жағу
көлемі азайтылып, әрі оңтайландырылып отырады. Қоршаған
ортаны қорғау мақсатында NCOC қабылдайтын шаралар
қоршаған ортаны қорғау саласындағы бақылаушы органдар
жыл сайын бекітетін табиғатты қорғау іс-шараларының
жоспарымен регламенттеледі.
Экологиялық аспект 1993 жылы кәсіпорын құрылған
сәттен бастап ТШО-ның қызметі мен басымдықтарының
біріне айналды. 2000 жылдан бері компанияның табиғатты
қорғау іс-шараларын іске асырудағы инвестициялары 3,13
млрд АҚШ долларынан асты. Бұл ретте көрсетілген кезеңде
өндірілген мұнайдың бір тоннасына шаққанда атмосфераға
шығарындылардың жалпы көлемі 71%-ға азайды. ТШО газын
кәдеге жарату көрсеткіші 2021 жылдың бірінші тоқсанында
98,5%-ды құрады, суды қайта пайдаланудың жалпы көрсеткіші
48,3% деңгейінде тіркелді, ал компанияның елдегі қоршаған
ортаны қорғауға қосқан елеулі үлесі - өңделген қалдықтардың
жалпы үлесі 32%-ға жетті.
KPO 1998 жылдан бастап табиғатты қорғау ісшараларын іске асыруға 73 млрд теңге инвестициялады.
Басым мақсаттары - ауаны ластайтын заттардың, сондай-ақ
парниктік газдардың шығарындыларын азайту, қалдықтарды
кәдеге жарату, озық «жасыл» технологияларды енгізу.
Технологияларды жетілдіру және кәсіпорынның қуатын
жүйелі түрде арттыру қоршаған ортаға әсер ету деңгейінің
төмендеуімен қатар жүргізіліп отыр. Қарашығанақты
игеру кезінде компания озық, жаңашыл технологияларды
пайдаланады. Дәл осы жерде алғаш рет шикі газды жоғары
қысыммен қабатқа кері айдаудың инновациялық схемасы
әзірленіп, қолданылды. Бұл схема сұйық көмірсуті өндіру
көлемін ұлғайту тұрғысынан тиімділігі жоғары екенін
дәлелдеді және жоба үшін экономикалық жағынан тиімді
болды. Бұл ретте өндірістің қоршаған ортаға теріс әсері
айтарлықтай төмендейді, сондай-ақ қажет болған жағдайда
қойнауқаттан алынатын және болашақта пайдаланылатын
газ ресурстары сақталады. Бүгінгі күні Қарашығанақта газды
кәдеге жарату көрсеткіші 99,94%-ды құрайды - бұл мұнай-газ
саласындағы үздік әлемдік көрсеткіш. Объектілерде газды
жағу қауіпсіздік техникасының пайымдаулары бойынша,
жабдықты жоспарлы-алдын ала жөндеу, жаңа жабдықты

іске қосу-баптау кезінде, сондай-ақ жабдықтардың істен
шығуы, ақаулары кезінде, авариялардың алдын алу үшін
жүргізіледі және жалпы өндірілген газдың көлемінен небары
0,06% жағылады, бұл мұнай мен газ өндіретін әлемдік және
еуропалық кәсіпорындар арасында осы көрсеткіш бойынша
KPO-ның өте жоғары деңгейін растайды және Қарашығанақты
осы көрсеткіш бойынша Қазақстандағы жетекші мұнай-газ
конденсатты кен орнына айналдырады.
Бүгінде Қазақстан өңірдегі ландшафтық және
экологиялық
жүйелерді
дамытуда
байланыстырушы
функцияны орындай отырып, Еуразия құрлығының
экологиялық тұрақтылығын қамтамасыз етуде ерекше
рөл атқарады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік
таңында айқындаған және Қазақстан Республикасының
қазіргі президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жалғастырып
отырған «жасыл» бағыт - мемлекеттік реформалар үшін
бағдар ретінде қызмет етеді. ҚР Үкіметінің өнеркәсіптік
даму және экологиялық қауіпсіздік саласындағы саясаты
көмірсутек шикізатын «таза» өндіру, тасымалдау, қайта өңдеу
саласындағы бірегей инновациялық жобаларды дамытуға,
сондай-ақ жаңартылатын энергия көздерінің қуатын арттыруға

мүмкіндік береді. Республиканың мұнай-газ компаниялары
алдында теңдессіз даму перспективаларын ашқан «Болашақ
энергиясы» тақырыбында «ЭКСПО-2017» мамандандырылған
халықаралық көрмесінің табысты өткізілуі Қазақстанда
«жасыл» бағытты енгізудің маңызды оқиғасы болды. Ал
«ЭКСПО» базасында Халықаралық «жасыл» технологиялар
орталығының
құрылуы
энергетикалық
сектордың
трансформациясын бастауға және әлемнің ірі мемлекеттері
ұмтылатын тұрақты даму мақсаттары - «жасыл» бизнеске
көшуге ықпал етті.
2021 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстанда жаңа
Экологиялық кодекс қабылданып, елдің экологиялық саясаты
толығымен қайта құрылды, жаңа енгізілімдер тікелей әрі елеулі
түрде мүдделерін қозғаған мұнай-газ кәсіпорындарының
жұмыс қағидаттары айтарлықтай өзгерді. ҚР Президенті қол
қойған құжат бұрынғы «төле де ластай бер» деген қағидатты
«ластаушы төлейді» деген қағидатқа ауыстырып, сондай-ақ
қоршаған ортаға нормативтен тыс эмиссиялар үшін әкімшілік
санкцияларды 10 есеге арттыра отырып, компанияға
қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылым мен техниканың
заманауи жетістіктеріне негізделген ең озық қолжетімді
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КОНТУР

технологияларға (ЕҚТ) едәуір қаражат инвестициялауды
міндеттеді. Бұдан былай жер қойнауын пайдаланушыларға
айыппұл төлегеннен гөрі, бұзушылықты жою тиімдірек болды.
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қоршаған ортаға зиянды
әсерінің деңгейі ең жоғары I санаттағы барлық объектілер
мемлекеттің қатаң қадағалауына түседі, олардың қызметі
ЕҚТ бойынша салалық қорытындылар негізінде берілетін
кешенді экологиялық рұқсаттармен реттелетін болады. Олар
өз кезегінде ЕҚТ бойынша техникалық анықтамалықтың (ТА)
ажырамас бөлігі болып табылады - 2023 жылғы 1 шілдеге
қарай Қазақстанда 9 салалық анықтамалықты әзірлеу
жоспарланып отыр. ЕҚТ қағидаттарына сәйкестікке кешенді
технологиялық аудитке 97 іріктелген кәсіпорын жататын
болады. Ең озық қолжетімді технологиялар қағидаттарын

енгізген кәсіпорындарды экологиялық төлемдерді төлеуден
босатады.
Үкімет енгізетін шаралар мұнай-газ индустриясы
объектілерінде
мезгіл-мезгіл
орын
алып
отыратын
авариялардың саны мен күрделілігін қысқартуға мүмкіндік
береді. 2016 жылы Қаражанбас кен орнының ұңғымасында
газ-су қоспасының шығарылуын; 2018 жылы Павлодар
мұнай-химия зауытында ЛК-6У мұнайды бастапқы өңдеу
қондырғысы блогының құбырында тұтанған өртті; Батыс
Прорва кен орнында көп мөлшерде су мен газ ағып шыққан
технологиялық авария; Арыстановское кен орнындағы
жинақтаушы сыйымдылықтың тұтануын; Қаламқас кен
орнында үш тәулік бойы кейіннен тұтанып, арты өртке
ұласқан ұңғыманы бұрғылау кезіндегі газ-су қоспасының
шығарындысын; 2019 жылы Қашаған кен орнында газды
кері айдау компрессорында болған проблемаларды еске
түсірудің өзі жеткілікті. Көптеген жағдайларда зертханалық
талдау нәтижелері атмосферадағы, топырақтағы және жер
асты суларындағы ластаушы заттардың концентрациясының
рұқсат етілген шектен асып кеткенін көрсетті.
Бүгінде елімізде көптеген ірі өнеркәсіптік компаниялар
экологиялық сипаттамаларды жақсарту мақсатында ең

озық қолжетімді технологияларды енгізу және өз өндірістерін жаңғырту жөніндегі
бағдарламаларды іске асырып жатыр. Мысалы, «ҚазМұнайГаз» 2020 жылы
компанияның күнделікті қызметіне 2028 жылға дейін тұрақты даму қағидаттарын үш
кезеңді енгізу бойынша кешенді жоспар әзірледі. Бірінші кезеңде адам денсаулығы,
энергия тиімділігі, экономикалық өсу, экология, инновация және климаттың
өзгеруімен күресті қоса алғанда, алты басым мақсат таңдалды, ұлттық компания
осы бағытта таяудағы бес жыл ішінде бар күш-жігерін жұмылдыратын болады.
«ҚазМұнайГаз»-дың жүзеге асырып жатқан экологиялық бағдарламасының
маңызды нәтижелері барлық өндірістік сегменттерде – мұнай өндіру, өңдеу,
тасымалдау салаларында байқалды. Мәселен, өндіруші сегментте 2020 жылы
компания ілеспе мұнай газын кәдеге жаратуды 98%-ға дейін, 2019 жылы 97%-дан
және 2016 жылы 86%-ға дейін ұлғайтты. Бұл ретте 2020 жылы газ жағу көрсеткіші
өндірілген көмірсутек шикізатының 1 мың тоннасына шаққанда 2,2 тонна деңгейінде
тіркелді, бұл 2019 жылға қарағанда 24%-ға төмен және орташа салалық көрсеткіштен
79%-ға төмен. Өңдеу сегментінде Атырау МӨЗ бен Шымкент МӨЗ-де каталитикалық
крекингтің ең заманауи кешендері салынды, оларды жобалау кезінде басынан
бастап қоршаған ортаға теріс әсерді барынша азайтуға мүмкіндік беретін барлық
қажетті ЕҚТ қолданылды. Атап айтқанда, бұл кешендерде каталитикалық крекингтің
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КОНТУР

«Отын-энергетика секторын дамыту қоршаған ортаға зиян келтірмей жүргізілуі тиіс.
Таза қоршаған орта – қазақстандықтардың әл-ауқаты мен ұлт денсаулығының
маңызды шарты. Инновациялық технологияларды енгізу табиғи ресурстарды
пайдаланудың тиімділігін арттыруда маңызды рөл атқарады. Біз заңнамалық түрде
жер қойнауын пайдаланушыларды табыстарының 1%-ын ғылыми-техникалық
әзірлемелерге бағыттауды міндеттедік».

Қасым-Жомарт Тоқаев,

Қазақстан Республикасының Президенті

(BELCO) шығарылатын газдарын тазарту бойынша әлемдегі
ең озық жүйелер енгізілген. Сондай-ақ Атырау облысындағы
экологиялық жағдайды жақсарту мақсатында мемлекеттік
басқару органдарының талабы бойынша АМӨЗ-де 2019
жылы «Tazalyq» табиғатты қорғау іс-шараларының жобасы
қабылданды. Жобада үш кіші жоба қамтылған: механикалық
тазарту құрылыстарын (МТҚ) қайта жаңарту, биологиялық
тазарту құрылыстарын (БТҚ) қайта жаңарту және қосымша
тазалау блогын (СБҚ) салу және булану алаңдары (БА)
мен каналды рекультивациялау, оларды 2023 жылға қарай
біртіндеп аяқтау көзделіп отыр. 2021 жылы «Атырау мұнай
өңдеу зауыты» ЖШС мен Еуропалық қайта құру және даму банкі
арасында 80 млн АҚШ доллары сомасындағы қаржыландыру

туралы келісімге қол қойылып, жоба басталып та кетті.
АМӨЗ-де енгізілген ең озық қолжетімді технологиялардың
болуына сапалы талдау жүргізілді, ол - іс жүзінде барлық
жағдайларда қолданыстағы технологиялық қондырғылар,
қолданылатын жерлерде, ЕҚТ-ға сәйкес келетінін көрсетті.
Жоба аяқталғаннан кейін тазартылған суды кәсіпорынның
қайта пайдалануына қайтару есебінен зауыттан булану
алаңдарына төгілетін төгінділер азаяды, сондай-ақ Жайық
өзенінен су алу көлемі азаяды. Жобаны іске асыру Атырау
қаласының қоршаған ортасының жай-күйін жақсартады,
экологиялық таза технологиялар мен «жасыл» экономиканы
дамытуға жәрдемдесетін болады, қала тұрғындарының
денсаулығына пайдалы әсер етеді және Атырау өңірінің

қоршаған ортасына, флорасы мен фаунасына АМӨЗ әсерін
барынша азайтуға мүмкіндік береді. Тарихи ластануларды
жою жөніндегі жобаның да маңыздылығы аса жоғары. 20162019 жылдар аралығында «Өзенмұнайгаз» АҚ-да жинақталған
қалдықтары бар бес полигон және «Қаражанбасмұнай»
АҚ-да бір полигон тазартылды. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚда мұнайлы қалдықтар жиналған 10 полигон 2020 жылы
тазартылып, жойылды. Қазіргі уақытта осы кәсіпорындардың
жаңадан
пайда
болған
қалдықтары
полигондарға
жиналмай, бөгде мамандандырылған кәсіпорындарға кәдеге
жаратуға беріледі. Бүлінген жерлерді қалпына келтіруді
«ҚазТрансОйл» АҚ да жүргізеді. Мәселен, Өзен-АтырауСамара магистральдық мұнай құбыры учаскелерінде 10 жыл
ішінде 20,07 га жер қалпына келтірілді. Тарихи ластанған
жерлерді қалпына келтіруге 4,5 млрд теңге инвестицияланды.
Қалпына келтірілген жерлер шаруашылық айналымға енгізу
үшін жергілікті атқарушы органдарға қайтарылады.
«Мемлекеттің негізгі талабы - жер қойнауын ұтымды
пайдалану және пайдалы қазбаларды қоршаған ортаға
барынша аз әсер ете отырып өндіруді қамтамасыз ету. Бұл
міндетті Үкімет алдына Елбасы мен Қазақстан Президенті
қойып отыр», - деді 2019 жылғы желтоқсаннан бастап 2021
жылғы қыркүйекке дейін ҚР Энергетика министрі қызметін
атқарған Нұрлан Ноғаев.

Осылайша, өткен үш онжылдықта Қазақстан ел үшін
маңызды экология саласының даму сұлбасын белгілеп қана
қоймай, одан әрі «таза» болашаққа бетбұрғанын көрсете
отырып, озық әлемдік технологияларды енгізуге үлкен
қадам жасады. 2020 жылғы желтоқсанда БҰҰ аясында
ұйымдастырылған
Климаттық
амбициялар
бойынша
саммитте Қазақстанның 2050 жылға қарай көміртегі
бейтараптылығына қол жеткізуі жөніндегі жоспарлары туралы
жариялай отырып, ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев
еліміздің алдағы 30 жылға арналған мақсаттарын алдын
ала айқындады. Бұл экономиканы декарбонизациялауды
көздейтін» жасыл « энергетикаға көшу болады, бірақ дәстүрлі
энергетикадан толық бас тарту жолымен емес, атмосфераға
парниктік газдар шығарындыларын азайту есебінен іске
асырылады. Мұнай-газ өндірісі «нөлдік шығарындылар»
көрсеткішіне қол жеткізген кезде, елдің төмен көміртекті
даму өлшемдеріне сәйкес келетін болады. Сараптамалық
бағалаулар бойынша парниктік газдарды 2050 жылға дейін
кемінде 70%–ға қысқарту үшін 350 млрд АҚШ доллары
көлемінде инвестиция салу қажет болады - республикадағы
қазіргі нақты экономикалық және экологиялық саясат
пен қолайлы инвестициялық ахуал жағдайын ескерсек,
қазақстандық инвесторлар игере алатын сома.
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ИГІ ІСТЕР
СТРАТЕГИЯСЫ
11-тарау
«ЕҢБЕК, БІЛІМ, ТӘРБИЕ
БАСЫН ҚОССАҢ МӘНДІ ДЕ
ҮШЕУІН БІРДЕЙ МЕҢГЕРСЕҢ
ЖІБЕРМЕС СЕНІ ӨЛІМГЕ».
Омар Хайям,

парсы философы, математик, астроном және ақын

1990 жылдардың басында жас Қазақстан мемлекетінің
алдында экономикалық құлдырауды еңсеру ғана емес,
халықтың әл-ауқаты мен елдің одан әрі дамуы тәуелді
әлеуметтік саланы қолдау жөніндегі күрделі міндет тұрды.
Экономика құлдырап тұрған жағдайда және сол кезде елге
тартылған ірі инвесторлардың демеушілік көмегіне жүгінбей,
қаржыландырусыз қалған әлеуметтік саланы қолдау мүмкін
болмады. Жаңа инфрақұрылым салу, медицина мен білім беру
сапасын жақсарту, мәдениет, спорт және ғылым мекемелерін
қолдау сияқты ауқымды жұмыс жүргізу қажет болды.
Қазақстанда
мұнай-газ
бизнесінің
әлеуметтік
жауапкершілігі 1990 жылдары, яғни ірі компаниялар
адамдардың өмір сүру жағдайын жақсартуға бағытталған
ауқымды жобалар мен бағдарламаларды қаржыландыра
бастаған кезде белсенді дами бастады. Республикада
мұнай мен газды барлау және өндіру бойынша ауқымды
келісімшарттар жасаған биліктің басты мақсаты әлеуметтік
инвестициялар есебінен халықтың әл-ауқатын арттыру болды.
Бұл ретте мына нәрсе басынан-ақ түсінікті еді:
тұрақтылықты нығайту мен қоғамдық прогреске мемлекет
пен бизнестің күш-жігерін шоғырландырудың балама жолы
болмады.

Бірде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі
Республикалық форумда сөз сөйлеген Нұрсұлтан Назарбаев:
«... Мемлекет пен бизнес тек экономикалық қана емес, сондайақ әлеуметтік мәселелерді шешуде толыққанды әріптес
болуға тиіс», - деді.
Компаниялар бизнесті тек пайданы оңтайландыру көзі
ретінде қарастыруды доғаруы қажет болды, ал олардың
бизнесінің табыстылығын билік капиталдың барлық түрлерін,
атап айтқанда, өндірістік, қаржылық, әлеуметтік, адами
капиталды ұлғайту тұрғысынан бағалауы керек еді. Мемлекет
пен бизнесті о бастан экономиканы барынша тиімді ету
және ел азаматтарының әл-ауқатын арттыру сияқты ортақ
мүдде біріктірді және біріктіріп келеді деуге болады. Үлкен
нәтижелерге тек күш-жігерді біріктіру арқылы ғана қол
жеткізуге болатыны анық.
Қазақстанның тәуелсіз дамуы жылдарында әлеуметтік
жауапкершілік пен әлеуметтік әріптестік мәселелері
айтарлықтай салмақты саяси қолдауға ие болды.
Бүгінде мұнай-газ компаниялары өз қызметінің
аясында инвестицияны республика бойынша жергілікті
қоғамдастықтардың өміріне тікелей әсер ететін салаларға
салады. Олардың әлеуметтік инвестициялар портфелі
инфрақұрылымды, медицинаны, мектеп және мектепке
дейінгі білім беруді, мәдениетті, спортты, музыканы, өнерді
және басқаларды дамыту саласындағы жобаларды қамтиды.
Әлеуметтік жобаларды қаржыландырудың негізгі тетігі
өңірлермен, жергілікті билік органдарымен әлеуметтік-

экономикалық ынтымақтастық туралы келісімдер болып
табылады, олар жобаларды іріктеу және іске асыру бойынша
жұмысты, мысалы, әлеуметтік маңызы бар объектілерді салу
немесе жөндеу бойынша жұмысты үйлестіруге мүмкіндік
береді. Әңгіме Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздік алған сәттен
бастап жұмсалған және өңірлердегі халықтың әлеуметтік әлауқатының іргетасына айналған миллиардтаған теңгемен
өлшенетін әлеуметтік инвестициялар туралы болып отыр.
Алайда,
Қазақстанның
мұнай-газ
компанияларының
әлеуметтік саланы дамытуға қосқан үлесін бағалау кейде тек
цифрлар тілінде ғана мүмкін емес, себебі жұмыстың нәтижесі
салынған ақшаға қарағанда әлдеқайда ауқымды және айқын
болып келеді.
Әлеуметтік
инвестициялар
компанияның
бүкіл
тарихында Қазақстанның ең ірі мұнай - газ компаниясы
- «Теңізшевройл» ЖШС-ның тұрақты дамуының бір бөлігі
болды. ТШО-да бизнестің дұрыс бағытта дамуы бизнес өзі
өмір сүретін қауымдастыққа этикалық тұрғыдан қараған
кезде ғана мүмкін болады деп санайды.
1993 жылдан бері ТШО Атырау облысының тұрғындары
мен қызметкерлері үшін түрлі әлеуметтік жобаларды
қаржыландыруға 2,1 млрд. АҚШ долларынан астам қаражат
жұмсады. Оның Атырау облысының қоғамдастықтарына
инвестиция құюы екі бағдарлама арқылы жүзеге асырылады.
Олар - компания құрылғаннан кейін көп ұзамай басталған
«Игілік» ерікті әлеуметтік-инфрақұрылымдық бағдарламасы
және Әлеуметтік инвестициялар бағдарламасы (ӘИБ). «Игілік»

бағдарламасы әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін
(балабақшалар, мектептер, саябақтар және т.б.) салуға
бағытталған, ал экономикалық дамуды ынталандыруға,
білім алу мен оқыту мүмкіндіктерінің қолжетімділігі мен
сапасына және, әрине, халықтың денсаулығына бағытталған
ӘИБ стратегиялық маңызы бар тақырыптық салаларда
ұзақмерзімді әлеует құруды қолдайды.
«Игілік»
Атырау
облысының
әлеуметтік
қайта
құрылуының маңызды факторына айналды, ал оның
жылдық қоры 1999 жылғы 4 млн АҚШ долларынан 2013
жылдан бастап жыл сайын 25 млн АҚШ долларына дейін
және 2021 жылы 30 млн АҚШ долларына дейін өсті. 19992020 жылдар аралығында ТШО осы бағдарлама аясында
жалпы сомасы 272 млн АҚШ долларынан асатын 133 жобаны
аяқтады. Іске асырылған жобалардың ішінде - ауруханалар
салу, қажетті заманауи медициналық жабдықтарды сатып
алу; 5000 орынға есептелген 9 мектеп, сондай-ақ 3000-нан
астам орынға арналған 14 балабақша; 4 Мәдениет үйі, 4
дене шынықтыру-сауықтыру кешені, 3 саябақ құрылысы;
газдандыруды және электрлендіруді, жолдарды жөндеуді,
КСС, сумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялауды,
жағалауларды жайластыруды және басқаларын қоса
алғанда, инфрақұрылымды жақсарту жөніндегі 82 жоба бар.
Бүгінде «Игілік» - бұл ауруханалар, мектептер, мәдениет үйлері,
газ құбырлары, су құбырлары ғана емес, 1000-нан астам
жаңа жұмыс орындары, білім берудің жаңа деңгейі, жергілікті
медицинаның жаңа мүмкіндіктері. Бұл – даму, бұл қайта
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Мен үшін «Теңізшевройл» (ТШО) атынан Қазақстан тарихындағы
таңғажайып кезеңді – осы ұлы елдің тәуелсіздігінің, егемендігі мен
халқының бірлігінің 30 жылдығын сіздермен бірге атап өту – үлкен
құрмет. Тәуелсіздік алған сәттен бастап Қазақстан өңірлік экономикалық
көшбасшыға айналды және халықаралық қоғамдастықтағы өз рөлін
нығайтты.
«Теңізшевройл» Қазақстан халқының қол жеткізген жетістіктерінің
бір бөлшегі болғанын мақтан тұтады. Компанияның тарихы тәуелсіз
мемлекеттің қалыптасуымен тығыз байланысты.
ТШО өз қызметін асқан жауапкершілікпен атқаруға, қауіпсіз әрі
сенімді өндіріс құруға баса назар аудара отырып, ширек ғасырдан бері ел
үшін құндылық қалыптастырып келді. 1993 жылы компанияда өндірілетін
мұнай көлемі бар болғаны 1 млн тоннаны құрағанын елестетудің өзі
қиын. Өткен жылдың соңында бұл көрсеткіш 26,5 млн тоннаға дейін өсті,
бұл елдегі шикі мұнай өндірудің жалпы көлемінің шамамен 35 пайызына
тең. Бұл Үкімет пен Қазақстан халқының қолдауымен іске асырылған
шын мәніндегі үлкен жетістік.
Биылғы жыл Қазақстан үшін маңызды болып табылады және біз
экономикалық прогресс пен елдің болашағына өз үлесімізді одан әрі қоса
алатынымызды мақтан тұтамыз.

