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Национальная компания «КазМунайГаз» увеличивает сеть
АЗС Rompetrol в Молдове
Национальная компания «КазМунайГаз» сообщает, что Rompetrol
Moldova (входит в The Rompetrol Group) откроет до конца ноября шесть новых
автозаправочных станций. Таким образом, сеть АЗС Rompetrol в Республике
Молдова достигнет 43 единиц.
- Новые заправки являются составной частью стратегии развития сети
АЗС Rompetrol в Республике Молдова, инициированной в 2010 году.
Расширение сети, диверсификация гаммы услуг, а также качественные
топлива линейки «Efix» и «Alto» являются солидными аргументами, которые
способствовали привлечению и созданию весомого портфеля стабильной
клиентуры Rompetrol, - отметил Титов Бузеску, вице-президент по розничной
торговле The Rompetrol Group.
Новые АЗС расположены в г. Кишинѐв, а также в г. Купчинь (на севере
страны, на расстоянии в 198 км. от Кишинѐва) и г. Шолдэнешть (на северовостоке, на расстоянии в 110 км. от Кишинѐва). Капитальные вложения были
направлены на принятие управления над станциями, модернизацию
оборудования, приведение в соответствии нормам безопасности и охраны
окружающей среды, а также их интеграцию в международную сеть Rompetrol.
В текущем году компания Rompetrol Moldova также переняла
деятельность компании MoldInterGaz, которая входит в компанию Rompetrol
Gas. Данная компания специализируется в импорте, оптовой и розничной
торговле сжиженным углеводородным газом в Республике Молдова. Среди
активов компании
автозаправочные станции автогаза (в основном
расположенные на севере Молдовы), пункты продажи газовых баллонов и
газонаполнительная станция, мощности по хранению в г. Унгень (для
импортных поставок с запада) и в г. Тырнова (для импортных поставок с
востока).
В настоящий момент сеть АЗС The Rompetrol Group превышает более
1 000 пунктов в Румынии, Республике Молдова, Болгарии, Грузии, Франции,
Испании и на Украине. С 2012 года компания планирует начать деятельность
по розничным продажам в Турции.
С момента приобретения The Rompetrol Group в 2007 году
Национальной компанией «КазМунайГаз», Rompetrol Moldova увеличила свою
распределительную сеть на 33 новых автозаправочных станции.

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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Астана қаласы

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы Молдовада Rompetrol АЖС
желілерін ұлғайтып жатыр
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы Rompetrol Moldova (The Rompetrol
Group кіреді) қараша айының соңына дейін алты жаңа автожағармай құю
стансаларын ашатынын хабарлайды. Осылайша, Молдова Республикасында
Rompetrol АЖС желісі 43 бірлікке жетеді.
- Жаңа жағармай стансалары 2010 жылы басталған Молдова
Республиксында Rompetrol отын жағармай желісін дамыту стратегиясының
құрамдас бөлігі болып табылады. Желіні кеңейту, қызметтер гаммасын
әртараптандыру, сондай-ақ «Efix» және «Alto» желісіндегі сапалы отын
Rompetrol тұрақты клиентурасының салмақты портфелін тарту және құруға
ықпал еткен қомақты аргумент болып табылады – деп, атап өтті The Rompetrol
Group жеке сауда бойынша вице-президент Титов Бузеску.
Жаңа АЖС Кишинѐв қаласында, сондай-ақ Купчинь қаласында (ел
солтүстігінде, Кишиневтен 198 км. қашықтықта) және Шолдэнешть қаласында
(солтүстік-шығыста, Кишиневтен 110 км қашықтықта) орналасқан. Капитал
салу стансаларды басқаруды қабылдауға, жабдықтарды жаңартуға, қауіпсіздік
нормалары мен қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес келтіру, сондайақ оларды Rompetrol халықаралық желісіне біріктіруге бағытталған.
Ағымдағы жылы Rompetrol Moldova компаниясы Rompetrol Gas
компаниясына кіретін MoldInterGaz компания қызметін де атқаратын болады.
Бұл компания Молдова Республикасында сұйылтылған көмірсутекті газды
көтерме және жеке сату импортымен айналысады. Компания активтерінің
арасында – автогаздың автожағармай құю стансалары (негізінен Молдова
солтүсітігінде орналасқан), газ баллондарын сату тармақтары мен газ толтыру
стансалары, Унгень қаласында (батыстан импорт жеткізулер үшін) және
Тырнова (шығыстан импорт жеткізулер үшін) қаласында сақтау күштері.
Қазіргі сәтте The Rompetrol Group АЖС Румыния, Молдова
Республикасында, Болгария, Грузия, Франция, Испания және Украинада
жағармай құю стансалары 1 000-нан асады. 2012 жылдан бастап компания
Түркияда жеке сауда бойынша қызметін бастауды жоспарлап отыр.
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы The Rompetrol Group 2007 жылы
сатып алған сәттен бастап Rompetrol Moldova өз тарату желілерін 33 жаңа
автожағармай құю стансаларына ұлғайтты.

«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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