
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

РД КМГ завершает сделку по приобретению  

разведочного блока «Карповский Северный» 

 

Астана, 28 декабря 2011 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», 

«Компания») объявляет о закрытии сделки по приобретению у ТОО «ГазМұнайӨнім» 

100% акций АО «Карповский Северный», обладающего правом недропользования по 

Контракту на разведку нефти, газа и конденсата на участке «Карповский Северный» в 

Западно-Казахстанской области РК. Сумма сделки – 59 млн. долларов США. Сделка была 

утверждена решением совета директоров РД КМГ от 18 октября 2011г. Все необходимые 

разрешения регулирующих органов получены. 

Блок «Карповский Северный» расположен на внешнем борту Прикаспийской впадины в 

пределах тектонических элементов Карповского выступа и Погодаево-Остафьевского 

прогиба. Общая площадь геологического отвода составляет 1669.2 км
2
. В 

непосредственной близости открыт ряд месторождений, включая Карачаганак, 

Чинаревское, Рожковское, Приграничное, Вишневское, Долинное, Восточно-Долинное, а 

также Зайкинско-Росташинская группа нефтегазоконденсатных месторождений 

Оренбургской области РФ, Тепловско-Токаревская группа газоконденсатных 

месторождений, что указывает на высокие перспективы нефтегазоносности участка по 

подсолевым комплексам отложений. 

Прогнозируемые РД КМГ суммарные перспективные извлекаемые ресурсы 

углеводородов (Р50) составляют 240 млн. б.н.э.: газа – 98 млн. б.н.э. (17 млрд. м
3
); нефти и 

конденсата – 142 млн. б.н.э. 

Южная граница блока «Карповский Северный» примыкает к контрактной территории 

ТОО «Степной Леопард» (дочернее предприятие ММГ), владеющего Тепловско-

Токаревской группой месторождений. Кроме того, блок «Карповский Северный» 

расположен в непосредственной близости от блока «Федоровский», в котором 50% доли 

участия принадлежит РД КМГ. Предполагается, что это позволит достичь 

синергетический эффект, который, в частности, может быть реализован посредством 

создания и использования общей инфраструктуры, включая общий 

газоперерабатывающий завод  для  месторождений, имеющихся в текущем портфеле 

активов РД КМГ, и потенциальных объектов для приобретения. Кроме того, вблизи 

южной границы блока «Карповский Северный» расположен магистральный экспортный 

газопровод Оренбург – Западная Европа, а по центру блока пролегает экспортный 

магистральный нефтепровод Атырау – Самара, что позволит существенно улучшить 

экономику проекта путем оптимизации капитальных затрат, связанных со строительством 

трубопроводной инфраструктуры. 

Как отметил генеральный директор Компании Алик Айдарбаев, «сделка по приобретению 

прав недропользования по блоку «Карповский Северный» лежит в русле нашей 

Стратегии. Активная геологоразведка на перспективных блоках призвана обеспечить 

прирост наших запасов. Мы намерены продолжить поиск и приобретение потенциально 

богатых углеводородами участков, чтобы создать необходимые условия для 

органического роста нашей Компании». 

 



СПРАВКА 
 

РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с 

учетом долей в компаниях ТОО «СП «Казгермунай», CCEL (АО «Каражанбасмунай») и «ПетроКазахстан 

Инк.» в 2010 г. составил 13,3 млн. тонн (270 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов 

РД КМГ по состоянию на конец 2010 года составил 232 млн. тонн (1,7 млрд. баррелей); а с учетом долей в 

совместных предприятиях, около 2,2 млрд. баррелей. Акции Компании прошли листинг на Казахстанской 

Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в 

сентябре 2006 г. Компания привлекла более 2 млрд. долларов США. Международное агентство Standard & 

Poor's подтвердило РД КМГ кредитный рейтинг «BBB-» в декабре 2011 г и рейтинг корпоративного 

управления GAMMA на уровне «GAMMA-6» в сентябре 2011 г.  

 

 

 

Контактная информация: 
  

АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 97 79 08)  

Елена Пак 

e-mail: pr@kmgep.kz  

  

АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 54 33)  

Асель Калиева  

e-mail: ir@kmgep.kz  

 

Pelham PR (+44 207 861 3147)  

Елена Добсон  

e-mail: edobson@pelhambellpottinger.co.uk 

 

 

Заявления относительно будущего 

 

В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями 

относительно  будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», 

«по предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», 

«будет» или «должна», либо, в каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки 

на обсуждения, планы, цели, задачи, будущие события или намерения, призваны обозначить заявления 

относительно будущего.  Указанные заявления относительно будущего включают все заявления, которые 

не являются историческими фактами.  Они включают, без ограничения, заявления о намерениях, мнениях и 

заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов деятельности, финансового 

состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, стратегии и отраслей, в 

которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и 

неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут 

произойти или не произойти.  Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих 

результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и 

ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут 

существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или 

предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно будущего. 

Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию 

относительно отрасли или какие-либо заявления относительно будущего, которые содержатся в 

настоящем документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-

либо иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не 

публикует никаких прогнозов относительно того, что результаты, изложенные в таких заявлениях 

относительно будущего, будут достигнуты. 
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БАСПАСӨЗ МӘЛІМДЕМЕСІ 

 

ҚМГ БӨ «Карповский Северный»  

барлау блогын сатып алу жөніндегі мәмілені жапты 

 

Астана, 28 желтоқсан 2011 ж. «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ», 

«Компания») «ГазМұнайӨнім» ЖШС-нен ҚР Батыс Қазақстан облысындағы «Карповский 

Северный» учаскесінде мұнай, газ және конденсат барлау келісімшарты бойынша жер 

қойнауын пайдалану құқығына ие «Карповский Северный» АҚ 100 % акцияларын сатып 

алу туралы мәмілені жапқанын хабарлайды. Мәміле сомасы – 59 млн. АҚШ доллары. 2011 

жылдың 18 қазанында ҚМГ БӨ Директорлар кеңесінің шешімімен мәміле бекітілген 

болатын. Реттреуші органдардың барлық тиісті рұқсаты алынды. 

«Карповский Северный» блогы Карповский шығыңқы жері мен Погодаево-Остафьевский 

майысқан тұсындағы тектоникалық элементтер шамасында Каспий маңы ойпатының 

сыртқы жағалауында орналасқан. Бөлінген геологиялық аумақтың жалпы көлемі 1669,2 

шаршы шақырымды құрайды. Блокқа жақын жерде бірнеше кенорындар, оның ішінде 

Қарашығанақ, Чинаровское, Рожковское, Приграничное, Вишневское, Долинное, 

Восточно-Долинное, сондай-ақ РФ Орынбор облысының Зайкинско-Росташинская 

мұнайгаз конденсаты кенорындарының тобы, Тепловско-Токаревская мұнайгаз 

конденсаты кенорындарының тобы ашылған, мұның өзі шөгінділердің тұзасты кешендері 

бойынша учаскенің мұнай газ беру перспективасының жоғары екенін көрсетеді.  

ҚМГ БӨ жоспарлап отырған көмірсутегі ресурстарының жиынтығы (Р50) 240 млн. 

баррель мұнай баламасын, оның ішінде газ – 98 млн. баррель мұнай баламасы (17 млрд. 

текше метр), мұнай және конденсат – 142 млн. баррель мұнай баламасын құрайды.  

«Карповский Северный» блогының оңтүстік шекарасы Тепловское-Токаревское кен 

орындары тобына иелік ететін «Степной Леопард» ЖШС-нің («Маңғыстаумұнайгаз»  АҚ-

ның еншілес кәсіпорны) келісімшарттық аумағымен шектеседі. Одан бөлек, «Карповский 

Северный» блогы 50 % қатысу үлесі ҚМГ БӨ-ге қарайтын «Федоровский» блогына жақын 

орналасқан. Мұның өзі ҚМГ БӨ активтерінің ағымдағы портфелінде бар кен орындары 

үшін ортақ газды қайта өңдеу зауытын салу және сатып алу үшін ықтимал нысандарды 

қосқанда, ортақ инфрақұрылым құру немесе пайдалану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін 

синергетикалық нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді деп күтілуде. Одан бөлек, 

«Карповский Северный» блогының оңтүстік шекарасына жақын жерде Орынбор-Батыс 

Еуропа экспорттық магистралды газ құбыры орналасқан, ал блоктың орталығымен 

Атырау-Самара экспорттық магистралды мұнай құбыры шектесіп жатыр, бұл тұрба 

құбыры инфрақұрылымдарының құрылысына қатысты күрделі шығындарды 

оңтайландыру жолымен жобаның эконокасының айтарлықтай оңалтуға мүмкіндік береді.  

Компанияның бас директоры Алик Айдарбаев атап өткендей, «Карповский Северный» 

блогы бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу біздің Стратегиямызға 

сәйкес келеді. Болашағы зор блоктарда геологиялық барлаудың белсенді жүргізу біздің 

қорлардың артуын қамтамасыз етуге бағытталған. Біз Компанияның одан әрі өсуіне 

қажетті жағдай жасау үшін көмірсутектеріне бай учаскелерді іздеп тауып, сатып алуды 

одан әрі жалғастырамыз».  

