
  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
21 сентября 2011 г.  г. Астана 

 
Национальная компания  «КазМунайГаз» провела совещание по вопросу 

увеличения казахстанского содержания в группе компаний «КазМунайГаз» 
 

21 сентября т.г. в г. Астана АО НК «КазМунайГаз» (далее – НК КМГ) 
провело совещание с участием представителей АО ФНБ «Самрук-Казына», АО 
«Разведка Добыча «КазМунайГаз», АО «КазТрансОйл», АО «КазТрансГаз», ТОО 
«АНПЗ», ТОО «PSA», NCOC, Karachaganak Petroleum Operating BV, ТОО 
«Тенгизшевройл», Союза машиностроителей Казахстана и отечественных 
товаропроизводителей по вопросу увеличения казахстанского содержания в 
закупках группы компаний «КазМунайГаз». 
 Выступая на совещании, председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» 
Кайргельды Кабылдин отметил, что в настоящее время НК КМГ проводит работу 
по организации 21 нового производства в Казахстане по выпуску контрольно-
измерительных приборов, винтовых насосов, газораспределительных пунктов, 
различных электротехнических изделий, фильтров, пакеров, бурильных  труб и 
др.  В результате принятых мер  на отечественных предприятиях, таких как  АО 
«УКАЗ», ТОО «KSP Steel», ТОО «FormatMachCompany», TOO «САР Технология», 
ТОО «ТД Электрикум Казахстан», ТОО «Шнайдер Электрик» и др. будет создано  
более 600 рабочих мест. 
  Кроме того, с целью обеспечения отечественных предприятий 
гарантированными заказами, НК КМГ планирует в текущем году увеличить сумму 
долгосрочных договоров до 54 млрд. тенге. 

К. Кабылдин озвучил перспективы увеличения казахстанского содержания 
и призвал руководителей отечественных предприятий  рассмотреть возможность 
выпуска товаров, которые недостаточно охвачены производством в Казахстане, 
в т.ч. химических реагентов, лабораторного оборудования, 
электроосветительного оборудования, электроцентробежных насосных агрегатов 
и др. 

- Среди проблемных вопросов развития казахстанского содержания 
являются отсутствие в Казахстане мощностей по производству некоторых видов 
оборудования, высокая стоимость, а также несоответствие производимого на 
отечественных предприятиях оборудования и техники  мировым стандартам 
качества. Для повышения конкурентоспособности продукции казахстанским 
заводам необходимо привлекать зарубежных партнеров, которые могут внедрить 
новые технологии и передовой опыт управления, - подчеркнул председатель 
Правления АО НК «КазМунайГаз» Кайргельды Кабылдин.  

В своем выступлении Председатель ОЮЛ «Союз машиностроителей 
Казахстана» Мейрам Пшембаев высоко оценил вклад КМГ в развитие 
отечественного машиностроения, отметив плодотворное сотрудничество КМГ и 
казахстанских производителей. 

В свою очередь, президент АО СП «Белкамит» Павел Беклемишев 
акцентировал внимание на необходимости привлечения казахстанских 
машиностроителей к участию в таких крупных проектах как  «Строительство 
комплекса по производству ароматических углеводородов (КПА) на Атырауском 
НПЗ» и Строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» (ББШ). 
  В соответствии с  условиями подписанного договора на строительство 
«под ключ» комплекса по производству КПА на Атырауском НПЗ доля 
казахстанского содержания по закупу товаров, работ и услуг должна составлять 



не менее 21%  от общей стоимости: в закупках оборудования не менее 14% (или 
7,8 млрд. тенге); в закупках материалов  - 18% (или 2,7 млр. тенге); в закупках 
работ (услуг) - 13,6% (или 8 млрд. тенге).  

На сегодня в фактически освоенных средствах с начала реализации 
проекта доля казахстанского содержания составила 76%, при этом закуп 
оборудования не производился.  