Кевин ЛАЙОН,
«Теңізшевройл» ЖШС бас директоры
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№1 орта мектеп, Құлсары қаласы

құру, есеп беру үшін емес, іс жүзінде жақсылық жасау дейді
компаниядағылар.
2010 жылы енгізілген ӘИБ шеңберінде 2020 жылға
дейін қоса алғанда жалпы бюджеті 9,5 млн АҚШ долларына
жуық 80 жоба іске асырылды. Осы бағдарламаны тек Атырау
облысында ғана орындап келген ТШО 2018 жылы Болашақ
кеңейту жобасы – Сағалық қысымды басқару жобасын іске
асыруға байланысты оған Маңғыстау облысын да қосты.
2021 жылы ТШО Атырау облысы мен Боранқұл ауылында
(Маңғыстау облысы) ӘИБ аясында денсаулық сақтау, білім
беру сапасын жақсартуға, сондай-ақ әлеуметтік кәсіпкерлікті
дамытуға 1,6 млн АҚШ долларынан астам қаражат бөлді.
Әлеуметтік жобаларды таңдау халықаралық, жалпыұлттық
және өңірлік мұнай өңдеу бірлестіктері қатысатын
конкурстардың нәтижелері бойынша жүргізіледі.
Қазақстанда түрлі әлеуметтік бастамалар аясында ТШО
жүзеге асырған ірі әлеуметтік жобалардың ішінде: Жылыой
ауданына халықты техникалық сумен қамтамасыз етуге
жәрдемдесу (жобаның жалпы құны 4,5 млн АҚШ долларын
құрады); 2013 жылы Алматы қаласында Қазақстан-Британ
техникалық университетімен (ҚБТУ) бірлесіп, теңіздегі
мұнай-газ кен орындарын игеруді қолдау және Қазақстан
азаматтарын дәстүрлі мұнай-газ секторынан тыс жерлерде
жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету мақсатында
құрылған теңіз сауда флоты үшін кадрлар даярлау жөніндегі
ел тарихындағы алғашқы жоғары оқу орны - Қазақстан теңіз
академиясын ашу (28 млн АҚШ долларынан астам); 2014-2016
жылдары тұрғындары ескірген сумен жабдықтау жүйесінің
жетілмегендігіне байланысты ондаған жылдар бойы ауыз
су проблемаларын бастан кешірген Жылыой ауданының
Құлсары қаласының сумен жабдықтау жүйесін жаңғырту
(шамамен 63 млн АҚШ доллары); 2015 жылы Атырау облыстық
кардиологиялық орталығы үшін медициналық жабдық
(американдық St Jude Medical фирмасының жүрек ырғағының
бұзылуын хирургиялық емдеуге және радиожиілікті аблация
процедурасын жүргізуге арналған электрофизиологиялық
зертхана,
голландиялық-американдық
«Филипс»
фирмасының спиральді 128-сресті компьютерлік томографы,
германиялық «Карл Шторц» фирмасының кардиологиялық
операцияларды жүргізуге арналған бейнеэндоскопиялық
кешені, аудиометриялық модуль және басқа да заманауи

Мәдениет үйі, Индербор кенті

Балабақша, Тұрғызба кенті
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диагностикалық және хирургиялық жабдық) сатып алу (4
млн АҚШ доллары); 2019 жылдың басында Жылыой ауданы
үшін медициналық жабдықтар (реанимацияға арналған
жабдықтар, реанимобильдер, фототерапия аппараты, жаңа
туған нәрестелерге арналған инкубатор, ультрадыбыстық
жүйе, травматологияға арналған мобильді рентген жүйесі,
компьютерлер және т. б.) сатып алу (шамамен 1 млн АҚШ
доллары); Атырау облысында 2020 жылы коронавирус
пандемиясы жағдайында денсаулық сақтауды қолдау,
оның ішінде Құлсары қаласында 200 төсек-орынға арналған
медициналық кешен салу, медициналық жабдықтар
мен жеке қорғану құралдарын (56 оттегі концентраторы,
600 мыңнан астам жеке қорғану құралдары, 252
медициналық жабдық, 20 өкпені жасанды желдету
аппараты, вакциналарды сақтауға және тасымалдауға
арналған 33 мұздатқыш камера) сатып алу, 2020 жылдың
жазында орын алған қиын кезеңде Атырау қаласына
дәрі-дәрмектерді жеткізу, студенттерді қатаң карантиндік
шаралар кезінде Dash-8 ұшағымен олардың тұратын
жерлеріне жеткізу; Атырау облыстық жұқпалы аурулар
ауруханасының медицина қызметкерлерін оқыту және
Атырау облыстық ауруханасында шұғыл медициналық
көмек көрсету мүмкіндігін қамтамасыз ету (шамамен 10,8
млн АҚШ доллары (4,7 млрд теңге).
Бұдан басқа, ҚР Үкіметі бекіткен Маңғыстау
облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық

Ретро саябақ, Атырау қаласы

Дарынды балаларға арналған гимназия, Атырау қаласы

Қамыскөл көлінің жағалауы, Құлсары қаласы
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дамытудың 2019-2021 жылдарға арналған кешенді жоспарын
іске асыру мақсатында 2019 жылғы шілдеде «Ақтау тренинг
орталығы» өз қызметін бастады, ол аймақтағы 250 жұмыссыз
тұрғынды салада сұранысқа ие пәндерге оқытудың жыл
сайынғы бағдарламасын іске асыруға бағытталған мекеме.
2019 жылдың қыркүйегінде «APEC PetroTechnic жоғары
колледжі» мен «West Way Services» ЖШС оқу орталығының
базасында Атырау облысының жұмыссыз тұрғындарына
кәсіби білім беру басталды: «Теңізшевройл» ЖШС мен жергілікті
әкім арасында 2019 жылдың 28 маусымында қабылданған
келісім шеңберінде 2019-2021 жылдар аралығында жыл
сайын 700 тұрғынды оқыту және қайта оқыту жоспарлануда.
Оқыту жобасының құны бір адамға 5-6 мың АҚШ долларын
құрады. Көптеген түлектер өздері жаңа жұмыс тапты немесе
жаңа дағдылар мен білімдерді қолдана отырып, өз бизнестерін
бастады. Мәселен, Маңғыстау облысында 2019 жылғы
түлектердің 79% және 2020 жылғы түлектердің 29%, Атырау
облысында тиісінше 73% мен 39% жұмысқа орналастырылды.
Қазақстан үшін әлеуметтік кәсіпкерлікті әлеуметтік
инновация ретінде қарастыра отырып, ТШО 2016
жылдан бастап Атырау мен Маңғыстау облыстарында
Орталық Азияның Еуразия қорының «Жарқыра» арнайы
бағдарламасын табысты іске асырып келеді. Осы уақыттан
бастап компания балаларды дамыту, инклюзия, экология,
спортты, денсаулықты қолдау, оңалту және отбасы
саласындағы кәсіпкерлердің жалпы сомасы 290 мың АҚШ
долларынан асатын 53 жобасын қолдады. Қазақстанда алғаш
рет пилоттық режимде бес жылға пайызсыз, қайтарымды
қарыздар негізінде берілетін қаржыландыру апробацияланды.
Қазақстанда шағын және орта бизнес үшін мұндай шарттарды
бірде-бір банк немесе мемлекеттік бағдарлама ұсынған емес.
Барлық қайтарылған қаражат жаңа конкурстардың жаңа
жеңімпаздарын қаржыландыру үшін пайдаланылды. Бүгін
«Жарқыра» ТШО-ның қолдауымен Қазақстанның батыс

Мәдение үйі, Есбол ауылы

Орта мектеп, Атырау қаласы

Су тазарту құрылысы, Атырау қаласы

Облыстық аурухана, Атырау қаласы

Спорттық-сауықтыру кешені, Шоқпартоғай кенті

Балабақша, Тұрғызба кенті

Лицей, Құлсары қаласы
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Энергостанция, Атырау қаласы

Дәрігерлік амбулатория, Ақкиізтоғай ауылы

Ауыз суға арналған резервуар, Құлсары қаласы

Реконструкциядан кейінгі орталық көпір

Тез тұрғызылатын модульді госпиталь

облыстары үшін қазақ тілінде сабақ беретін тренер мен
коучтардың тұтас бір плеядасын тәрбиелеп шығарды.
Бағдарламаға қатысушылар бизнес негіздері, маркетинг,
қаржы, стратегиялық жоспарлау және спикер бойынша
тренингтерден өтті. Көшбасшылық және инновациялық
ойлау дағдыларын күшейту үшін «БК жеке бренді»,
«Жеке даму коучингі», «Фандрейзинг», «Эмоционалды
интеллект» және «Ойлау дизайны» сияқты тренингтер
ұйымдастырылды. 5 жыл ішінде түрлі өзекті тақырыптар
бойынша 26 тренинг өткізілді.
Тағы бір әлеуметтік бастаманы - ТШО-ның
қаржылай қолдауымен Орталық Азияның Еуразия
Қоры іске асырып жатқан «Қоғамдық кеңістіктер»
жобасын іске асыру шеңберінде 2019-2020 жылдары
654
қазақстандық
Атырау
және
Маңғыстау
облыстарының 9 елді мекенінде жалпы сомасы 250
мың АҚШ долларына 42 шағын жобаны іске асырды.
Әртүрлі жас санатындағы, қоғамның түрлі топтарынан,
түрлі мамандықтардан жобаға қатысушылар, ерлер
мен әйелдер, жастар мен зейнеткерлер жергілікті
билікпен әріптестікте және диалогта өз қолдарымен
ауылдарының инфрақұрылымын жақсартты. Жобаны
іске асыру үшін қажетті жабдықтар мен мамандарды
жеткізуге көмектескен жергілікті әкімдіктердің үлесін
бірге алғанда, 2 жыл ішінде қоғамдастықтың үлесі
50 мың АҚШ долларынан асты. Бүгінгі таңда бұл
жобалардың нәтижелерін Форт Шевченко қаласының,
Баутино, Құрық, Боранқұл, Тұрғызба, Ақкиізтоғай, Жаңа
Қаратон, Қосшағыл, Майкомген ауылдарының 16500
тұрғыны пайдалануда.
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Тәуелсіздіктің 30 жылдығы – «Қарашығанақ Петролиум
Оперейтинг Б.В.» Қазақстан Республикасымен бірге жүріп келе
жатқан даңғыл жолдың үлкен бір кезеңі. ҚПО-ның жетістіктері
егемен Қазақстанда құрылған қолайлы инвестициялық ахуалдың
нәтижесі болып табылады. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан
әлемге өзін таныстырып, танымал мемлекетке айналды. Бұл біздің
жұмысымыздың бір бөлігі екенін мақтанышпен айтамыз.
Алда Қарашығанақ кен орнын игеру және кеңейту жөніндегі
жобалармен байланысты үлкен жоспарларды іске асыру күтіп тұр.
ҚПО ұжымы Қазақстан Республикасымен жасампаз серіктестік
құра отырып, болашақ ұрпақтың игілігі үшін өзінің корпоративтік
қағидаттары мен міндеттемелеріне адалдықты сақтай отырып,
жаңа өндірістік биіктерге ұмтылатын болады.
Мерейтой қарсаңында егемен Қазақстанның барлық
азаматтарын шын жүректен құттықтаймын! Сіздерге еңбектеріңізге
табыс, зор денсаулық және амандық тілеймін!

Джанкарло РУЮ,
Karachaganak Petroleum Operating B.V.
бас директоры
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ДСК, Орал қаласы

Қазақстанның
тағы
бір
ірі
мұнай-газ
компаниясы
саналатын
Karachaganak
Petroleum
Operating
B.V. мекемесінің әлеуметтік бизнес
философиясы жұмысын бастағалы бері
өңір тұрғындарының қажеттіліктеріне
негізделіп құрылуда. KPO өнімді бөлу
туралы түпкілікті келісімнің шарттарына
сәйкес жыл сайын Батыс Қазақстан облысында әлеуметтік
және инфрақұрылымдық жобаларды (ӘИЖ) орындап
келеді. 1998 жылдан бастап 2021 жылдың наурызына дейін
консорциум өңірдің әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға
барлығы 433 млн АҚШ долларын жұмсады. Іске асырылып
жатқан бастамалардың нәтижесінде 15 медициналық мекеме;
34 оқу орны (мектептер/балабақшалар); 3 стадион, мұз
сарайы, бассейн, теннис кешені, дене шынықтыру-сауықтыру
кешендері; ондаған шақырым қалалық және ауылдық жолдар
мен көпірлер; отбасы үлгісіндегі балалар ауылы; Салтанат
сарайы, Жастар және оқушылар сарайы және Қадыр Мырза
Әли атындағы өнер үйі салынды және жөнделді. Қалалық
саябақта Шаған өзенінің оң жағалауы абаттандырылды; Ақсай
қаласында 120 пәтерлі үй салынды; Жәнібек, Бөрлі, Шыңғырлау
аудандарында газбен жабдықтау объектілері салынды; Бөрлі
ауданындағы сумен жабдықтау объектілері, жылу және
электр желілері салынды; жергілікті және өңірлік маңызы
бар басқа да объектілер іске асырылды. Бірлескен басқару

Неке сарайы, Орал қаласы

«Облыстық балалар мен жасөспірімдер теннис спорт мектебі» МКҚК, Орал қаласы

Д. Елеусінов атындағы Оқушылар сарайы

«Юность» стадионы
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комитетінің (ББК) шешіміне сәйкес, 2010 жылдан бастап
KPO Батыс Қазақстан облысындағы әлеуметтік және
инфрақұрылымдық жобалар үшін жыл сайын 20 млн АҚШ
долларын бөледі. 2018-2022 жылдар аралығында өңірдегі
ӘИЖ жобалары үшін 50 млн АҚШ доллары мөлшерінде
қосымша қаржы бөлу туралы шешім қабылданды. Бұдан
басқа, 2019-2021 жылдар аралығында жұмсалмаған
қаражат есебінен 9,6 млн АҚШ доллары мөлшерінде
қосымша ӘИЖ тізбесі бекітілді. Бұл қаражат Елбасының
2018 жылғы 5 қазандағы Батыс Қазақстан облысының
спорттық инфрақұрылымын дамыту жөніндегі Қазақстан
халқына жолдауына сәйкес өңірде дене шынықтырусауықтыру кешендері мен балалар мен жасөспірімдер
спорт мектебінің құрылысына бағытталды. 2020 жылы
консорциум ауыспалы жобалармен қатар 21 ӘИЖ іске
асыруға кірісті, әлеуметтік және инфрақұрылымдық
жобаларды іске асыру сомасы 27,37 млн АҚШ долларын
құрады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы
1 сәуірдегі №203 қаулысына сәйкес Ақсай қаласында
7,7 млн АҚШ долларына ӘИЖ қосымша тізбесін бекіту
туралы шешім қабылданды. Жоспарланған жобалардың
тізбесі жыл сайын облыстың әлеуметтік даму
басымдықтары мен бағдарламаларына сәйкес KPO және
Батыс Қазақстан облысының әкімдігімен келісіледі.

Бөбектерге арналған балабақша, Ақсай қаласы

Ақсай және Аралталдағы Березовка ауылының тұрғындарына арналған үйлер

Орал қаласының №7 қалалық емханасын күрделі жөндеу, Орал қаласы

Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театры, Орал қаласы

Қадыр Мырза Әли атындағы Шығармашылық үйі, Орал қаласы
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NCOC компаниясының атынан барша қазақстандықтарды
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығымен құттықтауға
рұқсат етіңіздер. Осындай мерейлі мерекемен құттықтай отырып,
отыз жыл бұрын Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті
мен Үкіметінің мұнай-газ саласын отандық экономиканың басты
қозғаушы күші ретінде айқындау жөнінде қабылдаған шешімдерінің
маңыздылығын атап өткім келеді. Мұнай-газ индустриясына баса назар
аудара отырып, жалпыға бірдей индустрияландырудың таңдалған
бағытының дұрыстығы ел өнеркәсібінің өсуімен, мыңдаған жұмыс
орындарының ашылуымен және жергілікті кәсіпкерліктің дамуымен
дәлелденді.
Қашаған алып кен орны бар Солтүстік Каспий жобасы тәуелсіз жас
елдің Теңіз кен орындарын игерудің алғашқы өршіл жобасы болды.
Бұл оңай уақыт емес еді, алайда жобаға тартылған адамдардың
табандылығы, іске берілгендігі және күш-жігері қиындықтарды жеңуге
және осы өршіл жоспарды жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Бүгін,
Солтүстік Каспий жобасының операторы NCOC компаниясы отандық
мұнай-газ өнеркәсібінің көшбасшылар тізімінде тұрған кезде, біз өз
жетістігімізді бүкіл елмен бөлісіп отырғанымызға қуаныштымыз.
Біз осындай белсенді дамып келе жатқан елдің бір бөлшегі
болғанымызға қуаныштымыз және мұны мақтан тұтамыз.
Барлық қазақстандықтарға бейбітшілік пен амандық тілейміз!

