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«ПетроҚазақстан» өнегелі корпоративтік азамат болып, өзіміздің акционерлеріміз 
бен Қазақстан Республикасының құндылығына айналып, қызметкерлеріміздің 
денсаулығын қорғауды және олардың қауіпсіз еңбек етуін, сондай-ақ қоршаған орта 
үшін экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз еткіміз келеді.

Копанияны және оның қызметін басқарудың пәрменділігін үнемі жоғарылата, 
жұмыскерлердің жетекшілік қасиеттерін көтермелей және біліктілігін дамыта отырып, 
біз өзіміздің акционерлеріміздің технологиялардағы, басқарудағы, корпоративтік 
мәдениеттегі және ұжымдық жұмыстағы артықшылықтарын пайдалану арқылы өсіп-
даму әлеуетін толық іске асыруға ниеттіміз.

«ПетроКазахстан» стремится стать образцовым корпоративным гражданином, пред-
ставлять ценность для своих акционеров и Республики Казахстан, обеспечивать 
охрану здоровья и безопасность труда для сотрудников, а также экологическую без-
опасность для окружающей среды.

Постоянно повышая эффективность управления компанией и ее деятельности, по-
ощряя лидерские качества, развивая квалификацию работников, мы намерены пол-
ностью реализовать потенциал роста, используя преимущества своих акционеров в 
технологиях, управлении, корпоративной культуре и командной работе.

PetroKazakhstan wants to be a model corporate citizen, provide value for our shareholders 
and Kazakhstan, ensure employee health and safety, as well as ecological safety for the 
environment.

By constantly increasing the performance of company management and its operations, 
promoting leadership qualities, developing employee qualifications, we intend to fully 
realize growth potential using our shareholders’ advantages in technology, management, 
corporate culture and teamwork.
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«ПетроҚазақстан» 

ПетроҚазақстан» компаниялар тобының өндірістік құрылымының 
негізін «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ (ПҚҚР) және 
«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС (ПҚОП) құрайды. Қызылорда 

облысында орналасқан ПҚҚР компаниясы мұнай өндірумен шұғылданады, 
ал Оңтүстік Қазақстан облысының орталығы Шымкент қаласында 
орналасқан ПҚОП компаниясы мұнайды қайта өңдеу ісімен айналысады.
«ПетроҚазақстан» сондай-ақ Оңтүстік Торғай мұнайлы алабында қызметін 
жүзеге асыратын екі бірлескен кәсіпорындағы 50%-дық үлесті иеленеді. 
«Қазгермұнай» БК» ЖШС-ндегі компанияның серіктесі – «ҚазМұнайГаз 
БӨ» ҰК, ал «Торғай Петролеум» АҚ-ндағы серіктесі – «ЛУКойл Оверсиз 
Құмкөл Б.В.».

«ПетроҚазақстан» компаниясының бизнесі – мұнайды геологиялық бар-
лау мен өндіруден бастап, оны жоғары сапалы мұнай өнімдеріне қайта 
өңдеу мен дамыған маркетинг пен тасымалдау жүйесіне дейінгі біртұтас 
технологиялық тізбек.

«ПетроҚазақстан» – өзі жұмыс істейтін аймақтардағы аса ірі жұмыс беруші. 
Компанияның 3397 қызметкерінің (01.09.2010 жылғы жағдай бойынша) 
98%-ы – қазақстандықтар, және тек 2%-ы ғана - шетелдік мамандар.

«ПетроҚазақстан» – республикадағы аса ірі салық төлеушілердің бірі. 
«ПетроҚазақстан» компаниясының бөлімшелері төлейтін салықтар 

Қызылорда мен Оңтүстік Қазақстан облыстарының бюджетінің басым 
бөлігін құрайды. 

«ПетроҚазақстан» – Қазақстан Республикасындағы импорттың орнын басу 
саясатының көшбасшысы. 2009 жылы «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 
компаниясы 99 млрд. 549 млн. теңгеге жабдық, материалдар, тауарлар мен 
көрсетілген қызметтер сатып алды, оның 74 млрд 005 млн. теңгесін неме-
се 74%-ын қазақстандық мердігерлермен және жеткізушілермен жасалған 
келісімшарттар құрады.
 
«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» компаниясында 2009 жылы материал-
дарды, жабдық пен көрсетілетін қызметтерді жалпы сатып алу көлемі 11 
млрд. 985 млн. теңгені құрады. Бұл орайда қазақстандық тауарлардың, 
жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің үлесіне 9 млрд. 568 млн. теңге 
тиді. Бұл жалпы сатып алу көлемінің 80 %-ға жуығын құрайды.

«ПетроҚазақстан» компаниясының мақсаты – қазақстандық мұнай 
саласындағы көпшілік таныған көшбасшыға айналу. Компанияның табысқа 
жетуінің түпкі себебі – бизнес жүргізудің халықаралық стандарттарының, 
Қазақстан Республикасында қолданылатын ережелер мен рәсімдердің, 
сондай-ақ акционер-компаниялар – ҚҰМК мен ҚМГ технологиялары мен 
инновацияларының қиысымы.

– тігінен интеграцияланған мұнай-газ тобы, оның акционерлері «Қытай Ұлттық мұнай кор-
порациясы» және «ҚазМұнайГаз»* Ұлттық компаниясы болып табылады. «ПетроҚазақстан» 
компаниясының қызмет аясына кен орындарын геологиялық барлау, қазбалау, мұнай мен газды 
өндіру, сондай-ақ кен орындарын сатып алу, мұнайды және мұнай өнімдерін қайта өңдеу және 
сату кіреді. Интеграцияның нәтижесінде компанияның өз өнімінің сапасын жақсарту үшін және 
қызметінің тиімділігін арттыру үшін кең мүмкіндіктері бар.

* жанама түрде

«
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«ПетроКазахстан» 

Основу производственной структуры Группы компаний «ПетроКа-
захстан» составляют два подразделения: АО «ПетроКазахстан 
Кумколь Ресорсиз» (ПККР) и ТОО «ПетроКазахстан Ойл Про-

дактс» (ПКОП). Расположенное в Кызылординской области, ПККР за-
нимается добычей нефти, а ПКОП, базирующееся в областном центре 
Южно-Казахстанской области городе Шымкенте, – нефтепереработкой.

«ПетроКазахстан» также владеет 50%-ной долей в двух совместных пред-
приятиях, осуществляющих деятельность в Южно-Тургайском нефтенос-
ном бассейне. Партнер компании в ТОО «СП «Казгермунай» – НК «КазМу-
найГаз РД», а в АО «Тургай Петролеум» – «ЛУКойл Оверсиз Кумколь Б.В».

Бизнес «ПетроКазахстан» – это единая технологическая цепочка: от гео-
логоразведки и добычи нефти до ее переработки в высококачественные 
нефтепродукты и развитой системы маркетинга и транспортировки.

 «ПетроКазахстан» – крупнейший работодатель в регионах своей деятель-
ности. Из 3397 сотрудников компании (по состоянию на 01.09.2010) 98% 
– казахстанцы и только 2% - иностранные специалисты.
«ПетроКазахстан» – один из крупнейших налогоплательщиков в республи-
ке. Налоги, выплачиваемые подразделениями «ПетроКазахстан», состав-
ляют большую часть бюджета Кызылординской и Южно-Казахстанской об-
ластей. 

«ПетроКазахстан» – лидер политики импортозамещения в Республике Ка-
захстан. В 2009 году компания «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» при-
обрела оборудование, материалы, товары и услуги на сумму 99 млрд. 549 
млн. тенге, из которых 74 млрд. 005 млн., или 74% составляли контракты с 
казахстанскими подрядчиками и поставщиками. 

В «ПетроКазахстан Ойл Продактс» в 2009 году общий объем закупок мате-
риалов, оборудования, работ и услуг составил 11 млрд. 985 млн. тенге. При 
этом на долю казахстанских товаров, работ и услуг пришлось 9 млрд. 568 
млн. тенге. Это составляет почти  80 % от общего объема закупок.

Цель компании «ПетроКазахстан» – стать признанным лидером в казах-
станской нефтегазовой отрасли. Успех компании обусловливает комбина-
ция международных стандартов ведения бизнеса, правил и процедур, дей-
ствующих в Республике Казахстан, и местных особенностей в регионах де-
ятельности, а также технологий и инноваций компаний – акционеров КННК 
и КМГ.

– вертикально интегрированная нефтегазовая группа, акционерами которой являются «Ки-
тайская Национальная Нефтяная Корпорация» и Национальная компания «КазМунайГаз»*. В 
сферу деятельности «ПетроКазахстан» входят: геологоразведка, разработка месторож-
дений, добыча нефти и газа, а также приобретение месторождений, переработка и прода-
жа нефти и нефтепродуктов. Благодаря своей интегрированности деятельность компа-
нии имеет широкие возможности для улучшения качества продукции и повышения эффек-
тивности.

* опосредованно
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PetroKazakhstan

PetroKazakhstan Group of Companies’ operational structure is based on 
two business units: PetroKazakhstan Kumkol Resources AO (PKKR) 
and PetroKazakhstan Oil Products TOO (PKOP). PKKR is located in 

Kyzylorda Oblast and engaged in crude oil production, while PKOP is based in 
Shymkent city, being the center of South Kazakhstan Oblast, and is engaged 
in oil refining.

PetroKazakhstan also holds a 50% share in two joint ventures operating in the 
South Turgai basin. Its partner in JV Kazgermunay TOO is EP KazMunayGas 
AO, and in Turgai Petroleum AO – LUKoil Overseas Kumkol B.V.

PetroKazakhstan’s business represents a continuous process chain ranging 
from exploration and production of oil to its processing into top-quality oil 
products and a developed marketing and transportation system.

PetroKazakhstan is the largest employer in the regions of its operations. Among 
3,397 company employees, 98% are locals and only 2% are foreign specialists 
(as of 01.09.2010).

PetroKazakhstan is one of the major taxpayers in the republic. The taxes 
paid by PetroKazakhstan's business units account for the biggest portions of 
Kyzylorda and South Kazakhstan Oblasts' budgets. 

PetroKazakhstan plays a leading role in the import substitution program of 
the Republic of Kazakhstan. In 2009, PetroKazakhstan Kumkol Resources 
purchased equipment, materials, goods and services to the total amount of 
99.549 billion tenge, including 74.005 billion tenge or 74% spent under contracts 
with Kazakhstani contractors and suppliers. 

In 2009, total purchases of materials, equipment, work and services at 
PetroKazakhstan Oil Products amounted to 11.985 billion tenge, including 9.568 
billion tenge spent on Kazakhstani goods, work and services. This accounts for 
almost 80% of the overall purchasing volume.

PetroKazakhstan’s objective is to become a recognized leader in the 
Kazakhstani oil and gas industry. The company’s success is fed by a combination 
of international business practices, Kazakhstani rules and procedures, and 
local specifics of the regions of its operations, as well as of technologies and 
innovations offered by its shareholders – CNPC and KMG.

is a vertically integrated oil-and-gas group with its shareholders being China National Petroleum 
Corporation and KazMunayGas National Company.* The scope of PetroKazakhstan operations includes 
exploration, development of fields, production of oil and gas, as well as acquisition of fields, refining and 
sales of crude oil and refined products. Thanks to its integration, the company has vast opportunities in 
improving the quality of its products and increasing its efficiency.

* indirectly
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Бизнес-бөлімшелер

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» (ПҚҚР) 
– 1996 жылы «Оңтүстікмұнайгаз» АҚ-ның негізінде құрылған мұнай өндіруші 
кәсіпорын, ол Оңтүстік Торғай алабындағы мұнай кен орындары мен барлау 
блоктарын қазбалау жұмыстарын жүзеге асырады.