С целью  увеличения доли казахстанского содержания в проекте КПА 
компания-подрядчик Sinopec Engenireeng  в IV квартале т.г. планирует  
проведение технического и коммерческого  тендеров на закуп 63 видов 
оборудования (сепараторов, ресиверов и др.), материалов в количестве 6 050 
тонн (металлоконструкции, стальные листы)  с приглашением отечественных 
товаропроизводителей. 

Также П. Беклемишев отметил, что проводится активная работа по 
привлечению отечественных товаропроизводителей к участию в строительстве 
газопровода ББШ. С целью дальнейшего увеличения казахстанского содержания 
в данном проекте, представители отечественных товаропроизводителей 
выступили с предложением наладить производство некоторых видов 
оборудования. Так, 33 вида необходимого оборудования отечественные 
товаропроизводители могут производить уже сегодня. Кроме того, по 20 видам 
оборудования, ТОО «Бюро Веритас Казахстан индастриал сервисез» совместно 
НЭПК «Атамекен» проведет технический аудит на предмет определения 
возможностей их производства в РК. 

По итогам совещания дочерним организациям НК КМГ было поручено  
проработать вопрос по обеспечению отечественных товаропроизводителей 
информацией о планируемых закупках товаров  и оборудования, технической 
спецификацией, а также рассмотреть возможность включения в состав 
тендерных комиссий представителей НЭП «Атамекен» и ОЮЛ «Союз 
Машиностроителей Казахстана». 

Кроме того, АО «КазТрансГаз» было поручено проработать вопрос по 
внесению в ЕРС-контракт по проекту ББШ обязательства подрядчика по закупу 
отечественных товаров, работ и услуг с указанием минимального показателя 
казахстанского содержания. 

В ходе совещания была выделена активная работа ТОО «Тенгизшевройл» 
в рамках рабочей группы, созданной совместно с НК КМГ и ОЮЛ «Союз 
машиностроителей Казахстана». Так, на сегодня определен перечень из 230 
наименований машиностроительной продукции для Проекта будущего 
расширения, которые могут быть уже сегодня произведены в Казахстане такими 
заводами, как АО СП «Белкамит» и АО «ПЗТМ».  

В заключение было отмечено, что казахстанские производители также 
должны стремиться соответствовать мировым стандартам, т.е. повышать  
качество, снижать стоимость своей продукции, соответствовать стандартам 
безопасности и охраны окружающей среды. Кроме того, отечественным заводам 
необходимо увеличивать процент локализации, закупая не импортное, а 
отечественное сырье и пользоваться услугами казахстанских предприятий, что, в 
свою очередь, увеличит казахстанское содержание в нефтяном секторе.  
 

 
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». 
 

Қоғаммен байланыс қызметі   Служба  по связям с общественностью Public Relations Division 
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БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ 

21 қыркүйек 2011 жыл  Астана қаласы 

 

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы «ҚазМұнайГаз» компаниялары тобында 
қазақстандық үлесті дамыту мәселесі бойынша кеңес өткізді 

