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г. Актау

Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» К. Кабылдин встретился
с трудовыми коллективами нефтегазовых компаний Мангистауской
области для обсуждения вопросов реализации Послания Главы
государства народу Казахстана «Построим будущее вместе!»
18 марта т.г. состоялась встреча председателя Правления
АО НК «КазМунайГаз» Кайргельды Кабылдина с трудовыми коллективами АО
«Мангистаумунайгаз»,
ПФ
«Озенмунайгаз»
АО
«Разведка
Добыча
«КазМунайГаз», АО «Каражанбасмунай», АО «НМСК «КазМорТрансФлот», ТОО
«ТенизСервис», ПУ «Каламкасмунайгаз», ПУ «Жетыбаймунайгаз», где были
подведены итоги деятельности группы компаний «КазМунайГаз» за 2010 год и
обсуждены
вопросы реализации Послания Главы государства народу
Казахстана «Построим будущее вместе!»
К.Кабылдин отметил, что в своем последнем Послании «Построим
будущее вместе!» Глава государства уделяет особое внимание вопросам
социальной модернизации.
- Пропаганда здорового образа жизни, повышение доступности и
качества медицинских услуг, создание инфраструктуры здравоохранения в
столице, городах и населенных пунктах республики будут способствовать
укреплению здоровья казахстанцев. В свою очередь, АО НК «КазМунайГаз»
оказывает постоянное содействие развитию социальной сферы Казахстана, сказал Кайргельды Кабылдин.
Как было отмечено во время встречи, в рамках реализации социальных
проектов АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» по программе социального
партнерства в этом году планируется завершить строительство 200квартирного социального дома в г. Жанаозен.
Кроме того, для обеспечения профилактики и лечения нефтяников и
членов их семей в 2011 году в зоне отдыха «Кендерли» на побережье
Каспийского моря будет завершено строительство медико-реабилитационного
центра с проходимостью 300 человек в месяц, а также детского
оздоровительного лагеря на 250 мест.
В 2010 году РД КМГ и акимат Мангистауской области заключили
Меморандум о дополнительном финансировании социальных проектов
региона. Так, согласно Меморандуму, сверх средств, предусмотренных
контрактными обязательствами, в 2010 году РД КМГ на нужды г. Жанаозен
выделил свыше 970 миллионов тенге.
В феврале текущего года с трудовыми коллективами производственных
филиалов «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз» подписан коллективный договор
на 2011-2013 гг., в котором определены условия в части предоставления
гарантий и компенсаций, в том числе расходов на лечение и оздоровление
работников филиалов компании и их семей, повышения безопасности условий
труда. Все параметры прежнего коллективного договора были сохранены, а
некоторые нормы социальной защищенности работников были улучшены.
Также была принята Программа по улучшению социально-бытовых
условий работников производственных филиалов на 2009-2012 годы. В рамках
этой программы ежегодно выделяются порядка 1,5 – 2 млрд. тенге.
НК КМГ уделяет большое внимание поиску новых месторождений,
доразведке на уже разрабатываемых структурах. Так, капитальные вложения
РД КМГ в 2011 году увеличены до 106,4 млрд. тенге.

- Наша компания запланировала проведение геологоразведочных работ
на территории, прилегающей к месторождениям Узень и Карамандыбас,
планируемой к приобретению у НК КМГ в первом полугодии текущего года. В
текущем году запланировано бурение поисково-разведочной скважины на
структуре Бодрай глубиной 2200 метров, - сообщил в своем выступлении
генеральный директор АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» Кенжебек
Ибрашев. - Расширение границ проведения геологоразведочных работ в
Мангистауской области нацелено на увеличение ресурсной базы РД КМГ, добавил он.
С отчетом перед коллегами по отрасли выступил генеральный директор
АО «Мангистаумунайгаз» Алик Айдарбаев, который акцентировал внимание на
технологических и управленческих достижениях руководства компании в 2010
году, о чем свидетельствует увеличение добычи нефти. В 2010 году ММГ
добыл 5 млн. 720 тыс. тонн нефти, что превышает показатель 2009 года.
Стратегия развития ММГ на ближайшие 5 лет позволит выйти компании в
лидирующие позиции не только в области применения технологий, но и в
вопросах корпоративного управления.