Оливье ЛАЗАР,
NCOC басқарушы директоры
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Әлеуметтік
жауапкершілік,
демеушілік және қайырымдылық NCOC корпоративтік саясаты мен
консорциумының ажырамас бөлігі.
Компания қызметінің негізіне бұл
құндылықтар 1997 жылы Вашингтонда
жаңа өршіл бастама – Қашаған Солтүстік
Каспий жобасына жеті акционердің
қолдары қойылып, өмір берген кезде
қаланған болатын. Өзінің тарихында ол құлдырау мен
шарықтауды, операциялық модельдің трансформациясын,
алғашқы мұнай өндіруді кейінге қалдыруды бастан өткерді...
бірақ соған қарамастан бір нәрсе әрқашан өзгеріссіз қала
берді, ол - Атырау және Маңғыстау облыстарын тұрақты
дамыту және олардың тұрғындарының әл-ауқатын арттыру
деген NCOC компаниясының берік ұстанымы. Солтүстік
Каспий консорциумының әлеуметтік саладағы алғашқы
«қарлығашы» 1998 жылы сыйымдылығы 1500 адамға дейін
жететін «Атырау» дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің
(«Теңізшевройл» ЖШС-мен бірлесіп) құрылысы болды. Бұл
залдың қабырғасында талай республикалық, сондай-ақ
халықаралық маңызы бар турнирлер өткізіліп, бүгінгі күнге
дейін спортпен шұғылдану, қала тұрғындарының бос уақытын
өткізу үшін сүйікті орындардың бірі болып табылады.
Жалпы алғанда, 1998 жылдан бастап компания жалпы
құны 774,3 млн АҚШ доллары болатын әлеуметтік бағыттағы
222 жобаны орындады, оның ішінде мектептер, балабақшалар,
ауруханалар, спорттық және мәдени нысандар, инженерлік
қамтамасыз ету жүйелер салу бар. Жалпы ұзындығы 1130
шақырым болатын шалғай елді мекендерді газдандыру
бойынша 31 жоба іске асырылды. Атырау облысында
консорциум Атырау облысы Махамбет ауданы Ширина
кентінде жалпы ауданы 2100 шаршы метр орта мектеп және
Береке ауылында орта мектеп салды (2017 жыл); Атырау
қаласындағы облыстық жұқпалы аурулар ауруханасы
(2016 жыл); атыраулықтардың айтуы бойынша, болашақ
суретшілердің, музыканттардың, әншілердің, сөзбен айтқанда,
өңірдің шығармашылық сала өкілдерінің бесігіне айналған
дарынды балалардың 75 орындық кіші өнер академиясының
жатақханасы (2014 жыл) салынды; емханасы 1974 жылдан
бері пайдаланылып келе жатқан Атырау қаласындағы
облыстық балалар ауруханасына күрделі жөндеу жүргізілді
(2014 жыл); Дамбы кентінде балабақша салынды (2011 жыл);
Атырау қаласындағы №3 орта мектеп (2010 жыл) және Атырау
облысының жетекші оқу орны беделіне болған дарынды
балаларға арналған облыстық қазақ-түрік лицейі (қазіргі
Білім инновация лицейі) күрделі жөндеуден өтті (2008 жыл).
NCOC міндеттемелері аясында 2008 жылы Атырау қаласында
жалпы ауданы 2815 шаршы метр қан орталығының ғимараты
және басқа да объектілер пайдалануға берілді.
Маңғыстау облысында осы күні жергілікті халықтың
мақтанышына
айналып
отырған,
Каспий
теңізінің
жағалауындағы Ақтау қаласында NCOC салған «жартасты

«Маңғыстау Арена» көпфункционалды кешені

Неке сарайы

Атырау қаласындағы жұқпалы аурулар ауруханасы

Облыстық балалар ауруханасы

Атырау қаласы, №3 орта мектепті күрделі жөндеу
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соқпақ» (2019 жыл); 2000-ға жуық қонақ қабылдай алатын Әбіш
Кекілбаев атындағы Мәдени орталық (2019 жыл); Маңғыстау
облысының Қазақстан халқы ассамблеясы үшін ортақ үйге
айналған Достық үйі (2017 жыл); 2,5 гектар жерде орналасқан,
532 орынға арналған тұрақты және трансформацияланатын
трибуналары бар «Маңғыстау арена» көпфункционалды
спорт кешені (2017 жыл); Таушық кентіндегі гимнастикамен,
шағын футболмен, баскетболмен, волейболмен және ауыр
атлетикамен айналысу үшін бір уақытта сағатына 80 адамға
дейін қабылдай алатын жабық әмбебап спорт кешені (2015
жыл); Ақтау қаласының 33-шағын ауданындағы әрқайсысы
280 орындық үш балабақша (2015 жыл); Нұрсұлтан Назарбаев
салтанатты түрде ашқан ауданы 2000 шаршы метр неке қию
сарайы (2004 жыл). Тек соңғы үш жылдың ішінде әлеуметтік
сала мен инфрақұрылым жобаларын іске асыруға NCOC
құйған инвестиция сомасы 75 млн АҚШ долларын құрады.
Демеушілік және қайырымдылық бағдарламасы
аясында NCOC жыл сайын осы мақсаттарға Атырау мен
Маңғыстау облыстары арасында 1,5 млн АҚШ доллары
мөлшеріндегі бюджетті тең бөліп, жергілікті халықтың
қажеттіліктері мен сұраныстарын тікелей өтеп отыр.
Демеушілік пен қайырымдылық бағдарламасы жергілікті
халықты қолдаудың бес негізгі бағыты бойынша жүзеге
асырылады: денсаулық сақтау, білім беру, спорт, мәдениет
және қайырымдылық. 1998 жылдан бастап демеушілік
және қайырымдылық жобаларына салынған қаражаттың
жалпы сомасы 23,7 млн АҚШ долларын құрады. Тек 2020
жылдың өзінде осындай 38 жоба іске асырылды (Атырау
және Маңғыстау облыстарының әқайсысында 19 жобадан).
Бұдан басқа, 1998 жылдан бастап Атырау және Маңғыстау
облыстарында салынған жалпы ұзындығы 1130 км газ
құбырларын газдандыру бойынша 31 жоба орындалды.
2020 жылы коронавирустық пандемия жағдайында
NCOC өмірлік маңызды медициналық жабдықтарды
сатып алу арқылы өзі жұмыс істейтін аймақтардағы
денсаулық сақтау жүйесін қолдады. Атырау және Маңғыстау
облыстарының денсаулық сақтау жүйелеріне Covid-19 қарсы
күресте тікелей көмек көрсетуге компания 3 млрд теңгеден
астам қаражат бөлді. Қосымша төсек-орындарға деген шұғыл
қажеттілікті ескере отырып, екі айдың ішінде Атырау мен
Ақтауда құны 7 млрд теңге болатын, аса ауыр науқастарды
емдеу үшін оттегі беретін арнайы желілермен бірге қазіргі
заманғы медициналық жабдықтармен толық жабдықталған
екі модульдік үлгідегі жұқпалы аурулар ауруханасы салынды.
Бүгінгі таңда NCOC өзінің жергілікті қоғамдастықпен
бірге Қазақстан Республикасының дамуына, өсуіне
қатысуын және ұлттық экономикаға қосқан үлесін үлкен
мәртебе деп санайды. Компания мақтана алатын бір нәрсе
бар: 2019 жылы Ақтау қаласында өткен «Большие сердца»
меценаттар форумында үздік деп танылып, «Жомарт жүрек»
беделді марапатын алды; 2018 жылы «Парыз» әлеуметтік
жауапкершілік конкурсында «Жылдың үздік әлеуметтік
жауапты кәсіпорны» номинациясында бірінші орын алды,
берілген марапат инфрақұрылым жобаларын, ӘИЖ және

М. Отаралиев атындағы орта мектеп, Атырау қаласы

демеушілік пен қайырымдылық бағдарламаларын табысты
іске асырғаны үшін берілді; ал 2011 жылы бизнестің әлеуметтік
жауапкершілігі конкурсында «Күміс Парыз» марапатын алды.
NCOC корпоративтік қызметтер жөніндегі директоры
Балтабай Қуанышевтың бұл жөнінде былай дейді: «Біз Атырау
және Маңғыстау облыстарын өз үйіміз деп мақтанышпен айта
аламыз». Біздің үш мыңға жуық қызметкеріміз және 1-кезеңді
жүзеге асыру үшін жұмыс істейтін мердігер компаниялар мен
жеткізуші компаниялардың он мыңдаған қызметкерлері осы
аймақтардың тұрғындары болып табылады. Инфрақұрылым
мен әлеуметтік жобалар NCOC компаниясының корпоративтік
және әлеуметтік жауапкершілігінің маңызды бөлігін құрайды.
Республикалық және жергілікті атқарушы органдармен тығыз
ынтымақтастықта біз адамдардың өмір сүру жағдайларын
жақсартуға тікелей әсер ететін мектептер, ауруханалар,
мәдени орталықтар, жолдар, спорт ғимараттары және
басқа да көптеген объектілер салу жөніндегі жұмысты
жалғастырмақпыз».

Балабақша, Атырау қаласы

Балабақша, Еркінқала ауылы

Қазақстан халқы ассамблеясы, Ақтау қаласы
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Бүгінде «Самұрық-Қазына» АҚ және холдингке
кіретін ұйымдардың, оның ішінде «ҚазМұнайГаз» ұлттық
мұнай-газ компаниясының қайырымдылық көмек көрсету
және әлеуметтік маңызы бар бағдарламаларды орындау
бойынша бірыңғай саясатын іске асыруды Samruk-Kazyna
Trust әлеуметтік жобаларды дамыту қоры жүзеге асырады.
«ҚазМұнайГаз» өзі жұмыс істейтін өңірлердің дамуына
өз үлесін қосып, барлық маңызды мәселелер бойынша
негізгі мүдделі тараптармен тұрақты диалогты қолдап
отырады. Ұлттық компанияның әлеуметтік және демеушілікқайырымдылық қызметінің ауқымы көптеген адамдардың
мүдделерін қамтиды. Көптеген жылдар бойы еншілес
компаниялар мен «ҚазМұнайГаз» ұйымдары қоғамның
тұрақты дамуына және әлеуметтік бастамаларды қолдауға
орасан зор инвестициялар салу арқылы халыққа көмек
көрсетіп келеді.
«ҚазМұнайГаз»
құрамына
кіретін
«Қазақтеңізкөлікфлоты» ұлттық теңіз кеме қатынасы
компаниясы ұзақ жылдар бойы әлеуметтік бағыттағы
жобаларға орта есеппен 1 млн теңгеден бөліп келеді. 2002
жылдан бастап компания Ақтау және Алматы қалаларында
тұратын теңізші-жауынгерлерді, Ұлы Отан соғысының
ардагерлерін қамқорлыққа алды; 2005 жылдан бастап
Ақтау қаласындағы тыл майданының ардагерлері мен
қатысушыларына патронаттық қолдау көрсетіп келеді;
2015 жылы Ақтау қаласына Ұлы Отан соғысындағы
Жеңістің 70 жылдығына арналған 56,6 млн теңгеден астам
инвестиция салып, гүлзар сыйлады; ал 2017 жылдан бері
Ақтау қаласындағы мәдени-ағарту кешенінің бір бөлігі болып
табылатын XIV–XX ғасырлардағы «Қади» ежелгі қазақ
халқының тарихи және рухани мұрасын күтіп ұстауға көмек
көрсетіп келеді.
«Қазақтүрікмұнай» ЖШС мұнай өндіру кәсіпорны жер
қойнауын пайдалану шарты мен келісімшарт талаптарына
сәйкес 1999 жылдан 2021 жылға дейін Ақтөбе облысының
(556,6 млн теңге) және Маңғыстау облысының (шамамен 179
млн теңге) әлеуметтік-экономикалық дамуына жалпы 735
млн теңгеден астам қаржы бағыттады. Сонымен қатар, осы
кезеңде компания 138 млн теңгеден астам сомаға демеушілік
көмек көрсетті.
«Қазгермұнай» БК» ЖШС-ның Қызылорда облысындағы
аса ірі әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асырудағы
инвестициялары 2013-2021 жылдары 4 млрд 312,5 млн теңгені
құрады. Компания қаражаты есебінен Қызылорда қаласында
«Мұз айдыны» спорт кешені («Мұз сарайы») (400 млн теңге),
Қармақшы ауданында Қорқыт ата мемориалы (20 млн теңге),
№№7, 235, 233, 187 мектептердің аумағында спорт алаңдары

«Мұз айдыны» мұз сарайы, Қызылорда қаласы

Жастар ресурстық орталығы, Қызылорда қаласы

«Қорқыт Ата» мемориалдық кешені

Демалыс саябағы, Қызылорда қаласы

Думан қонақүйі, Нұр-Сұлтан қаласы

«Адай Ата» мемориалдық кешені

Психоневрологиялық интернат үйі, Талсуат кенті

салынды, реконструкцияланды және пайдалануға берілді.
Қызылорда қаласындағы Шұғыла шағын ауданындағы
демалыс саябағы (40 млн теңгеден), қалалық ипподром
(819 млн теңгеден астам), Талсуат кентіндегі 300 орындық
психоневрологиялық интернат үйі (1,350 млрд теңге),
Қызылорда қаласындағы Жастар ресурстық орталығы (1,495
млрд теңгеге жуық), Covid-19 коронавирустық инфекциясымен
күресуге арналған медициналық жабдықтар мен материалдар
(160 млн теңге) және коронавирустық инфекцияға қарсы
вакциналарды тасымалдау және сақтау үшін Қызылорда
қаласының денсаулық сақтау ұйымдарына медициналық
мұздату жабдығы (18,570 млн теңге) сатып алынды.
«Қаражанбасмұнай «АҚ тәуелсіздік жылдары жүзеге
асырған ең ауқымды әлеуметтік жобасы 2010-2013 жылдары
Маңғыстау облысының облыс орталығынан Қаражанбас,
Солтүстік Бозашы, Қаламқас, Арман және басқа да мұнай
кен орындарына жолаушылар мен жүктерді тасымалдау үшін
пайдаланылатын ұзындығы 274 шақырым Ақтау–ҚаламқасАқтау автомобиль жолына күрделі жөндеу (495 млн теңгеден
астам) жүргізілді. Бұдан басқа, компания Маңғыстау облысы
әкімдігінің тапсырысы бойынша Ақтау қаласында балалар
ауылының құрылысына 230 млн.теңгеден астам; Мұнайлы,
Маңғыстау аудандарының ауылдық округтерінің әлеуметтік
мәселелерін шешуге 76 млн. теңгеден астам және Түпқараған
ауданына 36 млн. теңгеден астам; Ақтау қаласында,
Түпқараған және Маңғыстау аудандарында 9 балалар
ойын алаңдарын жайластыруға 19 млн. теңгеден астам; тек
Маңғыстау өңірі ғана емес, басқа да көршілес облыстардың
тұрғындары зиярат ететін даңқты батыр Құлбарақ атаның
жерленген жері – Құлбарақ әулие қорымы ауданында электр
желісінің құрылысына 18 млн. теңгеден астам инвестиция
құйылды.
Каспий теңізінің қазақстандық секторында орналасқан
«Жемчужина» келісімшарттық аумағында Өнімді бөлу туралы
келісімнің операторы «Каспий Меруерті Оперейтинг Компани
Б.В.» 2006-2020 жылдары Маңғыстау облысындағы әлеуметтік
жобаларды жалпы сомасы 8,5 млрд теңгеден астам сомаға
қаржыландырды. Бұл компанияның өңірді дамытуға қосқан
қомақты үлесі. Қатысушыларының бірі «ҚазМұнайГаздың
еншілес ұйымы «ҚазМұнайТеңіз» теңіз мұнай компаниясы»
ЖШС болып табылатын бұл компания 2006 жылдан бастап
жыл сайын «Адай-Ата» сәулет құрылысын қалпына келтіру,
облыстық инфекциялық аурухана үшін балалар мен
жаңа туған нәрестелерге арналған ӨЖЖ аппаратын және
«Маңғыстау Агро-Сервис» МКК үшін ПТР жабдықтарды
жеткізу, облыстың ауылдары мен кенттерінде балабақшалар,
ойын алаңдары, тұрғын үйлер, дәрігерлік амбулаториялар,
автомобиль жолдары мен басқа да объектілер салу сияқты
жобаларға 500 мың АҚШ долларынан салып отырды.
Құрылған сәттен бастап халықтың осал топтарына
көмек көрсетумен қатар қоғамның спорт, мәдени және
гуманитарлық салаларын дамытуға «ҚазМұнайГаз» АҚ және
«Газпром»ЖАҚ бірлескен кәсіпорны «ҚазРосГаз» ЖШС жанжақты қолдау көрсетіп келеді. Бұл компания үшін әлеуметтік
бағдарлар тек қайырымдылық немесе демеушілік қана емес,
дұрыс, жетілген бизнестің ажырамас бөлігі, компанияның
белгілі бір даму деңгейін және қоғаммен қалыпты әлеуметтік
диалог құруын білдіретін тұтас философия. Бұл - байыпты
көзқарас пен әрбір адамға деген ерекше көңіл. «ҚазРосГаз»
ЖШС демеушілік пен қайырымдылық қызметінің басты
өлшемі атаулы, мақсатты көмек болып табылады. Бірлескен
кәсіпорынның әлеуметтік және демеушілік жұмысы
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Ипподром, Қызылорда қаласы

жүйелі және ауқымды сипатқа ие. Бұл ретте ұзақмерзімді
бағдарламаларға,
халықтың
қорғалмаған
топтарына,
балаларға, спортшыларға, балалар үйінің тәрбиеленушілеріне,
соғыс және еңбек ардагерлеріне, мүмкіндігі шектеулі
адамдарға көмек көрсетуге ерекше көңіл бөлінеді... Өткен
жылдарда көптеген адамдарға көмек көрсетілді! 2010 жылы
«ҚазРосГаз» ЖШС іс-шараның бас демеушісі ретінде мүмкіндігі
шектеулі жандарға арналған «Самғау» қоғамдық сыйлығына
қолдау көрсетті. Сыйлықтың ерекшелігі сол, оның мақсаты
есту, көру қабілеті төмен, тірек-қимыл аппараты бұзылумен
жалпы ауруларға шалдыққан барлық мүгедектерді бірыңғай
шығармашылық жарыс аясында біріктіру болды. Шын
мәнінде, ол өзінің сырқатына қарамастан, еш нәрседен бас
тартпаған, толыққанды өмір сүруге күш таба білген адамдар
үшін жасалды. Сонымен қатар, бүгінде «ҚазРосГаз» ЖШС
«Спешиал Олимпикс Қазақстан» қозғалысының демеушісі
болып табылады. 2007 жылы Алматы қаласында тараптар
арасында зияткерлік мүмкіндіктері шектеулі балалар мен
ересектерді сауықтыру мен әлеуметтік бейімдеу, оңалту және
қоғамға араластыру саласындағы ынтымақтастық туралы
келісімге қол қойылды. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі
спортшылардың Қытайда өткен Олимпиада жарыстарына
алғашқы сапары «ҚазРосГаз» ЖШС қаражаты есебінен
ұйымдастырыллды. Бұрын мүмкіндігі шектеулі қазақстандық
спортшыларға тек шетелдік фирмалар қаржылай көмек
көрсететін, сондықтан компанияның бұл шараға қатысуы
ерекше құнды болып отыр.

Мәдениет үйі, Жанбай ауылы

Балабақша, Сағыз ауылы

Жұмысқа шақырылған дәрігерлер мен мұғалімдерге арналған үйлер, Тасшағыл ауылы

Балабақша, Тұщықұдық ауылы

Гольф клуб, Бурабай қаласы

ҚР Ұлттық музейі, Нұр-Сұлтан қаласы

Jekpe-Jek сарайы, Нұр-Сұлтан қаласы
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Қазақстанның
мұнай-газ
саласындағы ірі инвесторы саналатын
қытайлық CNPC Республикада жұмыс
істеген 24 жыл ішінде қайырымдылық
жобаларына 400 млн АҚШ долларынан
астам инвестиция салды. Қытайдың
әлеуметтік инвестициялары Ақтөбе,
Маңғыстау
және
Қызылорда
облыстары, сондай-ақ Қазақстанның астанасы – НұрСұлтан қаласының дамуына қуатты серпін берді. Олардың
арқасында өткен кезеңде республикада заманауи әлеуметтік
инфрақұрылым пайда болып, бірнеше мың жұмыс орны
құрылды. Би балет өнерінің қыр-сырынан бастап магистрлер
мен докторанттарды жоғары оқу орнынан кейінгі даярлауға
дейінгі көп сатылы хореографиялық білім берудің толық
циклы қамтылған, Орталық Азиядағы бірінші және ірі жоғары
оқу орны болып саналатын Нұр-Сұлтан қаласындағы Қазақ
мемлекеттік хореография академиясының құрылысын
қаржыландырып, кейіннен демеушілік көрсетуі – ҚазақстанҚытай достығының жарқын мысалы. Әлемде мұндай
оқу орындарының саны оннан аспайды. Хореография
академиясын құру Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясы
болды. 2016 жылғы 31 тамызда академияның салтанатты
ашылу рәсімі кезінде бұл мәдениет ошағында қазақстандық
дәстүрлер дамитынын және өнерге деген жаңа көзқарастар
қалыптасатынын мәлімдеді. Мемлекет басшысы қазіргі
заманғы өнер ғибадатханасын құру идеясын жүзеге
асырғандарға ерекше алғыс айтты.
«Бұл
хореография
ғимаратының,
академияның
бюджеттен тыс ақшаға салынғаны үшін алғыс айтуым керек.
Менің өтінішім бойынша Қытай Халық Республикасы, CNPC
мұнай компаниясы және «Самұрық-Қазына» қоры қаражат
салып, құрылыс дәл солардың қаражатына жүргізілді. Оларға
рахмет! Осындай демеушілік үшін, біздің елімізге көрсеткен
осындай көмек үшін. Барлық ұжымдарыңызға алғысымды
жеткізуіңізді сұраймын. Бұл – Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы
қарсаңында елге жасалған керемет сый. – деді Нұрсұлтан
Назарбаев.
CNPC Қазақ ұлттық хореография академиясы Қазақстан
мен Қытай Халық Республикасы арасындағы достық өзара
қарым-қатынас пен мәдени ынтымақтастықты нығайтуға өз
үлесін қосып келе ажатқанын айтады.
Қазақстан елордасы архитектурасының тағы бір тәжі
- «Пекин Палас Soluxe Hotel Astana». Нұр-Сұлтан қаласының
әкімшілік орталығының орталық бөлігінде, Қорғаныс
министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Жоғарғы сот, Бас
прокуратура және Министрліктер үйі сияқты маңызды
мемлекеттік мекемелердің жанында орналасқан ол CNPC
еншілес өндіруші кәсіпорны «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ

Пекин палас қонақүйі, Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақ ұлттық балет академиясы, Нұр-Сұлтан қаласы

