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Уважаемые читатели, коллеги!

Наш корпоративный журнал «Мунай-
шы» издается 4 раза  в год. С учетом этого, 
мы стараемся отразить в каждом его номе-
ре наиболее важную информацию для со-
трудников, новостные события в рамках 
страны, регионов, наших предприятий. В 
то же время жизнь становится все насы-
щенней, содержательней в информацион-
ном плане, и следовательно, значимость 
тех или иных событий требует своевре-
менного осмысления. 

В этом плане было бы логичным повы-
сить оперативность подачи актуальной ин-
формации, увеличив частоту выпуска «Му-
найшы». Сегодня это очевидно и, думаю, вы 
согласитесь с этим. В то же время это по-
требует большей активности и от вас, ува-
жаемые коллеги. Учитывая сложный, трудо-
емкий характер и специфику деятельности 
компании, было бы полезным для всех нас 
использовать страницы журнала для обсуж-
дения серьезных, актуальных проблем про-
изводственного, технологического, органи-
зационного и социального характера.

«Мунайшы» является идеальной площад-
кой для обмена мнениями, идеями, обсуж-
дения корпоративных проблем. Однако мы 
не склонны замыкаться только на произ-
водственной тематике. Есть масса нюансов, 
проблем и вопросов, в совокупности опре-
деляющих то, что называется ёмким сло-
вом Жизнь. Она очень многогранна, и «Му-
найшы» мог бы стать для многих возмож-
ностью поделиться своим жизненным опы-
том, наблюдениями и мыслями. Таким об-
разом, вам представляется уникальная воз-
можность стать коллективным или индиви-
дуальным соавтором корпоративного жур-
нала, очередного номера которого боль-
шинство ждет с нетерпением. Тогда и мно-
гие пожелания видеть журнал чаще, чем 1 
раз в квартал, будут иметь под собой содер-
жательную основу. Пока же в силу техни-
ческих и организационных возможностей 
«Мунайшы», стараниями 2-3 сотрудников 
Департамента стратегических коммуника-
ций, имеющих помимо подготовки мате-
риалов и выпуска журнала, целый ряд иных 
функциональных обязанностей, выходит 
один раз в квартал.

Dear Readers and Colleagues,

Our corporate magazine Munaishy is 
published four times a year. Therefore we 
try to reflect in its issue the most important 
information for our employees, and news 
of the country, regions and our enterprises. 
At the same time, life brings us more and 
more events and news, and therefore, the 
importance of some events needs to be 
understood in the right time. 

With this regard it would be logical to 
increase the circulation efficiency of up-to-
date information by increasing the frequency 
of Munaishy issuing. It is apparent today, and 
I think you will agree with this. At the same 
time, you, dear colleagues, will be required to 
be more active as well. Considering complex 
and labor-intensive nature and specifics 
of the company operations, it would be 
useful for all of us to use magazine pages for 
discussion of serious and topical issues in 
operational, technological, organizational 
and social areas.

Munaishy is an ideal place for sharing 
opinions and ideas, and discussion of 
corporate problems. However, we don’t tend 
to focus on operational topics only. There 
is a lot of things, problems and issues that 
determine what we call life. life has many 
sides, and Munaishy could have provided 
many people with an opportunity to share 
their life experience, observations and 
thoughts. So, you get a unique chance to 
become a collective or individual co-author 
of the corporate magazine, the next issue of 
which is looked forward to by many of us. 
Then, many requests to see the magazine 
more often than once a quarter will have 
a real basis under them. So far, due to some 
technical and organizational reasons, 
Munaishy is published once a quarter thanks 
to efforts of 2 or 3 employees of the Strategic 
Communications Department who have a lot 
of other functional responsibilities, besides 
preparing materials for the magazine issue.

The period since the last second issue of 
Munaishy was full of political, economical, 
social and sports events. The 70th jubilee 
of the Head of the State demonstrated 
a continuous growth of N. Nazarbayev’s 
weight and popularity, as a top-level political 

Қадірлі оқырмандар, әріптестер!