После вхождения ММГ в состав группы компаний «КазМунайГаз»,
впервые был подписан коллективный договор, который предусматривает
большую социальную защищенность работников компании. Признанием
эффективности социальной политики
ММГ стало звание лауреата
Республиканского конкурса социальной ответственности бизнеса «Парыз» в
номинации «Лучший коллективный договор».
В преддверии 20-летия Независимости РК, а также в рамках
празднования 50-летия мангистауской нефти, в текущем году планируется
завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и школы
искусств в п. Жетыбай. В настоящее время проводятся масштабные работы по
улучшению условий труда и быта работников, занятых на вахтовых работах.
Во время встречи с трудовыми коллективами также выступили первый
вице-президент АО «Каражанбасмунай» Каирбек Елеусинов, генеральный
директор АО «НМСК «КазМорТрансФлот» Марат Орманов, генеральный
директор ТОО «ТенизСервис» Газиз Кусайын, директор ПФ «Озенмунайгаз» РД
КМГ Кийкбай Ешманов.
В рамках данной встречи представители трудовых
коллективов
нефтегазовых компаний выразили 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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Актау қаласы

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының төрағасы Қ.Қабылдин Елбасының
Қазақстан халқына арнаған «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!»
Жолдауын жүзеге асыру мəселелерін талқылау мақсатында Маңғыстау
облысының еңбек ұжымдарымен кездесті
Осы жылдың 18 наурызында ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының
төрағасы Қайыргелді Қабылдин "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ, «Барлау Өндіру
«ҚазМұнайГаз»
«Өзенмұнайгаз»
ӨФ,
«Қаражанбасмұнай»
АҚ,
«ҚазақТеңізКөлікФлоты» ҰТКҚК» АҚ, «ТеңізСервис» ЖШС, «Қаламқасмұнайгаз»
ӨБ, «Жетібаймұнайгаз» ӨБ 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.
Қ.Қабылдин Елбасының «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!»
Жолдауында əлеуметтік жаңарту мəселелеріне баса назар аударғанын атап
көрсетті.
- Салауатты өмір салтын насихаттау, медициналық қызметтердің қол
жетімділігі мен сапасын арттыру, Астанада, Республикамыздың қалалары мен
елді
мекендерінде
денсаулық
сақтау
инфрақұрылымын
түзу
қазақстандықтардың денсаулығын нығайтуға ықпал етеді. ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
өз кезегінде еліміздің əлеуметтік саласын дамытуға үнемі жəрдемдесіп келеді, деді Қайыргелді Қабылдин.
Кездесу кезінде атап өтілгеніндей, «Барлау Өндіру «ҚазМұнайГаз» АҚ
əлеуметтік жобаларын жүзеге асыру аясында əлеуметтік əріптестік
бағдарламасы бойынша биылғы жылы Жаңаөзен қаласында 200 пəтерлік
əлеуметтік үйдің құрылысын аяқтау жоспарланып отыр.
Сонымен
бірге
мұнайшылар
мен
олардың
отбасыларының
денсаулықтарын тексеру жəне емдеу мақсатында 2011 жылы Каспий теңізінің
жағасындағы «Кендірлі» демалыс аймағында айына 300 адам қабылдай алатын
медициналық-оңалту орталығының жəне 250 орындық балаларды сауықтыру
лагерінің құрылысы аяқталады.
2010 жылы ҚМГ БӨ жəне Маңғыстау облысының əкімдігі осы аймақтың
əлеуметтік жобаларын қосымша қаржыландыру туралы Меморандумға қол
қойды. Осы Меморандумға сəйкес БӨ ҚМГ 2010 жылы Жаңаөзен қаласының
қажеттіліктері үшін шартта көрсетілген міндеттемелерден тыс 970 миллион
теңгеден астам қаржы бөлді.
