
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

О развитии ситуации в производственном филиале «Озенмунайгаз» 

Астана, 28 июня 2011 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», 
«Компания») сообщает о развитии ситуации в связи с акцией протеста, которая проходит 
в производственном филиале «Озенмунайгаз» (ОМГ) в городе Жанаозен (Мангистауская 
область).  

В результате акции протеста, начавшейся 26 мая 2011 года, суммарное отставание в 
добыче нефти с момента начала акции протеста составило около 150 тыс. тонн.  

Компания полагает, что объем годовой добычи нефти на месторождении Узень не 
достигнет ранее запланированного уровня и будет ниже как минимум на 600 тыс. тонн. 
Вместе с тем, Компания ожидает, что, имея в виду возможность компенсации за счет 
других добывающих активов, консолидированный объем добычи, с учетом долей в ТОО 
«СП «Казгермунай», CCEL (АО «Каражанбасмунай»), «ПетроКазахстан Инк.» и ТОО 
«НБК» в 2011 году будет ориентировочно на 4% ниже ранее запланированного уровня 
13,5 млн. тонн. Данная оценка может измениться в зависимости от того, как долго 
продлится акция протеста и насколько оперативно будет восстановлена стабильная 
производственная деятельность филиала. 

В настоящее время Компания предпринимает все необходимые меры для 
поддержания бесперебойной добычи нефти и обеспечения безопасности на 
производственных объектах ОМГ. Менеджмент РД КМГ ведет постоянную 
разъяснительную работу среди участников акции протеста, подчеркивая готовность 
рассматривать трудовой спор в рамках процедур, предусмотренных законом, но только 
после полного прекращения незаконной акции протеста и возобновления работы всеми 
без исключения сотрудниками ОМГ. Одновременно Компания отмечает значительное 
сокращение числа участников акции протеста – до 650 человек (максимальное количество 
составляло 2500 человек). 

Генеральный директор Аскар Балжанов заявил: «С ростом Компании становится 
ощутимее вклад тех совместных предприятий, долю в которых РД КМГ приобрела в 
последнее время. По мере реализации Стратегии, предусматривающей покупку новых 
активов и проведение масштабных геологоразведочных работ, доля в экономике 
Компании месторождений, исторически считавшихся основными, будет естественным 
образом уменьшаться. Вместе с тем, мы по-прежнему будем уделять этим 
месторождениям необходимое внимание, максимально используя их потенциал и 
укрепляя отношения с трудовым коллективом». 

 

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»), «ПетроКазахстан 
Инк.» и ТОО «НБК» 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 «BB+» в июле 2010 г. и рейтинг 
корпоративного управления «GAMMA-6» в ноябре 2010 г. 



 
Акция протеста в ОМГ началась 26 мая 2011 г. Часть работников ОМГ, прежде всего, транспортных 
предприятий, не выходит на работу, требуя повышения заработной платы. Участники квалифицируют 
данную акцию как забастовку, несмотря на то, что не были соблюдены предусмотренные законодательством 
требования по урегулированию трудовых споров. Компания считает, что требования участников акции 
протеста необоснованны, а сама акция протеста является незаконной, что подтверждено решением суда г. 
Жанаозен от 24 мая 2011 г. Компания продолжает увольнение участников акции протеста, в соответствии с 
Трудовым кодексом, за нарушение трудовой дисциплины. 

 
 
Контактная информация: 
 
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 97 7600)  
Даулет Жумадил 
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 Bell Pottinger (+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. 
 



 
 
 

БАСПАСӨЗ МƏЛІМДЕМЕСІ  
 
 

«Өзенмұнайгаз» өндірістік филиалындағы жағдайдың өрбуі туралы 
 
Астана, 28 маусым 2011 ж.  «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ», 

«Компания») Жаңаөзен қаласындағы (Маңғыстау облысы) «Өзенмұнайгаз» («ӨМГ») 
өндірістік филиалында өтіп жатқан наразылық акциясына байланысты жағдайдың өрбуі 
туралы хабарлайды.  

2011 жылдың 26 мамырында басталған наразылық акциясы барысында мұнай 
өндірудегі жиынтық жоғалту шамамен 150 мың тоннаны құрады.   

Компания Өзен Кен орнындағы жылдық мұнай өндіру көлемі бұған дейін 
жоспарланған деңгейге жетпейді жəне кем дегенде 600 мың тоннаға төмен болады деп 
болжап отыр.  

Сонымен бірге Компания «Қазгермұнай» БК» ЖШС мен CCEL («Қаражанбасмұнай» 
АҚ), «ПетроҚазақстан Инк.» жəне «НБК» ЖШС компанияларындағы үлестерді 
есептегенде, шоғырландырылған өндіру көлемі 2011 жылы  бұрын жоспарланған 13,5 млн. 
тонн. деңгейінен шамамен  4%-ға төмен болады деп болжап отыр. Аталған болжам 
наразылық акциясының қаншалықты созылатындығына жəне өндірістік филиал 
қызметінің қаншалықты жедел қайта қалпына келтірілетініне байланысты өзгеруі мүмкін.  

Қазіргі уақытта Компания ӨМГ өндірістік нысандарында қауіпсіздікті қамтамасыз 
етіп, үздіксіз мұнай өндірісін ұстап тұру үшін барлық қажетті шараларды қолдануда. ҚМГ 
БӨ басшылығы еңбек дауын заңдармен көзделген рəсімдер аясында, алайда тек  
наразылық акциясы толық тоқтатылып, ӨМГ қызметкерлерінің барлығы жаппай жұмысқа 
қайта шыққаннан кейін ғана қарауға дайын екендігін баса атап, наразылық акциясына 
қатысушылар арасында түсіндіру жұмыстарын ұдайы жүргізіп келеді.  