«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» (ПҚОП) 
– Топтың мұнай өңдеуші бөлімшесі, 2000 жылы «Шымкентмұнайоргсинтез» 
АҚҚ негізінде құрылған. ПҚОП Оңтүстік Қазақстан облысындағы Шымкент 
қаласының маңында орналасқан және ол шикі мұнайды жоғары сапалы мұнай 
өнімдеріне қайта өңдеумен шұғылданады. 

«Маркетинг және тасымалдау»
бөлімшесінің негізгі қызметіне мұнайды қайта өңдеуге және экспортқа 
шығаруға жеткізуді ұйымдастыру мен үйлестіру, соның ішінде ПҚОП / ПҚҚР 
және МжТ арасындағы мұнайды үлестіру (экспортқа шығару, қайта өңдеу), 
мұнай өнімдерін өндіру жоспарларын үйлестіру, осы жоспарларды мемлекеттік 
органдармен, «ҚазақстанТемірЖолы» ҰК АҚ-мен, мұнайды мұнай құбыр 
желілері арқылы тасымалдауды жүзеге асыратын компаниялармен өзара 
келістіру кіреді. «Маркетинг және Тасымалдау» бөлімшесі сондай-ақ мұнай 
өнімдерін Қазақстан Республикасының ішкі нарығына және экспортқа жеткізуді, 
соның ішінде мұнайды құбыр жүйелері арқылы айдауға және темір жол арқылы 
тиеп жөнелтуге байланысты көлік қызметтерін көрсетуді ұйымдастырумен 
және үйлестірумен айналысады.

«Бірлескен кәсіпорындар» 
бөлімшесі 2005 жылы Топтың бірлескен екі кәсіпорны – «Торғай Петролеум» 
БК мен «Қазгермұнай» инженерлік, геологиялық, геофизикалық, ғылыми-
техникалық, маркетингілік, заңгерлік және қаржылық қызметтер көрсету 
мақсатында құрылды.

«ПетроҚазақстан Оверсиз Сервисез Инк.» (ПҚОСИ) 
– Канадада тіркелген «ПетроҚазақстан Инк.» компаниясының қазақстандық 
филиалы. ПҚОСИ компаниясының жауапкершілік аясына «ПетроҚазақстан» 
тобының барлық бөлімшелері үшін компаниялар тобына басқарушы 
қызметкерлермен әрі кадрлармен қамтамасыз ету бойынша корпоративтік 
қызметтер көрсету кіреді.

Бөлімшелердің әрқайсысы өзінің қызметін бір бірінен тәуелсіз жүзеге асыра 
отырып, тұтастай алғанда «ПетроҚазақстан» компаниялар тобының табысқа 
жетуіне ықпалдасады.

«ПетроҚазақстан» компаниялар тобы бес бизнес-бөлімшеден тұрады, 
олар: өндіруші – «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ, қайта өңдеуші – 
«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС, корпоративтік қызметтер көрсету 
жөніндегі бөлімшелер – «ПетроҚазақстан Оверсиз Сервисез» АФ, Марке-

тинг және Тасымалдау бөлімшелері, сондай-ақ бірлескен кәсіпорындар 
бөлімшелері.

Группа компаний «ПетроКазахстан» состоит из пяти бизнес-
подразделений: добывающего – АО «ПетроКазахстан Кумколь 

Ресорсиз», перерабатывающего – ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», 
подразделения по корпоративным услугам – АФ «ПетроКазахстан Оверсиз 

Сервисез», подразделения Маркетинга и Транспортировки, а также 
подразделения совместных предприятий.

The PetroKazakhstan group of companies consists of five business units: 
upstream – JSC PetroKazakhstan Kumkol Resources, downstream – Petro-
Kazakhstan Oil Products LLP, corporate services unit – AF PetroKazakhstan 

Overseas Services, Marketing and Transportation Unit, and Joint Ventures.
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Бизнес-подразделения Company's Busines Units

«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» (ПККР) 
– нефтедобывающее предприятие, основанное в 1996 году на базе АО 
«Южнефтегаз», осуществляет разработку нефтяных месторождений и блоков 
разведки в Южно-Тургайском бассейне.

«ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП)
– нефтеперерабатывающее подразделение Группы, основанное в 2000 году на 
базе ОАО «Шымкентнефтеоргсинтез». ПКОП базируется в Южно-Казахстанской 
области близ города Шымкента и занимается переработкой сырой нефти в 
высококачественные нефтепродукты. 

Подразделение Маркетинга и транспортировки
в основном включает в себя организацию и координирование поставок нефти 
на переработку и экспорт, в том числе координирование планов распределения 
нефти (экспорт, переработка), производства нефтепродуктов между ПКОП / 
ПККР и МиТ, согласование этих планов с государственными органами, АО НК 
«КазахстанТемирЖолы», компаниями, осуществляющими транспортировку 
нефти по нефтепроводам.. Подразделение «Маркетинг и Транспортировка» 
также занимается организацией и координированием поставок нефтепродуктов 
на внутренний рынок РК и экспорт, в том числе оказание транспортных услуг, 
связанных с прокачкой нефти по трубопроводным системам и отгрузками по 
железной дороге.

Подразделение «Совместные Предприятия» 
основано в 2005 году в целях оказания инженерных, геологических, 
геофизических, научно-технических, маркетинговых, юридических и финансовых 
услуг двум совместным предприятиям Группы – АО «Тургай Петролеум» и ТОО 
«СП «Казгермунай».

«ПетроКазахстан Оверсиз Сервисез Инк.» (ПКОСИ) 
– казахстанский филиал зарегистрированной в Канаде компании 
«ПетроКазахстан Инк.». В сферу ответственности ПКОСИ входит 
предоставление Группе компаний корпоративных услуг по управленческому и 
кадровому обеспечению.

Каждое из подразделений, осуществляя свою деятельность независимо, в то же 
время способствует успеху Группы компаний «ПетроКазахстан» в целом.

PetroKazakhstan Kumkol Resources (PKKR) 
is an oil production company founded in 1996 on the basis of JSC Yuzhneftegas to 
develop oil fields and exploration blocks in the South Turgai basin.

PetroKazakhstan Oil Products (PKOP) 
is the Group’s oil refining unit, which was founded in 2000 on the basis of OJSC 
Shymkentnefteorgsintez. PKOP is based in the South-Kazakhstan oblast close to the 
town of Shymkent and refines crude into high-quality oil products.

The Marketing and Transportation Unit
is mainly focused on management and coordination of crude oil supplies for refining and 
export purposes, including coordination of crude oil distribution (export, refining) and 
refined product manufacturing plans between PKOP/PKKR and M&T, and negotiation 
of such plans with state authorities, KazakhstanTemirZholy NC AO and companies 
engaged in oil pipeline transportation. The Marketing and Transportation Business 
Unit is also engaged in management and coordination of refined product supplies to 
the RK domestic market and for export, including rendering of transportation services 
related to crude oil supplies via pipeline systems and by rail.

The Joint Ventures division 
was founded in 2005 to provide engineering, geological, geophysical, scientific and 
technical, marketing, legal and financial services to two of the Group’s joint ventures 
– JSC Turgai Petroleum and JV Kazgermunai LLP.

PetroKazakhstan Overseas Services Inc. (PKOSI) 
is the Kazakhstan branch of the Canadian company PetroKazakhstan Inc. PKOSI’s 
operations include providing all of the PetroKazakhstan Group with corporate and 
human resources management.

Every business unit operates independently at the same time jointly contributing to 
PetroKazakhstan’s overall success.
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Өндіруші бөлімше
/ Добывающее подразделение / Upstream Business Unit
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«ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» 

01.01.2009 жылғы деректер бойынша «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 
компаниясының шығарылатын қалдықты мұнай қорлары 53891,3 мың тон-
наны құрайды.

 
2009 жылы мұнайдың, газдың, конденсаттың және олардың құрамындағы ілеспе 
құраластардың қорларын қайта санау Арысқұм, Қызылқия, Оңтүстік Құмкөл кен 
орындарында іске асырылды.

Атқарылған жұмыстардың нәтижелері бойынша Арысқұм кен орны бойынша 
мұнайдың 4462 мың тоннаға, Қызылқияда – 7543 мың тоннаға, Оңтүстік Құмкөлде 
- 3303 мың тоннаға өсімі алынды.

Жалпы алғанда, 2009 жылы қазбаланып жатқан кен орындарындағы мұнай мен 
газ қорларын нақтылау мен пайдаға жарату мақсатында жалпы көлемі 103826 
метрді өтетін 70 ұңғыма бұрғыланды. Олардың қатарынан 67 өндіруші ұңғыма 
іске пайдалануға берілді, бұл орайда мұнайды қосымша өндіру көлемі 344,6 мың 
тоннаға жетті. Тұтастай алғанда, барлық қазбаланатын кен орындары бойынша 
қолданыстағы іске пайдалану қоры 2010 жылғы 1 тамызға қарай 496 ұңғыманы 
құрады. Игеріліп жатқан кен орындары бойынша қолданыстағы айдау қоры 
124 ұңғыманы құрады. Қолда бар қорды тиімді пайдалану мақсатында ПҚҚР 
өндіру қарқынын арттыру бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. Басқа іс-шаралардың 
қатарында жер қабатын гидрологиялық жолмен жару және ұңғымаларды тұзбен 

және қышқылмен өңдеу жөніндегі бағдарламалар іске асырылуда. 2009 жылы 
ПҚҚР компаниясының кен орындарында өндіру қарқынын арттыру мақсатында 
24 ұңғымада жер қабатын гидрологиялық жолмен жару жұмыстары және 5 
ұңғымада ұңғыманың забой жанындағы аймағын тұз қышқылымен өңдеу бойын-
ша іс-шаралар өткізілді.

2009 жылдың бірінші жартысында  кен орнын қазбалау барысында кеніштердің 
режимін, жер қабатының қысымының түсу қарқынын, жер қабатындағы 
сұйықтықтардың физикалық-химиялық сипаттары мен құрамының өзгерістерін 
зерделеу, жер қабатын аршу мен ұңғымалардың өнімділігін жақсартудың 
тиімді  әдістерін бағалау, сондай-ақ ұңғымаларды іске пайдаланудың ұтымды 
режимдерін айқындау мақсатында, Солтүстік Нұралы кен орнында сынақтық 
пайдалану іске асырылды.     Ұңғымаларда геологиялық-геофизикалық жұмыстар 
кешені жүргізілді. 
Сынақтық пайдалану Жобасына сәйкес Тұзкөл кен орнында 2009 жылғы мамыр 
айынан бері сынақтық пайдалану іске асырылуда.
  
2009 жылы  «ПҚВИ» компаниясының келісімшарттық аумағында жүргізілген 
геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша «Смарт Инжини-
ринг» ЖШС компаниясы Оңтүстік-Шығыс Досжан кен орнының және Досжан кен 
орнының Солтүстік-Батыс учаскесінің мұнай мен газ қорларын шұғыл есептеу 
бойынша есепхаттар жасады. Қорлар ҚР ҚМК балансына қабылданды.  

АҚ (ПҚҚР) – Қазақстан Республикасында тіркелген және Оңтүстік Торғай алабындағы 
Құмкөл, Оңтүстік Құмкөл, Қызылқия, Арысқұм, Майбұлақ, Шығыс Құмкөл және Солтүстік 
Нұралы мұнай кен орындары мен барлау блоктарын қазбалауды жүзеге асыратын мұнай 
өндіруші компания.
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АО «ПетроКазахстан 
Кумколь Ресорсиз» 

По состоянию на 01.01.2009 остаточные извлекаемые запасы нефти «Пе-
троКазахстан Кумколь Ресорсиз» составляют 53891,3 тыс. тонн.
 

