
                                                        
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ   
 11 марта  2011 года  г. Шымкент

 
Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» К. Кабылдин встретился  
с трудовым коллективом Шымкентского НПЗ для обсуждения вопросов 

реализации Послания Главы государства народу Казахстана  
«Построим будущее вместе!»  

 
  11 марта т.г. состоялась встреча председателя Правления                   
АО  НК «КазМунайГаз» Кайргельды Кабылдина с трудовым коллективом ТОО 
«ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Шымкентский НПЗ), где были подведены итоги 
деятельности группы компаний «КазМунайГаз» за 2010 год и обсуждены  
вопросы реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Построим 
будущее вместе!» 
  Выступая с докладом об основных итогах деятельности председатель 
Правления АО НК «КазМунайГаз» К. Кабылдин отметил, что в 2010 году группа 
компаний «КазМунайГаз» перевыполнила производственный план.  

За 2010 год на трёх нефтеперерабатывающих заводах Республики 
Казахстан было переработано 13,7 млн. тонн сырой нефти, превысив плановый 
показатель на  509 тыс.  тонн или 3,86%. При этом на Шымкентском НПЗ было 
переработано 4,6 млн. тонн.  

С целью повышения эффективности работы НПЗ и обеспечения 
внутреннего рынка республики необходимым количеством высококачественных 
нефтепродуктов, в 2010 году на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе 
была произведена замена катализатора и теплообменного оборудования 
установки риформинга, что позволило  увеличить производство 
высокооктановых бензинов. Так, производство бензинов марок АИ-92, 96 на 
Шымкентском НПЗ в 2010 году превысило плановый показатель на 170 593 тонн. 

Согласно Постановлений Правительства РК «Об утверждении 
Комплексного плана развития нефтеперерабатывающих заводов Республики 
Казахстан на 2009-2015 годы» и «Об утверждении Программы по развитию 
нефтегазового сектора Республики Казахстан на 2010-2014 годы», АО НК 
«КазМунайГаз»  реализует проект модернизации и реконструкции  Шымкентского 
НПЗ. 

Проект направлен на восстановление проектной мощности завода до 6 
млн. тонн в год, увеличение глубины переработки нефти до 90%, повышение 
качества нефтепродуктов до стандартов Евро-4, 5, сокращение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. 

Завершение разработки и утверждение ТЭО проекта модернизации и 
реконструкции Шымкентского НПЗ планируется во II квартале 2011 года. 

К.Кабылдин отметил, что в рамках Программы строительства 50 
многофункциональных спортивных площадок в текущем году в п. Сарыагаш 
Южно-Казахстанской области для детей будет построена спортивная площадка 
«КазМунайГаз» для занятий футболом, волейболом, баскетболом и другими 
массовыми видами спорта. 

Во время встречи президент ТОО «ПКОП»  Асылбек Карибаев подчеркнул, 
что компания предоставляет сотрудникам широкие возможности для обучения и 
развития.  

 В текущем году на социально-образовательные программы работников 
Шымкентского НПЗ будет направлено более 70 млн. тенге. 



 На социальные выплаты работникам, в том числе на приобретение 
путевок в санаторий, выплату дополнительных пособий матерям по уходу за 
ребенком, пособий пенсионерам и иждивенцам, мед. страхование, в 2011 году 
будет направлено более 112 млн. тенге.  

На социальную поддержку населения  Южно-Казахстанской области будет 
направлено 150 млн. тенге.  
   В рамках данной встречи представители трудового коллектива ТОО 
«ПетроКазахстан Ойл Продактс» выразили поддержку новым социальным 
инициативам Главы государства, направленным на укрепление благосостояния 
народа. 
 

 
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   
 11 наурыз 2011 жыл Шымкент қаласы

 
 «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының төрағасы Қ. Қабылдин  

Шымкент МӨЗ еңбек ұжымымен кездесті 
 

  Осы жылдың 11-ші наурызында «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 
төрағасы Қайыргелді Қабылдиннің «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Шымкент 
мұнай өңдеу зауыты) ЖШС еңбек ұжымымен кездесуі болыл өтті, кездесу 
барысында «ҚазМұнайГаз» компаниялары тобының 2010 жылғы қызметінің 
қорытындылары шығарылып, Елбасының Қазақстан халқына арнаған 
«Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!»  Жолдауын жүзеге асыру мəселелері 
талқыланды. 