Біздің корпоративтік «Мұнайшы» жур-
налы жылына 4 рет шығады. Осыны еске-
ре отырып, біз журналдың әр санын-
да қызметкерлер үшін ең маңызды де-
ген ақпаратты, елдің, аймақтардың, біздің 
кәсіпорындардың шеңберіндегі жаңа 
оқиғаларды бейнелеуге тырысамыз. Деген-
мен өмір ақпараттық тұрғыдан барған сай-
ын қаныға, мазмұнға молыға түседі, яғни, 
қандай да бір оқиғалардың мәнділігін 
дер кезінде ой елегінен өткізу қажет. 
Осы тұрғыдан «Мұнайшыны» шығару 
жиілігін көбейтіп, өзекті ақпаратты бе-
ру жылдамдығын арттырған қисынды бо-
лар. Бүгін бұл айқын болып отыр, және 
бұған сіздер де келісесіздер деп ойлай-
мын. Бұл болса, қадірлі әріптестер, сіздердің 
де белсендірек араласқандарыңызды та-
лап етеді. Компания қызметінің көп 
еңбекті қажет ететін сипатын және өзіндік 
ерекшеліктерін ескере отырып, жур-
нал беттерін өндірістік, технологиялық, 
ұйымдастырушылық және әлеуметтік 
сипаттағы елеулі де өзекті мәселелерді 
талқылау үшін пайдалану бәріміз үшін пай-
далы болар еді.

«Мұнайшы» пікірлер, идеялар алмасу үшін, 
корпоративтік мәселелерді талқылау үшін 
ең қолайлы алаң болып табылады. Алайда 
тек өндірістік тақырыппен шектеліп қалуға 
болмайды. Жинақтала келіп, «өмір» де-
ген ауқымды сөзбен аталатын құбылысты 
айқындайтын толып жатқан қыр-сырулар 
бар. Сондықтан «Мұнайшы» көп адамдар 
үшін өзінің өмірлік тәжірибесін, көргені 
мен түйгенін бөлісе алатын мүкіндікке ай-
нала алар еді. Сонымен, кезекті санын 
оқырмандары асыға күтетін корпоративтік 
журналдың ұжымдасқан немесе мақаланың 
дара авторы болуға сіздерге бірегей 
мүмкіндік беріліп отыр. Сонда журнал-
ды тоқсанына бір рет емес, жиірек көргіміз 
келеді деген тілектердің орындалуының 
мәнді негізі болмақ. Ал қазір техникалық 
және ұйымдастырушылық мүмкіндіктерге 
байланысты «Мұнайшы» Стратегиялық 
коммуникациялар департаментінің 2-3 
қызметкерінің күш-қуатымен тоқсанына 
бір рет шығады. Ал ол қызметкерлердің ма-
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Время, прошедшее после выпуска послед-
него, второго, номера «Мунайшы», было на-
сыщенно многими политическими, эко-
номическими, социальными и спортивны-
ми событиями. 70-летний юбилей Главы 
государства продемонстрировал продол-
жающийся рост авторитета и популярно-
сти Н. Назарбаева как политического топ-
менеджера высшего класса. Своеобразное, 
разнонаправленное воздействие на произ-
водительность труда оказал завершивший-
ся справедливой победой испанцев чемпио-
нат мира по футболу. Администрациям ком-
паний и женщинам пришлось проявить по-
нимание и терпение в течении целого меся-
ца, когда мужское население впало в счаст-
ливое состояние созерцания великой Игры. 
Отметим, что Мундиаль-2010 не нанес ощу-
тимого вреда деятельности компании. Об 
этом свидетельствуют рассмотренные выс-
шим руководством результаты деятельно-
сти компании за 2 квартал и I полугодие в 
целом. Добыча и переработка углеводоро-
дов обеспечены с перевыполнением,  а взя-
тые на себя обязательства по социальным и 
экологическим вопросам выполнены в пол-
ном объеме. Проведена объёмная результа-
тивная работа по дальнейшему укреплению 
имиджа «ПетроКазахстан», существенно ак-
тивизировалось участие топ-менеджеров в 
международных форумах.