ақшасына салынған. Жалпы ауданы 42563 шаршы метр
болатын қонақ үй мен кеңсе ғимаратын біріктіретін осы
кешенді ғимараттың құрылысы Қазақстан астанасы үшін
маңызды оқиға болды. 2008 жылы «Пекин Палас Soluxe Hotel
Astana» қонақ үйінің құрылысы аяқталған кезде Нұрсұлтан
Назарбаев лентаны кесуге өзі қатысты.
CNPC
еншілес
құрылымы
болып
табылатын
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» кәсіпорнының ірі
әлеуметтік жобалар қоржынында - Қызылорда облысының
Қазалы ауданындағы «Шапағат» мүгедек балаларды оңалту
орталығын қаржыландыру болды. Ол сонау 1995 жылы
БҰҰДБ желісі бойынша құрылып, 2001 жылдан бастап
ПҚҚР қамқорлығына өтіп, өзін өңірдегі танымал қоғамдық
ұйымдардың бірі ретінде көрсетті. Ол жұмыс істеп тұрған
жылдары мұнда 500-ге жуық мүмкіндігі шектеулі бала
медициналық-психологиялық және әдістемелік көмек
алды. Сонымен қатар, 20 жыл бойы компания Жаңақорған
ауданындағы аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларға
арналған «Балғын» балабақшасына қаржылай қолдау және
ширек ғасыр бойы Сырдария жағалауындағы «Арай-Sunrise»
балалар лагеріне толықтай қамқорлық көрсетіп келеді.
CNPC еншілес ұйымы, Маңғыстау облысындағы мұнай
және газ кен орындарын игеріп жатқан «Маңғыстаумұнайгаз»
АҚ көптеген жылдар бойы осы өңірдегі демеушілік
бағдарламалардың көшбасшыларының қатарында келе
жатыр. Жетібай кентінде музыка өнер мектебінің ашылуына
78 млн теңгеден астам (2011 жыл) және жаңа спорт кешенінің
құрылысына 200 млн теңгеден астам (2012 жыл) инвестиция
салып, Ақтау қаласында «Балапан» бағдарламасы аясында
№10 балабақшаны 283 млн теңгеден астам сомаға жөндеп,
Шебір ауылында 78 млн теңгеге жабық спорт кешенін салып
(2014 жыл), сондай-ақ өз қаражаты есебінен көптеген басқа
жобаларды іске асыра отырып, компания ел игілігі үшін қызмет
етіп жүрген халыққа лайықты өмір сүруге көмек көрсетуге
дайын екендігін көрсете білді. 2020 жылы жаһандық пандемия
кезінде және қалтаның жұқаруына әсері көп болған мұнай
бағасының бұрын-соңды болмаған құлдырауы жағдайында
«Маңғыстаумұнайгаз» жергілікті денсаулық сақтау жүйесін
қолдау үшін 1,9 млрд теңгеден астам қаражат бөлді.
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Бүгінде Қазақстан мен Қытайдың мұнай-газ саласындағы ынтымақтастығының жаңа перспективалары ҚХР көшбасшысы Си Цзиньпин
бастамашы болған және Нұрсұлтан
Назарбаев қолдаған «Жібек жолының
экономикалық белдеуі» жобасын іске
асыруға негізделген. Мұндай әріптестік CNPC компаниясы өз қызметін
атқаратын Қазақстандық өңірлерде тұрақты және әлеуметтік
даму мақсатындағы өзара ынтымақтастықтың жаңа бірлескен тетігін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Өнер мектебі, Жетібай кенті

Спорт кешені, Қаламқас кенорны
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Ресейдегі ең ірі мұнай-газ компанияларының бірі
саналатын, Қазақстан Республикасында 1995 жылдан
бері жұмыс істеп келе жатқан ПАО «ЛУКОЙЛ» көп жылдар
бойы елдегі білім беру, мәдениет және денсаулық сақтау
мекемелеріне өз қолдауын көрсете отырып, салауатты өмір
салтын насихаттап, жергілікті халықтың кедей және мұқтаж
топтарына көмек көрсете отырып, корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілік қағидаттарын ұстанады. «Арай» және «Ақниет»
әлеуметтік әріптестігі Қазақстан үшін ең табысты және
бірегей бағдарламалардың бірі болды. 2007 жылы Қазақстан
Республикасы үшін арнайы әзірленген «Арай» жобасының мәні
ауыл тұрғындары, 18 жасқа толған және өз бизнесін жүргізуге
нақты жоспары мен нақты пайымы бар ҚР азаматтары үшін
850 мың теңгеге дейінгі мөлшерде өтеусіз грант беру болды.
Гранттарды беру кезінде кәсіпкерлікті дамыту үшін банктік
кредиттер алуға мүмкіндігі жоқ тұрмысы төмен, көп балалы
отбасы мүшелеріне, оралмандарға, мүгедектерге, халықтың
әлеуметтік осал топтарының өкілдеріне басымдық берілді.
Осы бағдарлама іске асырылған 6 жылдың ішінде Маңғыстау
мен Ақтөбе облыстарының аумағында ауыл тұрғындарының 6
мыңнан астам өтінімдері қаралды, ауылдық елді мекендерде
600-ден астам жаңа шағын бизнес кәсіпорындары мен жеке
кәсіпкерлер пайда болды. Ал «Лукойлдың» инвестициясы
осы жылдар ішінде 2 млн АҚШ долларынан асты. «Арай»
әлеуметтік әріптестік жобасы адамдардың бір-бірін танып,
жалғыз адамның өзі де айналасындағылардың өмірін өзгерте
алатынын түсінуге түрткі болды. Жоба белгілі бір дәрежеде
Маңғыстау және Ақтөбе облыстарында шағын бизнестің
тұрақты өсуіне өзіндік себеп болды. Компанияда атап
өткендей, «Арай» гранты иегерінің жоғары экономикалық
белсенділігі тіпті тәжірибелі кәсіпкерлердің өзін таң қалдырды
– ауылда мал шаруашылығы саласындағы нысандар,
шаштараздар, тігін цехтары, аяқ киім жөндеу шеберханалары,
нан-тоқаш және кондитерлік цехтар, балалар алаңдары,
компьютерлік орталықтар, шағын диірмендер, дәріханалар
іске қосылды. Шалғай ауылдарда жалюздер, пластикалық
бұйымдар өндірістері, шет тілдерін үйрену орталықтары,
қуыршақ театры және тіпті косметика өндірісі сияқты дәстүрлі
емес кәсіп түрлері ашылды. «Арай» бағдарламасы 2008 жылы
«Үздік әлеуметтік жоба» ретінде Қазақстан Республикасы
Президентінің «Парыз» сыйлығына және 2009 жылы
Қазақстан Азаматтық форумының «Таным» сыйлығына
ие болды. Ал 2012 жылдың 25 желтоқсанында «ЛУКОЙЛ»
ең алдымен өзінің әлеуметтік қызметі үшін, атап айтқанда,
«Арай» бағдарламасы бойынша «Ең үздік әлеуметтік жауапты
кәсіпорын» номинациясында «Парыз» сыйлығына ие болды.
Өндірістер жұмыс істейтін өңірлерінде осындай
бағдарламаларды өткізу тәжірибесіне сүйене отырып,

2013 жылы компания «Ақниет» әлеуметтік әріптестіктің
жаңартылған бағдарламасымен таныстырып, оны іске қосу
үшін Қызылорда облысын таңдады. Экономиканың дамуы
мен өмір сүру деңгейінің артуына байланысты, сондай-ақ
жергілікті әкімдіктер, МӨБ, БАҚ, өтініш берушілер және т.б.
«Арай» жобасының регламентін жақсартуға бағытталған
тілектері мен нақты ұсыныстарын ескере отырып, әлеуметтік
әріптестік бағдарламасын қайта қалыптастыру қажеттілігі
туындады. Жобада шағын бизнестегі жеке кәсіпкерлікті
дамытуға гранттар беру идеясы сақталды, енді олар 1 млн
теңгеге дейін өсті, сонымен бірге өтеусіз гранттар берілуі
мүмкін міндеттер тізбесі мен оларға үміткерлер тізімі
айтарлықтай ұзарды. «Ақниет» бағдарламасы іске асырылған
3 жыл ішінде 6 номинация бойынша 3,5 мыңнан астам
өтінім келіп түсті. Олар: «Әлеуметтік кәсіпкер», «Инновация»,
«Қолданбалы өнер», «Қамқорлық», «Бастама», «Мейірімділік».
Оны іске асыруға 950 мыңнан астам АҚШ доллары (170 млн
теңгеден астам) бағытталды, нәтижесінде 170-тен астам
шағын жеке кәсіпорындар құрылып, жаңа жұмыс орындары
ашылды.
«Жергілікті қоғамдастықтың бастамаларын қолдау
– қызмет ету аймақтарындағы әлеуметтік бағыттағы
жұмысымыздың қағидаттарының бірі», - деп түсіндірді
«ЛУКОЙЛ» ЖАҚ президенті Вагит Алеперов. - «2020-2021
жылдары коронавирустық пандемияның таралуына қарсы
іс-қимыл аясында «ЛУКОЙЛ» тобы Алматы және Қызылорда
облыстарының медициналық мекемелеріне жалпы сомасы
600 млн теңгеден астам (шамамен 1,5 млн АҚШ доллары)
медициналық жабдық жеткізді. Бұған дейін Маңғыстау,
Ақтөбе және Қызылорда облыстарында біз «Арай» және

«Ақниет» әлеуметтік әріптестік бағдарламаларын іске
асырдық. Олар өзекті мемлекеттік міндеттердің бірі –
өңірлерде жұмыспен қамтудың өсуіне және әлеуметтік
жауапты қоғамды қалыптастыруға жәрдемдесуді қолдауға
бағытталған. Маңғыстау мен Ақтөбе облыстарындағы
«Арай» бағдарламасы 500-ден астам жаңа шағын бизнес
кәсіпорындарын құрып, жеке кәсіпкерлердің пайда болуына
мүмкіндік берді. «Ақниет» бағдарламасы ауылдың тұрмыстық
инфрақұрылымын жақсартуға, халықтың әлеуметтік осал
топтарын жұмыспен қамтуды арттыруға бағытталған».
Елімізде жұмыс істейтін және көптеген жылдар бойы
әлеуметтік жауапкершілікті өз мойнына алған көптеген
басқа мұнай-газ компанияларының жобалары сияқты
«Лукойлдың» Қазақстандағы әлеуметтік бастамалары
мемлекет тарапынан айтарлықтай қолдау тапты.
Қазақстан
егемендік
алғаннан
кейін
үш
онжылдық өткен соң, қазақстандық бизнес эпизодтық
қайырымдылықтан жүйелі әлеуметтік инвестицияларға
көшті. Елімізде жұмыс істейтін мұнай-газ компанияларында
корпоративтік
әлеуметтік
жауапкершіліктің
кәсіби
менеджерлері деп атауға болатын адамдар пайда
болды. Бизнестің өзгермейтін ережесі болып саналатын
қоғаммен өзара әрекеттесу арқылы даму бұл салада
бұрыннан басым болды. Мұнайшылардың миллиондаған
инвестицияларының арқасында еліміздің қалаларында,
кенттері мен ауылдарында қарапайым адамдардың
өмірін жақсартып, жайлы әрі әлеуметтік маңызы зор
инфрақұрылым нысандары көбейді. Тәуелсіздік таңында
Қазақстанның мұнайшылары армандағандай, мұнай әрбір
қазақстандықтың игілігі үшін нақты жұмыс істей бастады.
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«ТЕГІНДЕ, АДАМ БАЛАСЫ АДАМ БАЛАСЫНАН АҚЫЛ, ҒЫЛЫМ, АР,
МІНЕЗ ДЕГЕН НӘРСЕЛЕРМЕН ОЗБАҚ. ОНАН БАСҚА НӘРСЕМЕНЕН
ОЗДЫМ ҒОЙ ДЕМЕКТІҢ БӘРІ ДЕ - АҚЫМАҚТЫҚ».
Абай Құнанбаев,

қазақ ақыны, ағартушы, қоғам қайраткері

Т

әуелсіздіктің
алғашқы
жылдары
Қазақстан
Республикасына реформаларды әрі қарай жүргізе
алатын жаңа жоғары білікті кадрлар қажет болды.
Жас мамандарды жан-жақты даярлау Қазақстан
экономикасын дамытудың маңызды шарттарының бірі
болды. Яғни кез келген кәсіпорынның, оның ішінде мұнайгаз саласы компаниялары көрсеткіштерінің тұрақты өсуін
қамтамасыз ететін білікті теориялық және практикалық білімі
мен дағдылары бар ынталы, белсенді және білімді кадрлар.
Тәуелсіздіктің бастауында білім беру жүйесіне алғашқы
реформаларды жүргізе бастаған ел басшылығы мұны жақсы
1990 жылдардың басында Қазақстанда бірнеше
жүздеген бастауыш кәсіптік-техникалық мектептер мен
колледждер, жоғары оқу орындары мен ғылыми мекемелер
жұмыс істеп тұрды. Жаңа оқу жоспарлары мен мамандықтар
тізімі экономиканың нақты жағдайын ескере отырып жасалды.
Жоғары білім саласындағы 1990 жылдардағы дағдарысты
еңсеру үшін және ашылған мүмкіндіктерді пайдалана отырып,
дамудың жаңа деңгейіне шығу үшін жоғары оқу орындарын
толығымен жаңғырту қажет болды. Трансформация
процесі университеттерді кадрларды даярлауға деген

көзқарастарын қайта қарауға мәжбүр етті: жеке сервисті
ұйымдастырушы, кәсіпкер, фермер-жалға алушы, ЭЕМ
операторы, бағдарламашы, қонақ үй бизнесінің менеджері
сияқты жаңа мамандықтар пайда бола бастады. 1996 жылы
300-ден астам түрлі мамандықтарды қамтитын жаңа жоғары
білім жіктеуіші бекітілді. Жоғары оқу орындарының бірігуі
мен құрылымдық қайта құрылуы нәтижесінде ірілендірілген
білім беру мекемелері пайда болды, олардың құрамында
жаңа факультеттер мен кафедралар жұмыс істеді. Жоғары
оқу орындарының ғылыми институттармен, колледждермен,
гимназиялармен, нақты өндіріспен ынтымақтастығын
дамыту,
халықаралық
байланыстарды
құру
және
ынтымақтастық туралы шарттар жасасу білім беру сапасын
арттыруға ықпал етті. Жоғары білімі бар кадрларды даярлауға
мемлекеттік тапсырыс ұлғайтылды: жыл сайын 30 мыңнан
астам жас қазақстандық грант иегерлері атанды. 2001
жылдың шілдесінде Қазақстанның бір топ жетекші жоғары
оқу орындарына ұлттық университеттер мәртебесі берілді.
1993 жылғы 5 қарашада ҚР Президенті Нұрсұлтан
Назарбаевтың «Болашақ» халықаралық стипендиялық
бағдарламасын құру арқылы посткеңестік кеңістіктегі

мемлекеттер тарихында тұңғыш рет дарынды жастарға
шетелде білім алуға мүмкіндік берілді. Ол Қазақстан
азаматтарына елдердің бюджеті есебінен әлемнің үздік жоғары
оқу орындарында білім алуға мүмкіндік берді және осындай
жоғары оқу орындарының дипломдарын алуды, сондай-ақ
әлемнің жетекші компаниялары мен университеттерінде
ғылыми және өндірістік тағылымдамаларды қамтыды.
Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993
жылғы 13 желтоқсандағы №1245 Қаулысымен Шетелде
кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия
құрылды. Ал 1994 жылы қазақстандық студенттер тобы
алғаш рет шетелдік жоғары оқу орындарына оқуға жіберілді.
«Мен алғашқы стипендиаттарды жаңа білім алып,
елімізді алға бастыру үшін жібердім. Экономика құлдырау
жағдайында болды, барлық ірі өндірістер тоқтап қалды.
Инфляция шектен тыс өсті, жұмыссыздық өсті. Ел
«жабайы капитализм» кейпіне түсті. Сол кезде біз енді ғана
нарықтық қатынастарды игеріп бастап жатқан едік. Оның
не екенін түсінген адамдар көп болмады. Тіпті ең тәжірибелі
менеджерлердің өзі жаңа экономикалық және әлеуметтік
процестерді қалай басқаруға болатыны, егемен мемлекетті

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ БӨЛІНІСІНДЕГІ ТҮЛЕКТЕР САНЫ
№

Жұмыс орны

Саны, адам.

%

1
2
3
4

Магистратура
Бакалавриат
Тағылымдама
Маман

293
209
18
10

55,1
39,3
3,4
1,9

5

Докторантура

2

0,4

қалай құруға болатындығы туралы түсінігі болмады. Ол
кезде елде жаңа нарықтық экономикаға көшу жөніндегі
мамандар болған жоқ. Тәуелсіз Қазақстанға халықаралық
деңгейдегі сапалы білімі бар кәсіби кадрлар аса қажет болды.
Жекешелендіру жүргізіп, елге инвестиция тарту керек болды.
«Бұл біздің сенімді стратегиялық таңдауымыз болды», - деп
еске алады Нұрсұлтан Назарбаев.
2000 жылдардағы экономикалық өрлеу жағдайында
«Болашақ» халықаралық стипендиясын кеңейту үшін
мемлекетте жаңа мүмкіндіктер туындап, осы стипендияны
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енді техникалық және инженерлік білімі бар қазақстандықтар
пайдалана алатын болды. 1994 жылдан 2004 жылға дейінгі он
жыл ішінде бағдарламаның стипендиаттары 800-ге жуық адам
болса, 2005-2006 жылдары бакалавриат және магистратура
бағдарламалары бойынша «Болашақ» стипендиясы 2,5
мың жас қазақстандыққа бұйырды. Бағдарлама бойынша
оқуға баруға болатын елдер мен университеттердің тізімі
айтарлықтай ұзарды. Ұсынылатын жоғары оқу орындарының
қатарына еуропалық және американдық университеттермен
қатар Еуразия аймағының университеттері мен Шығыс
және Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің алдыңғы қатарлы
университеттері қосылды. Стипендиаттар 30 елде оқи
бастады, басым мамандықтар тізбесі артты, оның ішінде
«мұнай-газ ісі», «энергетика», бағдарламалау, менеджмент,
экология және басқалары да бар.
Кейінірек Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл жөнінде
ұлттың бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін адами әлеуетті
дамытуға басымдық беру өз жемісін бергенін айтты.
«Болашақ» бағдарламасының арқасында мыңдаған талантты
жас қазақстандықтар мемлекет есебінен әлемнің үздік
университеттерінде озық білім алды. «Болашақ» жастар үшін
шынайы әлеуметтік лифтке айналды.
2021 жылдың ортасындағы жағдай бойынша «Болашақ»
бағдарламасы шеңберінде әлемнің үздік жоғары оқу
орындарында барлығы 11289 маман, оның ішінде «Мұнайгаз ісі. Мұнай-химия және мұнай-химия синтезі. Мұнай және
газ кен орындарын игеру» мамандығы бойынша барлығы
532 адам білім алды. 434 студент міндетті еңбекпен өтеу
тұрғысынан шарттық міндеттемелерін толық орындады,
2021 жылғы шілдеде еңбекпен өтеуді жүзеге асыру бойынша
мониторингте 97 адам болды, 1 адам еңбекпен өтеу жөніндегі
шарттық міндеттемелерді орындауды кейінге қалдырды
(оқуды жалғастыруға байланысты). Оқу бітірушілер келесі
елдерде оқыды: Ұлыбритания – 286 адам, Америка Құрама
Штаттары – 139 адам, Канада – 29 адам, Ресей Федерациясы
– 32 адам, Қытай Халық Республикасы – 14 адам, Малайзия
– 7 адам, Әзірбайжан – 5 адам, Норвегия – 5 адам, Жапония
– 4 адам, Германия Федеративтік Республикасы – 3 адам,
Франция – 3 адам, Чехия – 3 адам, Жаңа Зеландия - 1 адам,
Польша – 1 адам.
2021 жылға қарай «Болашақ» бағдарламасының
түлектері еңбек қызметін ҚР Экология, геология және
табиғи
ресурстар
министрлігі,
«ҚазТрансГаз»
АҚ,
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ, «Ембімұнайгаз» АҚ, «Созақ Ойл
энд Газ» АҚ, «Теңізшевроил» ЖШС, «Шлюмберже Лоджелко
Инк» компаниясының филиалы, NCOC компаниясының
филиалы, Karachaganak Petroleum Operating B.V. филиалы,
Shell Kazakhstan сияқты ұйымдарда және басқа да
компаниялардың филиалында жүзеге асырды.
1990 жылдары Қазақстанның мұнай-газ саласында
өзгерістер орын алғаннан кейін, көптеген жастар салада
қызмет етуге ұмтыла бастады. Каспий теңізі қайраңында
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бірқатар жобаларды іске асырудың басталуына және алдағы
уақытта көмірсутегі жобаларының игерілуі жоспарлануына
байланысты әртүрлі мамандықтағы қызметкерлер санын
да арттыру талап етілді. 2005 жылы «ҚазМұнайГаз»
жүргізген талдаудың негізінде 2015 жылға дейінгі кезеңде 78
инженерлік-техникалық мамандық және 103 жұмысшы кәсібі
бойынша деректер жиналды және сала қызметкерлерінің
саны 9 мыңнан астам адамға ұлғаяды деп болжанды. Сол
кезде Ұлттық компания басшылығы мұнай-газ секторында
жұмыс істеу үшін жас мамандарды даярлау қажеттігіне назар
аударды. «ҚазМұнайГаз» жұмыскерлерінің контингентіне
жүргізілген талдау нәтижесі мамандардың көпшілігінің 40-тан
асқанын көрсетті әрі сол кезде республикада жұмыс істейтін
мұнай компаниялары арасында болашағынан үміт күтуге
болатын жұмыскерлерді тарту тұрғысынан айтарлықтай
бәсекелестік сезілді.
Республиканың мұнай-газ өнеркәсібі үшін білікті
кадрларды даярлауда Қазақстандағы ең көне және ірі
техникалық жоғары оқу орындарының бірі – Қазақ ұлттық
техникалық университеті (2014 жылдан бері «Қ.И. Сәтпаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті»
КЕАҚ, 2017 жылдан бастап ҚазҰТЗУ Satbayev University
брендімен жұмыс істейді), сондай-ақ 2001 жылы Алматыда
Ұлыбритания премьер-министрі Тони Блэрдің қамқорлығымен
ашылған Қазақстан-Британ техникалық университеті басты
рөл атқарды. Сонымен қатар, ұзақ жылдар бойы мұнай және
газ саласында мамандар дайындап келе жатқан Қазақстан
Республикасының бірден-бір мамандандырылған мемлекеттік
жоғары оқу орны Атырау қаласында орналасқан «Сафи
Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КЕАҚ
болып табылады.
Satbayev University Тәуелсіздіктің 30 жылдан астам
тарихында Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласы
үшін 8000-ға жуық маман даярлады. Орта есеппен түлектердің
шамамен 60-70% еліміздің мұнай саласында жұмыс істейді.
Бакалавриат, магистратура және докторантура бойынша
«Мұнай-газ және кен геофизикасы» (теориялық негіздер
мен дала жұмыстары бойынша сабақтар жүргізіледі)

ҚБТУ МҰНАЙ МАМАНДЫҚТАРЫ ТҮЛЕКТЕРІНІҢ САНЫ
(бірінші түлектер 2007 жылы бітіріп шықты)

№

Мамандық

Бакалавр
түлектердің
саны

1

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау

33

2

Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

135

3

Мұнай және газ геологиясы

12

4

Барлауды іздеудің геофизикалық әдістері (мұнай-газ саласы бойынша)

25

5

Гидрогеология, инженерлік геология және геоэкология (мұнай-газ саласы бойынша)

5

6

Мұнай және газ өнеркәсібінің машиналары мен жабдықтары

19

7

Мұнай-газ ісі

1246

8

Қолданбалы экология (мұнай-газ саласы бойынша)

12

9

Мұнай-газ құбырлары мен қоймаларын жобалау, салу және пайдалану

47

10

Мұнай және газ кен орындарын игеру

65

11

Сейсмология (мұнай-газ саласы бойынша)

8

12

Стандарттау және сертификаттау (мұнай-газ саласы бойынша)

17

13
Технологиялық машиналар мен жабдық
ЖИЫНЫ

17
1641

БАРЛЫҒЫ

1849

Магистрант
түлектердің
саны
8

198

2
208
Дереккөз: ҚБТУ
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және «Сейсмология» (өңдеу, түсіндіру және модельдеу бойынша)
бағыттары бойынша негізгі геофизикалық пәндер: гравибарлау, магниттік
барлау, электрбарлау, сейсмикалық барлау бойынша жаңа білім беру
бағдарламалары пайда болды.

