
                                                                   

                                                                                                             

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
6 сентября 2011 года г. Астана 

 
В Туркестане состоялась церемония сверки первого стыка линейной части 

газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» 
 

6 сентября т.г. в г. Туркестан Южно-Казахстанской области состоялась 
церемония сварки первого стыка  линейной части газопровода «Бейнеу-Бозой-
Шымкент».  

В мероприятии приняли  участие первый  заместитель Премьер-Министра 
Республики Казахстан Умирзак Шукеев, заместитель Председателя 
Государственного Комитета по делам развития и реформ, Председатель 
Государственного управления по энергетике КНР Лю Тенань, министр нефти и газа 
Республики Казахстан Сауат Мынбаев,  аким Южно-Казахстанской области Аскар  
Мырзахметов, председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Кайргельды 
Кабылдин, Вице-президент КННК Ван Дунцзинь. 

  Министр нефти и газа Республики Казахстан С.Мынбаев дал старт сварке 
первого стыка линейного части газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент», после чего 
участники делегации оставили на газопроводе памятные росписи.   
  Также участники мероприятия приняли участие в церемонии закладки 
памятной капсулы под строительство газораспределительной станции. 

  АО НК «КазМунайГаз» (далее – НК КМГ) реализует проект строительства 
газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент»  в рамках Государственной программы по 
форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 
2010-2014 годы.  
  Газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент» длиной 1 475 км. пройдет по территории 
Мангистауской, Актюбинской, Кзылординской и Южно-Казахстанской областей. В 
период строительства планируется привлечь около 3500 казахстанских 
специалистов, в период эксплуатации будет создано около 500 рабочих мест. 
Население, получившее доступ к газоснабжению, составит более 1,5 млн. человек 
(десятая часть населения Республики).  

Сроки реализации: 

 строительство 1-го этапа (участок «Бозой-Шымкент») с пропускной мощностью 
до 6 млрд.куб.м/год – 2011-2012 г., 

 строительство 2-го этапа (участок «Бейнеу-Бозой») с увеличением пропускной 
мощности до 10 млрд.куб.м/год – 2015-2016 г. 
  - Реализуемый в соответствии с межправительственным соглашением между 
Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой проект строительства 
газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» является значимым для экономики и 
энергобезопасности Казахстана, - отметил в своем выступлении председатель 
Правления АО НК «КазМунайГаз» Кайргельды Кабылдин. – Этот газопровод  
позволит  диверсифицировать экспортные маршруты среднеазиатского газа, 
увеличить доходы Казахстана за счет налогов и доходов от транспортировки 
транзитного газа,  создать мультипликативный эффект для экономики страны, в том 
числе  в результате инвестиций для строительства третьей нитки газопровода 
«Казахстан-Китай», - добавил глава НК КМГ. 

Ввод в эксплуатацию перемычек между магистральными газопроводами 
«Казахстан-Китай» и  «Бухарский газоносный район-Ташкент-Бишкек-Алматы» 
позволит окончательно решить вопрос обеспечения потребности в газе южных 
регионов Республики, исключить зависимость от импорта и создать новый 
экспортный маршрут для газа в направлении Китая. 
 

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор по 
разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы 



государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100 процентов акций АО НК «КазМунайГаз» 
принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». 
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БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ  
6 қыркүйек 2011 жыл Астана қаласы 

 
Түркістанда «Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ құбыры желілік бөлігінің алғашқы 

тоғысуын дәнекерлеу салтанаты болып өтті  
 

Ағымдағы жылдың 6 қыркүйегінде Оңтүстік Қазақстан облысының Түркістан 
қаласында  «Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ құбыры желілік бөлігінің алғашқы тоғысуын 
дәнекерлеу салтанаты болып өтті.  

Шараға Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары 
Өмірзақ Шөкеев, Қытай Халық Республикасының даму істері және реформалар 
жөніндегі Мемлекеттік Комитетінің Төрағасы, Энергетиканы басқару жөніндегі 
Мемлекеттік Төраға  Лю Тенань, Қазақстан Республикасы мұнай және газ министрі 
Сауат Мыңбаев,  Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Асқар  Мырзахметов, 
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының төрағасы Қайыргелді Қабылдин, Қытай ұлттық 
мұнай-газ корпорациясының Вице-президенті Ван Дунцзинь қатысты. 

Қазақстан Республикасы мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев «Бейнеу-
Бозой-Шымкент» газ құбыры желілік бөлігінің алғашқы тоғысуын дәнекерлеуді бастап 
берді, одан соң делегацияға қатысушылар газ құбырында естелік қолтаңба қалдырды. 
  Сонымен қатар олар газ тарату станциясы құрылысына естелік капсула орнату 
шарасына да қатысты. 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан әрі – ҚМГ ҰК) «Бейнеу-Бозой-Шымкент»  газ 
құбыры құрылысының жобасын Қазақстан Республикасының  2010-2014 жылдардағы 
үдемелі индустриалды-инновациялық даму Мемлекеттік бағдарламасы аясында 
жүзеге асыруда. 
  «Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ құбырының ұзындығы 1 475 шақырым, 
Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда және  Оңтүстік Қазақстан облыстары аумағы бойынша 
өтеді. Құрылыс жұмысы кезінде 3500-ге жуық қазақстандық мамандарды тарту 
көзделіп отыр, пайдалану кезінде 500-ге жуық жұмыс орны құрылады. 1,5 миллионнан 
астам адам газбен қамтамасыз етіледі, бұл - республика тұрғындарының оннан бір 
бөлігі.  

Жүзеге асыру мерзімі: 

 1-ші кезеңнің («Бозой-Шымкент» бөлімшесі) құрылысы өткізу қуаты жылына 6 
млрд. текше метрге дейін - 2011-2012 ж., 

 2-ші кезеңнің құрылысы («Бейнеу-Бозой» бөлімшесі) өткізу қуаты 2011-2012 ж 
10 млрд. текше метрге дейін арттырылады. 
  - Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы 
үкіметаралық келісімге орай жүзеге асырылып жатқан «Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ 
құбыры құрылысының жобасы еліміздің экономикасы мен энергия қауіпсіздігі үшін 
маңызды болып табылады,-деп атап өтті «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 
төрағасы Қайыргелді Қабылдин өз сөзінде. – Бұл газ құбыры Орта Азия газы экспорт 
бағдарын әртараптандыруға мүмкіндік береді, салық және транзиттік газды 

http://www.kmg.kz/


тасымалдаудан түскен табыс Қазақстанның байлығын еселей түсетін болады. 
Сонымен бірге «Қазақстан-Қытай» газ құбыры құрылысының үшінші тармағына 
инвестиция құю нәтижесінде еліміздің экономикасына мультипликативті әсер береді,- 
деді ҚМГ ҰК басшысы. 

«Қазақстан-Қытай» және «Бухара газды ауданы – Ташкент-Бішкек-Алматы» 
магистралды  газ құбырлары арасындағы мойнақты пайдалануға беру 
Республикамыздың оңтүстік аймақтарын газбен қамтамасыз ету мәселесін біржола 
шешіп, Қытайға қарай газдың жаңа экспорттық бағытын ашуға мүмкіндік жасайды. 
 

 

   «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ – Қазақстанның мұнай-газ саласындағы 
мемлекеттің мүдделерін білдіретін көмірсутегілерін барлау, өндіру, өңдеу және тасымалдау, 
жөніндегі қазақстандық ұлттық оператор. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларының 100%-і «Самұрық-
Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-қа тиесілі. 
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