В 2009 году пересчет запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них 
попутных компонентов проводился на месторождениях Арыскум, Кызылкия, 
Южный Кумколь.

По результатам проведенных работ был получен прирост нефти по месторож-
дениям: Арыскум - 4462 тыс. тонн, Кызылкия – 7543 тыс. тонн, Южный Кум-
коль - 3303 тыс. тонн.

В общей сложности за 2009 год в целях уточнения и выработки запасов неф-
ти и газа на разрабатываемых месторождениях было пробурено 70 скважин с 
общей проходкой 103826 м. Из их числа пущены в эксплуатацию 67 добываю-
щих скважин, при этом объем дополнительной добычи нефти достиг 344,6 тыс. 
тонн. В целом по всем разрабатываемым месторождениям действующий экс-
плуатационный добывающий фонд на 1 августа 2010 года составил 496 сква-
жин. Действующий нагнетательный фонд по разрабатываемым месторожде-
ниям составил 124 скважины. С целью эффективного использования имею-
щегося фонда ПККР проводятся работы по интенсификации добычи. В чис-
ле прочих мероприятий реализуются программы по гидроразрыву пласта и 
соляно-кислотной обработке скважин. За 2009 год на месторождениях ПККР с 

целью интенсификации добычи был проведен гидроразрыв пласта на 24 сква-
жинах, и на 5 скважинах мероприятия по обработке соляной кислотой приза-
бойной зоны скважины.

В первом полугодии 2009 года на месторождении Северный Нуралы проведе-
на пробная эксплуатация с целью изучения режима залежей, темпов падения 
пластового давления, изменений физико-химических свойств и состава пласто-
вых флюидов в процессе разработки месторождения, оценки эффективных ме-
тодов вскрытия пластов и улучшения продуктивности скважин и определения 
оптимальных режимов эксплуатации скважин.     На скважинах проведен ком-
плекс геолого-геофизических работ . 

Согласно Проекта Пробной эксплуатации на  месторождении Тузколь с мая 
2009 года   ведется пробная эксплуатация.
  
В 2009 году на контрактной территории компании «ПКВИ» по результатам про-
веденных геологоразведочных работ,  компанией ТОО «Смарт Инжиниринг» 
составлены  Отчеты по оперативному подсчету запасов нефти и газа место-
рождения Юго-Восточный Дощан  и Северо-Западного участка месторождения 
Дощан. Запасы приняты на баланс  ГКЗ РК.  

(ПККР) – нефтедобывающая компания,  резидент Республики Казахстан, осуществля-
ющая разработку нефтяных месторождений и блоков разведки в Южно-Тургайском бас-
сейне: Кумколь Южный, Южный Кумколь, Кызылкия, Арыскум, Майбулак, Восточный Кум-
коль и Северный Нуралы.



PetroKazakhstan 11

PetroKazakhstan

As of January 1, 2009, the remaining recoverable oil reserves of PetroKazakhstan 
Kumkol Resources amounted to 53,891.3 thousand tons.
 

Reserves of oil, gas, condensate and associated components contained in them was 
re-estimated in 2009 for Aryskum, Kyzylkiya and South Kumkol fields.

Based on the estimates made, incremental oil reserves amounted to 4,462 thousand 
tons for Aryskum, 7,543 thousand tons for Kyzylkiya and 3,303 thousand tons for South 
Kumkol.

Overall, 70 wells with a total meterage of 103,826 m were drilled in 2009 to update and 
produce oil and gas reserves in the developed fields. This includes 67 producing wells 
that were put into operation. The resulting incremental oil production reached 344.6 
thousand tons. In general, the total producing well stock for all fields being developed 
reached 496 wells as of August 1, 2010. The injection well stock for developed fields 
amounts to 124 wells. To ensure efficient use of the existing well stock, PKKR takes 
stimulation measures. Other measures include reservoir hydraulic fracturing and well 
acid treatment programs. In 2009, hydraulic fracturing was done on 24 wells and well 
bottom zone acid treatment was done on 5 wells to stimulate oil recovery at PKKR 
fields.

In the first half of 2009 the pilot operation was launched at North Nuraly to study the 
reservoir condition, formation pressure decline rates, and changes in physical-chemical 
properties and compositions of formation fluids in the course of field development, 
to assess efficient formation drilling techniques, to improve well productivity and to 
determine the optimal well production conditions.     A number of geological surveys 
were made on the wells. 

According to the Pilot Operation Project, the pilot operation was launched at Tuzkol 
field from May 2009.
  
In 2009, based on geological surveys completed for PKVI’s contractual territory, Smart 
Engineering LLP issued Reports on the Current Estimation of Oil and Gas Reserves for 
South East Doshchan Field and the North-West Part of Doshchan Field. The reserves 
were entered in the balance sheet of the RK State Reserves Committee.  

Kumkol Resources JSC (PKKR) is an oil producing company, resident of the Republic of 
Kazakhstan, engaged in development of oil fields and exploration blocks in the South Turgai basin: 
Kumkol South, South Kumkol, Kyzylkiya, Aryskum, Maibulak, East Kumkol and North Nuraly.
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Мұнай өндіру
/ Добыча нефти / Oil Production

The annual production of PetroKazakhstan 
Group over the past five years was about 6.4 
million tons of oil. In 2010 PKKR is going to 

achieve the oil production of 3.030 million tons.
 

As part of the production enhancement measures, 
hydraulic fracturing efforts were continued in 2010 to 
increase reservoir recovery. Hydraulic fracturing will 
be done on 42 wells in 2010. The company drilled 
19 exploration wells in 2009, with 16 wells being 
successful.
 

In 2009, the overall oil production by PetroKazakhstan 
Inc. (including PKKR, and 50% shares in JV 
Kazgermunay and JV Turgai Petroleum) was 6.2 
million tons (48.6 million barrels). 

Ежегодная добыча Группы ПетроКазахстан 
на протяжении последних пяти лет соста-
вила приблизительно 6,4 млн. тонн нефти. 

В 2010 году ПККР планирует достичь объема до-
бычи 3 030 млн. тонн нефти.
 
 В рамках мероприятий по увеличению добычи в 
2010 году были продолжены работы по гидрораз-
рыву пласта, позволяющие увеличить его нефте-
отдачу. В 2010 году гидроразрыв будет осущест-
влен на 42 скважинах. В 2009 году компания про-
бурила 19 разведочных скважин, 16 из них были 
успешными.
 

За 2009 год общий объем добычи «ПетроКазах-
стан Инк.» (включая ПККР, 50% доли в СП «Каз-
гермунай» и СП «Тургай Петролеум») составил 
6,2 млн. тонн нефти (48,6 млн. баррелей) 

Соңғы бес жыл ішінде ПетроҚазақстан 
Тобының жыл сайынғы өндіру көлемі ша-
мамен 6,4 млн. тонна  мұнайды құрады. 

2010 жылы ПҚҚР өндіру көлемін 3 030 млн. тонна 
мұнайға дейін жеткізуді жоспарлап отыр.
 
Өндіру көлемін арттыру жөніндегі іс-шаралардың 
шеңберінде 2010 жылы жер қабатын гидрологиялық 
жолмен жару бойынша жұмыстар жалғастырылды, 
бұл жер қабатынан мұнай шығуын арттыруға 
мүмкіндік береді. 2010 жылы гидрологиялық жол-
мен жару жұмысы 42 ұңғымада жүзеге асырылатын 
болады. 2009 жылы компания 19 барлау ұңғымасын 
бұрғылады, оның ішінде 16 ұңғыма сәтті болды.
 
2009 жылы «ПетроҚазақстан Инк.» (соның ішінде 
ПҚҚР, «Қазгермұнай» БК мен «Торғай Петроле-
ум» бірлескен кәсіпорнындағы 50% үлес) өндірген 
мұнайдың жалпы көлемі 6,2 млн тоннаны (48,6 млн 
баррель) құрады.

Based on 2009 results, PetroKazakhstan Inc. is the 
third among oil producing companies of Kazakhstan 
in terms of oil production volumes.

По результатам 2009 года по объему добычи неф-
ти «ПетроКазахстан Инк»  занимает 3 место сре-
ди нефтедобывающих компаний Казахстана.

Мұнай өндіру көлемі бойынша 2009 жылдың 
нәтижелеріне сәйкес «ПетроҚазақстан Инк.» 
компаниясы Қазақстанның мұнай өндіруші 
компанияларының арасында 3-ші орынды алады.
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Геологиялық барлау 
және бағалау
/ Геологоразведка и оценка / Geological Exploration and Assessment

Әдетте, «ПетроҚазақстан» компаниясының кен орындарының өнімді 
аймақтары аса үлкен емес тереңдікте – 760 м мен 1830 м аралығында 
орналасқан, ал жуықта бұрғыланған ұңғымалардың кейбіреуі 2300 мет-

рден 3550 метрге дейінгі тереңдікте өнімді қабаттарға жетті. «ПетроҚазақстан» 
компаниясының кен орындарының мұнайлы қабаттарының кеуектілігі жоғары 
және сіңірімділік деңгейі де жоғары, олардағы мұнай – жеңіл, күкірті аз, 
тығыздығы API шәкілі бойынша 37° - 44° аралығында және құрамындағы 
күкірт 0,4%-дан кем. Осы қолайлы сипаттар «ПетроҚазақстан» компаниясына 
өзінің кен орындарын шығынды аз жұмсай отырып қазбалауға, мұнай өндіруді 
іске асыруға және қайта өңдеуге мүмкіндік береді.
 
Барлау жұмыстары бағдарламасының нәтижесінде өндіруге арналған 
қолданыстағы лицензиялардың шеңберінде Қызылқия мен Арысқұм кен 
орындарында қорлар анықталды. Жетістіктердің бірі Арысқұм кен орнындағы 
газ қалпағының астында орналасқан, бұрын зерттелмеген мұнайлы құм 
коллекторларының ашылуы болды. Бұл Компанияның лицензиялары бойын-
ша аталған геологиялық бағыттағы мұнай шоғырларын қазбалаудың мүлде 
жаңа концепциясын ашып берді, оны Компания сейсмикалық зерттеулер мен 
барлау ұңғымаларын бұрғылаудың көмегімен  2010 жылы да  дамытып келеді. 

2009 жылы компания 17 барлау және бағалау ұңғымасын бұрғылады, оның 
ішінде 12 ұңғымадан мұнай ағыны алынды. № 1928 келісімшарттық аумақтағы 
геологиялық барлау жұмыстарының шеңберінде, Батыс Қарабұлақ-1 
ұңғымасын байқап көру мен сынақ жүргізу барысында пісу әдісі арқылы бор 

шөгінділерінен газ факторы төмен мұнай алынды. Кемер-3 ұңғымасында жер 
қабатын гидрологиялық жолмен жаруды іске асырғаннан кейін пісу барысын-
да юра шөгінділерінен тәулігіне 2 м3 сұйықтық алынды, сулану дәрежесі – 
56%. Бұл лицензиялық алаңның шығыс бөлігіндегі мұнай нышандары білінген 
алғашқы ұңғыма. 