Всё это дает основание рассчитывать на 
не менее успешное 2-е полугодие, в кото-
ром нас ожидают День нефтяника, Спарта-
киада «ПетроКазахстан», форум «КазЭнер-
джи», КИОГЕ и много других позитивных 
событий.

Б. И. Исенгалиев

manager. The efficiency of work was 
influenced in a specific and multidirectional 
way by the world soccer championship that 
ended with a fair victory of the Spanish. 
Companies' administrations and women had 
to demonstrate a great deal of understanding 
and patience during the whole month, 
when the male population was in a happy 
state, watching the Great Game. However, 
Mundial-2010 did not affect the company 
operations a lot. This is confirmed by the 
company performance in the 2nd quarter 
and the 1st half of the year reviewed by 
the senior management. Hydrocarbon 
production and processing have been above 
the plan, and social and environmental 
responsibilities have been honored in full. A 
huge and successful effort was completed to 
further improve PetroKazakhstan’s image. 
Its top-managers started to participate in 
international forums more actively.

All of this give us ground to expect that the 
second year half will not be less successful, as 
we expect the Oilman Day, PetroKazakhstan 
Olympics, KazEnergy forum, KIOGE and 
many other positive events during this period.

B. Issengaliyev

.

териалдар дайындап, журналды шығарудан 
басқа бір қатар қызметтік міндеттері де бар.

«Мұнайшының» соңғы екінші са-
ны шыққалы бері өткен уақыт кезеңі 
көптеген саяси, экономикалық, әлеуметтік 
және спорттық оқиғаларға толы бол-
ды. Елбасының 70 жылдық мерейтойы 
Н. Назарбаевтың жоғары дәрежелі сая-
си топ-менеджер ретіндегі беделі мен 
танымалдығының барған сайын өсіп 
келе жатқанын паш етті. Футболдан 
испандықтардың әділ жеңісімен аяқталған 
әлем чемпионаты еңбек өнімділігіне өзіне 
ғана тән, жан-жақты тұрғыдан ықпал етті. 
Бүкіл ерлер қауымы Ұлы ойынды тамашалап 
рақатқа бөленген ай бойы компаниялардың 
әкімшіліктері мен әйелдер қауымының 
түсіністік танытып, шыдам көрсетуіне ту-
ра келді. Мундиаль-2010 компанияның 
қызметіне соншалықты бір зиян келтіре 
қоймағанын атап өтелік. Бұған жоғары 
басшылық қарап шыққан, компанияның 
2-тоқсандағы және тұтастай алғанда бірінші 
жартыжылдықтағы қызметінің нәтижелері 
куә. Өндіру мен қайта өңдеу жоспары 
артығымен қамтамасыз етілді, ал әлеуметтік 
және экологиялық мәселелер бойын-
ша қабылданған міндеттемелер толық 
көлемде орындалды. «ПетроҚазақстан» 
бейнесін одан әрі де нығайта түсу бойынша 
көлемді әрі нәтижелі жұмыс атқарылды, топ-
менеджерлердің халықаралық форумдарға 
қатысуы айтарлықтай жандана түсті.

Осының бәрі 2-ші жартыжылдықтың 
да табысты болатындығына үміт береді.
Бұл жартыжылдықта бізді Мұнайшы 
күні, «ПетроҚазақстан» спартакиадасы, 
«ҚазЭнерджи» форумы, КИОГЕ және және 
басқа да көптеген әсерлі оқиғалар күтіп тұр.

Исенғалиев Б.I.
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заМаНыМыздың қаһарМаНы

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
біздің заманымыздың әлемдік 
саясатындағы ең жарқын тұлғалардың 
бірі екеніне дау жоқ. Оның есімімен 
тек Қазақстанның мемлекет ретінде 
қалыптасуы, экономикасының ар-
шынды дамуы, елдегі ұлтаралық 
келісім жағдайының қамтамасыз етілуі 
ғана емес, сонымен қатар Қазақстан 
Республикасының биік халықаралық 
беделі және әлемдік қоғамдастық өзінің 
қолдануына қабылдаған толып жатқан 
маңызды бастамалар да байланысты.

