
                     
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ   
10 марта  2011 года  г. Кызылорда

 
Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» К. Кабылдин встретился  

с трудовыми коллективами нефтегазовых компаний  
Кызылординской области для обсуждения вопросов реализации 

Послания Главы государства народу Казахстана  
«Построим будущее вместе!» 

 
  10 марта т.г. состоялась встреча председателя Правления АО НК 
«КазМунайГаз» Кайргельды Кабылдина с трудовыми коллективами 
нефтегазовых компаний Кызылординской области: ТОО  СП «КазГерМунай», 
ТОО «Тургай Петролеум», АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», где были 
подведены итоги деятельности группы компаний «КазМунайГаз» за 2010 год и 
обсуждены вопросы реализации Послания Главы государства народу 
Казахстана «Построим будущее вместе!» 
  Выступая с докладом об основных итогах деятельности председатель 
Правления АО НК «КазМунайГаз» К.Кабылдин отметил, что в 2010 году группа 
компаний «КазМунайГаз» перевыполнила производственный план по основным 
показателям.  

Так, консолидированная добыча нефти и газового конденсата в 2010 году 
составила 22 млн. тонн, что на 4% больше плана и на 17% больше по 
сравнению с 2009 годом. Доля компании в общереспубликанском объеме 
добычи выросла до 28%.  

- В целях реализации Государственной программы  по форсированному 
индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 
годы (ГПФИИР) НК КМГ в 2010 году приступил к строительству газопровода 
Бейнеу-Бозой-Шымкент, который также пройдет по территории 
Кызылординской области, - сказал К. Кабылдин.  

В период строительства будет привлечено около 3500 казахстанских 
специалистов, в период эксплуатации на газопроводе будет создано около 500 
рабочих мест. 

В рамках мероприятий по дальнейшей газификации населенных пунктов 
АО НК «КазМунайГаз» в 2011-2012 году планирует обеспечить природным 
газом негазифицированные районы г. Кызылорда путем строительства 
газопроводов высокого  давления общей протяженностью - 13 км., низкого 
давления – 207 км., с общей пропускной способностью 21 950 куб. м. газа в час, 
а также предполагается установка 6 газораспределительных пунктов (ГРП) и 5 
шкафных  распределительных пунктов (ШРП).  

При этом будут газифицированы жилые дома и коммунально-бытовые 
предприятия микрорайонов Аль-Фараби, Саяхат, Жана-Ауыл, районы 
Бейбарыс, Рисмаш, а также районы пос. Титова г. Кызылорда.   

Реализация данного проекта позволит обеспечить природным газом 
порядка 5,5 тыс. домов и около 1200 коммунально-бытовых предприятий.  

К.Кабылдин отметил, что в своем Послании «Построим будущее вместе!» 
Глава государства уделяет особое внимание вопросам социальной 
модернизации.  

- В рамках Программы строительства  многофункциональных спортивных 
площадок в текущем году в г. Кызылорда для детей будет построена 
спортивная площадка «КазМунайГаз» для занятий футболом, волейболом, 
баскетболом и другими массовыми видами спорта, - сказал К. Кабылдин.   



Также на встрече с трудовыми коллективами выступил первый 
заместитель генерального директора ТОО СП «КазГерМунай» Ануар 
Ахметжанов, который отметил, что ТОО СП «КазГерМунай», которое входит в 
группу компаний КМГ  - единственный оператор, поставляющий топливный газ 
для нужд г. Кызылорда по самой низкой цене в Казахстане. В 2010 году  
предприятием по факту выработано и поставлено 52 385 тонн сжиженного газа 
и 217 881 000 куб. м. товарного газа.   

В ходе встречи представители трудовых коллективов ТОО  СП 
«КазГерМунай», ТОО «Тургай Петролеум», АО «ПетроКазахстан Кумколь 
Ресорсиз» и участники собрания высказали единогласную поддержку новым 
социальным инициативам Главы государства, направленным на укрепление 
благосостояния народа. 
 

 
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор 

по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий 
интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100 процентов акций АО НК 
«КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». 
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БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ   
10 наурыз  2011 жыл Қызылорда қаласы

 
 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының төрағасы Қ.Қабылдин Елбасының 
Қазақстан халқына арнаған «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» 

Жолдауын жүзеге асыру мəселелерін талқылау мақсатында Қызылорда 
облысы мұнай-газ компанияларының еңбек ұжымдарымен кездесті 

 
  Осы жылдың 10-шы наурызында «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 
төрағасы Қайыргелді Қабылдин Қызылорда облысының «ҚазГерМұнай» БК 
ЖШС, «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ, «Торғай Петролеум» АҚ мұнай-
газ компанияларының еңбек ұжымдарымен кездесті, кездесу барысында 
«ҚазМұнайГаз» компаниялары тобының 2010 жылғы қызметінің қорытындылары 
шығарылып, Елбасының Қазақстан халқына арнаған «Болашақтың іргесін бірге 
қалаймыз!» Жолдауын жүзеге асыру мəселелері талқыланды. 

