
     

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
2 декабря 2011 года  г. Астана  

 
Национальная компания  «КазМунайГаз» провела расширенное 

совещание по вопросам перспектив развития геологоразведочных работ на 
2012-2016 гг. 

 
 

В Астане состоялось расширенное совещание группы компаний КМГ с 
участием председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Болата Акчулакова и 
управляющего директора по разведке и добыче АО НК «КазМунайГаз» Алика 
Айдарбаева, где  были подведены итоги деятельности в геологоразведке за 2011 
год и рассмотрены планы на 2012-2016 годы.  

В совещании приняли участие сотрудники геологических служб  АО НК 
«КазМунайГаз» и дочерних организаций, представители научной общественности 
страны.  

Было отмечено, что с 2008 по 2011 годы на геолого-разведочные работы, в 
том числе бурение и сейсмо-разведку  было направлено более 121 млрд. тенге.  

На период 2012-2016 гг. на геолого-разведочные работы планируется 
потратить более 557 млрд. тенге, в том числе 499 млрд.  на  бурение 435 
поисково-разведочных скважин и сейсморазведки 3Д в объеме 12024 кв. км. 

Планируется введение больших объемов бурения, поисково-разведочных 
скважин на проектах казахстанского сектора Каспийского моря («Н», «Жамбыл», 
«Сатпаев», «Махамбет», «Бобек» и др.). Также ожидается начать работы по 
новым инвестиционным проектам («Абай», «Исатай», «Шагала», «Устюрт»). 

- Важность усиления роли геологических служб, подготовки кадрового состава 
специалистов геологического профиля, развития внедрения новых геолого-
геофизических и геолого-промысловых исследований трудно переоценить. Нам 
необходимо усиливать геологический мониторинг за реализацией проектных 
решений в крупных нефтегазовых проектах Казахстана, - отметил Болат 
Акчулаков.   

  В ходе совещания выступили с докладами главный геолог АО НК 
«КазМунайГаз» Курмангазы Исказиев, генеральный директор АО «Казахский 
Институт Нефти и Газа» Узакбай Карабалин,  управляющий директор по 
разведочным проектам АО МНК «КазМунайТениз» Агзам Кудранов, президент 
компании «Меридиан Петролеум» Балтабек Куандыков и другие.  

По итогам совещания было принято решение об усилении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в области геологоразведки, 
создать  аналитическо-интерпретационный центр, увеличить объёмы 
лабораторных исследований кернового материала, исследований скважин с 
целью постановки эффективных геолого-технических мероприятий. 

 
 

 

 
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор по 

разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100 процентов акций АО НК 
«КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». 
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БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ  
2 желтоқсан 2011 жыл   Астана қаласы  

 
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы геологиялық барлау жұмыстарын 

2012-2016 жылдары дамыту перспективасы мәселелері бойынша 
кеңейтілген кеңес өткізді 

 
Астана қаласында «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы Болат 

Ақшолақов және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлау және өндіру жөніндегі 
басқарушы директоры Алик Айдарбаев ҚМГ компаниялар тобының 
кеңейтілген кеңесін өткізді, онда геологиялық барлау қызметінің 2011 жылғы 
қорытындысы шығарылды және 2012-2016 жылдарға арналған жоспарлар 
қаралды.  

Кеңесте «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және еншілес ұйымдарының геология 
саласының қызметкерлері, еліміздің ғылыми жұртшылығының өкілдері 
қатысты.  

2008 жылдан 2011 жылға дейін геологиялық-барлау жұмыстарына, 
соның ішінде бұрғылау және сейсмикалық-барлауға 121 млрд. теңгеден 
астам қаражат жұмсалғаны айтылды. 

Ал 2012-2016 жылдар кезеңінде геологиялық-барлау жұмыстарына 557 
млрд. теңгеден астам қаражат, соның ішінде 435 іздестіру-барлау 
ұңғымаларын бұрғылауға және 12024 кв.км 3Д көлеміндегі сейсмикалық 
барлауға  499 млрд. теңге жұмсау жоспарланып отыр. 

Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы жобаларда («Н», 
«Жамбыл», «Сәтпаев», «Махамбет», «Бөбек» және т.б.) бұрғылау, іздестіру-
барлау ұңғыларының ауқымды көлемі жоспарланып отыр. Сонымен қатар 
жаңа инвестициялық жобалар («Абай», «Исатай», «Шағала», «Үстірт») 
бойынша жұмыс басталмақшы. 

 - Геологиялық қызметтің рөлін арттыру, геологиялық бейінді мамандар 
дайындау, жаңа геология-геофизикалық және геологиялық-кәсіпшілік 
зерттеулерді дамыту маңыздылығын асыра бағалау қиын. Біз Қазақстанның 
ірі мұнай-газ жобаларындағы жобалық шешімдердің іске асырылуының 
геологиялық мониторингін күшейтуіміз керек, - деді Болат Ақшолақов.   

Кеңес барысында «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобының 
геологиялық қызметтерінің кеңесі барысында «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бас 
геологы Қ.Исқазиев, «Қазақ мұнай-газ институты» АҚ бас директоры Ұзақбай 
Қарабалин, «ҚазМұнайТеңіз» ТМК» АҚ барлау жобалары жөніндегі 
басқарушы директоры Ағзам Қудранов, «Меридиан Петролеум» 
компаниясының президенті Балтабек Қуандыков және т.б. баяндама жасады.   

Кеңес қорытындысы шығарылып, геологиялық барлауда ғылыми-
зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды күшейту, талдамалы-
түсіндіру орталығын құру, керн материалдарының зертханалық 
зерттеулерінің, тиімді геологиялық-техникалық шараларды жолға қою 
мақсатында ұңғымалар зерттеулерінің көлемін ұлғайту жөнінде шешім 
қабылданды. 
 

 
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ – Қазақстанның мұнай-газ саласындағы 

мемлекеттің мүдделерін білдіретін көмірсутегілерін барлау, өндіру, өңдеу және 



тасымалдау, жөніндегі қазақстандық ұлттық оператор. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 
акцияларының 100%-і «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-қа тиесілі. 
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