2010 жылғы 6 шілдеде Нұрсұлтан 
Әбішұлы 70 жасқа толды. Қазақстанның 
президентін құттықтау үшін Астанаға 
бірқатар елдердің басшылары келді. 
Әлемнің әр тарабынан мемлекеттер мен 
үкіметтердің басшылары, халықаралық 
ұйымдардың жетекшілері, белгілі сая-
си және қоғамдық тұлғалар, мәдениет 
қайраткерлері Нұрсұлтан Назарбаевқа 
өздерінің құттықтауын жолдады. 
Жолдауларда Қазақстанның тұңғыш 

президентінің ғаламдық саясаттағы, 
Қазақстанның серпінді дамуындағы, 
дінаралық және ұлтаралық келісімнің 
сәтті үлгісін іске асырудағы және 
ядролық қаруға қарсы дүниежүзілік 
қозғалыстағы айрықша рөлі атап ай-
тылды. 

Путин республика көсемінің 
мемлекеттік даналығын, орасан зор 
саяси және өмірлік тәжірибесін, 
ұйымдастырушылық дарыны мен 
адамгершілік сипаттарын атап өтті. Ре-
сей премьері Назарбаевты «өз елінің 
нағыз рәмізі» деп атады. ҚХР Ху Цзинь-
тао Назарбаевқа мықты денсаулық, 
ұзақ ғұмыр, амандық пен отбасының 
бақытын тіледі. Ал Ресей Федера-
ция кеңесінің  спикері Сергей Миро-
нов Назарбаевтың ТМД жұмысына 
сіңірген еңбегін атап өтті: «Данагөй 
бағбанға ұқсап, Сіз көптеген жылдар 
бойы «ТМД ағашының» қалай өсіп ке-
ле жатқанын байқап келесіз, жеміс 
бермейтін, құрғақ бұтақтарынан 

құтылу, осы «ағашқа» нені «телу» ту-
ралы дер кезінде ақыл бересіз». ҚР 
Президенті ірі компаниялардың да, 
соның ішінде «ПетроҚазақстан» 
компаниясының басшыларынан 
көптеген құттықтаулар алды, өз 
құттықтауында Вэй Юйсян «Тұрақты 
саяси жүйе мен ұлтаралық келісім, 
жүргізіліп жатқан экономикалық 
реформалардың тереңдігі мен 
дәйектілігі, мемлекеттің үнемі ар-
тып келе жатқан экономикалық қуаты 
және адамдардың әл-ауқаты, астана-
ны көшіру туралы тарихи әрі батыл 
ойластырылған шешім – осының бәрін 
және басқа да көптеген жайттарды 
Қазақстанның халқы Сіздің есіміңізбен 
лайықты түрде байланыстырады» -, дел 
жазды.

Қазақстан Республикасы бүгін – 
ең тұрақты әрі қарқынды дамып ке-
ле жатқан мемлекеттердің бірі. Да-
на адам әрі көреген саясаткер Назар-
баев Қазақстанды өмір сүруге және 

Абел Аганбегян, Ресей Ғылым академиясының академигі: «қазақстандықтардың жолы бо-
лып, КСРО ыдыраған аумалы кезеңде оларға топтан озған саяси әрі экономикалық қабілеті, 
еңбексүйгіштігі мен ерік күші бар көсем жетекшілік етіп, өзінің бүкіл қызметін адамдардың 
мүддделері мен осы бір тамаша өлкенің өркендеуіне бағыштады». 
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жұмыс істеуге қолайлы елге айнал-
дыра білді. Біздің республиканы Азия 
мен Еуропадағы барлық көршілерінің 
құрметтейтіні заңды құбылыс. 
Нұрсұлтан Назарбаев басқарған жыл-
дар ішінде ел орасан зор экономикалық 
табыстарға жетті – мысалы, 1999-
2008 жылдары Қазақстанның ЖІӨ өсу 
қарқыны шамамен 10%-ды құрады. 