Бүгінгі
таңда
университет
Ресей
Федерациясының Мәскеу, Пермь, Томск
және Қиыр Шығыс университеттерімен, CGG
және Лоррэн (Нанси, Франция), Базиликата
университетімен
(Италия),
ҚХР
Тау-кен
ісі және технологиялар университетімен,
Пенсильвания мемлекеттік университеті және
Colorado School of Mines (АҚШ) мектебімен
тығыз ынтымақтастық орнатқан. 2017 жылы
әлемдік ірі энергетикалық компаниялардың
басшыларынан
тұратын
Дүниежүзілік
экономикалық форум (ДЭФ) жанындағы
Мұнай-газ қоғамдастығы комитеті мұнай-газ
саласындағы таланттардың жетіспеушілігі
бүкіл әлем бойынша дамушы нарықтардағы
күрделі проблема болып отырғанын мәлімдеді.
Комитет мұнай бағасының ауытқуын циклдық
жалдауға әкелген негізгі себептердің бірі деп
таныды. Бұл мәселені шешу үшін ДЭФ және
Chevron, Eni және Shell серіктес компаниялары
жоғары білікті кадр ресурстарын құру және
жоғары сыныпты оқу контенті есебінен
өндірісте оқу уақытын қысқарту есебінен
сұраныс пен ұсыныстағы алшақтықты жою
бойынша ДЭФ пилоттық бағдарламасын іске
қосу үшін Қазақстан мен Satbayev University
таңдады. Салалық серіктестер бүкіл әлем
бойынша академиялық бағдарламалар құру
тәжірибесіне байланысты Колорадо тау-кен
мектебін (КТМ) академиялық серіктес ретінде
таңдады, ал құрамына Chevron, Eni және Shell
өкілдері, сондай-ақ мұнай-газ компаниясы мен
SU департаменттерінің басшылары енген ДЭФ
жұмыс тобы Мұнай инжинирингі (Petroleum

Engineering) бағдарламасын жақсарту үшін үш басымдықты
анықтады: I. ғылыми топтар мен салалар арасындағы өзара
сенім мен ынтымақтастыққа жәрдемдесу үшін Индустриялықконсультациялық кеңес (ИКК) құру; II. Колорадо тау-кен
мектебінің қолдауымен оқу бағдарламасын қайта қарау
және оқу материалдарын жақсарту; III. Кәсіби оқытуды
қамтамасыз ету және профессорлық-оқытушылық құрамның
дамуын қолдау үшін студенттер мен оқытушылардың
тағылымдамадан өту бағдарламалары.
2007 жылы алғаш шыққан сәттен бастап ҚБТУ
қабырғасынан мұнай мамандықтары түлектерінің саны 1849
құрады, оның ішінде 1641 бакалавр және 208 магистрант.
Қазіргі таңда ҚБТУ Ұлыбританиядағы Heriott Watt
University, University of Aberdeen, Robert Gordon University,
University of Birmingham университеттерімен; И.М. Губкин
атындағы Ресей мемлекеттік мұнай және газ университетімен
(2013), Уфа мемлекеттік мұнай техникалық университетімен
(2003),
Томск
мемлекеттік
университетімен
(2005),
Новосибирск мемлекеттік техникалық университетімен (2005),
Альметьев мемлекеттік мұнай институтымен (2012), Түмен
мемлекеттік мұнай-газ университетімен (2013), Д.И. Менделлев
атындағы Ресей химия-технологиялық университетімен
(2013); Ставангер университетімен (2005) және Норвегиядан
Норвегия бұрғылау академиясымен (2013), Румыниядан
Плоешти мұнай-газ университетімен (2018), Франциядан
Сент-Этьен (2019) және Лотаррингия тау университетімен
(2014), Испаниядан Eada Business School (2015), Италиядан
Базиликата университетімен (2014) және Eni Corporate University
(Industrial Project магистрлік бағдарламасымен қамтамасыз
ету), Кипрден Гирне Американдық университетімен (2012), IFP
energies nouvelles және Францияның жЖңа энергетика мұнай
институтының IFP мектебімен (2012); Малайзиядан Петронас
технологиялық университетімен (2019), Хуадонгтан Қытай
мұнай университетімен, Қытай (2019), Бейжіңнен Қытай
мұнай университетімен, Қытай (2018), Азиядағы Азия-Тынық
мұхиты технологиялар және инновациялар университетімен
(2012), сондай-ақ Украина Ивано-Франковск Мұнай және
газ ұлттық техникалық университетімен (2012), Баку Мұнай
жоғары мектебі және Әзірбайжан Мемлекеттік мұнай және
өнеркәсіп университетімен (2018) ынтымақтастық орнатқан.
2012-2016 жылдары ҚБТУ энергетика және мұнай-газ
индустриясы және химиялық инженерия ҒБО факультетінде
оқитын студенттеріне Lloyds Register Foundation шәкіртақысы
бөлінді. Қытай мұнай университетімен бірлесіп, 2018 жылы
ҚБТУ-да «Бір белдеу, бір жол» мұнай инженерлік институты
құрылып, онда мұнай-газ саласында наноматериалдар мен
нанотехнологияларды пайдалану тақырыбында зерттеулер
жүргізіледі.

Ұлттық қызметкерлер (%)

Атырау Мұнай және газ университетінің де даму тарихы
бай. Бұл жоғары оқу орны өзінің тарихын Гурьев қаласында
(қазіргі Атырау) Бүкілодақтық сырттай политехникалық
институтының оқу-кеңес беру пункті ашылған 1959 жылдан
бастайды. Ол Қазақстан үшін жоғары білікті мұнайшы
кадрларды даярлаудың бастамасы болды. 1978 жылдан
бастап оқу орны В. И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық
институтының (ҚазПТИ) ОПК болып атала бастады. 1990 жылы
ҚазПТИ филиалы «Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау»,
«Органикалық заттардың химиялық технологиясы», «Мұнай
машиналары» мамандықтары бойынша оқуға түскен
алғашқы студенттерді қабылдады. ҚР Үкіметінің 1998 жылғы
24 наурыздағы қаулысымен мемлекеттік жоғары оқу орны
- Атырау мұнай және газ институты құрылды, ол кейіннен
университет болып қайта ұйымдастырылды. 2019 жылдың
14 ақпанында ҚР Үкіметінің №64 қаулысымен Атырау мұнай
және газ университетіне танымал қазақстандық мұнайшы
Сафи Өтебаевтың есімі берілді. Тәуелсіздік жылдарындағы
трансформация процесінде Қазақстанның үздік мұнай-газ
университеттерінің біріне айналған осы жоғары оқу орнының
қабырғасынан еліміздің негізгі салалық жобаларына
қатысқан жүздеген білікті мамандар шықты. Бүгінде
университет «білім беру-индустрия-ғылым-бизнес» ықпалдасу
процесін белсенді жүзеге асыруда, оның негізінде білім беру
процесіне қазіргі заманғы технологияларды енгізу арқылы
оқыту инфрақұрылымын өндірістің нақты жағдайларымен
ұштастыру жатыр. ҚР Энергетика министрінің бұйрығымен
университет ҚР Энергетика министрлігінің энергетика
саласындағы технологиялық инновациялар мәселелері
бойынша сараптамалық қолдау көрсететін Қазақстандағы
алғашқы салалық технологиялық құзыреттер орталығы
болды. ЖОО-ға цифрландыру жобаларын сараптамалық
сүйемелдеу және «болашақ мамандықтары» бойынша
эксперименттік білім беру бағдарламаларын әзірлеу
функциясы жүктелген. Қазақстан Республикасындағы
алғашқы жоғары оқу орындарының қатарында ол «Атырау
мұнай өңдеу зауыты» ЖШС-мен университетке қамқорлық
жасау шартына қол қойып, ҚР Президентінің 2020 жылғы
14 қыркүйектегі №413 «Мемлекет басшысының 2020 жылғы
1 қыркүйектегі «Қазақстан Жаңа нақты ахуалда: іс-қимыл
уақыты» атты Қазақстан халқына жолдауын іске асыру
жөніндегі шаралар туралы» Жарлығының 80-тармағын
сәтті орындауға кірісті. Шартты іске асыру шеңберінде
2020 жылғы желтоқсанда құрылымына оқыту орталығы
мен зерттеу бейініндегі зертханалар кіретін «Мұнай-химия
инженериясы және экология институты» ашылды, олардың
базасында жер қойнауын пайдаланушы компаниялар үшін
қолданбалы зерттеулер жүргізілді. 15 химиялық зертхана

Ұлттық басшылар (%)
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толық жаңғыртылып, AXANS каталитикалық реформинг
қондырғылары тапсырылды. Сонымен қатар, университет
жоғары білім беру жүйесіне дуалды оқытуды енгізу қарқыны
мен сапасы бойынша көшбасшы болып табылады. Оның
негізінде уәкілетті органдармен және «Атамекен» НПО-мен
бірлесе отырып, қазақстандық студенттер үшін дуалды оқыту
моделін қалыптастыру бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Өңірдегі өнеркәсіптік компаниялардың топ-менеджменті
құрамындағы Өнеркәсіптік комитет стратегиялық мәселелерді
шешуге, дуалды оқытуды ұйымдастыруға табысты атсалысып,
оның өкілдері оқу бағдарламаларын қалыптастыруға көмек
беріп, түлектердің жұмысқа орналасуына жәрдемдеседі..
2020 жылдың ақпан айында университет базасында
West Hub білім беру хабы құрылды, ол еліміздің батыс
өңіріндегі мектептерді, колледждерді, жоғары оқу орындарын
Атырау облысы орта мектептері оқушыларының құзыреттілігі
мен жалпы сауаттылығын арттыруға ықпал ететін бірыңғай
жүйеге біріктірді. West Hub орта мектептер, колледждер
мен жоғары оқу орындарының өзара іс-қимыл процесін
жандандыруға, өңірдегі білім беру сапасын арттыруға түрткі
болып, мұны үздіксіз процеске айналдырады.
Тұрақты даму мақсаттары бойынша Каспий маңы
өңірінің 10-нан астам университеттерін біріктіретін Каспий
хабы (Caspian SDG Hub) құрылды. Оның базасында «Каспий
теңізінің экологиялық факторларға сезімталдық картасын
әзірлеу» жобасы бойынша жұмыс жүргізілуде. Бірлескен
зерттеу жобалары іске қосылуда, Caspian Sustainable
Development Network University желілік университеті құрылуда.
2021 жылдың қаңтарында Ernst and Young жаһандық
компаниясының қатысуымен осы Атырау жоғары оқу
орнының тәжірибесін Украина университеттеріне тарату
ұйымдастырылды.
Инвестициялық білім беру серіктестігін дамыта отырып,
қазақстандық бейінді жоғары оқу орындары ірі мұнай-газ
компанияларымен тығыз қарым-қатынас орнатты. Бұл
барлық қатынастар тек ақша аударумен ғана шектелетін
демеушілік емес, онда бірлескен бірегей білім беру және
практикалық бағдарламалар жүзеге асырылады.
Сәтпаев
университетіне
Қазақстанның
көптеген
мұнай-газ компаниялары қолдау көрсетеді. «Геокен» ҒӨОмен бірлесіп «Мұнай-газ және кенді геофизика» даярлау
бағыты
бойынша
бакалавриат,
магистратура
және
докторантура бағдарламалары іске асырылуда. Практикадан
міндетті өту туралы шарттар «ІЗДЕНІС» ЖШС, «ПВ-5» ЖШС,
«Центрпромгеофизика» ЖШС, «Өзенпромгеофизика» АҚ,
«Батыс ГеофизСервис» ЖШС, «CNPC-Ақтөбемұнайгаз» АҚ,
«Ембімұнайгаз» АҚ, У.М. Ахмедсафин атындағы Гидрогеология
және геоэкология институтымен, «Азимут геология»
ЖШС, «Ақсай Оперейтинг» ЖШС, «Атыраупромгеофизика»
ЖШС,
Karachaganak
Petroleum
Operating
B.V.,
KazPetroDrilling, «Каспиймунайгаз», «КазГипроНефтетранс»,

«Маңғыстаумұнайгаз», «ҚазТрансОйл» және басқаларымен
жасалды.
Көп жылдар бойы ҚБТУ серіктестері KAZENERGY
қауымдастығы, ТШО, «Ембімұнайгаз», NCOC, KazPetroDrilling,
Total, Baker Hughes, Schlumberger, KMG Kashagan B. V.
кәсіпорындары және басқа компаниялар болды. ҚБТУ-да
қосымша білім беруді ұйымдастыру шеңберінде 2019-2021
жылдары 300-ден астам курстар мен тренингтер өткізілді,
1000-нан астам адам оқытылды. Шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілеріне қолдау көрсетуге бағытталған «Іскерлік
байланыстар» жобасын іске асыру барысында 2016-2017
жылдары 1000-нан астам адам білімін шыңдады (бірінші
кезең -Қазақстанда қатысушылардың бизнес-біліктілігін
арттыру, екінші кезең - Германияда тегін төрт апталық
тақырыптық
бизнес-тағылымдама).
«ҚазМұнайГаздың»
кадрлық резервін дайындау бойынша Executive MBA
екідипломды бағдарламалары жолға қойылды. 2017 жылы
«ҚазМұнайГаз» алғаш рет ұлттық компания мен холдингтің
еншілес
компаниялары
топ-менеджментінің
барлық
құрамының қатысуымен «Табысқа апарар жол!» білім беру
жобасы ұйымдастарылды, ал оны әзірлеу және басқару ҚБТУға тапсырылды.
Сафи Өтебаев атындағы Атырау Мұнай және газ
университеті KAZENERGY қауымдастығы ұйымдастырған
Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласындағы «Жаңа
кәсіптер мен құзыреттердің атласы» салалық жобасын
әзірлеушілердің бірі болып табылады.
Қазақстандық және азиялық жоғары оқу орындары
арасындағы әріптестікті дамыту мақсатында, 2011 жылы
Қытай ұлттық мұнай-газ компаниясы мен Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрлігі арасында
CNPC
тарапынан
қазақстандық
мамандандырылған
техникалық кадрларды даярлау және қазақстандық үздік
білім алушыларды Қытайда мұнай мамандықтарын зерттеуде
көтермелеуге арналған стипендия тағайындау туралы
уағдаластыққа қол жеткізілді. 2011-2015 жылдар аралығында
жыл сайын 75 қазақстандық студент қытай тілін оқып, Қытай
мұнай университетінде мұнай және мұнай-химия өнеркәсібі
мамандықтары бойынша магистр дәрежесін алуға жол
тартты. Өткен кезеңде CNPC қазақстандық оқу озаттарына
25 млн юань көлемінде шәкіртақы төлеуге жіберді.
Көп жылдардан бері бойы ірі ТШО, NCOC және KPO
мұнай компаниялары Қазақстанның мұнай-газ өнеркәсібі
үшін кадрлар даярлайтын өзіндік бір ұстахана болып келеді
деуге болады. Олар орындалатын жобалардың ауқымдылығы
мен технологиялық күрделілігіне байланысты бұрындары
жетекші позицияларға шетелдік қызметкерлерді тартқан
болатын, алайда кадрларды ұлттандыру бағдарламалары
іске қосылғаннан кейін оларды жоғары білікті қазақстандық
мамандармен алмастырды.
Қазақстандық адами ресурстарға инвестициялау
- жоғары нәтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін
жоғары білікті қызметкерлерді дамытуға және қолдауға
мүмкіндік беретін ТШО-ның стратегиялық міндеттерінің
бірі. 2020 жылдың соңында ТШО-ның базалық өндірісіндегі
штаттық қазақстандық қызметкерлердің үлесі 92%,
ал компанияның базалық өндірісіндегі қазақстандық
басшылардың үлесі басшылық құрамның жалпы санының
85% құрады. Тұрақты жұмыс істейтін кадрларды оқыту мен
дамыту бағдарламаларының нәтижесінде неғұрлым жауапты
лауазымдарға ұсынылған қызметкерлер саны да артты.

САФИ ӨТЕБАЕВА атындағы АТЫРАУ МҰНАЙ
ЖӘНЕ ГАЗ ИНСТИТУТЫ БҮГІН

Дереккөз: Атырау мұнай және газ институты
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2008 жылдан бастап ТШО өз қызметкерлерін оқыту
бағдарламаларына 81 млн АҚШ долларын инвестициялады.
ТШО-да жас мамандарды жедел дамытуға бағытталған
Horizons бағдарламасы табысты іске асырылуда. Оған ТШО-ға
жұмысқа қабылданған техникалық жоғары оқу орындарының
түлектері, сондай-ақ жалпы жұмыс өтілі 5 жылдан аспайтын
бірқатар жас мамандық иелері қатыса алады. Бағдарлама
бір-бірін толықтыратын және қолдайтын техникалық
тренингтерді, тәлімгерлікті, жұмыс тағайындауларын және
кәсіби құзыреттерді бағалауды қамтитын әртүрлі оқыту

әдістерін біріктіреді. Компания жоғары білім алуға қаржылай
көмек көрсете отырып, қызметкерлердің біліміне инвестиция
салады.
Солтүстік Каспий жобасында жергілікті персоналдың
үлесін арттыру және шетелдік мамандарды қазақстандық
NCPOC кадрларымен дәйекті алмастыру мақсатында жыл
сайынғы негізде жергілікті қызметкерлердің біліктілік деңгейі
мен басшылық дағдыларын одан әрі арттыру үшін олардың
білімі шығдалып отырады.

NCOC қызметкерлерінің жалпы саны 2020 жылдың
соңында 3 154 адамды құрады, оның ішінде 2935 адам
- жергілікті персонал (93%). 2020 жылы бұрын шетелдік

мамандар отырған 52 позиция ұлттандырылды (жоспар
бойынша 18 позиция).

ОҚЫТУ БОЙЫНША АҚПАРАТ:
Атауы
Компанияның жергілікті қызметкерлерін оқыту (тікелей жалдау) /
Компанияның жергілікті қызметкерлерін оқыту (ҚМГ іссапарға
жіберілген қызметкерлері)
Стипендиялық бағдарлама (KAZENERGY)
Мемлекеттік қызметшілерді оқыту

3287 тренинг өткізіліп, онда 2548 қызметкер оқытылды
3959 студентке демеушілік көмек көрсетілді (мұнай-газ, техникалық
мамандықтар)
900-ден астам мемлекеттік қызметші оқытылды (мемлекеттік қызметшілерге
NCOC өндірістік объектілеріне (теңіз және жер үсті) кіруне рұқсат беру үшін ТБ
курстары ұйымдастырылды)

Кадрлардағы жергілікті қамтуды ұлғайту және шетелдік
персоналды қазақстандық қызметкерлермен алмастыру
міндеттеріне қол жеткізу үшін KPO, сондай-ақ, 2020-2025
жылдар аралығында кадрлардағы жергілікті қамтуды ұлғайту
жөніндегі бағдарламаны әзірледі. Бағдарлама жобасын

PSA өкілетті органымен талқылау және келісу нәтижелері
бойынша 2025 жылға қарай кадрлардағы жергілікті қамтудың
жалпы нысаналы көрсеткіші мердігер жұмыскерлерінің
тізімдік санының кемінде 96% құрайтын болады деп шешілді.