Ағымдағы жылдың ақпан айында «Өзенмұнайгаз» жəне «Ембімұнайгаз»
өндірістік филиалдарының еңбек ұжымдарымен 2011-2013жж. арналған
ұжымдық шарттарға қол қойылды, онда кепілдіктер мен өтемақылар беру, оның
ішінде компания филиалдары қызметкерлері мен олардың отбасыларын
емдеуге жəне сауықтыруға, еңбек жағдайы қауіпсіздігін арттыруға арналған
шығыстар өтеу бөлігінде шарттар белгіленген. Алдыңғы еңбек шартының
барлық параметрлері сақталып, қызметкерлерді əлеуметтік қорғау жөніндегі
кейбір нормалар жақсартылды.
Сонымен қатар өндірістік филиалдар қызметкерлерінің əлеуметтіктұрмыстық жағдайларын жақсарту жөніндегі 2009-2012 жылдарға арналған
Бағдарламасы қабылданды. Осы бағдарлама шеңберінде жыл сайын 1,5 – 2
млрд. теңге бөлінеді.

ҚМГ ҰК жаңа кен орындарын іздестіріп, игерілу үстіндегі құрылымдарды
қайта барлауға баса назар аударады. Осылайша 2011 жылы ҚМГ БӨ күрделі
салымы 106,4 млрд. теңгеге дейін арттырылды.
- Біздің компания үстіміздегі жылдың бірінші жартысында ҚМГ ҰК алуы
көзделіп отырған Өзен жəне Қарамандыбас кен орындары маңындағы
жерлерде геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр.
Ағымдағы жылы Бодрай құрылымында 2200 метр тереңдіктегі іздестіру-барлау
ұңғыларын бұрғылау көзделген,-деп хабарлады «Барлау Өндіру ҚазМұнайГаз»
АҚ бас директоры Кенжебек Ибрашев. Сонымен қатар ол Маңғыстау
облысындағы геологиялық барлау жұмыстарын жүргізудің аясын кеңейту ҚМГ
БӨ ресурстық базасын арттыруға бағытталғандығын атап өтті.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Бас директоры Алик Айдарбаев əріптестері
алдында есеп беріп, 2010 жылы компания басшылығының технологиялық жəне
басқарушылық жетістіктерінің нəтижесінде мұнай өндіру көлемінің ұлғайғанын
атап өтті. 2010 жылы «Маңғыстаумұнайгазда» 5 млн. 720 мың тонна мұнай
өндірілді, бұл 2009 жылдың көрсеткіштерінен жоғары.
ММГ-нің алдағы 5 жылға əзірлеген даму стратегиясы компанияның тек
технологияны пайдалану саласында ғана емес, корпоративті басқару
мəселесінде де алдыңғы қатарға шығуына мүмкіндік береді.
ММГ «ҚазМұнайГаз» компаниялары тобына қосылғаннан кейін компания
қызметкерлерінің əлеуметтік
жағынан қорғалуын көздейтін
Ұжымдық
келісімшартқа алғаш рет қол қойылды. ММГ-нің осы əлеуметтік саясатының
нəтижелілігін бизнестің əлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз»
Республикалық конкурсының «Үздік ұжымдық келісім» номинациясында оның
лауреат атануы дəлелдеп берді.
Қазақстан Республикасы Тəуелсіздігінің 20-жылдығы қарсаңында,
сонымен қатар Маңғыстау мұнайының
50-жылдығын атап өту аясында
үстіміздегі жылы Жетібай кентінде денешынықтыру-сауықтыру кешені мен өнер
мектебінің құрылысын аяқтау жоспарланып отыр. Бүгінде вахталық жұмыстағы
қызметкерлердің еңбек жəне тұрмыстық жағдайларын жақсарту бойынша кең
көлемді жұмыстар жүргізілуде.
Еңбек ұжымдарымен кездесуде «Қаражанбасмұнай» АҚ бірінші вицепрезиденті Қайырбек Елеусінов, «ҚазақТеңізКөлікФлоты» ҰТКҚК» АҚ бас
директоры Марат Орманов, «ТеңізСервис» ЖШС бас директоры Ғазиз Құсайын,
БӨ «ҚазМұнайГаз» «Өзенмұнайгаз» ӨФ директоры Киікбай Ешманов сөз
сөйледі.
Осы кездесу барысында мұнай -газ компаниялары еңбек ұжымдарының
өкілдері Елбасының халықтың əл-ауқатын нығайтуға бағытталған жаңа
əлеуметтік бастамаларына қолдау 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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