№ 1057 лицензиялық алаңда, Тұзкөл-18 ұңғымасында сулану дәрежесі 45 % 
болғанда шығымы тәулігіне 55 м3 құрайтын мұнай ағыны алынды, бұл борлы 
шөгінділерден мұнай алынған алғышқы ұңғыма. Досжан-18 ұңғымасындағы 
№ 951 лицензиялық алаңда PZ шөгінділерінен үзік-үзік атқылаған мұнай 
алынды. Орташа тәуліктік шығым 10 м3 сұйықтықты құрады. 2Д және 3Д 
сейсмикалық барлаудың жалпы көлемі 2009 жылы тиісінше 80 қума км және 388 
шаршы км құрады. 

Арысқұм кен орнында, № 407 ұңғымада Қарағансай қабатының ортаңғы 
юралық шөгінділерінен шығымы тәулігіне 76 м3 құрайтын мұнай ағыны алын-
ды.  2010 жылдың бірінші жартысында № 1928 келісімшарттық аумақта 2 ұңғыма 
бұрғыланды. Батыс Қарабұлақ-1 ұңғымасын байқап көру мен сынақ жүргізу ба-
рысында 1431-1443 м аралығында арысқұм горизонтының төменгі неоком 
шөгінділерінен мұнайдың өнеркәсіптік  ағыны алынды. 12 мм тежегіш кезінде 
ұңғыманың орташа тәуліктік шығымы – тәулігіне 146 тонна, сулану дәрежесі – 0%.

Жүргізілген геологиялық барлау жұмыстарының нәтижесінде Батыс Қарабұлақ 
кен орны ашылды. 

«ПетроҚазақстан» компаниясының барлау мен өндіру бойынша барлық жұмысы Орталық 
Қазақстанның оңтүстігіндегі Оңтүстік Торғай алабындағы 80 000 км2 аумақта жүзеге асырылады. 
Қазіргі кезде «ПетроҚазақстан» компаниясында жалпы ауданы шамамен 16 мың км2 5 
лицензиялық барлау аумағы бар. «ПетроҚазақстан» компаниясы небары 11 кен орнындағы 
үлесті иеленеді.
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Как правило, продуктивные зоны месторождений компании «ПетроКа-
захстан» расположены на относительно небольшой глубине – от 760 
до 1830 м, а некоторые из недавно пробуренных скважин достигли про-

дуктивных слоев на глубине от 2300 м до 3550 м. Нефтеносные слои место-
рождений «ПетроКазахстан» имеют высокую пористость и высокий уровень 
проницаемости, находящаяся в них нефть – легкая, малосернистая, с плот-
ностью от 37° до 44° по шкале API и содержанием серы менее 0,4%. Эти 
благоприятные характеристики позволяют «ПетроКазахстан» разрабаты-
вать свои месторождения, вести добычу и перерабатывать нефть при низ-
ких затратах.
 
Благодаря программе разведочных работ были обнаружены запасы в пре-
делах существующих лицензий на добычу на месторождениях Кызылкия и 
Арыскум. Одним из достижений стало открытие ранее неисследованных не-
фтеносных песчаных коллекторов, расположенных под газовой шапкой ме-
сторождения Арыскум. Это раскрыло совершенно новую концепцию разра-
ботки нефтяных залежей в данном геологическом направлении на лицензи-
ях Компании, которую Компания развивает и в 2010 году с помощью сейсми-
ческих исследований и бурения разведочных скважин. 

В 2009 году компанией было пробурено 17 разведочных и оценочных сква-
жин, из них на 12 скважинах получены притоки нефти. В рамках геологораз-
ведочных работ на контрактной территории 1928, при опробовании и испы-
тании на скважине Западный Карабулак-1 методом свабирования из отло-

жений мела получена нефть с низким газовым фактором. В скважине Ке-
мер-3 после проведения гидроразрыва пласта при свабировании из отло-
жений юры получено 2 м3/сут. жидкости, с обводненностю- 56%. Это пер-
вая скважина на восточной части лицензионной площади, где был получен 
признак  нефти. 

На западной части лицензионной площади 1057, в скважине Тузколь-18 по-
лучен приток нефти с дебитом 55 м3/сут при обводненности 45 %, это пер-
вая скважина, получившая нефть из меловых отложений. На лицензионной 
площади 951 на скважине Дощан-18 из отложений PZ получен периодиче-
ский фонтанный приток. Среднесуточный дебит составил- 10 м3/жидкости. 
Общий объем 2Д и 3Д сейсморазведки в 2009 году составил 80 пог.км. и 388 
кв.км соответственно. 

На месторождении Арыскум, на скважине 407 получен приток нефти деби-
том 76 м3/сут. из отложений средней юры карагансайской свиты. На первое 
полугодие 2010 года на контрактной территории 1928 пробурены 2 разве-
дочные скважины. При опробовании и испытании скважины Западный Кара-
булак 2 в интервале 1431-1443м получен промышленный приток нефти из 
отложений нижнего неокома, арыскумского горизонта. При 12 мм штуцере 
среднесуточный дебит скважины- 146 тн./сут., обводнённость - 0%.

В результате проведенных геологоразведочных работ открыто месторожде-
ние Западный Карабулак. 

Вся деятельность компании «ПетроКазахстан» по разведке и добыче осуществляется на 
территории 80 000 км2 в Южно-Тургайском бассейне на юге Центрального Казахстана. В 
настоящее время у «ПетроКазахстан» 5 разведочных лицензионных территорий общей 
площадью около 16 тыс. км2. Всего «ПетроКазахстан» имеет долю в 11 месторождениях.
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Typically, productive zones of PetroKazakhstan’s fields are located at 
a relatively small depth of 760 to 1,830 m, while some of the recently 
drilled wells reached productive zones at the depth of 2,300 m to 3,550 

m. Oil-bearing strata of PetroKazakhstan’s fields have high porosity and high 
permeability, and contain light sweet oil with density of 37 to 44 API degrees and 
sulfur content below 0.4%. These favorable conditions allow PetroKazakhstan to 
develop its fields, and to produce and process crude oil at low cost.
 
Thanks to the exploration program, reserves were found within the limits of 
the existing production licenses at Kyzylkiya and Aryskum fields. One of the 
achievements was the discovery of oil-bearing sand reservoirs, located under 
the gas cap of Aryskum field, that were not explored earlier.  This opened a 
brand new concept in developing oil deposits in this geographical area under the 
сompany's licenses that the сompany continues to follow in 2010 as well, using 
seismic surveys and drilling new exploration wells. 

In 2009, the сompany drilled 17 exploration and appraisal wells with 12 wells 
showing oil inflows. Within the framework of geological exploration efforts 
in contractual area 1928, crude oil with a low gas factor was produced from 
Cretaceous deposits during testing and swabbing at West Karabulak-1 well. 
Kemer-3 well produced 2 m3/day of fluid from Jurassic deposits and showed 
water cut of 56% after hydraulic fracturing and swabbing. This is the first well in 
the eastern part of the licensed area where oil indications were obtained. 

Tuzkol-18 well in the western part of license area 1057 produced oil inflow of 55 
m3/day at water cut of 45%. This is the first well producing oil from Cretaceous 
horizons. Doshchan-18 well in license area 951 produced an intermittent oil flow 
from PZ horizons. The average daily fluid flow rate totaled 10 m3. The overall 2D 
and 3D seismic surveys in 2009 reached 80 km and 388 km2 respectively. 

Well 407 at Aryskum field produced oil flow of 76 m3/day from Middle Jurassic 
deposits of Karagansay group. In the first half of 2010, two exploration wells were 
drilled in contractual area 1928. West Karabulak-2 well produced commercial oil 
inflow from Lower Neocomian deposits of the Aryskum horizon in the range of 
1431-1443 m during well testing. With a 12 mm flow choke the average daily flow 
rate from the well reached 146 t/day with water cut of 0%.

The exploration efforts resulted in discovery of West Karabulak field. 

All exploration and development efforts of PetroKazakhstan are performed in an 80,000 km2 area 
in South Turgai Basin in the south of Central Kazakhstan. PetroKazakhstan currently has 5 licensed 
exploration territories with a total area of about 16 thousand km2. PetroKazakhstan has shares in 
11 fields.



PetroKazakhstan16

Газды пайдаға
жарату бағдарламасы
/ Программа утилизации газа / Gas Utilization Program
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Ілеспе газды пайдаға жарату бағдарламасы бірқатар маңызды экологиялық 
мәселелерді шешеді: газдың жағылуы мен ауаға шығарылуына, мұнайдың ұсақ 
бөлшектерінің атмосфераға буланып ұшуына жол берілмейді, мұнайдың төгілуі 

мен топырақтың ластану ықтималдығы азаяды, өндірістің өртке қарсы қауіпсіздігі 
айтарлықтай жақсарады. Ілеспе газды экологиялық жағынан қауіпсіз түрде пайда-
лану – «ПетроҚазақстан» компаниясы үшін басым бағыт. 2006 жылғы 15 маусымда 
ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі ПҚҚР компаниясының Газды 
пайдаға жарату бағдарламасын бекітті де, компания республикада алғашқылардың 
бірі болып ілеспе газды тиімді пайдалануға бағытталған жобаларды іске асыруға 
кірісті. Соңғы бес жылда «ПетроҚазақстан» компаниясы ілеспе газды жинау, тасы-
малдау және кері айдау бойынша бірқатар ірі жобаларды іске асырды. Компания газ-
ды пайдаға жарату бойынша бағдарламаны орындауға 150 млн АҚШ долларынан 
астам қаражат инвестициялайды. Оның іске асырылуы үстіміздегі жылдың соңына 
қарай Компанияның кен орындарындағы ілеспе газдың 100% пайдаға жаратылуын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп күтілуде.

2008 жылы компания Арысқұм мен Қызылқия кен орындарында газды толық пайдаға 
жарату нысандарының құрылысын сәтті аяқтады. Жоғарыда аталған кен орында-
рында қатқа газды айдау жер қабатындағы қысымды қалыпты ұстап тұруға, жер 
қабатының мұнай берілісін арттыруға, сондай-ақ атмосфераға ластағыш заттардың 
шығарылуын елеулі түрде азайтуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ Майбұлақ кен 
орнындағы газды пайдаға жарату жобасы бойынша барлық құрылыс-құрастыру 
жұмыстары толық аяқталып, мемлекеттік комиссия оны 2009 жылдың басында іске 
пайдалануға қабылдады.

тұтастай алғанда, «ПҚҚР» АҚ-ның өндірістік қуаттылықтары мұнай өндіру 
нәтижесінде шығарылатын ілеспе газды төмендегі жолмен пайдаға жаратуға 
мүмкіндік береді:
- электр қуатын өндіру 
- газды қатқа (газ қалпағына) кері айдау 
- мұнай дайындауға арналған қондырғылардың (пештер, ілеспе газды ішінара пай-
далана отырып, оны пайдаға жаратуға мүмкіндік беретін қос құрамдасты газ гене-
раторлары) жұмысын қамтамасыз ету үшін газды өздерінің мақсатында пайдалану.

Құмкөл кен орнында жоба екі бөлікке бөлінді:
Бірінші саты – бұл газды жер қабатына айдайтын станцияның құрылысы, бустерлік  және 
қысым беретін компрессорларды құрастыру. Екінші саты бүкіл инфрақұрылымның 
бір жүйеге біріктірілуін, Құмкөлдің барлық топтық қондырғыларынан келетін 

құбырлардың өстік газ құбырына келтірілуін, содан кейін ілеспе газдың Құмкөлдегі 
газды пайдаға жарату жөніндегі бұрыннан бар қуаттылықтарға тасымалдануын 
қамтиды. Қазіргі кезде барлық жұмыстар аяқталып, іске пайдалануға берілді.