2020 жылдың соңында компания персоналының жалпы
саны 3920 адамды құрады, оның ішінде 3634 адам - жергілікті
персонал (94%). 2020 жылы КПО-да бұрын шетелдік мамандар

жұмыс істеген 23 позиция ұлттандырылды (жоспар бойынша
18 позиция), қосымша 54 шетелдік позиция қысқартылды.

2010-2020 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДА ОҚЫТУ БОЙЫНША АҚПАРАТ:
Атауы
Компанияның жергілікті қызметкерлерін оқыту (тікелей жалдау) /
Компанияның жергілікті қызметкерлерін оқыту (іссапарға
жіберілген қызметкерлер)

489295 қызметкер білім алды

Стипендиялық бағдарлама (KAZENERGY)

1359 студентке демеушілік көмек көрсетілді (мұнай-газ, техникалық
мамандықтар)

Мемлекеттік қызметшілерді оқыту

148-ден астам мемлекеттік қызметші оқытылды (мемлекеттік органдардың
сұрауы бойынша экологиялық реттеу бойынша іс-шаралар өткізілді)
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ҚР Энергетика министрлігі жанындағы «Мұнай және газ
ақпараттық-талдау орталығы» АҚ деректеріне сәйкес, 2021
жылғы жағдай бойынша Қазақстандағы жер қойнауы және
жер қойнауын пайдалану туралы ағымдағы заңнама жер
қойнауын пайдаланушыларға қазақстандық кадрларды оқыту
бойынша келісімшарттық міндеттемелерді орындау үшін
бағыттардың кең спектрін ұсынады. Бұл ретте жер қойнауын
пайдаланушы өзінің ағымдағы қажеттіліктерін басшылыққа
ала отырып, қаржыландыру бағытын таңдауды дербес жүзеге
асырады. Жер қойнауы туралы кодекстің ережелерін іске
асыру үшін (129-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы және
178-баптың 1-тармағы) қазақстандық кадрларды оқытуды
қаржыландыру қағидалары әзірленді (ҚР Энергетика
министрінің 2018 жылғы 15 мамырдағы №185 және ҚР Білім
және ғылым министрінің 2018 жылғы 17 мамырдағы №211
бірлескен бұйрығымен бекітілген). Қағидаларға сәйкес жер
қойнауын пайдаланушының мынадай шығыстары оқытуды
қаржыландыру бойынша міндеттемелерді орындау болып
есептеледі: 1) жер қойнауын пайдаланушының өндірістік
қызметіне байланысты мамандықтар бойынша жер
қойнауын пайдаланушының жұмыскерлері болып табылатын
ҚР азаматтарын оқыту; 2) жер қойнауын пайдаланушының
жұмыскерлері болып табылмайтын ҚР азаматтарын оқыту,
оның ішінде орта білім беру ұйымдарының оқушыларын
кәсіптік бағдарлау; атап айтқанда, халықтың әлеуметтік осал
топтарын оқыту үшін жер қойнауын пайдалануға арналған
келісімшартта белгіленген міндеттемелер сомасының 30%
дейінгі мөлшерінде қаржыландыру көзделген (1, 2 және
3-топтағы мүгедектер, жетім балалар мен ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған, жиырма бір жасқа толмаған,
кәмелетке толғанға дейін ата-анасынан айырылған балалар;
көп балалы отбасылар, толық емес отбасылар); 3) Қазақстан
Республикасының азаматтарын оқытуға мемлекеттік
бюджетке аударылған ақшалай қаражат; 4) облыстардың,
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті
атқарушы органдары ұсынған және көмірсутектер мен
уран өндіру саласындағы уәкілетті органмен келісілген жер
қойнауын пайдалану саласына байланысты мамандықтар
бойынша білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық
базасын жақсарту үшін қажетті тауарлардың, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтердің тізбесі бойынша сатып алу түріндегі
нақты шығыстар. Жер қойнауы туралы Кодекстің 277-бабының
2, 3-тармақтарына сәйкес осы ережелер оны енгізгеннен кейін
жасалған келісімшарттар бойынша туындаған жер қойнауын
пайдалану саласындағы қатынастарға қолданылатынын
атап өту қажет. Бұл ретте 2021 жылғы жағдай бойынша жер

қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың шамамен
71% Жер қойнауы туралы кодекс енгізілгенге дейін жасалды
және олардың орындалуы ҚР 2010 жылғы 24 маусымдағы
№ 291-IV «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану
туралы» Заңының 76-бабының 1-тармағымен реттеледі.
Қазіргі уақытта жер қойнауын пайдалануға арналған
қолданыстағы келісімшарттардың 95% астамы қазақстандық
мамандарды оқытуды жыл сайын қаржыландыру бойынша
міндеттемелерді
көздейді
(инвестициялар
көлемінің,
барлау және өндіру шығындарының 1%, сондай-ақ шетелдік
валютадағы тіркелген міндеттемелер).
Энергетика
секторындағы
жер
қойнауын
пайдаланушылардың (көмірсутектерді барлау және/немесе
өндіру және уран өндіру) қазақстандық кадрларды оқытуға
арналған нақты шығындары 2019 жылы 21,08 млрд теңге
болса, 2020 жылы 11,8 млрд теңгені құрады және бірінші
кезекте Сovid-19 пандемиясының салдарынан бүкіл әлем
бойынша және елдегі карантинмен және төтенше жағдай
режимімен байланысты шектеу шараларының нәтижесінде
қысқарды.
Сыртқы экономикалық факторларға қарамастан,
қазақстандық мұнай-газ білім беру саласы жас мамандарды
даярлауды лайықты деңгейде қолдауды жалғастыруда. Ірі
салалық компаниялар өздерінің білім беру орталықтарын
құрып, оларды белсенді түрде дамытуда, сонымен бірге білім
беру ұйымдарымен жұмыс істеуді жалғастыруда. Сапалы
білім Қазақстандағы мұнай-газ бизнесі табысының негізгі
құрамдас бөлігі болып қалып отыр.
ҚР
Үкіметі
мұнай-газ
секторындағы
кадрлар
проблемасына эволюциялық тұрғыда, бұрын қандай сала
болғанын және ертең қандай сала болатынын негізге ала
отырып қарайды. Елдегі мұнай-газ білімі кадрлардың
жетіспеушілігімен емес, олардың жұмысының саланың жаңа
инновациялық деңгейіне өтуінің күрделілігімен қатар жүреді.
Сонымен қатар, сирек кездесетін мамандықтардың иелеріне
үнемі сұраныс бар. Мысалы, қараңды игеру жөніндегі
маманның теориялық білімі ғана емес, сонымен қатар
практикалық дағдылары да болуы керек. Бұл мамандарға
ерекше талаптар қойылды. Сарапшылар жер қойнауын
пайдалану саласында жаңа бағыттардың пайда болуын да
болжап отыр.
Бүгінде ұлттық мұнай-газ білім беру саласының
эволюциялық дамуы үш онжылдық бойы жиналған орасан
зор білім мен дағдылардың арқасында жаңа биіктерді
бағындыруға ұмтылуда.

ЖОО атауы

Білім беру бағдарламасының атауы
Мұнай-газ ісі

К. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік
университеті

Алматы технологиялық университеті

Ғ. Дәукеев атындағы Алматы энергетика және
байланыс университеті
Атырау инженерлік-гуманитарлық институты
Х. Досмұхамедов атындағы Атырау
университеті

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ
университеті

Химия

71%

Физика

83%

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

77%

Экология

68%

Экология

83%

Автоматтандыру және басқару

77%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

74%

Өңдеу өндірістерінің технологиясы

53%

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

54%

Автоматтандыру және басқару

76%

Автоматтандыру және басқару

86%

Мұнай-газ ісі

84%

Экология

90%

Автоматтандыру және басқару

84%

Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

89%

Мұнай-газ ісі

72%

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

82%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

75%

Мұнай-газ инженериясы
Автоматтандыру және басқару
Баишев университеті

Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан
техникалық университеті

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан
университеті
«Ақмешіт» гуманитарлық-техникалық
институты

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университеті

жұмысқа
орналастыру % (ҰКП
деректері бойынша)
72%

83%

Мұнай-газ ісі

80%

Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

100%

Экология

69%

Техникалық физика

75%

Автоматтандыру және басқару

90%

Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

88%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

68%

Экология

71%

Өңдеу өндірістерінің технологиясы

85%

Химия
Мұнай-газ ісі
Экология

67%
-

Инженерлік жүйелер мен желілер

90%

Автоматтандыру және басқару

78%

Техникалық физика

89%

Физика

56%

Химия

69%

Экология

85%

Еуразия Технологиялық Университеті

Экология

67%

Академик Қ. Сәтпаев атындағы Екібастұз
инженерлік-техникалық институты

Автоматтандыру және басқару

100%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

100%
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О.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған
университеті
І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан
аграрлық-техникалық университеті

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық
университеті

Автоматтандыру және басқару

100%

Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

75%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

69%

Экология

80%

Мұнай-газ ісі

79%

Экология

81%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

68%

Өңдеу өндірістерінің технологиясы

75%

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

64%

Экология

86%

Мұнай-газ ісі

77%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

-

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

-

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан
университеті

Экология
Технологиялық машиналар мен жабдықтар

-

Инновациялық Еуразия университетіт

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

-

М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және
коммуникациялар академиясы
С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық
университеті

Экология

67%

Автоматтандыру және басқару

73%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

63%

Экология

74%

Компьютерлік инженерия
Автоматтандыру және басқару

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық
техникалық зерттеу университеті

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Қазақ қатынас жолдары университеті

71%

-

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

40%

Өңдеу өндірістерінің технологиясы

62%

Экология

77%

Автоматтандыру және басқару

72%

Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

71%

Мұнай-газ ісі

68%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

66%

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

84%

Экология

77%

Автоматтандыру және басқару

71%

Техникалық физика

50%

Физика

75%

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

64%

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

57%

Химия

74%

Экология

78%

Автоматтандыру және басқару

88%

Қазақ технология және бизнес университеті

Қазақстан инженерлік-технологиялық
университеті

Қарағанды индустриалды университеті

Қарағанды техникалық университеті

Академик Е.А. Букетов атындағы Қарағанды
университеті
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық
университеті
Каспий қоғамдық университеті

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар
және инжиниринг университеті

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

56%

Экология

81%

Автоматтандыру және басқару

79%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

57%

Өңдеу өндірістерінің технологиясы

-

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

-

Автоматтандыру және басқару

100%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

66%

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

57%

Автоматтандыру және басқару

77%

Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

70%

Мұнай-газ ісі

66%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

86%

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

73%

Экология

67%

Техникалық физика
Физика

80%

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

89%

Химия

93%

Экология

72%

Мұнай-газ ісі

73%

Автоматтандыру және басқару

67%

Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

-

Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

70%

Мұнай-газ ісі

61%

Экология

100%

Мұнай-газ инженериясы

ҚБТУ

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау
университеті
Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті
М. Дұлатов атындағы Қостанай инженерлікэкономикалық университеті
А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік
университеті
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті
Х.А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университеті

-

-

Автоматтандыру және басқару

89%

Мұнай-газ ісі

76%

Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

70%

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

54%

Морская техника и технологии

-

Жобаларды басқару

-

Экология

80%

Өңдеу өндірістерінің технологиясы

58%

Экология

-

Автоматтандыру және басқару

91%

Өңдеу өндірістерінің технологиясы

64%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

73%

Өңдеу өндірістерінің технологиясы

65%

Физика

80%

Экология

83%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

71%

Автоматтандыру және басқару

67%

Физика

50%

Экология

75%
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Рудный индустриалдық институты
М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан
университеті
Тараз инновациялық гуманитарлық
университеті

Автоматтандыру және басқару

100%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

62%

Экология

100%

Физика

50%

Химия
Автоматтандыру және басқару
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

М.Х. Дулати атындағы Тараз аймақтық
университеті

Торайғыров университеті

Қызылорда қаласындағы «Болашақ»
университеті

Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы
университет

Нархоз университеті

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан
университеті

56%
-

Химия

60%

Мұнай-газ ісі

63%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

25%

Өңдеу өндірістерінің технологиясы

100%

Физика

88%

Экология

42%

Автоматтандыру және басқару

77%

Мұнай-газ ісі

57%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

68%

Физика

-

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

85%

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

67%

Химия

83%

Экология

89%

Мұнай-газ ісі

70%

Автоматтандыру және басқару

58%

Техникалық физика

68%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

67%

Өңдеу өндірістерінің технологиясы

70%

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

60%

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

22%

Химия

86%

Экология

100%

Экология

68%

Экология

33%

Автоматтандыру және басқару

54%

Мұнай-газ ісі

59%

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

62%

Өңдеу өндірістерінің технологиясы

47%

Физика

-

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

100%

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

42%

Химия

57%

«Жігіттерге инженер мамандығын оқу керек.
Қоғамдағы прогресті, қоғамдағы қозғалысты инженер
жасайды. Қаржыгер инженердің не істегенін ғана
есептейді. Инженерлерсіз прогресті қозғау және алға
қарай ілгерілету өте қиын болады».
Ләззат Қиынов,

Қазақстанның танымал мұнайшысы
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«ӨЗІМ БӘРІНЕН
ОЗБАЙ ТҰРЫП,
БАСҚАҒА АЛҒА
ЖЫЛЖУДЫ
БҰЙЫРА АЛАМЫН
БА?».
Петр I,

Бүкілресейлік алғашқы
Император

2005 жылғы 2 қарашада Қазақстанда мұнай-газ және энергетика
нарығына қатысушыларға салаға жаңаша қарауға мүмкіндік берген теңдессіз
оқиға болды. Елімізде заңды тұлғалардың (мұнай-газ өндіру, сервистік және
инжинирингтік компаниялар) тәуелсіз ерікті коммерциялық емес бірлестігі белгілі мұнайшы және бизнесмен Тимур Құлыбаев басқаратын KAZENERGY
қауымдастығы құрылды.
Бұл уақытқа дейін Қазақстанда дербес дами отырып айтарлықтай нәтиже
көросеткен мұнай-газ және энергетика саласын қалыптастыру аяқталған
еді. Елімізде мұнай өндіру 1995 жылдан бастап бір де бір рет құлдырамай
қатарынан он жыл бойы өсіп отырды, ол уақытта өндіру көрсеткіші - 20,6 млн
тоннаны құрады. 2000 жылы ол 35,3 миллион тоннаға тең болды, ал 2005 жылы
61,5 миллион тонна деңгейінде тіркелді - бұл көрсеткіш 10 жыл бұрынғыдан
үш есе көп! Еліміздің мұнай-газ кен орындарында ірі халықаралық мұнай-газ
және энергетикалық корпорациялар табысты жұмыс істеді. Қазақстандық
көмірсутек әлемдік нарыққа экспортталды. Салаға тікелей инвестициялар
өсті. Теңіз және Қарашығанақ ірі кен орындарында қуаттылықтарды кеңейту

жобалары орындалды. Супергигант Қашаған пайдалануға
беріледі деп күтілді. Жер қойнауын пайдаланудағы мемлекет
пен бизнестің өзара қарым-қатынасын реттейтін заңнамалық
база жетілдірілді.
Бірақ нарық ойыншылары бытыраңқы әрекет етті,
сондықтан мемлекеттік органдарда өз мүдделерін тиімді
қорғай алмады. Бұл әрдайым бюрократиялық аппарат пен
бизнес арасында тиімді диалог орнатуға кедергі келтірді.
Салаға мемлекет пен инвесторлар арасындағы «көпір»
және саланың «тірегі» бола отырып, нарықтың барлық
қатысушыларын біріктіре алатын біртұтас және қуатты
құрылым қажет болды.
«KAZENERGY қауымдастығы Ұзақбай Сүлейменұлы
Қарабалиннің бастамасымен 2005 жылы құрылған болатын,
сол кезде Қазақстанда жалпы мұнай-газ және энергетика
саласы қалыптасып, көптеген халықаралық мұнай-газ және
энергетика корпорациялары елде табысты жұмыс істеп
үлгерді, мемлекет пен бизнес қатынастарын заңнамалық база
реттеп, негізгі өндірістік көрсеткіштер мен инвестициялар
өсті. «Салаға мұнайшылардың мүдделерін қорғайтын және
Үкіметпен олардың атынан келіссөздер жүргізетін ұйым
қажет», - деді ол маған», - деп әңгімелейді Тимур Құлыбаев.
- «Мұнай-газ және энергетика кешені ойыншыларын одан
әрі тиімді және тұрақты дамыту мақсатында біріктіру

идеясын еліміздің Премьер-Министрі Кәрім Мәсімов жанжақты қолдады. Ол уақытта Қазақстанда нарықта осындай
ұйымның аналогы болған жоқ. Нарық қатысушыларын
біріктірсек деген әркелкі ұсыныстар ғана болды. Бірақ олар
тиімді нәтижелерге қол жеткізбеді. Біз барлық салалық
компаниялар үшін мемлекеттік органдармен тұрақты және
тиімді өзара іс-қимыл жүргізетін коммерциялық емес ұйым
құрғымыз келді. Маған және менің көптеген әріптестеріме
мемлекеттік органдармен және мұнай-газ және энергетика
саласының өкілдерімен өзара қарым-қатынас жасаудың
барлық қиындықтары түсінікті болды. Батыл идеялар мен
батыл әрекеттерден қорықпай, осы салада болып жатқан
процестерді, ең алдымен, заңнамалық деңгейде қалай
жақсартуға болатындығы туралы пайымым да болды.
Өйткені, билік пен бизнес арасындағы қарым-қатынастың
сапасы заңнаманың қаншалықты қарапайым, жан-жақты
және түсінікті болуына байланысты».
Қысқа мерзім ішінде жаңа бірлестіктің негізгі
мақсаттары мен міндеттері тұжырымдалды, билікпен диалог
құру қағидаттары айқындалды, әлемдік энергетикалық
нарықтың ірі ойыншыларымен және ең беделді халықаралық
ұйымдармен
халықаралық
қатынастар
орнатылды.
KAZENERGY қауымдастығы басынан бастап мұнай-газ және
энергетика нарығының 50-ден астам ірі компанияларын
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біріктірді, олардың ішінде Chevron, Shell Kazakhstan, Eni Spa,
PetroKazakhstan, Total, «ЛУКОЙЛ Оверсиз», «ҚазМұнайГаз»,
«ҚазТрансОйл», «ҚазТрансГаз», «ҚазМұнайТеңіз», KEGOC,
«ҚМГ Энерго» және басқалары бар. Азғана уақыттан кейін
оның қатысушыларының саны 80-нен асты.
Қауымдастықтың қызметі мұнай-газ және энергетика
салаларын дамыту, экология, инвестициялар, салық салу,
адам капиталын дамыту, әлеуметтік жауапкершілік, аталған
салалардағы заңнаманы жетілдіру және басқа да мәселелерді
қозғады. Ол Қазақстан Республикасының отын-энергетика
кешенінің серпінді және тұрақты дамуы үшін қолайлы
жағдайлар қалыптастыруға жәрдемдесуге тиіс болатын,
сондай-ақ мұнайшылар, газшылар, басқа да жер қойнауын
пайдаланушылар, энергетиктер, тасымалдаушылар, сондайақ мұнай-газ және энергетика кешенінің өнімдері мен
қызметтерін пайдаланушылар мен тұтынушылардың кең
ауқымы үшін бірыңғай ақпараттық алаңға айналуға тиіс
болатын.
Тимур
Құлыбаевтың
бастамасы
бойынша
консультативтік-кеңесші орган ретінде Қауымдастық кеңесі
құрылды, оның құрамына Ұзақбай Қарабалин, Борис
Зильберминц, Кенжеғали Сағадиев және басқа да белгілі
мұнайшылар мен энергетиктер, қызметтің барлық бағыттары
бойынша Үйлестіру кеңестері (халықаралық қатынастарды,
заңнаманы, импортты алмастыруды, экологияны және
басқаларды қоса алғанда), сондай-ақ Қазақстан ПремьерМинистрі басқарған мұнай-газ және энергетика салаларын
дамыту жөніндегі ведомствоаралық комиссия кірді. Тимур
Құлыбаев атап өткендей, ведомствоаралық комиссияның
құрамына министрліктердің, ведомстволардың, ұлттық
компаниялардың басшыларынан басқа, салалық тәжірибеде
алғаш рет KAZENERGY қауымдастығы коммерциялық емес
ұйым ретінде кірді. Ол өз мүшелеріне Үкімет деңгейінде
қарауды талап ететін ұсыныстар енгізуге мүмкіндік берді.
Қазақстанда «мемлекет-бизнес» тұрғысында осындай өзара
қарым-қатынастар әлі күнге дейін болған жоқ.
«Осының нәтижесінде Қазақстанда бізді тыңдай
бастады, бізбен сыртқы нарықтарда санаса бастады.
Бұрын Қазақстан шетелде энергия ресурстарын ірі
өндіруші және жеткізуші ретінде қабылданған болатын.
Енді - энергетикамен байланысты барлық саладағы
сенімді серіктес ретінде қабылдайды», - деп атап өтті Тимур
Құлыбаев. - «Сонымен қатар, KAZENERGY-ді құрудағы
тәжірибемді пайдалана отырып мен «Атамекен» ҚР Ұлттық
кәсіпкерлер палатасын құру бойынша ұсыныстар әзірледім.
Біз дәл осындай мемлекеттік емес қоғамдық ұйымдар
әртүрлі мәселелер бойынша үкіметпен келіссөздерде
өзінің нақты сараптамалық күшін көрсете алатынына көз
жеткіздік. Менің ойымша, бұл тәжірибе өте пайдалы және өте
сәтті іс болды».
2008 жылы басталған және сол кезде соңғы 70 жылда
әлемдегі ең күрделі дағдарыстың біріне айналған жаһандық
қаржылық және экономикалық дағдарыстың басталған