 



АНЫҚТАМА   

 

ҚМГ БӨ мұнай өндіру көлемі жағынан Қазақстанда көшбасшылардың үштігіне кіреді. Компанияның 

өндіру көлемі «Қазгермұнай» БК ЖШС мен CCEL («Қаражанбасмұнай») және «ПетроҚазақстан Инк.» 

компанияларындағы үлестерді есептегенде, 2010 жылы 13,3 млн. тоннаны (тәулігіне 270 мың баррель) 

құрады. ҚМГ БӨ-нің мұнайдың дәлелденген және болжамды қорларының көлемі 2010 жылдың соңындағы 

жағдай бойынша 232 млн. тоннаны (1,7 млрд. баррелді), ал еншілес компаниялардағы үлесті есептегенде 2,2 

млрд. баррельден астамды құрайды. Компанияның жай және артықшылықты акциялары Қазақстан Қор 

Биржасында, ал ғаламдық депозитарлық қолхаттары – Лондонның Қор Биржасында листингтен өтті. 2006 

жылдың қыркүйегіндегі ІРО кезінде Компания 2 миллиардтан астам АҚШ долларын тартты. 2011 жылдың 

желтоқсанында халықаралық Standard & Poor’s агенттігі Компанияның несиелік рейтингін «ВВB-» 

деңгейінде, ал 2011 жылдың қыркүйегінде GAMMA корпоративтік басқару рейтингін «GAMMA-6» 

деңгейінде растады.  

 

Байланыстық ақпарат:  

«ҚМГ БӨ» АҚ, Жұртшылықпен байланыс (+7 7172 97 7908)  

Елена Пак 

e-mail: pr@kmgep.kz  

 

 «ҚМГ БӨ» АҚ, Институционалдық инвесторлармен байланыс (+7 7172 97 5433)  

Әсел Қалиева  

e-mail: ir@kmgep.kz  

 

Pelham Bell Pottinger (+44 207 861 3147) 

Елена Добсон 

е-mail: edobson@pelhambellpottinger.co.uk 

 
Болашаққа қатысты мәлімдеме 

 

Осы құжатта «болашаққа қатысты мәлімдеме» болып табылатын немесе есептелетін мәлімдеме 

қамтылған. Басқаларының арасындағы «санайды», «алдын ала бағалау бойынша», «күтіп отыр», «болжам 

бойынша», «ұйғарып отыр» , «жоспарлап отыр», «ұйғарды», «болады» немесе «болуы тиіс» деген сөздерді 

қоса алғанда болашақты сипаттауға арналған терминология, не, әр жағдайда осыған ұқсас немесе пара-

пар терминология, не талқылауға арналған сілтемелер, болашақ оқиғаның немесе ниеттің жоспарлары, 

мақсаттары, міндеттері келешекке қатысты мәлімдемені түсіндіруге арналған. Болашаққа қатысты 

аталған мәлімдеме тарихи фактілер болып табылмайтын барлық мәлімдемелерді қамтиды. Олар 

ниеттер, пікірлер туралы мәлімдемелерді және Компанияның солармен қатар қызметтің нәтижелеріне, 

қаржылық жағдайға, Компания жұмыс істеп отырған стратегиялар мен салалардың жойылымдылығына, 

перспективаларына, өсуіне қатысты күтулері туралы мәлімдемелерді шектеусіз қамитды. Өз тұрғысында 

болашаққа қатысты өтінімдер олар болуы мүмкін келешектегі оқиғалар мен жағдайаттарға қатысты 

болғандықтан тәуекелмен және белгісіздікпен байланысты. Болашаққа қатысты мәлімдемелер қызметтің 

болашақ нәтижелерінің кепілдігі болып табылмайды және Компания қызметінің іс жүзіндегі нәтижелері, 

қаржылық жағдайы және қызметін тоқтатуы және Компания жұмыс істейтін елдер мен салалардың 

дамуы осы құжатта сипатталған нұсқалардан айтарлықтай өзгеше болуы немесе осы құжатта 

қамтылған болашаққа қатысты мәлімдемелерге сәйкес жүзеге асуы мүмкін. Компания жаңа ақпараттар 

алудың, болашақ оқиғалардың немесе қандай да бір өзге де жағдайдың нәтижесінде болса да осы 

құжатта қамтылған салаға қатысты қандай да болмасын ақпаратты немесе болашаққа қатысты 

қандай да болмасын мәлімдемені жаңартуды жоспарламайды және ол жөнінде өзіне міндеттеме 

алмайды. Компания болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелерде айтылған нәтижелерге қол 

жеткізілетіндігіне қатысты ешқандай мәлімдеме жасамайды, ешқандай растау бермейді және ешқандай 

болжам жарияламайды. 
 

mailto:ir@kmgep.kz