 
Ағымдағы жылдың 21 қыркүйегінде Астана қаласында «ҚазМұнайГаз» ҰК 

АҚ (бұдан әрі –ҚМГ ҰК) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ, Қазақстан 
Республикасы Мұнай және газ министрлігінің, «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» 
АҚ, «ҚазТрансОйл» АҚ, «ҚазТрансГаз» АҚ, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, АМӨЗ 
ЖШС, «PSA» ЖШС, NCOC, Karachaganak Petroleum Operating BV, 
«Теңізшевройл» ЖШС, Қазақстан машина жасаушылар одағы және отандық 
товар өндірушілердің қатысуымен «ҚазМұнайГаз» компаниялары тобында 
қазақстандық үлесті дамыту мәселесі бойынша кеңес өткізілді. 
 Кеңесте сөз сөйлеген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның Басқарма Төрағасы 
Қайыргелді Қабылдин қазіргі кезде ҚМГ ҰК Қазақстанда бақылау-есептеу 
құралдарын, бұрандалы сорғылар, газ таратушы орындар, түрлі 
электротехникалық бұйымдар, сүзгіштер, пакерлер, бұрғылаушы құбырлар, тағы 
да басқа өнімдер шығаратын 21 жаңа өндіріс орнын ұйымдастыру жұмыстарын 
жүргізіп жатқандығын атап өтті. Қабылданған шаралардың нәтижесінде «УКАЗ» 
АҚ, «KSP Steel» ЖШС, «FormatMachCompany» ЖШС, «САР Технология» ЖШС, 
Электрикум Қазақстан СҮ» ЖШС,   «Шнайдер Электрик» ЖШС, тағы да басқа 
отандық кәсіпорындарда 600-ден астам жұмыс орны ашылады.  
  Сонымен қатар отандық кәсіпорындарды кепілді тапсырыстармен 
қамтамасыз ету мақсатында ҚМГ ҰК ағымдағы жылы ұзақ мерзімді шарттардың 
сомасын 54 млрд. теңгеге дейін ұлғайтуды жоспарлап отыр. 

Қ.Қабылдин қазақстандық үлесті дамыту перспективалары жайында айта 
келіп, отандық кәсіпорындар басшыларын Қазақстанда жеткіліксіз қамтамасыз 
етілген товарларды - химиялық реагенттерді, лаборатория, электр жарығы 
жабдықтарын, центрден тебетін электрлі сорғы агрегаттарын тағы да басқа 
жабдықтарды шығару мүмкіндігін қарастыруға шақырды. 

- Қазақстандық үлесті дамытудағы шешімі қиын мәселелердің бірі  елімізде 
жабдықтардың кейбір түрлерін шығаруға қуаттардың жетіспеушілігі, бағасының 
қымбаттығы, сонымен қатар отандық кәсіпорындарда шығарылатын жабдықтар 
мен техниканың әлемдік стандарт сапасына сай келмеуі болып отыр. Өнім 
өндіруде бәсекелестікті арттыру үшін еліміздің заводтарына жаңа технологиялар 
мен басқарудың алдыңғы қатарлы тәжірибесін енгізетін шетелдік әріптестерді 
тарту қажет, - деп атап өтті Қайыргелді Қабылдин. 

Қазақстан машина жасаушылар одағының Төрағасы Мейрам Пішенбаев 
ҚМГ мен қазақстандық өндірушілердің жемісті ынтымақтастығын айта келе 
отандық машина жасауды дамытудағы ҚМГ-нің үлесін ерекше атап өтті. 

«Белкамит» АҚ бірлескен кәсіпорнының президенті Павел Беклемишев 
«Атырау МӨЗ-інде хош иісті көмірсутектерін өндіретін кешеннің құрылысы» және 
«Бейнеу-Бозой-Шымкент» (ББШ) газ құбырының құрылысы» сынды жобаларға 
қазақстандық машина жасаушыларды тарту қажеттігіне баса назар аударды.   
 Атырау МӨЗ-інде хош иісті көмірсутектерін өндіретін кешеннің құрылысын 
толық аяқтап шығу жөнінде қол қойылған шарт бойынша сатып алу, товарлар, 
жұмыстар мен қызметтер көрсету жөніндегі қазақстандық үлес жалпы құнынан 
21% кем болмауы қажет: жабдықтарды сатып алуда  14%, (немесе 7,8 млрд. 
теңге); материалдарды сатып алуда - 18% (немесе 2,7 млрд. теңге); жұмыстар 
(қызметтер) - 13,6%  (немесе 8 млрд. теңге) кем болмауы тиіс. 
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Осы жоба жүзеге асырыла бастағаннан бері қазақстандық үлес бойынша 
нақты игерілген қаржы 76% болды, бұл ретте жабдықтардың сатып алынбағанын 
айта кету қажет. 