Біздің республика дағдарысқа да 
қарсы жақсы күресіп, 2009 жылы ЖІӨ 
мөлшерін бұрынғы деңгейде қалдыра 
алды.

Н. Назарбаев елдің негізгі көршілері 
– Мәскеумен, Бәйжінмен біртоға, 
серіктестік қарым-қатынас орната от-
ырып, әрқашан да теңгерімді сыртқы 
саясат жүргізіп келді. Қазақстанға рес-
ми сапармен Рим Папасы да, Иранның 
президенті Махмұд Ахмадинежад та 
келеді, әйтсе де бұл жайт АҚШ-пен, 
НАТО-мен, араб мемлекеттерімен 
және ИКҰ-мен тығыз араласуға кедергі 
жасамайды. Нұрсұлтан Назарбаевты 
бір біріне мүлде ұқсамайтын – кейде 
тіпті бір бірімен тоқайласпайтын мем-
лекет қайраткерлері серіктес ретінде 
қадір тұтып, құрметтейді. Ол қомақты 
халықаралық беделге ие болды. 

В. Путин атап өткендей: «Қазақстан 
үшін Назарбаев – тарихи жағынан 
бірегей тұлға». Назарбаев туралы «На-
зарбаев және Қазақстанның жараты-
луы: коммунизмнен капитализмге» ат-
ты өмірбаяндық кітаптың авторы Джо-
натан Айткен «Неліктен дәл осы саяси 

көсем туралы өмірбаян жаздың?» де-
ген сұраққа: «Мені тек белгілі бір уақыт 
кезеңінде ғана жұрттың тіліне ти-
ек болатын билеушілер мен саясат-
керлер емес, тарихта шын мәнісінде із 
қалдырған адамдар қызықтырады» - деп 
жауап берді. Біздің президент туралы 
Ұлыбританияның бұрынғы премьер-
министрі М. Тэтчердің де: «Қазір әлемде 
бес-алты ірі әрі өте беделді саясаткер 
бар, солардың бірі Н. Назарбаев» және 
жазушы М. Симашконың да пікірі осын-
дай: «Мен, жазушы үшін, Президент ең 
әуелі адам. Парасатты адам, ал бұл сая-
сатта жиі кездесе бермейтін құбылыс. 
Ал кездессе және оның менталитеті 
халықтың менталитетімен тоқайласса, 
дүниеге Вашингтон, Джефферсон не-
месе Кемаль-паша Ататюрк келеді». 

Ататюркпен Назарбаевты жиі салы-
стырады, және бұл салыстыруда өзіндік 
бір сыр бар. Назарбаевқа желікпе 
жұлқыныстар мен шабыстар тән емес 
– ол бір қалыпты, бірақ сонымен қатар 
үздіксіз дамудың жақтасы. Сондықтан 
да ол бір кезде біртұтас әрі қуатты 
болған империяның сынықтарында 
күшті әрі өркендеген мемлекет құра 
білді. 

 Ал Назарбаевтың өзі кімді өнеге 
тұтады және оның саясатының құпия 
сыры неде? Нұрсұлтан Әбішұлы 
олардың қатарында Францияның 
тұңғыш Президенті Шарль де Голльді 
және «сингапур ғажайыбының» авторы 

– осы елдің бұрынғы президенті Ли Ку-
ан Ю мырзаны атайды. 

Саясатының құпия сыры – «елдің, 
оның адамдарының бүгіні мен 
ертеңі туралы қам жеу», – дейді 
Қазақстан тұңғыш Президенті. Себебі 
Қазақстанның басты байлығы – оның 
көпұлтты халқы. «Менің аса үлкен 
тілегім, – дейді Назарбаев, - елімізді 
басқалар біздің білімді, қазіргі заманға 
сай адамдарымыз арқылы таныса екен 
деймін...». «Қазақстандық ғажайып» 
туралы сұраққа Президент Абайдан 
дәйексөз келтіргенді жақсы көреді. 
«Біздің ізілікті бастамаларымызға 
негіздемені сырттан іздеудің қажеті 
жоқ, – деп атап өтеді Назарбаев. - 
Бәрін де Абайдан табамыз... Оның «Ба-
уырым, адамзаттың бәрін сүй» деген 
өсиетінде тек тіршілік пәлсапасы ғана 
емес, бүкіл адамзаттың бірлігі мен 
бауырластығының негізін қалайтын 
қағида жатыр. Өз халқының игілігі, 
оның іргелілігі мен өркендеуі тура-
лы қам жейтін әрбір адамның Абайды 
көбірек оқып, оның кемеңгер ақыл-
кеңесін санасына сіңіргені жөн». 