Өзінің жұмысында «ПетроҚазақстан» ілеспе газды пайдаға жарату қуаттылықтары 
кен орындарын жайғастырудың жалпы инфрақұрылымының дамуынан кенжелеп 
қалмауға тиіс, сондай-ақ ілеспе газды пайдаға жарату қуаттылықтарын дамыту жап-
сарлас жатқан активтердің (кен орындарының) болашақта игерілуін ескере отырып 
жүзеге асырылуға тиіс деген қағиданы ұстанады, бұл келешек мүмкіндіктері азырақ 
кен орындарының ілеспе газын пайдаға жарату бойынша шығындарды тұтастай 
алғанда азайтуға мүмкіндік береді. Газды пайдаға жарату нысандарын іске қосу 
компанияның әлеуметтік жауапкершілігінің және табиғи ресурстарға қамқорлықпен 
қарауының айқын үлгісі болып табылады. 

2009 жылғы мамыр айынан бастап Құмкөлде өндірілетін газды толық пайдаға жара-
ту мәселесі шешілді. Құмкөлді қазбалау кезеңінде осы кен орнында газды пайдаға 
жаратуға арналған келесі нысандар іске пайдалануға енгізілді:
-  2004 жылғы наурыз – газ-турбиналы электр станциясы (ГТҚ), газ тұтыну көлемі 

жылына 160 млн. текше метрге дейін. «ПҚҚР» АҚ аумағынан ГТҚ-ға жылына 80 
млн. текше метрге дейін газ беріледі.  Қалған 50%-ы «ТП» АҚ аумағынан беріледі.

-  2007 жылғы желтоқсан – Газды жер қабатына айдау жөніндегі жүйе, газ айдау 
көлемі жылына 51,1 млн. текше метрге дейін.

-  2009 жылғы мамыр – газ жинау жүйесінің 2-ші кезегі, ол бұрын газ жинау жүйесімен 
қамтылмаған кәсіпшілік нысандарын газды пайдаға жарату нысандарына жалғауға 
мүмкіндік берді. Қазіргі сәтке қарай жобада көзделген барлық учаскелердің (№№ 
1, 3, 4, 2 және 6) құрылысы аяқталып, іске пайдалануға енгізілді, бұл ГҚ-21, ГҚ-
22, ГҚ-23, ГҚ-24, ГҚ-09, ГҚ-14, ГҚ-18, МҚОП, ГҚ-08, ГҚ-20, ГҚ-19 қондырғыларынан 
газ жинауды жүзеге асыруға жағдай жасады. Төселген газ құбыр желілерінің жал-
пы ұзындығы 15 197,0 метрді құрады. Құмкөлде ілеспе газды пайдаға жарату бой-
ынша іске асырылған жобаларға 80,2 миллион доллар жұмсалды.  Жоғарыда 
аталған нысандарды іске пайдалану Құмкөл мен Оңтүстік Құмкөлде өндірілетін 
газдың толық пайдаға жаратылуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Қазіргі кезде Құмкөл кен орнын электр қуатымен іркіліссіз қамтамасыз ете отырып, 
пайдаға жаратылатын газдың көлемін арттыру мақсатында жиынтық қуаттылығы  50 
мВт болатын қосымша газ-турбиналы қондырғылардың (№4 және №5) құрылысын 
салу жобасы іске асырылуда. Бұл нысандар іске пайдалануға 2010 жылғы 
желтоқсанда енгізіледі деп күтілуде.  
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Программа утилизации попутного газа решает ряд важных экологиче-
ских проблем: исключаются сжигание и выбросы газа, испарение лег-
ких фракций нефти в атмосферу, сокращается вероятность разлива 

нефти и загрязнение грунта, существенно повышается пожарная безопас-
ность производства. Экологически безопасное использование попутного газа 
– приоритет для «ПетроКазахстан». 15 июня 2006 года Министерство энерге-
тики и минеральных ресурсов РК утвердило Программу по утилизации газа 
ПККР, и компания одной из первых в республике начала реализацию проек-
тов, направленных на эффективное использование попутного газа. За послед-
ние пять лет «ПетроКазахстан» реализовал ряд крупных проектов по сбору, 
транспортировке и обратной закачке попутного газа. Компанией инвестиру-
ется свыше 150 млн долларов США на выполнение программы по утилиза-
ции газа. Ожидается, что ее реализация позволит обеспечить 100%-ную ути-
лизацию попутного газа на месторождениях компании к концу текущего года.

В 2008 году компания успешно завершила строительство объектов полной 
утилизации газа на месторождениях  Арыскум и Кызылкия. Закачка газа в 
пласт на вышеуказанных месторождениях позволяет поддерживать пласто-
вое давление, повышать нефтеотдачу пласта, а также обеспечивать суще-
ственное сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Также 
были полностью завершены все строительно-монтажные работы по проекту 
утилизации газа на месторождении Майбулак, который принят госкомиссией 
в эксплуатацию в начале 2009 года. 

В целом, производственные мощности АО «ПККР» позволяют утилизи-
ровать попутный газ, добываемый в результате добычи нефти путём:
- выработки электроэнергии 
- обратной закачки газа в пласт (газовую шапку) 
- использования газа на собственные нужды для обеспечения работы стацио-
нарных установок по подготовке нефти (печи, двухкомпонентные газовые генера-
торы, которые позволяют утилизировать попутный газ, частично его используя). 

На месторождении Кумколь проект был разделен на две части:
Первая фаза – строительство станции для закачки газа в пласт, монтаж бу-
стерных и нагнетательных компрессоров. Вторая фаза представляет собой 
объединение всех сооружений газовой инфраструктуры в одну систему, под-
вод труб от всех групповых установок Кумколя к осевому газопроводу, с даль-
нейшей транспортировкой попутного газа на существующие мощности по ути-

лизации газа на Кумколе. В настоящее время все работы завершены и сда-
ны в эксплуатацию. 

В своей работе компания «ПетроКазахстан» придерживается принципа, что 
мощности по утилизации попутного газа не должны отставать от развития об-
щей инфраструктуры обустройства месторождений, а также развитие мощ-
ностей по утилизации попутного газа должны осуществляться с учётом осво-
ения прилегающих активов (новых месторождений) в будущем, что позволит 
снизить в целом затраты на утилизацию попутного газа менее перспективных 
месторождений. Пуск в эксплуатацию объектов утилизации газа является яр-
ким примером социальной ответственности компании и ее бережного отноше-
ния к природным ресурсам. 

С мая 2009 года вопрос полной утилизации газа, добываемого на Кумколе, ре-
шен. За период разработки Кумколя на этом месторождении были введены в 
эксплуатацию следующие объекты утилизации газа:
-     Март 2004 года - газовая турбинная электростанция (ГТУ) с объемом по-

требления газа до 160 млн.м3 в год. С территории АО «ПККР» на ГТУ по-
дается до 80 млн.м3 газа в год.  Остальные 50% подаются с территории 
АО «ТП».

-     Декабрь 2007 года – Система по закачке газа в пласт с объемом нагнета-
ния газа до 51,1 млн.м3 в год.

-      Май  2009 года - 2 очередь системы сбора газа, которая позволила подклю-
чить к объектам утилизации газа промысловые объекты, ранее не охвачен-
ные газосборной системой. На сегодня завершены строительством и вве-
дены в эксплуатацию все участки, предусмотренные проектом (№№ 1, 3, 4, 
2 и 6), что позволило осуществлять сбор газа с ГУ-21, ГУ-22, ГУ-23, ГУ-24, 
ГУ-09, ГУ-14, ГУ-18, ЦППН, ГУ-08, ГУ-20, ГУ-19. Общая протяженность про-
ложенных газовых трубопроводов составила 15 197,0 метра.

На проекты утилизации газа, реализованные на Кумколе, было затрачено 
80,2 млн.$.  Эксплуатация вышеуказанных объектов позволяет обеспечивать 
полную утилизацию газа, добываемого на Кумколе и Южном Кумколе. В на-
стоящее время с целью увеличения объема утилизируемого газа с беспере-
бойным обеспечением электроэнергией м/р. Кумколь, реализуется проект по 
строительству дополнительных газотурбинных установок (№4 и №5) с сум-
марной мощностью 50 мВт. Ввод в эксплуатацию данного объекта ожидает-
ся в декабре 2010 года.  
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The Gas Utilization Program addresses a number of major environmental 
problems: discontinuation of gas flaring, gas emissions and evaporation of 
light ends into the air, a reduced risk of oil spills and soil contamination, as 

well as substantial improvement of fire safety. The environmentally safe utilization 
of associated gas is of high priority for PetroKazakhstan. On June 15, 2006, 
the RK Ministry of Energy and Mineral Resources approved the Gas Utilization 
Program for PKKR, and the company was among the first to implement projects 
for efficient associated gas utilization. For the past five years, PetroKazakhstan 
implemented a number of major projects for gathering, transportation and 
reinjection of associated gas. The company has invested over 150 million US 
dollars in implementation of its gas utilization program. By the end of this year 
the company is expected to have 100% utilization of associated gas at its field 
thanks to this program.

In 2008 the company successfully completed the construction of full gas utilization 
facilities in Aryskum and Kyzylkiya fields. Gas injection into formations at these 
fields allows maintaining the required formation pressure, increasing the reservoir 
recovery, and reducing environmental emissions substantially. The company 
has also completed all construction and installation operations under the Gas 
Utilization Project in Maibulak field, which was accepted for operation by the state 
committee early in 2009.

Generally, PKKR’s facilities utilize associated gas produced during crude 
oil extraction by:
- generating electric power;
- re-injecting gas into the formation (gas cap);
- using gas for internal needs in operation of stationary oil treatment facilities 
(heaters and two-component gas generators, which utilize associated gas by 
consuming a part of it).

In Kumkol the Project was divided into two phases:
Phase 1: construction of a gas injection station, and installation of booster and 
injection compressors.
Phase 2: integration of all gas infrastructure facilities into the same system, 
construction of pipelines from all group stations in Kumkol to the main gas line 
with further transportation of associated gas to the existing gas utilization facilities 
in Kumkol. At this point, all operations have been completed and commissioned.
PetroKazakhstan’s operational principle is that its gas utilization capacity must 

be in line with the development of its overall field infrastructure, and that its gas 
utilization facilities must develop with due account for future development of 
adjacent assets (new fields), which will reduce overall gas utilization expenses 
for less productive fields.

The commissioning of gas utilization facilities explicitly demonstrates the 
company’s social responsibility and care for natural resources. A full gas utilization 
was ensured at Kumkol field from May 2009. In the course of development efforts 
at this filed, the following gas utilization facilities were put into operation:

- In March 2004: a gas turbine power plant (GTPP) consuming up to 160 
million m3 of gas per year. Around 80 million m3 of gas is annually supplied 
to the GTPP form PKKR’s sites. The remaining 50% are supplied from Turgai 
Petroleum’s sites.

- In December 2007: a gas injection system with a gas injection capacity of up 
to 51.1 million m3 per year.

- In May 2009: the 2nd phase of the gas gathering system that connected field 
areas that were not covered by the gas gathering system before to the gas 
utilization facilities. Today all sites (No.1, 3, 4, 2 and 6) have been constructed 
and commissioned under the project, which allows gathering gas from GS-21, 
GS-22, GS-23, GS-24, GS-09, GS-14, GS-18, CPF, GS-08, GS-20, and GS-
19. The total length of the gas pipelines laid is 15,197 meters.

More than $80.2 million were spent on the gas utilization projects implemented 
at Kumkol. The operation of the above facilities ensures a full utilization of gas 
produced at Kumkol and South Kumkol.