Осы жобада қазақстандық үлесті дамыту мақсатында Sinopec Engenireeng  
мердігер-компаниясы ағымдағы жылдың IV тоқсанында отандық товар 
өндірушілерді шақыра отырып, жабдықтардың 63 түрін (сепараторлар, 
ресиверлер тағы да басқа), 6 050 тонна материалдарды (металл 
конструкцияларын, болат табақшалар) сатып алуға  техникалық және 
коммерциялық тендер өткізуді жоспарлап отыр. 

Сондай-ақ П.Беклемишев Бейнеу-Бозой-Шымкент жобасын жүзеге асыруға 
отандық товар өндірушілерді тарту жөнінде белсенді жұмыс жүргізіліп 
жатқандығын атап өтті. Осы жобаға қазақстандық үлесті одан әрі де тарту 
мақсатында отандық товар өндірушілердің өкілдері жабдықтардың бірқатар 
түрлерін шығаруды жолға қоюды ұсынды. Қажетті жабдықтардың 33 түрін 
отандық товар өндірушілер қазірдің өзінде шығара алады. Бұл ретте «Бюро 
Веритас Казахстан индастриал сервисез» «Атамекен» Ұлттық экономикалық 
палатасымен бірлесе отырып, Қазақстан Республикасында жабдықтардың 20 
түрін өндіру мүмкіндігіне техникалық аудит өткізеді. 

Кеңестің қорытындысы бойынша ҚМГ еншілес кәсіпорындарына отандық 
товар өндірушілерді жоспарланған товарлар және жабдықтармен қамтамасыз ету 
мәселесін егжей-тегжелі қарастыру, сонымен қатар Атырау МӨЗ-інде хош иісті 
көмірсутектерін өндіретін кешеннің құрылысы және Бейнеу-Бозой-Шымкент 
жобалары бойынша тендер комиссиясының құрамына ЖШС «Атамекен» Ұлттық 
экономикалық палатасы және Қазақстан машина жасаушылар одағының 
өкілдерін енгізу мүмкіндігін қарастыру туралы тапсырма берілді. 

Сонымен бірге «ҚазТрансГаз» АҚ-ына  ЕРС-келісімшартына  Бейнеу-
Бозой-Шымкент жобасы бойынша мердігердің отандық товарларды, жұмыстар 
мен қызметтерді сатып алу жөнінде міндеттемелерін қазақстандық үлестің ең 
төменгі көрсеткішін көрсете отырып жүзеге асыру тапсырылды. 

Кеңес жұмысы барысында ҚМГ және Қазақстан машина жасаушылар 
одағы бірлесіп құрған жұмыс тобы аясында «Теңізшевройл» ЖШС-нің белсенді 
жұмысы атап өтілді. Осылайша «Белкамит» АҚ бірлескен кәсіпорны және 
Петропавл ауыр машина жасау заводы қазірдің өзінде  шығара алатын машина 
жасау өнімдерінің 230 түрі анықталып, болашақта кеңейтіле түсетін Жоба 
белгіленді. 

Осы айтылғандарды қорыта келе қазақстандық өндірушілер әлемдік 
стандарттарға сай болуға ұмтылуы, демек өнім сапасын арттырып, өз өнімдерінің 
бағасын төмендетулері, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау стандарттарына 
сай болуы қажет екендігі атап өтілді. Сонымен қатар қазақстандық заводтар 
шетелдік емес отандық шикізатты сатып алып, оқшауландыру пайызын арттыруы 
тиіс және еліміз кәсіпорындарының қызметтерін пайдалануы керек, мұның өзі өз 
кезегінде мұнай саласындағы қазақстандық үлесті ұлғайтатын болады. 
 

 
«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. 
 
 

Қоғаммен байланыс   
қызметi 

Служба  по связям с общественностью Public Relations  Division 
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