Бұрынғы КСРО кеңістігіндегі 
ең өркендеген әрі орнықты 
мемлекеттердің бірін құра отырып, 
бүгін Нұрсұлтан Әбішұлы оны өзінің 
бұлтармас қолымен алға бастап келеді. 
Президентімізге денсаулық пен ұзақ 
ғұмыр тілейік: мұндай көсемдер сирек 
туады.

ҚР Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылғы 6 шілдеде Шамалған ауылында (Алматы облысы) туған. 1960-69 жылда-
ры Қарағанды металлургия комбинатының кәсіпорындарында құрылысшы, шойыншы, домен пешінің көрікшісі, домен цехының 
диспетчері, газшысы, аға газшысы болып жұмыс істеді. 1967 жылы Қарағанды металлургия комбинаты жанындағы зауыт-жоғары 
техникалық оқу орнын (қазір Қарағанды Мемлекеттік индустриялық университеті) бітірді. 

1969 жылы Теміртаудағы КОКП қалалық комитетінің өнеркәсіп бөлімін басқарды. Оның партия саласы бойынша жоғарылауы 
осылай басталды. 1979 жылы Назарбаев Қазақстан Компартияның ОК хатшысы, ал 1984 жылы – ҚазКСР Министрлер кеңесінің 
Төрағасы болды. 1989-91 жылдары Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші хатшысы болды, сонымен қатар ҚазКСР 
Министрлер кеңесінің Төрағасы қызметін атқарды. 1990 91 жылдары – КОКП ОК Саяси бюросының мүшесі. 1990 жылғы көкекте 
Жоғарғы Кеңестің сессиясында Назарбаев Қазақстан  республикасының президенті болып сайланды. 1991 жылғы 1 желтоқсанда 
алғашқы бүкілхалықтық президент сайлауы болып өтті, оның барысында Н. Назарбаев 98,7% сайлаушылардың қолдауына ие бол-
ды. 1995 жылы Президент Назарбаевтың өкілеттіктері референдумда 2000 жылға дейін ұзартылды, ал 1999 және 2005 жылдардағы 
сайлауда ол қайтадан ҚР президенті болып сайланды. 2010 жылғы маусымда ел Парламентінің шешімімен Назарбаевқа «ұлт 
көшбасшысы» мәртебесі берілді.

Нұрсұлтан Назарбаев – экономика ғылымдарының докторы, оннан астам кітаптың авторы. Бірақатар Академиялардың мүшесі, 
сондай-ақ университеттердің, соның ішінде Ломоносов атындағы ММУ мен Кембридж университетінің құрметті профессоры. 
Назарбаев көптеген биік мемлекеттік және халықаралық марапаттармен және сыйлықтармен марапатталған, олардың қатарында 
Еңбек Қызыл Ту ордені (КСРО, 1972), «Құрмет белгісі» ордені (КСРО, 1972), сондай-ақ бірқатар шет мемлекеттердің ордендері бар. 
2004 жылы ол өркениеттер арасындағы сұхбатқа қосқан үлесі үшін Маймонид атындағы халықаралық сыйлықтың тұңғыш лау-
реаты болды. 