кезде Қазақстан кейіннен тап болған қиындықтарды
еңсеруге дайын болды. Мұнай-газ және энергетика секторы
осы күрделі кезеңнен аман өтіп қана қоймай, одан әрі
дамуға, энергия ресурстары өндірісін ұлғайтуға, салаға
елеулі инвестициялар тартуға мүмкіндік алды. KAZENERGY
қауымдастығының қызметі өз кезегінде дағдарысқа қарсы
тұратын сын-қатерге айналды. Қауымдастықтың қызметі
сауатты және прогрессивті жұмыстың арқасында тіпті ең
күрделі қиындықтарды да жеңе алатынымызды дәлелдеді.
Осылайша,
Қазақстанда
KAZENERGY
қауымдастығы
қызметінің алғашқы жылдарында дағдарыс салдарынан
импортты алмастыру бағдарламасы жанданды, еліміздің

облыс орталықтарында ҚР Үкіметі қолдаған тауарларды,
жұмыстар мен қызметтерді жеткізушілердің форумдары
өткізіле бастады, өңірлерде мұнай-газ саласы үшін кадрлар
даярлау және мамандарды қайта оқыту бойынша оқу
орталықтары ашылды. Экология саласында парниктік
газдар шығарындыларын реттеу бойынша жүргізіліп
жатқан мемлекеттік саясатқа қатысты саланың бірыңғай
ұстанымы қалыптасты. Алғаш рет мемлекеттің әлеуметтікэкономикалық дамуындағы мұнай-газ саласының толық
үлесіне бағалау жүргізілді. Өндіруші салалардың ашықтығы
бастамасы (ӨСАБ) қолдау тапты, ал қауымдастықтың өзі
ӨСАБ бойынша ҚР мүдделі тараптарының Ұлттық кеңесінің

құрамына кірді. Заңнамалық бастамаларды әзірлеуге және
енгізуге ерекше назар аударылды. Осының барлығы саланың
дамуына кезекті серпін берді.
«Мен 2012 жылы KAZENERGY-ге жұмыс істеуге
келгенде, біздің алдымызға KAZENERGY мүшелерінің
нақты мәселелерін шешуге назар аудара отырып, жұмыс
форматын қайта қарау міндеті қойылды. Бірінші кезекте,
біз қауымдастық мүшелерінің санын 80-ге дейін көбейттік,
барлық компаниялармен көшпелі өңірлік кездесулер
ұйымдастырдық, олардың арасында сауалнама жүргіздік
және осының негізінде шешуді талап ететін негізгі
проблемалық мәселелерді анықтадық. Ең алдымен,
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компаниялар екі салаға алаңдаушылық білдірді - салық салу
және экологиялық заңнама (соңғысы нормалардың нақты
сипаттамасының жоқтығына байланысты). Мемлекеттік
органдар бізді қарсы алды, жеке жұмыс тобы құрылды,

Chevron компаниясы экологиялық заңнаманы алдын ала
талдауды қаржыландырды, 2016 жылдың көктемінде
Экологиялық кодекске енгізуге болатын бірқатар ұсыныстар
жасалды. Бұл, бірінші кезекте, газды технологиялық еріксіз
жағуға рұқсат алу, парниктік газдар мәселелерін реттеу,
мұнай қалдықтарын уақытша сақтау мәселелері еді.
Салық заңнамасына қатысты мұнай бағасына және ПҚӨС
жеңілдікті мөлшерлемесіне байланыстырылған экспорттық
бажды өндіріп алу шәкілі бойынша жылжытулар жасалды.
Осы және басқа да мәселелерді шешуге қауымдастықтың
шын мәнінде бірыңғай «күш» болғаны көмектесті, сонымен
қатар, мемлекеттік органдар мәселенің егжей-тегжейлі
пысықталғанын, қажетті талдамалық материалдармен,
компаниялардың хаттарымен дәлеледер ұсынылғанын
көрді. Менің ойымша, оларға да осындай жағдайда шешім
қабылдау ыңғайлы болды», - деді 2012-2016 жылдары
KAZENERGY қауымдастығының Бас директоры қызметін
атқарған Әсет Мағауов.
2016 жылы KAZENERGY басшысы лауазымына
тағайындалған Болат Ақшолақов негізгі міндеттердің бірі
ағымдағы заңнаманы оңтайландыру болғанын айтты:
«Атамекен» кәсіпкерлер палатасының қауымдастырылған
мүшесі ретінде біз бүгін Үкімет пен Парламенттегі барлық
жұмыс топтарында өкіл болып отырмыз. ( ... ) Біз бұл
міндетті неліктен мойнымызға алып отырмыз? Өйткені біз
бір мезгілде мемлекеттік басқару жүйесінің қағидаттары
мен бизнес проблемаларын жақсы білеміз. Мамандар,
соның ішінде мен де бармын, мемлекеттік құрылымдарда да,
жеке бизнесте де, энергетика саласында да жұмыс істеген,

ӨЗІНЕ ТӘН АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
МЕН КЕМШІЛІКТЕРІ БОЛА ТҰРА
ДӘЛ ОСЫ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
ХАРТИЯҒА АРНАЛҒАН
ШАРТ – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАҚТЫҒЫСТАР
ТУЫНДАҒАН КЕЗДЕ НЕГІЗГЕ
АЛА ОТЫРЫП, ШЕШІМ ТАБУҒА
БОЛАТЫН ЖАЛҒЫЗ ҚҰҚЫҚТЫҚ
ҚҰЖАТ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.

сондықтан біз екі жақтың да сұрақтарын толық білеміз», деп түсіндірді ол.
Қазіргі уақытта қауымдастық саланың қандай да бір
реттеушілік мәселелерге шоғырландырылған көзқарасын
әзірлеуді қамтамасыз ету бойынша кадрлық, қаржылық
және ұйымдастырушылық мүмкіндіктері бар, сол сияқты
- қауымдастық алаңында да, барлық басқа да диалог
алаңдарында да уәкілетті мемлекеттік органдармен
сындарлы диалогта сала пікірін білдіру бойынша мүмкіндіктері

бар ірі салалық коммерциялық емес ұйым болып табылады
(Үкімет жанындағы бейіндік Ведомствоаралық комиссиялар,
мемлекеттік органдар жанындағы сараптамалық және
жұмыс топтары, республикалық және салалық деңгейлерде
әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек
қатынастарын реттеу жөніндегі комиссиялар, түрлі алқалы
және консультативтік-кеңесші органдар және т.б.).
KAZENERGY мұнай-газ және энергетика саласын
қозғайтын позициялар мен шешімдерді әзірлеу кезінде
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Жамболат Сәрсенов,
KAZENERGY қауымдастығы төрағасының орынбасары

«Атамекен»
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық
Кәсіпкерлер палатасының (ҰКП) негізгі серіктесі ретінде тең
дәрежеде беделге ие болды. 2014-2021 жылдар аралығында
қауымдастық белгіленген тәртіппен «Атамекен» ҚР ҰКПның мұнай-газ және энергетика саласындағы заңнамада
көзделген функциялары мен өкілеттіктерін орындауға
тартылады, сондай-ақ ҚР ҰКП Төралқасы жанындағы Мұнайгаз өнеркәсібін дамыту жөніндегі бейінді комитеттің жұмыс
органының функцияларын орындайды.
Қауымдастық ашылғалы бері едәуір іс-қимылдар
жасады және саланы фискалдық реттеу (2017 жылғы жаңа
Салық кодексі), Экологиялық реттеу (2021 жылғы жаңа
экологиялық кодекс), сондай-ақ жер қойнауын пайдалануды
реттеу шарттары (2017 жылғы «жер қойнауы және жер
қойнауын пайдалану туралы» жаңа Кодекс) жағдайларын
жақсартуда нақты, тұжырымдамалық нәтижелерге қол
жеткізді.
Техникалық реттеу саласында KAZENERGY базасында
тұрақты негізде стандарттау жөніндегі бейінді техникалық
комитеттер (ТК 88, 89 және 90), сондай-ақ бейінді ғылымитехникалық комитет (материалдары мүдделі тұлғалардың
кең ауқымы арасында тарату үшін жинақтарда жарияланады)
жұмыс істейді. Жаңа техникалық регламенттер мен
стандарттау жөніндегі құжаттарды қабылдауда, сондай-ақ
қолданыстағы техникалық регламенттер мен құжаттарды
жетілдіруде нақты нәтижелерге қол жеткізілді, нәтижесінде
осы саладағы компаниялардың қаражаты едәуір үнемделді.
Жалпы, заң шығару саласында қауымдастық мұнай-газ
және энергетика саласындағы кәсіпорындардың қызметін
мемлекеттік реттеудің кең спектрі бойынша сараптамалық
пікір мен ұстанымдарды қалыптастыруға тұрақты негізде
тартылатын «құзырет орталығы» және уәкілетті органдардың
сенімді серіктесі мәртебесіне ие болды. Тек соңғы 5 жылдың
ішінде 7,6 мыңнан астам НҚА жобасы қаралды, қауымдастық

мемлекеттік органдарға 5,8 мыңға жуық ұсыныс жіберді,
олардың үштен бірі қабылданды. KAZENERGY қолдауымен
салада 3 салалық біліктілік шеңбері және 39 кәсіби стандарт
қабылданды (2019 жыл).
Сонымен қатар, қауымдастықтың қызметі аясында
Қазақстанда алғаш рет салалық біліктілік шеңбері
мен салаға арналған кәсіби стандарттарды әзірлеудің
әртүрлі тәсілдері қарастырылды (2009-2010 жылдар);
Еуропалық одақтың «Қазақстанда ТжКБ қолдау» жобасы
іске асырылды; «Атамекен» ҰКП (2015 ж.) және Қолөнер
палатасының неміс оқыту бағдарламасы бойынша
өндірістік тәлімгерлер дайындалды (Трир қ. Германия);
Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласының 20122013 жылдардағы әлеуметтік жауапкершілігіне шолу
жасалды (2014 жыл); мұнай-газ және энергетика салаларын
гендерлік дамыту саласында тәжірибе алмасу алаңы ретінде
KAZENERGY Әйелдер энергетикалық клубы құрылды (2013
жыл), ол өткен кезеңде көптеген іс-шараларды, соның ішінде
ірі мұнай-газ компанияларының алаңдарында 4 форум мен
3 көшпелі отырысты ұйымдастырды; Еуропа Қайта Құру
және даму банкімен бірлесіп «Қазақстанның энергетика
секторындағы әйелдердің рөлі» 2020 жыл); «Еңбек
қызметінің түрлері және кәсіби қызмет салалары бойынша
топтастырылған Қазақстан Республикасының мұнай-газ
саласындағы кәсіптердің тізбесі» жинағы шығарылды (2015
жыл); Ernst&Young компаниясымен бірлесіп қызметкерлер
бірлестіктері арасында алғаш рет KAZENERGY мүшелері үшін
кәсіби стандарттарды әзірлеу бойынша оқыту семинарлары
өткізілді (2018 жыл); «Энергетикадағы әйелдің рөлі» зерттеуі
жүргізілді (2020 жыл). Сонымен қатар, қауымдастықтың
белсенді қатысуымен ҚР Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан
Назарбаевтың
«жасыл»
стратегиялар
саласындағы
бастамасын жан-жақты ілгерілету басталды.
Бұдан басқа, 2006 жылғы қыркүйектен бастап
KAZENERGY
қауымдастығы
Қазақстан
астанасында
жыл сайынғы Еуразиялық энергетикалық форум өткізуді
бастады, форум басынан бастап сала проблемаларын
шешу үшін сенімді негіз қалауға қабілетті өңірдегі
жалғыз пікірталас алаңына айналды. Танымал саяси
қайраткерлердің, әлемге әйгілі сарапшылардың қатысуы
осы іс-шараларды жетістікке жеткізіп, беделді етті. Ірі
халықаралық ұйымдар мен трансұлттық мұнай-газ және
энергетикалық компаниялар дәстүрлі түрде Форумға
серіктес болады. Әлемдік энергетикалық компаниялар мен
ұйымдар қауымдастық алаңында энергетикадағы негізгі
трендтерді, елеулі экономикалық және геосаяси өзгерістерге
алып келген өзгерістерді, сондай-ақ осы процестердің
әлемдік энергетикалық нарықтарға әсерін талқылайды.
Олардың ішінде тұрақты энергия көздерін тиімді басқаруға;
энергияны өндіруді, сақтауды және пайдалануды бақылауға;
энергия көздеріне жалпыға бірдей қолжетімділікті
қамтамасыз етуге; климаттың өзгеруіне және көмірқышқыл
газының шығарылуын азайтуға; баламалы энергия көздерін
пайдалануды ынталандыруға; энергия тиімділігі жөніндегі
бағдарламаларды енгізуге және т. б. байланысты мәселелер
мен проблемалар бар.
2019
жылы
әлемдік
энергетикадағы
жаңа
трансформациялар аясында KAZENERGY қауымдастығы
жаңа энергетикалық жоба - KAZAKHSTAN ENERGY WEEK-ті
ұсынды, ол - бытыраңқы салалық іс-шараларды бірыңғай
алаңға біріктірді және қатысушылар үшін тиімді жұмыс
істеу, тәжірибе алмасу, іскерлік қарым-қатынас жасау

үшін ең қолайлы жағдайлар ұсынды. Энергетикадағы
проблемаларды
талқылаудың
осындай
ауқымды
форматы Қазақстанда алғаш рет ұйымдастырылды,
ол пікірталастардың шекарасын кеңейтіп қана қоймай,
оған Қазақстан мен шетелден көптеген мамандар мен
сарапшыларды тартты.
Қазіргі
уақытта
KAZENERGY
қауымдастығы
өз қызметінің арқасында Қазақстан халықаралық
ынтымақтастықтың, атап айтқанда, әлемдік энергетикалық
аренада еліміздің имиджін ілгерілетуде зор әрі табысты
тәжірибеге ие болып оыр. Бүгінде ол барлық ірі беделді
халықаралық салалық ұйымдармен өзара іс-қимыл
жасайды.

2008 жылғы маусымда KAZENERGY қауымдастығы
жаһандық мұнай–газ қауымдастығының мүдделерін
білдіретін және отын-энергетика кешенінің мәселелерін
талқылау үшін алаңды қамтамасыз ететін халықаралық
коммерциялық емес ұйым - Дүниежүзілік мұнай Кеңесіне
(ДМК) кірді. Мүшеліктің мақсаты осы беделді құрылымда
Қазақстанның мұнай-газ саласының мүдделерін жақтау
болды. ДМК-ға мүшелік елге соңғы ғылыми технологиялық
жаңалықтар мен жетістіктерге қатысты жаңа ақпаратқа,
жалпы экономикалық және жоғары мамандандырылған
салалық ақпаратқа, сондай-ақ әлемнің барлық дерлік
елдерінің мұнай-газ саласындағы істердің ағымдағы жайкүйі туралы мәліметтерге барынша қол жеткізуге жол ашты.
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2012 жылғы қазанда ДМК Ұлттық комитетінің отырысы VII
KAZENERGY Еуразиялық форумы шеңберінде Қазақстан
аумағында, Астана қаласында алғаш рет өтті. Кеңестің бұл
шешімі Қазақстанның халықаралық аренадағы беделінің
артып келе жатқанын және қауымдастықтың халықаралық
энергетикалық
ынтымақтастықты
нығайтуға
және
дамытуға қосқан үлесін мойындау болды. Бұл республика
үшін маңызды имидждік оқиға, елдің мұнай-газ саласының
қарқындап келе жатқан мүмкіндіктерінің көрінісі болды.
2014 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан алғаш
рет Энергетикалық хартия бойынша конференцияны
басқарды - халықаралық энергетикалық секторда заңды
түрде міндеттейтін ережелерді белгілейтін халықаралық
ұйымның
жоғары
басқарушы
органы.
Республика
2013 жылғы желтоқсанда Кипр астанасы Никосияда
Энергетикалық хартия бойынша келесі конференцияның
кезекті сессиясында төраға болып сайланды. Содан кейін
конференция төрағалығының жаңа жүйесі мақұлданды, ол
Хартия процесіне мүше елдердің көбірек саяси тартылуына
ықпал етуі керек еді. Осылайша, Қазақстан жаңа практикаға
сәйкес төрағалық етуді жүзеге асыратын бірінші мүше

мемлекет болды. Энергетикалық Хартия конференциясының
төрағасы болып ҚР Мұнай және газ министрі Ұзақбай
Қарабалин, оның орынбасары – KAZENERGY қауымдастығы
төрағасының орынбасары Жамболат Сәрсенов сайланды.
Қауымдастықты
құруға
атсалысқан
Жамболат
Сәрсенов былай деп түсіндірді: «Қазақстан үшін төрағалық
міндетін алған алғашқы ел болу - үлкен мәртебе. Біздің
еліміз Еуразияның дәл ортасында орналасқан және өңірдің
энергетикалық теңгерімі мен энергия қауіпсіздігінде
маңызды рөл атқарады. Біз өзімізді сенімді және тәжірибелі
халықаралық серіктес ретінде көрсете білдік және
Хартияны дүниежүзілік энергетикалық басқару жүйесінде
бірінші орынға шығару үшін жұмыс істеуге дайынбыз. ( ... )
Қазіргі уақытта жаһандық энергетикалық кешен - күрделі
көп деңгейлі жүйе, оған жеңідетілген саяси тәсілдер
жарамайды. Біздің бастамаларымыз болашақта соңғы
уақытта туындаған белгілі бір алшақтықты, отын-энергетика
кешенінің жаһандық дамуының шындықтары мен жекелеген
мемлекеттер мен саясаткерлер иеленген кейбір ұстанымдар
арасындағы теңгерімсіздікті жоюға көмектеседі деп сенемін.
Сондықтан Қазақстанның, атап айтқанда KAZENERGY
қауымдастығының Хартия процестеріне қатысуы геосаяси
тұрғыдан маңызды».
Қазақстанның Энергетикалық Хартия бастамаларына
қосылуы сәтінде транзиттік дәліздерді дамыту жаһандық
энергетикалық қауіпсіздіктің кілті болмақ. Теңізге шыға
алмайтын және Еуразияның орталығында орналасқан
мемлекет мұны ерекше басым бағыт ретінде қарастырды.
«Энергетикалық Хартия осы нарық қатысушылары
арасында байланыс орнатуда энергетикалық нарықты
басқаруда үлкен рөл атқарады. Демек, Энергетикалық
Хартия туралы шарт өндірістік энергетикалық тізбектің
барлық қатысушылары үшін тең жағдайларды қамтамасыз
етуде маңызды рөл атқарады. Біз Қазақстанда экономика
үшін, жалпы жаңа жоғары сапалы жұмыс орындарын
ашу және өмір сүру деңгейін жақсарту үшін энергетиканы
дамытудың әлеуетін толық түсінеміз. Соңғы бірнеше жыл
ішінде біз әлемнің жетекші экспорттаушыларының біріне
айналдық және қазір біз ірі және маңызды жобаларды жүзеге
асырып жатырмыз», - деп атап өтті 2014 жылғы қарашада
Астана қаласында өткен Энергетикалық Хартия жөніндегі
конференцияда ҚР Премьер-Министрі Кәрім Мәсімов.
Бұдан басқа, қауымдастық көптеген жылдар бойы
IEA халықаралық энергетикалық агенттігімен және IRENA

жаңартылатын энергия көздері агенттігімен ынтымақтасып
келеді, сондай-ақ Дүниежүзілік энергетикалық кеңесте
(ДЭК) Ұлттық комитет ретінде Қазақстанның мүддесін
білдіреді. 2019 жылы Абу-Даби қаласында (Біріккен Араб
Әмірліктері) Дүниежүзілік энергетикалық кеңестің атқарушы
Ассамблеясының отырысы өтті, онда әртүрлі мемлекеттер
2021 жылы Дүниежүзілік энергетикалық аптаны (World
Energy Week) өткізу құқығына өз презентацияларын ұсынды.
Электрондық дауыс беру қорытындысы бойынша ДЭК
мүшелері көпшілік дауыспен Қазақстан Республикасының
кандидатурасын қолдады.
KAZENERGY үшін халықаралық интеграция – бұл әлемдік
қауымдастықты мойындататын алғашқы қадам. Түрлі
халықаралық іс-шараларға қатыса отырып, қауымдастық
тәжірибе жинақтайды және әлемдік қоғамдастықтың осы
салаға қоятын талаптарын зерттейді. Осы бағытта оның
қызметі инвестициялар үшін тартымды мемлекет ретінде
елдің тұрақты, оң имиджін қалыптастыруға бағытталады.
Қазақстанның энергетика саласының ағымдағы жайкүйі мен даму перспективалары туралы кешенді түсінікті
қалыптастыру мақсатында қауымдастық 2013 жылы алғаш
рет KAZENERGY-дің Қазақстан Республикасының мұнайгаз және энергетика салаларының бірыңғай жүйе ретінде
орнықты дамуына стратегиялық көзқарасын көрсететін
кешенді құжат - Ұлттық энергетикалық баяндама әзірледі.
Ұлттық баяндаманы әзірлеу идеясын Тимур Құлыбаев
ұсынды. Оны әзірлеуге салалық министрліктер, ғылымизерттеу институттары, қауымдастық мүшелері және бірқатар
консалтингтік компаниялар тартылды. Басты міндет
жиынтығында елдің отын-энергетика кешенін құрайтын
Қазақстан экономикасының базалық секторларының
ағымдағы ахуалы мен даму перспективалары туралы
жүйелендірілген материал алу болды. Ұлттық энергетикалық
баяндаманың ресми тұсаукесері 2014 жылғы 16 қаңтарда
Қауымдастық Кеңесінің 15-отырысында өтті. Ұсынылған
құжат бірлестік мүшелерінің, Қазақстанның мемлекеттік
органдары өкілдерінің, сондай-ақ көптеген отандық және
шетелдік сарапшылардың жоғары бағасына ие болды.
KAZENERGY ұлттық энергетикалық баяндамасы еліміздің
бүкіл сарапшылық қоғамдастығы үшін маңызды оқиға
болды және әлемдік энергетика контекстінде Қазақстанның
энергетикалық саласын одан әрі дамыту үшін бағытбағдар ұсынды. Оның негізінде жасалған тұжырымдар мен
ұсыныстар мемлекет пен бизнес-қоғамдастықтың маңызды
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және күрделі шешімдер қабылдау процесінде сұранысқа ие
болды. Бұл кешенді салалық құжатты дайындау жыл сайын
жүргізіліп келеді.
Көп жылдардан бері KAZENERGY қауымдастығы
қызметінің бір бағыты - әлеуметтік әріптестік болып
табылады. Қауымдастық мұнай-газ, мұнай өңдеу және
мұнай-химия салаларының әлеуметтік әріптестік және
әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі
салалық комиссияда мұнай-газ, мұнай өңдеу және мұнайгаз химиясы салалары ұйымдарының жұмыс берушілерінің