Сонымен қатар Компания наразылық акциясына қатысушылар саны – 650 адамға 
дейін (кезінде ең көбі 2500 адамды құрады) айтарлықтай азайғанын атайды.  

Бас директор Асқар Балжанов былай деп мəлімдеді: «Компанияның өсуімен соңғы 
уақыттары ҚМГ БӨ үлес сатып алған бірлескен кəсіпорындардың қосар үлесі мейілінше 
сезілуде. Кең көлемдегі геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу жəне жаңа активтерді 
сатып алуды қарастыратын Стратегияны іске асыру барысына қарай негізгі деп есептелген 
тарихи кен орындардың Компания экономикасындағы үлесі, əрине, азаятын болады. 
Сонымен бірге біз бұл кен орындарының əлеуетін барынша пайдалана отырып, еңбек 
ұжымдарымен арадағы қарым-қатынасымызды нығайта бермекшіміз»  

АНЫҚТАМА 

ҚМГ БӨ мұнай өндіру көлемі жағынан Қазақстанда көшбасшылардың үштігіне кіреді. Компанияның 
өндіру көлемі «Қазгермұнай» БК ЖШС мен CCEL («Қаражанбасмұнай») «ПетроҚазақстан Инк.» жəне 
«НБК» ЖШС компанияларындағы үлестерді есептегенде, 2010 жылы 13,3 млн. тоннаны (тəулігіне 270 мың 
баррель) құрады. ҚМГ БӨ-нің мұнайдың дəлелденген жəне 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 жəне 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. 2010 жылдың шілдесінде халықаралық Standard & Poor’s агенттігі Компанияның несиелік рейтингін 
«ВВ+» деңгейінде, ал 2010 жылдың қарашасында «GAMMA-6» корпоративтік басқару рейтингін растады.  
 

    2011 жылдың 26 мамырында ӨМГ-де наразылық акциясы басталды.  ӨМГ жұмыскерлерінің бір 
бөлігі, ең алдымен тасымалдау кəсіпорындарының жұмыскерлері еңбекақыны көтеруді талап етіп жұмысқа 
шықпай отыр. Заңдарда көзделген  еңбек дауларын реттеу жөніндегі талаптардың сақталмағанына 
қарамастан қатысушылар аталған акцияны ереуілге жатқызады.  

Компания наразылық акциясына қатысушылардың талаптарын негізсіз, ал наразылық акциясын 
заңсыз деп есептейді, оны Жаңаөзен қалалық сотының 2011 жылдың 24 мамыры күнгі шешімі растайды. 
Компания наразылық акциясына қатысушыларды Еңбек кодексіне сəйкес, еңбек тəртібін бұзғаны үшін 
жұмыстан шығаруды жалғастыруда.  
 
Байланыстық ақпарат:  
 
«ҚМГ БӨ» АҚ, Жұртшылықпен байланыс (+7 7172 97 7600)  
Дəулет Жұмаділ 
e-mail: pr@kmgep.kz  
 
 «ҚМГ БӨ» АҚ, Институционалдық инвесторлармен байланыс (+7 7172 97 5433)  
Əсел Қалиева  
e-mail: ir@kmgep.kz  
 
Pelham Bell Pottinger (+44 207 861 3147) 
Елена Добсон 
е-mail: edobson@pelhambellpottinger.co.uk 
 
Болашаққа қатысты мəлімдеме 
 
Осы құжатта «болашаққа қатысты мəлімдеме» болып табылатын немесе есептелетін мəлімдеме 
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, əр жағдайда осыған ұқсас немесе пара-
пар терминология, не талқылауға арналған сілтемелер, болашақ оқиғаның немесе ниеттің жоспарлары, 
мақсаттары, міндеттері келешекке қатысты мəлімдемені түсіндіруге арналған. Болашаққа қатысты 
аталған мəлімдеме тарихи фактілер болып табылмайтын барлық мəлімдемелерді қамтиды. Олар 
ниеттер, пікірлер туралы мəлімдемелерді жəне Компанияның солармен қатар қызметтің нəтижелеріне, 
қаржылық жағдайға, Компания жұмыс істеп отырған стратегиялар мен салалардың жойылымдылығына, 
перспективаларына, өсуіне қатысты күтулері туралы мəлімдемелерді шектеусіз қамитды. Өз тұрғысында 
болашаққа қатысты өтінімдер олар болуы мүмкін келешектегі оқиғалар мен жағдайаттарға қатысты 
болғандықтан тəуекелмен жəне белгісіздікпен байланысты. Болашаққа қатысты мəлімдемелер қызметтің 
болашақ нəтижелерінің кепілдігі болып табылмайды жəне Компания қызметінің іс жүзіндегі нəтижелері, 
қаржылық жағдайы жəне қызметін тоқтатуы жəне Компания жұмыс істейтін елдер мен салалардың 
дамуы осы құжатта сипатталған нұсқалардан айтарлықтай өзгеше болуы немесе осы құжатта 
қамтылған болашаққа қатысты мəлімдемелерге сəйкес жүзеге асуы мүмкін. Компания жаңа ақпараттар 
алудың, болашақ оқиғалардың немесе қандай да бір өзге де жағдайдың нəтижесінде болса да осы 
құжатта қамтылған салаға қатысты қандай да болмасын ақпаратты немесе болашаққа қатысты 
қандай да болмасын мəлімдемені жаңартуды жоспарламайды жəне ол жөнінде өзіне міндеттеме 
алмайды. Компания болашаққа қатысты мұндай мəлімдемелерде айтылған нəтижелерге қол 
жеткізілетіндігіне қатысты ешқандай мəлімдеме жасамайды, ешқандай растау бермейді жəне ешқандай 
болжам жарияламайды. 

 

 