1997 жылы Назарбаевтың есімі жұлдызға берілді, ал жуырда Амман қаласында (Иорданияның астанасы) Назарбаевтың құрметіне 
орталық даңғылдардың бірі аталды, Анкарада қола мүсіні орнатылды.
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Нурсултан Абишевич Назарбаев, без-
условно, является одной из самых яр-
ких личностей в современной миро-
вой политике. С его именем связаны 
не только становление государствен-
ности Казахстана, стремительное раз-
витие экономики, обеспечение обста-
новки межнационального согласия в 
стране, но и высокий международный 
авторитет РК и множество важных 
инициатив, взятых на вооружение ми-
ровым сообществом.

6 июля 2010 года Нурсултану Абише-
вичу исполнилось 70 лет. Поздравить 
казахстанского президента в Астану 
приехали лидеры ряда стран. Главы го-
сударств и правительств, руководители 
международных организаций, извест-
ные политические и общественные 
личности, деятели культуры со все-
го мира направили Нурсултану Назар-
баеву свои поздравления. В послани-
ях отмечалась выдающаяся роль пер-
вого президента Казахстана в глобаль-
ной политике, динамичном развитии 
Казахстана, реализации успешной мо-
дели межконфессионального и меж-
национального согласия и лидерства в 
мировом антиядерном движении. 

Путин отметил «государственную 
мудрость, огромный политический и 
жизненный опыт, организаторский та-
лант и человеческие качества» лидера 
республики. Российский премьер на-
звал Назарбаева «настоящим симво-
лом своей страны». Председатель КНР 
Ху Цзиньтао пожелал Назарбаеву креп-
кого здоровья, долголетия, благополу-
чия и семейного счастья. А спикер Со-
вета федерации РФ Сергей Миронов 
отметил заслуги Назарбаева в функци-
онировании СНГ: «Подобно мудрому 
садовнику, Вы много лет наблюдаете 
за тем, как растет «древо СНГ», вовремя 
рекомендуете избавляться от бесплод-
ных, сухих ветвей, подсказываете, что 
и как следует «привить» этому «древу». 
Президент РК получил множество по-
здравлений и от руководителей круп-
ных компаний, включая «ПетроКазах-

стан», в котором президент Вэй Юйсян 
отметил, что «cтабильная политиче-
ская система и межнациональное со-
гласие, глубина и последовательность 
проводимых экономических реформ, 
постоянно растущие экономическая 
мощь государства и благосостояние 
людей, историческое и смелое по сво-
ему замыслу решение о переносе сто-
лицы – все это и многое другое народ 
Казахстана по праву связывает с Ва-
шим именем».

Республика Казахстан сегодня - од-
но из самых стабильных и бурно раз-

вивающихся государств. Мудрый чело-

век и дальновидный политик, Назар-

баев сумел сделать Казахстан страной, 

где комфортно жить и работать. Наша 

республика по праву вызывает уваже-

ние всех азиатских и европейских со-

седей. За годы управления Нурсулта-

на Назарбаева страна добилась неве-

роятных экономических успехов - так, 

в 1999-2008 гг. темпы среднегодового 

роста ВВП Казахстана составили по-

рядка 10%. 

ГероЙ НаШеГо ВреМеНИ 

Абел Аганбегян, Академик Российской академии наук: «Казахстанцам повезло, что в перелом-
ный период распада СССР их возглавил яркий лидер, обладающий выдающимися политически-
ми и экономическими способностями, трудолюбием и волей, подчиняя всю свою деятельность 
интересам людей и процветанию этого замечательного края». 
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Успешно наша республика боролась 
и с кризисом, сумев в 2009 году сохра-
нить ВВП на прежнем уровне.

Н.Назарбаев всегда вел сбаланси-
рованную внешнюю политику, под-
держивая ровные, партнерские отно-
шения с главными соседями - и с Мо-
сквой, и с Пекином. Казахстан посеща-
ют с официальными визитами и Па-
па Римский, и президент Ирана Мах-
муд Ахмадинежад, что при этом не ме-
шает тесным контактам с США и НАТО, 
арабскими государствами и ОИК. Нур-
султана Назарбаева уважают и ценят 
как партнера самые разные - порой не-
совместимые между собой - государ-
ственные деятели. Он приобрел нема-
лый международный авторитет. 