 «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының төрағасы Қ.Қабылдин өз 
баяндамасында «ҚазМұнайГаз» компаниялары тобының 2010 жылы негізгі 
көрсеткіштер бойынша өндірістік жоспарды артығымен орындағанын атап айтты. 
  2010 жылы Қазақстан Республикасының үш мұнай өңдеу зауытында 13,7 
млн. тонна шикі мұнай өңделді, бұл жоспарлы көрсеткіштен 509 мың тонна 
немесе 3,86% артық. Сонымен бірге Шымкент мұнай өңдеу зауытында 4,6 млн. 
тонна мұнай өңделді. 

Мұнай өңдеу зауыты жұмысының тиімділігін арттыру жəне республиканың 
ішкі нарығын жоғары сапалы мұнай өнімдерінің қажетті мөлшерімен қамтамасыз 
ету мақсатында 2010 жылы Шымкент мұнай өңдеу зауытында катализатор мен 
риформинг қондырғысының жылу алмастыру құралы ауыстырылды, бұл жоғары 
октанды бензин өндірісін ұлғайтуға мүмкіндік берді. Сонымен, 2010 жылы 
Шымкент мұнай өңдеу зауытында АИ-92, 96 маркалы бензин өндіру жоспарлы 
көрсеткіштен 170 593 тоннаға артты. 

ҚР Үкіметінің «Қазақстан Республикасының 2009-2015 жылдарға арналған 
мұнай өңдеу зауыттарын дамытудың кешенді жоспарын бекіту туралы» 
қаулысына жəне «Қазақстан Республикасының 2010-2014 жылдарға арналған 
мұнай-газ секторын дамыту жөніндегі бағдарламасын бекіту туралы» қаулысына 
сəйкес «ҚазМұнайГаз»  ҰК АҚ Шымкент МӨЗ жаңғырту мен қайта құру жобасын 
жүзеге асырады. 

Жоба зауыттың жобалық қуатын жылына 6 млн. тоннаға дейін жеткізуге, 
мұнай өңдеу тереңдігін 90%-ға ұлғайтуға, мұнай өнімдерінің сапасын Евро-4, 5 
стандарттарына дейін арттыруға, ауаны ластайтын заттардың атмосфераға 
тасталымын қысқартуға бағытталған. 

Шымкент мұнай өңдеу зауытын жаңғырту жəне қайта құру жобасын 
техникалық экономикалық негіздеуді (ТЭН) бекітуді аяқтау 2011 жылғы ІІ тоқсанға 
жоспарланып отыр. 

Қ.Қабылдин көпмақсатты 50 спорт алаңын салу бағдарламасы шеңберінде 
биыл Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш кентінде балалар үшін футбол, 
волейбол, баскетбол жəне спорттың басқа да бұқаралық түрімен айналысуға 
арналған «ҚазМұнайГаздың» спорт алаңы салынатындығын айтты.  

«ПКОП» ЖШС президенті Асылбек Кəрібаев компанияның 
қызметкерлердің қабілеттері мен тəжірибелерін үнемі жетілдіріп отыруы үшін кең 
мүмкіндіктер жасап отырғанын айтып өтті. 

 Биылғы жылы Шымкент мұнай өңдеу зауыты қызметкерлерінің əлеуметтік-
білім алу бағдарламасына  70 млн. астам теңге бөлінетін болады.  



Қызметкерлердің əлеуметтік төлеміне, сонымен бірге санаторийлерге 
жолдама алу үшін, аналарға бала бағу үшін қосымша жəрдемақы төлеу, 
зейнеткерлер мен асыраудағы адамдарға жəрдемақы төлеу жəне медициналық 
сақтандыру қызметімен қамтамасыз ету мақсатына  2011 жылы 112 млн. теңге 
аударылады. 

Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындарын əлеуметтік жағынан қолдауға 
150 млн. теңге жұмсалады. 
   Осы кездесу барысында «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС еңбек 
ұжымдарының өкілдері халықтың əл-ауқатын нығайтуға бағытталған Елбасының 
жаңа əлеуметтік саясатын бірауыздан қолдайтындықтарын білдірді.  
 

 
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ – Қазақстанның мұнай-газ саласындағы 

мемлекеттің мүдделерін білдіретін көмірсутегілерін барлау, өндіру, өңдеу жəне тасымалдау, 
жөніндегі қазақстандық ұлттық оператор. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларының 100%-і 
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ-қа тиесілі. 

 
 

         Қоғаммен 
байланыс департаменті   

Департамент  по связям с 
общественностью 

Public Relations 
Department

  
АО «Национальная компания 
«КазМунайГаз» 

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. 
Кабанбай батыра, 19 
тел. +7 (7172) 976340, факс: +7 (7172) 976329 
www.kmg.kz 

 
                                         