мүдделерін білдіреді. Қауымдастық қызметі барысында
2008-2010 жылдар, 2011-2013 жылдар, 2014-2016 жылдар,
2017-2019 жылдар, 2020-2022 жылдар аралығындағы 5
салалық келісімге қол қойылды. Өз мүшелерінің келісімі
бойынша және атқару комитетінің 2021 жылғы 12 наурыздағы
шешіміне сәйкес KAZENERGY Қазақстан Республикасының
Үкіметі, жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктері
(қауымдастықтары, одақтары) және кәсіптік одақтардың
республикалық бірлестіктері (қауымдастықтары, одақтары)
арасындағы 2021-2023 жылдарға арналған Бас келісімге
бірінші болып қол қойды.
2006 жылы құрылған адами капиталды дамыту
жөніндегі үйлестіру кеңесінің қызметі сала үшін еңбек
ресурстарының әлеуетін дамыту және арттыру мәселелері
бойынша компаниялардың күш-қимылдарын біріктіруге
бағытталған. Осы Үйлестіру кеңесі KAZENERGY Білім беру
бағдарламасын құрды, бұл бағдарлама шеңберінде ЖОО
мен колледждердің 4,5 мыңға жуық студенті қауымдастық
мүшелерінің қатысуымен гранттар мен стипендияларға ие
болды.
Жалпы, жастар және білім беру бағдарламаларын
KAZENERGY қауымдастығы ерекше мақтаныш тұтады.
2007 жылдан бастап 2012 жылға дейін қазақстандық
бейінді жоғары оқу орындарының үздік 25 студентіне

грант беру бойынша Shell Kazakhstan Development B. V.-мен
бірлескен жоба іске асырылды. 12 жыл бойы - 2007 жылдан
2019 жылға дейін - KAZENERGY Білім беру бағдарламасын
іске асыру кезінде Chevron компаниясы Қазақстанның
дарынды жастарына стипендия төлеу түрінде әлеуметтік
қолдау көрсетті. 2009 жылы қазақстандық мұнайдың
110 жылдығына орай осы бағдарлама шеңберінде
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы Қазақстанның мұнай
өнеркәсібінің көрнекті қайраткерлерінің бірі Сафи Өтебаев
атындағы стипендиялар мен гранттар тағайындады. 6 жыл
ішінде стипендиаттар мен грант иегерлерінің жалпы саны 144
адамды құрады, оның ішінде 111 стипендиат және техникалық
және кәсіптік білім беру мекемелерінің мұнай-газ және IT
пәндерінің 33 оқытушысы бар. 2010-2015 жылдары «Интергаз
Орталық Азия» АҚ колледждердің 60 оқушысына стипендия
төледі, «Қазстройсервис» АҚ, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ,
Rompetrol Group N.V., ConocoPhillips North Caspian Ltd ҚР,
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 50 магистрантқа стипендия төледі.
2011-2016 жылдары Жаңаөзен қаласының күнкөрісі төмен
отбасыларынан шыққан 40 студентке грант берілді.
2015 жылдан бастап қауымдастық ҚР Энергетика
министрінің бұйрығымен құрылған KPO және NCOC
консорциумдары бөлетін қаражат есебінен оқу ақысын
төлеуге үміткерлерді іріктеу жөніндегі комиссияның
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Жұмыс органы қызметін атқарады. Комиссия құрамына
энергетика, білім және ғылым министрліктерінің, облыс
әкімдіктерінің, мердігер компаниялардың және т.б. өкілдері
кіреді. 2015-2021 жылдар аралығында 3500 студентке
оқу ақысы төленді. Комиссия жыл сайын оқуға төленетін
ақысы мақұлданғандардың жартысынан астамын құрайтын
халықтың әлеуметтік топтарына басымдық береді. 2018
жылы мердігер компаниялардың қаржылық қолдауының
арқасында жұмыс органының қызметі 2021 жылы
жетілдірілген есептерді қалыптастыру және жүктеп алу
арқылы деректерді жинау және өңдеу жүйесін құру жолымен
автоматтандырылды.
2008 жылдан бері өткізіліп келе жатқан Жастар форумы
Қазақстандағы жыл сайын өтетін мазмұны мен стилі

бойынша қызықты іс-шаралардың бірі болып табылады.
Еліміздің жас көшбасшыларының, энергетикалық сектор,
бизнес және мемлекеттік билік өкілдерінің қатысуымен
барлығы 11 форум өткізілді. 2017 жылы KAZENERGY
қауымдастығы Shell Kazakhstan компаниясымен серіктесе
отырып әрі оның қаржылық қолдауымен Жастар форумы
шеңберінде Қазақстанның студент жастары арасында алғаш
рет энергетикалық міндеттердің әлеуетті инновациялық

шешімдерін ұсынатын Student Energy Challenge зияткерлік
командалық байқауын өткізді. Келесі төрт жыл ішінде
байқауға еліміздің 17 өңірінен 225 команда қатысты. Жыл
сайын байқауда жеңіске жеткен командалар арасында 18
мың АҚШ доллары көлемінде жүлде қоры бөлінді.
2019 жылы KAZENERGY қауымдастығы мен KPO
компаниясы бастамашылық еткен тағы бір командалық
байқау - Student Digitalfest цифрландыру саласында

технологиялық шешімдерді әзірлеу бойынша қазақстандық
жастардың бастамалары мен инновациялық жобаларын
қолдауға бағытталған. 2021 жылғы жүлде қорының жалпы
мөлшері 15 мың АҚШ долларын құрады.
2019 жылғы желтоқсаннан бастап KAZENERGY
қауымдастығы ҚР Энергетика министрлігінің қолдауымен
«Қазақстанның жаңа кәсіптерінің атласы» ұлттық жобасын
іске асыру бойынша ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік
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қорғау министрлігінің әдіснамалық серіктесі болып
табылатын BTS Education ЖШС-мен бірлесіп Қазақстанның
мұнай-газ саласының жаңа кәсіптері мен құзыреттерінің
атласын әзірлеу жөніндегі жобаға тартылды.
Бүгінде KAZENERGY қауымдастығы елдегі мұнайгаз және энергетика бизнесінің барлық салалық
бастамаларының «жолсерігі» бола отырып, Қазақстанның
энергетика саласы кәсіпорындарының мұнай, газ және
мұнай өнімдерінің ортақ нарықтарын қалыптастыру
бойынша ұлттық деңгейден жоғары деңгейде реттеуді әзірлеу
мәселелері бойынша мүдделерін, сондай-ақ, Қазақстан,
Ресей және Беларусь арасындағы Шартқа сәйкес 2015
жылғы 1 қаңтарда Кеден одағының базасында жұмыс істей
бастаған Еуразиялық экономикалық одақтың (ЕурАзЭҚ)
ортақ электр энергетикалық нарығының мүдделерін
білдіреді. Тараптар келіссөздер барысында күрделі
мәселелерді жүйе-жүйемен шеше отырып, бұл құжатқа қол
қоюға бірнеше жыл уақыт жұмсады. 2015 жылы ЕурАзЭҚ-қа
Армения мен Қырғызстан қосылды. ЕурАзЭҚ-тың құрылуы
қатысушы елдерді интеграцияның неғұрлым жоғары
деңгейіне шығарды. Қатысушы мемлекеттер тауарлардың,
көрсетілетін қызметтердің, капиталдар мен жұмыс күшінің
еркін қозғалысына кепілдік беру, экономиканың энергетика,
өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, көлік сияқты негізгі
салаларында келісілген саясатты жүзеге асыру міндеттерін
өз мойнына алды. Осылайша, ТМД кеңістігінде 180 млн
адамнан астам халқы бар ірі ортақ нарық, көлемі 2,2 трлн

АҚШ доллары ЖІӨ және 1 трлн АҚШ доллары сыртқы сауда
айналымы қалыптасты, ол экономикалық дамудың жаңа
қуатты орталығына айналуға тиіс. ЕурАзЭҚ-тың бастапқы
энергия ресурстарының ауқымды қорлары бар және қуатты
отын - энергетика кешені бар екенін ескере отырып, 2025
жылға қарай ортақ энергетикалық нарықтарды-мұнай, газ
және мұнай өнімдерін кезең-кезеңімен қалыптастыру туралы
шешім қабылданды, мұның өзі интеграция саласындағы ең
ірі шешімдердің бірі болып табылады.
2015 жылы сол кезде Еуразиялық экономикалық
комиссияның (ЕЭК) энергетика және инфрақұрылым министрі
лауазымын атқарған Даниал Ахметов түсіндіргендей,
«көмірсутектер саласында ортақ нарық құра отырып, бізде
баға белгілеу тұрғысынан да, осы өте қызықты және біз үшін
маңызды ортақ нарықта қосылған құны жоғары өнім алу
тұрғысынан да неғұрлым бәсекелес болуға мүмкіндік беретін
анағұрлым терең үйлестіру болады».
2016 жылғы 31 мамырда Астана қаласында Жоғары
Еуразиялық экономикалық кеңестің мүше мемлекеттерінің
басшылары
деңгейіндегі
отырысында
Еуразиялық
экономикалық одақ елдерінің Премьер-Министрлері Мұнай
және мұнай өнімдерінің ортақ нарықтарын қалыптастыру
тұжырымдамасын және ЕурАзЭҚ ортақ газ нарығын
қалыптастыру тұжырымдамасын бекітті. Құжаттар Одақ
шеңберіндегі экономикалық интеграцияның ажырамас
бөлігіне айналды. Қазақстан, ЕурАзЭҚ-қа мүше барлық
мемлекеттер сияқты, өз мүдделері мен мұнайдың, мұнай

өнімдері мен газдың ішкі нарығын қорғаудың басым құқығын
өзіне қалдырды.
Осылайша, бүгінгі таңда KAZENERGY мұнай-газ және
энергетика саласының барлық сегменттерінде ерекше
проблемаларды шешуге бағытталған.
Бүгінгі
таңда
қауымдастық
алдында
әлемдік
энергетикалық және экологиялық саясаттағы құрылымдық
өзгерістер, жалғасып жатқан Covid-19 эпидемиясы, энергия
ресурстарын тұтынудың құлдырауы, баға құлдырауының
жалпы үрдісі кезінде әлемдік нарықтардағы бағалардың
құбылмалылығы,
өндіру
деңгейін
шектеу,
«жасыл
энергетиканы» дамыту және декарбонизациялау бойынша
халықаралық бастамалар, көмір химиясының дамуы және
т. б. байланысты дәстүрлі энергетика салалары үшін сынқатерлер және туындайтын халықаралық және ұлттық
экологиялық шаралар, мұнай-газ және энергетика бизнесінің
дәстүрлі сегменттеріне қатысты фискалдық және өзге де
реттеу істерінен туындаған жаңа міндеттер тұр.
Мұндай
жағдайларда
көмірсутектердің
елдік
геологиялық қорларының озыңқы өсуін қамтамасыз ету,
геологиялық барлауға жаңа инвестицияларды ынталандыру
және осындай инвестициялар үшін бәсекелестік жөніндегі
мәселе өзектілігін жоғалтпайды.
Жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, саланың
әлеуметтік жауапкершілігі, отандық мұнай сервисін дамыту
жөніндегі тиімді және теңгерімді шаралар мәселелері
бұрынғысынша өзекті болып табылады.
Сала алдындағы жаңа сын-қатерлер таяудағы жылдарға
кешенді экологиялық рұқсаттар мен Қазақстанда ең озық
қолжетімді технологияларды енгізу бойынша жүргізіліп
жатқан реформамен, сондай-ақ шетелде экологиялық
және төмен көміртекті талаптарды дамытумен байланысты
экологиялық заңнаманың жаңа талаптары мен тәсілдерін
туындатады.

Халықаралық және Ұлттық деңгейлердегі жоғарыда
аталған барлық үрдістер қауымдастықтың 2025 жылға
дейінгі даму стратегиясының жаңартылуына және оның
кадрлық және ұйымдастырушылық құрылымындағы тиісті
өзгерістерге әкелді.
Қауымдастықтың 2021-2025 жылдарға арналған
даму стратегиясында өндірісте ең озық қолжетімді
технологияларды белсенді енгізу кезінде энергияға көшу
процесінде мүше компаниялардың тұрақты дамуын
қамтамасыз ету, «жасыл» энергетика, мұнай-газ химиясы,
көмір химиясы және газ индустриясы жобаларын дамыту,
геологиялық барлауға жаңа инвестицияларды қолдау және
мұнай-газ және энергетика компаниялары үшін реттеушілік
кедергілерді жою, ЕурАзЭҚ шеңберінде мұнайдың, газдың
және мұнай өнімдерінің ортақ нарықтарын қалыптастыру
кезінде ұлттық компаниялардың мүдделерін ескере отырып,
ұлттан жоғары деңгейде реттеу үшін жағдайлар жасау, адами
капиталды дамыту, сондай-ақ Қазақстанның халықаралық
аренадағы оң имиджін нығайту басты мәселелер ретінде
айқындалған.
Қауымдастық
жұмысы
тәуелсіздікке,
транспаренттілікке, кәсібилікке, өз мүшелері үшін энергетика
саласындағы мемлекеттің реттеуші саясатын жақсарту
процесінде кәсіпорындардың мәселелерін шешу арқылы
құнды болуға бағытталған, бұл - өзгеріссіз қалады.
KAZENERGY қауымдастығында атап өтілгендей,
қазір Қазақстан өзінің кемел және тиімді даму жолының
баспалдағында ғана тұр. Алайда, еліміз өз әлеуетін
пайдалана отырып және басқа елдердің тәжірибесіне сүйене
отырып, болашақ үшін, дені сау және қуатты ұлт үшін өзінің
тұрақты даму жолынан өте алады және өтуге міндетті.
Қауымдастықтың қызметі бұған көп жағдайда ықпал ететін
болады.
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ЭПИЛОГ
«АНЫҚ БАҚ ДЕП АЙТАРЛЫҚ
ҮШ НӘРСЕ БАР:
КІРСІЗ АҚЫЛ, МІНСІЗ СӨЗ,
АДАЛ ЕҢБЕК».
Шәкәрім Құдайбердиев,
қазақ ақыны, жазушы,
тарихшы және философ

Қ

азақстанның өз тәуелсіздігін алғанына небары 30 жыл
болды, Кеңес Одағы ыдыраған соң мемлекет саяси,
әлеуметтік және экономикалық іргетасын өз бетінше
қалай бастады. Өз мемлекеттілігін жаңадан бастауға,
тың жерге түрен салуға тура келді. Осының бәріне көз жүгіртсек,
барлық салаларда қол жеткізілген көрсеткіштер ғаламат болып
табылады, елде жүргізілген реформалардың ауқымы айғақталады
және экономиканың болашақтағы даму әлеуеті көрініс береді.
Қазақстан тарихында мұнай басты рөл атқарады. Бұл
- біздің өңірімізге Жаратушының өзі сыйлаған байлық. Бірақ
есепсіз қазынаның иесі болу – өз алдына бір мәселе болса,
оны ежелден бері осы жерді мекендеген және жақсы өмір сүру
құқығына ие болған адамдардың игілігі үшін тиімді пайдалана білу
- екінші мәселе. Қазақстан заңнамалық база мен салық жүйесін
реформалап, шетелдік капиталды тарту үшін қолайлы жағдайлар
жасай отырып, нәтижесінде көмірсутек шикізатын өндіру мен
экспортын әсерлі көрсеткіштерге дейін ұлғайтуға мүмкіндік берген
түсінікті ойын ережелерін салаға арнап белгілей отырып, өзінің
көмірсутегі ресурстарын басқаруды егемендік алғаннан кейін
жолға қоя алды.
Қазір
Қазақстан
әлемдік
тұтынушыларды
сенімді
тасымалдаумен қамтамасыз ете отырып әлемдегі ең ірі мұнай
және газ өндірушілердің қатарына кірді. Бүгінгі таңда қазақстандық
көмірсутек Еуропа мен Азия тұтынушыларына жеткізіледі.
Қазақстан мұнай өндірудің 100 миллиондық жылдық шебінен

өтуге дайын, Каспий құбыр консорциумы жүйесіне, ресейлік
«Транснефть» ЖАҚ және «Газпром» ЖАҚ мұнай және газ
құбырларына ресурстардың ірі жеткізушісі болып табылады.
Мұнай мен газ артериясын Қытайға қосып, көмірсутекті
Шығысқа жеткізетін маңызды тасымалдаушыға айналды.
Жаңа мұнай және газ құбырларын салу арқылы көмірсутектер
экспортын әртараптандыра отырып, елімізді халықтың әлауқаты мен ертеңге деген сенімі тікелей байланысты болатын
тұрақты өткізумен және бюджетке түсетін табыспен, ал
тұтынушыларды – энергетикалық қауіпсіздігінің негізі болып
табылатын энергия ресурстарын үздіксіз жеткізетін көзбен
қамтамасыз етті.
Қазақстанның халықаралық мұнай аренасындағы
сенімді әрі тең құқылы серіктес дәрежесінде тәуелсіздік
жылдарында қалыптасқан абырой-беделі саладағы негізгі
трендтерді айқындайтын ірі ұйымдармен тығыз қарымқатынас жасай отырып, барлық жаһандық процестерге
қатысуға мүмкіндік береді. Қазірде әлемдік мұнай-газ
индустриясында біздің мемлекетіміздің мүддесі ұсынылмаған
бір де бір сегмент жоқ. Қазақстан – ойып тұрып өз орнын алды.
Бізбен санасады. Әлем бізге көз тігіп отыр. Қазақстанның
да әлемдік қауымдастыққа ұсынары бар. Егемендіктің таңы
жаңа атқан кезде еліміз осыны армандаған еді. Тарих мұнай
саласына айбынды міндет - жаңа мемлекеттің іргетасы болып
қалану міндетін жүктеді және бұл сала барлық қиындықтарға

және дағдарыстың сынақтарына төтеп беріп, өз міндетін
абыроймен атқарып шықты.
Бүгінде, 30 жыл бойы дербес дамыған Қазақстан әлемнің
мұнай-газ картасында табиғи шикізатты өндіріп, экспорттауға
ғана бағытталған ел емес. Жаңа ашылулар мен жеңістерге
дайын, сенімді әрі гүлденген, заман талабына сай дамып
келе жатқан, саладағы барлық жаңа әлемдік трендтерді
ескеретін, тәжірибе мен білімге, заманауи және прогрессивті
әлемдік технологияларға, ғылыми әлеуетке сүйене отырып,
тұрақты дамуға қол жеткізуге ұмтылатын мемлекет.
Көмірсутектерді өндіру, өңдеу және тасымалдау, мұнай-газ
химиясы және көмір химиясы, экологиялық көрсеткіштерді
жақсартуға бағытталған «жасыл» инновацияларды енгізудегі
цифрландыруға байланысты жобалар таяу болашақта мұнайгаз саласы үшін дамудың түйінді бағыттарына айналмақ.
Ұлттық өзіндік ерекшелік және мемлекет пен халықтың
мүдделері - елдің орнықты даму мақсаттарына қол жеткізудің
барлық кезеңдерінде айрықша маңызды ұғым болып қала
бермек. Бір кездері экономиканың тірегіне айналған мұнайгаз саласы Қазақстанның әл-ауқатын қамтамасыз етуде
өзінің басым рөлін әуелден-ақ дәлелдеді, табыстың негізгі
құпиясы - білім, ашықтық, даналық екенін айқындады. Оның
алдағы тағдыры – елді әлемдік мұнай-газ Олимпінің шыңына
жетелейтін қазіргі және келешек көшбасшылардың қолында.
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ЖОБАНЫҢ ИДЕЯСЫ
KAZENERGY қауымдастығы
ЖОБА ЖЕТЕКШІСІ
Т. Құлыбаев,
KAZENERGY қауымдастығының төрағасы
БАС РЕДАКТОР

KAZENERGY қауымдастығы ҚР Президенті Әкімшілігіне,
ҚР Премьер-Министрінің Кеңсесіне, ұлттық компанияларға,
сондай-ақ мұнай-газ саласындағы оқиғалар туралы құнды
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