To increase gas utilization capacities and to ensure uninterrupted electric power 
supply to Kumkol, a project for installation of additional gas turbine units (No. 
4 and 5) with a total capacity of 50 MW is ongoing at Kumkol. These units are 
expected to be commissioned in December 2010.
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Қауіпсіздік техникасы 
және қоршаған ортаны қорғау 
/ Техника безопасности и охрана окружающей среды / Safety and environmental protection

ПетроҚазақстан компаниясының өнеркәсіп қауіпсіздігі, еңбекті қорғау 
және қоршаған ортаны қорғау саласындағы басым міндеттері қауіпсіз 
еңбек жағдайларын қамтамасыз ету, компанияның қызметкерлерінің 

және компанияның өндірістік нысандары жұмыс істейтін аудандарда тұратын 
халықтың денсаулығын қорғау болып табылады. Осы мақсаттарда компанияның 
бөлімшелерінде халықаралық стандарттар ендірілді:  ISO 14001:2004 экологиялық 
менеджменті стандарты 2008 жылы ПҚОП компаниясында, ал 2009 жылы  ПҚОСИ 
компаниясында, сондай-ақ маркетинг және тасымалдау нысандарында табы-
сты ендірілді.  OHSAS 18001:2007 еңбекті қорғау және өнеркәсіп қауіпсіздігі 
менеджменті стандарты ПҚОСИ, ПҚОП және ПҚСҮ бөлімшелерінде ендірілді. ҚТ 
және ДЕҚОҚ саласындағы 2009 жылғы негізгі жетістіктер: 

Мұнай өндіру бөлімшесі 
• ПҚҚР Еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды басқару жүйесі әзірленді, оған 

қауіпсіздік пен еңбекті қорғау бойынша барлық қажетті ережелер, процедура-
лар мен нұсқаулықтар кіреді.

• ПҚҚР нысандарының өнеркәсіптік қауіпсіздігінің мағлұмдамасы әзірленді.
• 2008-2009 жылдары іске пайдалануға енгізілген өндірістік нысандарды еңбек 

жағдайлары бойынша аттестациялау іске асырылды.

• Әлсіз радиобелсенді сұйық қалдықтар, соның ішінде өткен жылдардан қалған 
қалдықтар түгелдей пайдаға жаратылды.

Мұнай өңдеу бөлімшесі  
• Қазаға әкелетін жазатайым оқиғалар және ауыр салдарларға соқтыратын жа-

затайым оқиғалар бойынша, сондай-ақ ірі төтенше жағдайлар, өрттер мен 
елеулі экологиялық жайттар бойынша нөлдік көрсеткіштер.  

• Жыл бойы ПҚОП компаниясында және мердігерлік ұйымдарда жол-көлік 
оқиғаларының, тұтану мен өрт шығу жағдайларының болмауы. 

• OHSAS 18001:2007 қауіпсіздік және еңбекті қорғау менеджменті жүйесін ендіру 
бойынша үлкен жұмыс атқарылды. Сыртқы халықаралық аудитордың оң мәнді 
қорытындысы алынды.

Маркетинг және тасымалдау бөлімшелері 
• «ПетроҚазақстан» компаниясы мен мердігерлік ұйымдардың жұмыскерлерімен 

жазатайым жайттар мен оқиғалардың болмауы.
• OHSAS 18001:2007 еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау және ISO14001:2004 

қоршаған ортаны қорғау менеджменті жүйесін ендіру бойынша жұмыс 
жүргізілді. Халықаралық үлгідегі сәйкестік сертификаттары алынды.
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Приоритетными задачами «ПетроКазахстан» в области промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды являются: обеспе-
чение безопасных условий труда, защита здоровья персонала ком-

пании и населения, проживающего в районах деятельности производствен-
ных объектов компании, а также сохранение благоприятной окружающей 
природной среды. В этих целях в подразделениях компании были внедре-
ны международные стандарты:  Стандарт экологического менеджмента ISO 
14001:2004 в ПКОП был успешно внедрен в 2008 году, а в 2009 году в ПКОСИ 
и на объектах маркетинга и транспортировки. Стандарт менеджмента охра-
ны труда и промышленной безопасности OHSAS 18001:2007 был внедрен в 
подразделениях ПКОСИ, ПКОП и ПКТД. Основные достижения в сфере ТБ и 
ОЗТОС за 2009 год: 

Подразделение нефтедобычи 
• Разработана Система управления безопасностью и охраной труда ПККР, 

включающая все необходимые положения, процедуры и инструкции по 
безопасности и охране труда.

• Разработана  Декларация  промышленной безопасности  объектов ПККР.
• Проведена аттестация по условиям труда  производственных объектов, 

введенных в эксплуатацию в 2008-2009 гг.

• Полностью утилизированы жидкие слаборадиоактивные отходы, включая 
остаточные отходы прошлых лет.

Подразделение нефтепереработки  
• Нулевые показатели по несчастным случаям со смертельным исходом и не-

счастным случаям с тяжелыми последствиями, а также по крупным чрезвы-
чайным происшествиям, пожарам и серьезным экологическим инцидентам.  

• Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, случаев возгорания и 
пожара в течение  года на ПКОП и у подрядных организаций. 

• Проведена большая работа по внедрению системы менеджмента безо-
пасности и охраны труда OHSAS 18001:2007. Получено положительное 
заключение внешнего международного аудитора.

Подразделение маркетинга и транспортировки 
• Отсутствие несчастных случаев и происшествий с работниками «Петро-

Казахстан» и подрядных организаций.
• Проведена работа по внедрению международных систем менеджмента 

безопасности и охраны труда OHSAS 18001:2007 и охраны окружающей 
среды ISO14001:2004. Получены сертификаты соответствия международ-
ного образца.

PetroKazakhstan’s priorities in industrial safety, health and environmental 
protection are to ensure a safe working environment, to protect the health of 
the company personnel and the population living in the regions of the company 

operations, as well as to preserve a favorable natural environment. For these 
purposes the company business units have implemented international standards: the 
environmental management standard ISO 14001:2004 was successfully implemented 
at PKOP in 2008; and at PKOSI and Marketing and Transportation sites – in 2009. 
The health and industrial safety management standard OHSAS 18001:2007 was 
implemented at PKOSI, PKOP and PKTH subdivisions. Key HSE Achievements in 
2009: 

Upstream Business Unit
• A safety and health management system, which includes all necessary health and 

safety provisions, procedures and instructions, has been developed for PKKR.
• An industrial safety declaration has been developed for PKKR sites.
• Production facilities commissioned in 2008-2009 have gone through the working 

conditions certification.

• Liquid cold wastes, including residual wastes of the previous years, have been 
fully recycled.

Downstream Business Unit
• Zero fatality and severe accident, serious incident, fire and serious environmental 

incident rate.
• No motor vehicle accidents and no inflammations or fires during the year at 

PKOP TOO and its contractors. 
• A lot of efforts were made to implement the health and safety management 

system OHSAS 18001:2007. A positive opinion has been obtained from an 
external international auditor.

Marketing and Transportation Business Unit
• No accidents and incidents with PetroKazakhstan and contractor employees.
• Efforts have been made to implement international safety and health 

management systems 18001:2007 and the environmental management system 
ISO14001:2004. International certificates of conformance have been obtained.
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Қайта 
өңдеуші бөлімше
/ Перерабатывающее подразделение / Downstream Business Unit
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ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС (ПҚОП) – Оңтүстік Қазақстан 
облысында, Шымкент қаласына жақын маңда орналасқан мұнай 
өңдеу зауыты. 1985 жылы тұрғызылған зауыт Қазақстандағы үш 

мұнай өңдеу зауытының ішіндегі ең жаңасы болып табылады. Зауыт 
Қазақстан Республикасындағы мұнай өнімдері өндірісінің жалпы көлемінің 
35%-ға жуығын қамтамасыз етеді. Шымкент мұнай өңдеу зауыты – бұл 
Қазақстанның оңтүстігінде, республиканың халық ең тығыз қоныстанған 
бөлігінде орналасқан мұнай өңдейтін бірден бір зауыт. Осы кәсіпорынынң 
қолайлы географиялық орналасуын және жоғары техникалық мүмкіндіктерін 
есепке алса, ішкі және сыртқы нарықтарға жеткізілімдерді жүзеге асыру үшін 
онда барлық алғышарттар бар. Шымкент мұнай өңдеу зауытының жобалық 
қуаттылығы жылына 5,25 млн. тонна немесе шамамен 40,65 млн. баррель 
мұнайды құрайды. Зауытта ПҚҚР компаниясы мен үшінші тараптардың 
мұнайы өңделеді.

Бүгін ПҚОП жоғары сапалы бензин мен дизельдік отынның бірнеше мар-
касын, пешке жағылатын отын, вакуумдық газойль, мазут, реактивтік отын 
мен сұйылтылған газ шығарады. Кәсіпқой әрі жоғары технологиялық қайта 
өңдеу үрдісін қолданудың нәтижесінде «ПетроҚазақстан» компаниясының 
өнімдерінің сапасы жоғары болып келеді. 

Зауытта мұнайды қайта өңдеу көлемі айтарлықтай жоғары деңгейде келе 
жатыр. 2009 жылы Шымкент мұнай өңдеу зауытында 4 млн тоннадан астам 
мұнай қайта өңделді. Ашық түсті мұнай өнімдерін шығару көлемі 61,48%-
ды құрады. Шығарылатын бензиннің жалпы көлеміндегі жоғары октанды 
бензиндердің үлесі 56,6%-ды құрады.

2010 жылы мұнай резервуарларын қайта жарақтандыру (сыйымдылығы  
50 000 м3 құрайтын  301/2 мұнай резервуарын мұнай қожынан тазар-
ту және толық жөндеу мен қайта құрылмалауды іске асыру) жұмысы 
жалғастырылды. Алдағы күрделі жөндеу барысында риформинг катализа-
торын (15 жыл жұмыс істеген) және реакторлардың ішкі құрылғыларын ауы-
стыру, технологиялық қондырғылардағы катализаторды регенерациялау жо-
спарланып отыр.

2010 жылы Шымкент мұнай өңдеу зауытын жаңарту жобасының 
шеңберіндегі жұмыстар жалғастырылатын болады – шикізатты қайта 
өңдеу үшін барынша ұтымды технологиялық тәсімді қабылдау мақсатында 
техникалық-экономикалық негіздеменің бірнеше нұсқасы әзірленді. Алда 
болатын жаңартудың басты міндеттері - Еуро-4 талаптарына жете отырып, 
шығарылатын өнімнің сапасын жақсарту (қолданыстағы қондырғыларды 
қайта құру және жаңаларын салу көзделген), ашық түсті бағалы мұнай 
өнімдерін қайта өңдеу тереңдігін ұлғайту және шығымын 1,5 есе арттыру, 
мұнайды қайта өңдеу қуаттылығын кеңейту және қайта өңдеудің ОҚО эколо-
гиясына келтіретін әсерін азайту. 
 
Оңтүстік Қазақстан облысындағы аса ірі салық төлеуші бола отырып, 
ПҚОП компаниясы аймақты әлеуметтік-экономикалық жағынан дамытуда 
орасан зор рөл атқарады. ПҚОП компаниясының 2009 жылғы қызметінің 
нәтижесінде бюджетке 48 млн. АҚШ доллары сомасында салық төленді. 