 «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының төрағасы Қ.Қабылдин өз 
баяндамасында «ҚазМұнайГаз» компаниялары тобының 2010 жылы негізгі 
көрсеткіштер бойынша өндірістік жоспарды артығымен орындағанын атап 
айтты. 

Мəселен, мұнай жəне газ конденсатын өндірудің шоғырландырылған 
көлемі 2010 жылы 22 млн. тоннаны құрады, бұл жоспардағыдан 4%, ал 2009 
жылдың көрсеткішінен 17% артық. Өндірудің жалпыреспубликалық көлеміндегі 
компанияның үлесі 28% өсті. 

- 2010-2014 жылдарға арналған Қазақстан Республикасын индустриялық-
инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны іске асыру 
мақсатында 2010 жылы «ҚазМұнайГаз» компаниясы Бейнеу-Бозой-Шымкент газ 
құбырының құрылысын бастады, бұл газ құбыры Қызылорда облысының аумағы 
арқылы өтеді, - деді Қ.Қабылдин. 

 «Бейнеу-Бозой-Шымкент» магистралды газ құбырының құрылысы 
барысында 3500-ге жуық қазақстандық маман жұмысқа тартылады. Құбыр Іске 
қосылған соң 500-ге тарта жұмыс орны ашылады.  

Жергілікті елді-мекендерді одан əрі газдандыру жөніндегі іс-шаралар 
шеңберінде «ҚазМұнайГаз» компаниясы 2011-2012 жылдары Қызылорда 
қаласының газ əлі жеткізілмеген аудандарын табиғи газбен қамтамасыз етуді 
жоғары қысымды жалпы ұзындығы 13 шақырым болатын, төмен қысымды - 207 
шақырым болатын, жалпы өткізу қабілеті  сағатына 21 950 текше метр болатын 
газ құбырларын салу арқылы қамтамасыз етуді жоспарлап отыр, сондай-ақ 6 газ 
таратушы пункттер (ГТП) мен 5 шкафтық таратушы пункттер (ШТП) орнату 
көзделіп отыр. 

Сонымен бірге Əл-Фараби, Саяхат, Жаңа ауыл мөлтек аудандары, 
Бейбарыс, Рисмаш аудандары, сондай-ақ Қызылорда қаласының Титов кенті 
аудандарының жұртшылығы мен  коммуналдық-тұрмыстық мекемелер газбен 
қамтамасыз етілетін болады.  

Бұл жобаны жүзеге асыру 5,5 мың тұрғын үй мен 1200-ге жуық 
коммуналдық-тұрмыстық мекемелерді табиғи газбен қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. 

 Қ.Қабылдин «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» Жолдауында 
Елбасының əлеуметтік жаңғыртуға ерекше көңіл бөлгендігін атап көрсетті. 



  - Көпмақсатты спорт алаңдарын салу бағдарламасы шеңберінде биылғы 
жылы Қызылорда қаласында балалар үшін футбол, волейбол, баскетбол жəне 
спорттың басқа да бұқаралық түрімен айналысуға арналған «ҚазМұнайГаздың» 
спорт алаңы салынатын болады, - деді Қ. Қабылдин.  

Еңбек ұжымдарымен кездесуде баяндама жасаған «ҚазГерМұнай» БК 
ЖШС бас директорының бірінші орынбасары Əнуар Ахметжанов 
«ҚазМұнайГаз» компаниялары тобына енетін «ҚазГерМұнай» компаниясы 
Қызылорда қаласының қажеттіліктері үшін Қазақстандағы ең төмен баға 
бойынша газ жеткізіп тұратын бірден бір оператор екенін атап өтті. 2010 жылы 
кəсіпорын 52 385 тонна сұйытылған газ жəне 217 881 000 текше метр тауар 
газын өндіріп, жеткізген. 

Кездесу барысында «ҚазГерМұнай» БК ЖШС, «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ, «Торғай Петролеум» АҚ  еңбек ұжымдарының өкілдері жəне  
жиналысқа қатысушылар халықтың əл-ауқатын нығайтуға бағытталған 
Елбасының жаңа əлеуметтік саясатын бірауыздан қолдайтындықтарын білдірді.  

 
 

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

мемлекеттің мүдделерін білдіретін көмірсутегілерін барлау, өндіру, өңдеу жəне тасымалдау, 
жөніндегі қазақстандық ұлттық оператор. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларының 100%-і 
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ-қа тиесілі. 
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