«
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ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП) – нефтеперерабатыва-
ющий завод, расположенный в Южно-Казахстанской области неда-
леко от г. Шымкента. Построенный в 1985 году, завод является са-

мым новым из трех НПЗ Казахстана. Завод обеспечивает около 35% от об-
щего объема производства нефтепродуктов в РК. Шымкентский НПЗ- это 
единственный нефтеперерабатывающий завод, расположенный на юге 
Казахстана, в самой густонаселенной части республики. С учетом благо-
приятного географического расположения и высоких технических возмож-
ностей у предприятия есть все предпосылки для осуществления поставок 
на внутренний и внешний рынки. Проектная возможность Шымкентского 
НПЗ состовляет 5,25 млн.тонн, или около 40,65 млн.баррелей нефти в год. 
Завод перерабатывает нефть ПККР и третьих сторон.

Сегодня ПКОП выпускает несколько марок высококачественного бензина и 
дизельного топлива, вакуумный газойль, мазут, реактивное топливо и сжи-
женный газ. Продукция компании «ПетроКазахстан» имеет высокое каче-
ство благодаря применению профессионального и высокотехнологичного 
процесса переработки. 

Объемы переработки нефти на заводе поддерживаются на достаточно 
высоком уровне. В 2009 году на Шымкентском НПЗ было переработано 
свыше 4 млн. тонн нефти. Выработка светлых нефтепродуктов составила 
61,48%. Доля высокооктановых бензинов в вырабатываемом общем объе-
ме бензина составила 56,6%.

В 2010 году продолжена работа по переоснащению нефтяных резервуа-
ров (очистка от нефтешлама и проведение полного ремонта и реконструк-
ции нефтяного резервуара 301/2 вместимостью 50 000 м3). Во время пред-
стоящего капитального ремонта планируется замена катализатора рифор-
минга, отработавшего 15 лет, и внутренних устройств реакторов, проведе-
ние регенерации катализаторов на технологических установках.

В 2010 году будут продолжены  работы в рамках проекта модернизации 
Шымкентского НПЗ – разработано несколько вариантов ТЭО с целью при-
нятия наиболее выгодной технологической схемы для переработки сырья. 
Основные задачи предстоящей модернизации - улучшения качества про-
изводимой продукции с доведением  требований Евро-4 (предусмотрена 
реконструкция действующих установок и строительство новых), увеличе-
ние глубины переработки и выхода особо ценных светлых нефтепродуктов 
в 1,5 раза, расширение мощности по переработке нефти и снижение влия-
ния переработки на экологию ЮКО. 
 
Являясь крупнейшим налогоплательшиком в Южно-Казахстанской обла-
сти, ПКОП играет огромную роль в социально-экономическом развитии ре-
гиона. По результатам деятельности 2009 года ПКОП в бюджет было вы-
плачено налогов на сумму 48 млн долларов США. 
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PetroKazakhstan Oil Products TOO (PKOP) is an oil refinery located in South 
Kazakhstan Oblast near the city of Shymkent. Built in 1985, the refinery is 
the newest among the three refineries of Kazakhstan. The refinery accounts 

for about 35% of the total oil product output in the RK. The Shymkent Refinery is the 
only refinery situated in the South of Kazakhstan, being the most densely populated 
part of the country. Due to its favorable location and high technical capabilities, the 
company is able to make supplies to domestic and foreign markets. The design 
capacity of the Shymkent Refinery is 5.25 million tons or about 40.65 million barrels 
of oil per year. The refinery processes crude oil supplied by PKKR and third parties.

Today, PKOP produces several grades of top-quality gasoline and diesel, vacuum 
gas oil, mazut, jet fuel and liquefied gas. PetroKazakhstan’s refined products have 
high quality thanks to an advanced and high-tech refining process.

Refining volumes are kept at a quite high level. In 2009 the Shymkent Refinery 
processed more than 4 million tons of oil. The light product yield reached 61.48%. 
The portion of high octane gasolines in the total gasoline yield was 56.6%.

Efforts were continued in 2010 to reequip crude oil tanks (removal of oil sludge 
and full repair and upgrade of 50,000 m3 crude oil tank No.301/2). During the 
forthcoming turnaround, the Reformer catalyst (after 15 years in service) and 
reactor internals will be replaced, and catalysts will be regenerated at some of the 
process units.

In 2010, they will also continue efforts under the Shymkent Refinery Modernization 
Project: several Feasibility Study options have been developed to select the most 
profitable feedstock processing layout. The key objectives of the forthcoming 
revamp are to improve the product quality to Euro-4 level (through revamp of the 
existing units and construction of new ones), to increase the conversion rate and 
the yield of high-value light products by 1.5 times, to expand the oil processing 
capacity, and to reduce impacts on SKO’s environment.
 
Being the major taxpayer in South-Kazakhstan Oblast, PKOP plays a huge role in 
the region’s social and economic development. Its performance in 2009 shows that 
PKOP paid 48 million USD to the state budget in the form of taxes. 
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Маркетинг
және Тасымалдау
/ Маркетинг и Транспортировка / Marketing and Transportation
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Бөлімшенің негізгі қызметіне мұнайды қайта өңдеуге және экспортқа 
шығаруға жеткізуді ұйымдастыру мен үйлестіру, соның ішінде ПҚОП 
/ ПҚҚР және МжТ арасындағы мұнайды үлестіру (экспортқа шығару, 

қайта өңдеу), мұнай өнімдерін өндіру жоспарларын үйлестіру, осы жо-
спарларды мемлекеттік органдармен, «ҚазақстанТемірЖолы» ҰК АҚ-мен, 
мұнайды мұнай құбыр желілері арқылы тасымалдауды жүзеге асыратын 
компаниялармен өзара келістіру кіреді. «Маркетинг және Тасымалдау» 
бөлімшесі сондай-ақ мұнай өнімдерін Қазақстан Республикасының ішкі 
нарығына және экспортқа жеткізуді, соның ішінде мұнайды құбыр жүйелері 
арқылы айдауға және темір жол арқылы тиеп жөнелтуге байланысты көлік 
қызметтерін көрсетуді ұйымдастырумен және үйлестірумен айналысады.

«Маркетинг және Тасымалдау» әрқайсысы мұнайды және мұнай өнімдерін 
тасымалдауға және сатып өткізуге байланысты қызметтің белгілі бір бағыты 
үшін жауап беретін төмендегі құрылымдық бөлімшелерден тұрады: 

• Шикі мұнайдың маркетингі – шикі мұнайды экспортқа өткізу.  Қазіргі 
кезде экономикалық жағынан ең тиімді бағыт Атасу-Алашанькоу 
(Қазақстан-Қытай мұнай желісі) құбыр желісі арқылы сатып өткізу болып 
табылады. 

• Мұнай өнімдерінің маркетингі – мұнай өнімдерін ішкі нарыққа және 
экспортқа жеткізу, бұл  «ПетроҚазақстан» Сауда Үйі» (ПҚСҮ), «Нефте-
продукт» ЖШС арқылы жүзеге асырылады. ПҚСҮ Шымкент мұнай өңдеу 
зауытынан (ПҚОП), сондай-ақ республиканың төрт аймағынан: Алматы, 
Астана, Шымкент, Тараздан көтерме сатумен айналысады. 

Тікелей зауыттың өзінен сату Free Carrier (“FCA”) Текесу шарттарын-
да эстакадада іске асырылады. Мұнай өнімдерін көлікке тиеп жөнелту 
сондай-ақ мұнай базаларынан да жүзеге асырылады. 
 

Ашық түсті мұнай өнімдерін жеткізудегі негізгі басым бағыт ішкі нарықты, атап 
айтқанда, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстарын және Алма-

ты мен Астана қалаларын тұрақты қамтамасыз ету болып табылады. 2010 
жылдың екінші жартысынан бастап Ақшабұлақ  кен орны мен Шымкент мұнай 
өңдеу зауытынан сұйылтылған газ жеткізу көлемін арттыру жоспарланып 
отыр. 

Вакуумдық газойльді экспортқа шығарудың жаңа бағыттары әзірленуде. 
Вакуумдық газойль негізінен Эстония, Украинаға және Беларусьқа экспортқа 
шығарылады.   Сұйылтылған газ Орталық Азия елдеріне – Ауғанстанға, 
Тәжікстанға,  Иранға және Еуропаға сатылады.  Вакуумдық газойль мұнай 
өңдеу зауытында қайта өңделетін шикізат ретінде  қолданылады. Сұйылтылған 
көмірсутек газы (СКСГ) тұрмыстық мақсаттар үшін, сондай-ақ мұнай-химия 
өндірісі үшін пайдаланылады. 

Логистика және жеткізілімдер департаменті: 
- Компанияның барлық құю терминалдарынан мұнайды және мұнай өнімдерін 
экспортқа және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына тасымалдауды 
жоспарлау, ұйымдастыру және үйлестіру; «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» 
ЖШС-не мұнай жеткізуді және қайта өңдеуді жоспарлау;
- теміржол терминалдары инфрақұрылымының тиімді жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету; 
- меншікті және жалға алынған жылжымалы құраманы басқару, қазіргі кезде 
оның саны 2,2 мыңнан астам вагон-цистернаны құрайды; 
- Шымкент мұнай өңдеу зауытында мұнайды қайта өңдейтін басқа 
компанияларға мұнай өнімдерін тасымалдау бойынша қызметтер көрсету; 
- мұнайды және мұнай өнімдерін экспортқа шығару мен импортқа әкелуге 
қатысты кедендік және мемлекеттік бақылау мәселелерін реттеу; 
- КАМ мұнай құбырының және Жосалы мұнай құю терминалының жұмысын 
басқару. 
- мұнайдың және мұнай өнімдерінің қозғалысы, сатып өткізу, тиеп жөнелту 
бойынша есепхаттарды мемлекеттік, реттеуші ұйымдарға және компанияның 
ішінде беру.

«Маркетинг және Тасымалдау» (МжТ) бөлімшесі өндіруші бөлімше – «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ мен қайта өңдеуші бөлімше – «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС-нің 
арасындағы байланыстырушы буын болып табылады. 
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Основная деятельность подразделения включает в себя организацию и 
координирование поставок нефти на переработку и экспорт, в том чис-
ле координирование планов распределения нефти (экспорт, перера-

ботка), производства нефтепродуктов между ПКОП / ПККР и МиТ, согласова-
ние этих планов с государственными органами, АО НК «КазахстанТемирЖо-
лы», компаниями, осуществляющими транспортировку нефти по нефтепрово-
дам. Подразделение «Маркетинг и Транспортировка» также занимается орга-
низацией и координированием поставок нефтепродуктов на внутренний ры-
нок РК и экспорт, в том числе оказание транспортных услуг, связанных с про-
качкой нефти по трубопроводным системам и отгрузками по железной дороге. 

«Маркетинг и Транспортировка» состоит из следующих структурных подраз-
делений, каждое из которых отвечает за определенное направление дея-
тельности, связанное с транспортировкой и реализацией нефти и нефте-
продуктов:
 
• Маркетинг сырой нефти – реализация сырой нефти на экспорт.  В на-

стоящее время наиболее экономически выгодным направлением явля-
ется реализация по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу (Казахстанско-
Китайский трубопровод). 

• Маркетинг нефтепродуктов – поставки нефтепродуктов на внутрен-
ний рынок и экспорт, которые  осуществляются через ТОО «Торговый 
Дом ПетроКазахстан» (ТДПК), ТОО «Нефтепродукт».  ТДПК занимается 
оптовой продажей с Шымкентского НПЗ (ПКОП), а  также с  нефтебаз в 
четырех регионах республики: Алматы, Астана, Шымкент, Тараз. 

Продажи непосредственно с  завода реализуются на эстакаде на усло-
виях Free Carrier (“FCA”)  Текесу.  Отгрузка нефтепродуктов осуществля-
ется  также автотранспортом с нефтебаз. 
 

Основным приоритетом  в поставках светлых нефтепродуктов является 
стабильное обеспечение  внутреннего рынка,  а именно,  таких областей 

как  Южно-Казаъхстанская, Жамбылская, Алматинская и городов Алматы 
и Астана. Со второго полугодия 2010 года планируется увеличение поста-
вок сжиженного углеводородного газа (СУВГ) с месторождения Акшабулак 
и Шымкентского НПЗ. 

Разрабатываются новые направления экспорта ВГО. Экспорт вакуумного га-
зойля осуществляется в основном в Эстонию и Украину, Беларусь.   Сжи-
женный газ продается в страны Центральной Азии – Афганистан, Таджи-
кистан,  Иран и в Европу.  ВГО используется как сырье для переработки на 
НПЗ. СУВГ используется как для бытовых целей, так и для нефтехимическо-
го производства. 

Департамент логистики и поставок: 
- планирование, организация и координирование транспортировки нефти и 
нефтепродуктов со всех наливных терминалов компании на экспорт и вну-
тренний рынок Республики Казахстан; планирование поставки и переработ-
ки нефти на ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»;
- обеспечение эффективного функционирования железнодорожной инфра-
структуры терминалов; 
- управление собственным и арендованным подвижным составом, коли-
чество которого в настоящее время составляет более 2,2 тысяч вагоноци-
стерн; 
- оказание услуг по транспортировке нефтепродуктов другим компаниям, пе-
рерабатывающим нефть на Шымкентском НПЗ; 
- регулирование вопросов таможенного и государственного контроля за экс-
портом и импортом нефти и нефтепродуктов; 
- управление деятельностью нефтепровода КАМ и нефтеналивного терми-
нала Жосалы. 
-предоставление отчетов по движению, реализации, отгрузки нефти и не-
фтепродуктов в  государственные, регулирующие организации и внутри ком-
пании.

Подразделение «Маркетинг и Транспортировка» (МиТ) является связующим звеном между 
добывающим подразделением – AО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» и перерабатываю-
щим подразделением – ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».
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This Business Unit is mainly focused on management and coordination of 
crude oil supplies for refining and export purposes, including coordination 
of crude oil distribution (export, refining) and refined product manufacturing 

plans between PKOP/PKKR and M&T, and negotiation of such plans with state 
authorities, KazakhstanTemirZholy NC AO and companies engaged in oil pipeline 
transportation. The Marketing and Transportation Business Unit is also engaged 
in management and coordination of refined product supplies to the RK domestic 
market and for export, including rendering of transportation services related to 
crude oil supplies via pipeline systems and by rail. 

The Marketing and Transportation consists of the following subdivisions, with each 
being responsible for a specific line of business related to crude oil and refined 
product transportation and sales. 

• Crude Oil Marketing: crude oil export sales.  Currently, the most of crude oil 
is sold via the Atasu-Alashankou pipeline (Kazakhstan-China Pipeline). 

• Refined Product Marketing: refined product supplies to the domestic 
market and for export through PetroKazakhstan Trade House TOO (PKTH) 
and Nefteprodukt TOO. PKTH is engaged in wholesales from the Shymkent 
Refinery (PKOP), as well as from oil tank farms in four regions of the republic: 
Almaty, Astana, Shymkent and Taraz. 

Ex works sales from the refinery are done from the refinery loading rack on Free 
Carrier (FCA) -Tekesu terms. Refined products are also shipped by trucks from oil 
tank farms.  

The key priority in light oil product supplies is the stable supply to the domestic 
market, namely to such oblasts as South Kazakhstan, Zhambyl, Almaty, and cities of 
Almaty and Astana. From the second half of 2010 it is planned to increase liquefied 
petroleum gas (LPG) supplies from the Shymkent Refinery and Akshabulak field. 

New VGO export routes are being explored. Vacuum gas oil is mainly exported 
to Estonia, Ukraine and Belorussia.   LPG is sold to Central Asian countries 
- Afghanistan, Tajikistan, Iran, and to Europe.  VGO is used as feedstock by 
refineries. LPG is used for both household and petrochemical production purposes. 

Logistics and Supplies Department: 
- planning, management and coordination of crude oil and refined product 
transportation from all сompany loading terminals for export and to the domestic 
market of the Republic of Kazakhstan; planning of crude oil supplies and refining 
for PetroKazakhstan Oil Products TOO;

- ensuring efficient functioning of the terminals’ railroad infrastructure; 

- managing own and leased rolling stocks, which currently include more than 2.2 
thousand rail tanks cars; 

- rendering refined product transportation services to other companies, processing 
their crude oil at the Shymkent Refinery; 

- regulation of customs and state control issues in relation to crude oil and refined 
product exports and imports; 

- managing KAM pipeline and Zhosaly loading terminal operations; 

- submission of crude oil and refined product transportation, sale and shipment 
reports to state and regulatory authorities and internally within the company. 

The Marketing and Transportation Business Unit (M&T) serves as a link between the Upstream Business 
Unit (PetroKazakhstan Kumkol Resources AO) and the Downstream Business Unit (PetroKazakhstan 
Oil Products TOO).  
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Сертификаттар 
мен марапаттар
/ Сертификаты и награды / Certificates and awards 
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2009 жылы «ПетроҚазақстан» компаниясының 1 қызметкері «Құрмет» 
орденімен, 1 қызметкер – Қазақстан Республикасының Премьер-
Министрінің алғыс хатымен, 5 қызметкер – ЭМРМ құрмет  грамотала-

рымен, 1 қызметкер – ҚР Кәсіподақтар Федерациясының құрмет грамота-
сымен марапатталды. Қазақстан мұнайының 110 жылдық мерейтойының 
құрметіне «ПетроҚазақстан» компаниясының 16 қызметкері құрмет гра-
моталарымен, 15 қызметкер – алғыс хаттармен және 5 қызметкер – 
«ҚазЭнерджи» Қауымдастығының медальдарымен марапатталды.

ПҚҚР бөлімшесі Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. 
Назарбаевтың марапатын – «Ең үздік әлеуметтік жауапкершілікті 
кәсіпорын» номинациясында «Парыз 2008» күміс марапатын иеленді. 
Бөлімше 2008 жылы Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі 
Республикалық қоғамдық байқаудың «Үздік ұйым, кәсіпорын» номинация-
сында; 2009 жылы – мұнай-газ саласындағы «Алтын Прометей» сыйлығы 
– «Үздік экологиялық бағдарлама» номинациясында жеңімпаздардың 
қатарына кірді.

ПҚОП бөлімшесі «Мұнайды және мұнай өнімдерін өңдеу, тасымалдау 
және сақтау» саласында OHSAS 18001:2007 еңбекті қорғау және өнеркәсіп 
қауіпсіздігі менеджменті жүйесіне сәйкестік сертификатын алды.

ПҚОСИ және ПҚСҮ бөлімшелері «Корпоративтік басқару. Ресурстар-
мен қамтамасыз ету. Мұнай маркетингі және тасымалдау» саласында 
OHSAS 18001:2007 еңбекті қорғау және өнеркәсіп қауіпсіздігі менеджменті 
жүйесіне сәйкестік сертификатын және ISO 14001:2004 экологиялық ме-
неджмент жүйесіне сәйкестік сертификатын алды.

«ТранзитТрансҚазақстан 2009» халықаралық көрмесінде «ПетроҚазақстан» 
компаниясының Маркетинг және Тасымалдау бөлімшесі үздік жұмысы үшін 
алтын кубокпен марапатталды.

«ПҚОП» ЖШС мен «ПҚҚР» АҚ компанияларын ҚР Кәсіподақтар федера-
циясымен ұйымдастырылған 2009 жылдық Республикалық Денсаулық 
және Қауіпсіздік техникасы байқауының «Ең үздік ұйым/кәсіпорын» 
номинациясындағы жеңімпаздары болып марапатталды.
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В 2009 году 1 сотрудник «ПетроКазахстан» был награжден орденом 
«Курмет», 1 сотрудник - благодарственным письмом Премьер-
Министра Республики Казахстан, 5 сотрудников – почетными гра-

мотами МЭМР, 1 сотрудник – Почетной грамотой Федерации профсою-
зов РК. 16 работников «ПетроКазахстан» были награждены почетными 
грамотами, 15 – благодарственными письмами и 5 сотрудников - меда-
лями Ассоциации «КазЭнерджи», приуроченными к 110-летнему юбилею 
казахстанской нефти.

Подразделение ПККР удостоено награды Президента Республики Казах-
стан Н.А.Назарбаева – серебряной  награды «Парыз 2008» в номинации 
«Лучшее социально ответственное предприятие». Подразделение вошло 
в число победителей Республиканского общественного смотра по безо-
пасности и охране труда за  2008 год  в номинации  «Лучшая организа-
ция/предприятие»; в 2009 г. - Премия в нефтегазовой отрасли «Золотой 
Прометей» - в номинации «Лучшая экологическая программа».

Подразделение ПКОП получило сертификат соответствия системе менед-
жмента охраны труда и промышленной безопасности OHSAS 18001:2007 
в области «Переработка, транспортировка и хранение нефти и нефте-
продуктов».

ПКОСИ и ПКТД получили сертификат соответствия системе менеджмен-
та охраны труда и промышленной безопасности OHSAS 18001:2007 и 
Сертификат соответствия системе экологического менеджмента ISO 
14001:2004 в области «Корпоративное управление. Обеспечение ресур-
сами. Маркетинг и транспортировка нефти».

На международной выставке «ТранзитТрансКазахстан 2009» компания 
«ПетроКазахстан» в лице подразделения Маркетинга и транспортировки 
была награждена Золотым кубком за отличную работу.

ТОО «ПКОП» и АО «ПККР» стали победителями общественного Респу-
бликанского смотра по безопасности и охране труда за 2009 год, органи-
зованного Федерацией профсоюзов РК в номинации «Лучшая организа-
ция/предприятие».
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In 2009, 1 employee of PetroKazakhstan was awarded with the Kurmet Order, 
1 employee - with a letter of gratitude from Prime Minister of the Republic 
of Kazakhstan, 5 employees - with certificates of merit from MEMR, and 1 

employee - with a certificate of merit from the RK Trade Union Federation. 16 
employees of PetroKazakhstan were awarded with certificates of merit, 15 – with 
letters of gratitude, and 5 employees – with medals of KazEnergy Association in 
honor of the 110th anniversary of Kazakhstani oil.

PKKR Business Unit was granted the award of the President of the Republic of 
Kazakhstan, N.A. Nazarbayev: the silver medal Paryz 2008 in the nomination 
“The Best Socially Responsible Company”. This business unit was among the 
winners of the 2008 Republican Public Competition in Health and Safety in the 
nomination “The Best Company/Enterprise»; and won the Golden Prometheus 
oil and gas industry award in 2009 in the nomination «The Best Environmental 
Program». 

PKOP Business Unit received a certificate of conformity with the health and 
industrial safety management system OHSAS 18001:2007 in the area of “Crude 
Oil and Refined Product Processing, Transportation and Storage”.

PKOSI and PKTH received a certificate of conformity with the health and 
industrial safety management system OHSAS 18001:2007 and a certificate of 
conformity with the environmental management system ISO 14001:2004 in the 
area of “Corporate Governance. Supply of Resources. Crude Oil Marketing and 
Transportation».

PetroKazakhstan Company was awarded with a Golden Cup at the International 
Exhibition “Transit TransKazakhstan 2009” which was arranged by Kazakhstan 
Temir Zholy NC.

TOO PKOP and JCS PKKR being awarded the winners of 2009 Republican 
Health and Safety Competition organized by the RK Federation of Trade Unions 
in the nomination “Best Organization/Enterprise”.
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