Как отметил В.Путин: «Для Казахста-
на Назарбаев – исторически уникаль-
ная фигура». И не только в рамках ре-
спублики. «Я заинтересован в людях, 
которые действительно оставили свой 
след в истории, а не в правителях и по-
литиках, о которых все говорят только 
в определенный период времени» - от-
ветил автор недавно вышедшей книги-
биографии о Президенте «Назарбаев и 
сотворение Казахстана: от коммунизма 
к капитализму» Джонатан Айткен на во-
прос о том, почему он написал биогра-
фию именно об этом политическом ли-
дере. Такого же мнения о нашем прези-
денте и бывший премьер-министр Ве-
ликобритании М.Тэтчер: «Сейчас в ми-
ре насчитывается пять-шесть крупных 
и очень влиятельных политиков, сре-
ди которых находится и Н.Назарбаев»; 
и писатель М.Симашко: «Для меня, пи-
сателя, Президент прежде всего чело-

век. Порядочный человек, что не так ча-
сто встречается в политике. А когда это 
встречается и менталитет его совпада-
ет с народным менталитетом, являют-
ся миру Вашингтон, Джефферсон или 
Кемаль-паша Ататюрк». 

С Ататюрком Назарбаева сравнива-
ют довольно часто, и в этом сравнении 
есть рациональное зерно. Назарбаеву 
не свойственны лихие рывки и скачки 
- он сторонник плавного, но при этом 
неуклонного развития. И он сумел соз-
дать сильное и процветающее госу-
дарство на обломках некогда единой и 
мощной  империи. 

 А кто же является примером для под-
ражания для самого Назарбаева и в 
чем секрет его политики? Нурсултан 
Абишевич называет в их числе перво-
го Президента Франции Шарля де Гол-
ля и автора «сингапурского чуда» - экс-
президента этой страны Ли Куан Ю. 

Секрет политики – «забота о сегод-
няшнем и завтрашнем дне страны, ее 
людей», отмечает Первый Президент 
Казахстана. Ведь главное богатство Ка-

захстана - это многонациональный на-
род. «Я бы очень хотел, - говорит На-
зарбаев, - чтобы нашу страну узнавали 
по людям нашим - образованным, со-
временным...». На вопрос о «казахстан-
ском чуде» Президент любит цитиро-
вать Абая. «Не стоит искать обоснова-
ния наших добрых начинаний где-то 
извне, - отмечает Назарбаев. - Все на-
ходим у Абая... На его завете «Люби, 
мой брат, все человечество» зиждется 
не просто философия существования, 
а основополагающий принцип всече-
ловеческого единства и братства. Каж-
дый, кто печется о благе своего народа, 
о его могуществе и процветании, пусть 
почаще читает Абая и вникает в его му-
дрые советы». 

Сумев построить государство - одно 
из самых процветающих и стабильных 
на просторах бывшего СССР, сегодня 
Нурсултан Абишевич ведет его вперед 
своей уверенной рукой. Пожелаем на-
шему Президенту здоровья и долголе-
тия: ведь такие лидеры как он рожда-
ются редко.

Президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган (Алма-Атинская область). В 1960-69 
годах работал строителем, чугунщиком, горновым доменной печи, диспетчером, газовщиком, старшим газовщиком доменного 
цеха на предприятиях Карагандинского металлургического комбината. В 1967 году окончил ВТУЗ при Карагандинском метал-
лургическом комбинате (ныне Карагандинский Государственный индустриальный университет). 

В 1969 году возглавил отдел промышленности горкома КПСС в Темиртау. Так начался его подъем по партийной линии. В 1979 
году Назарбаев стал уже секретарем ЦК Компартии Казахстана, а в 1984 - Председателем Совета Министров КазССР. В 1989-91 го-
дах был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, параллельно в 1990 году занимал пост председателя Верховного Сове-
та КазССР. В 1990-91 годах - член Политбюро ЦК КПСС. В апреле 1990 года на сессии Верховного Совета Назарбаев был избран 
Президентом Республики Казахстан. 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы Президента, в ходе которых 
Н.Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей. В 1995 году полномочия Президента Назарбаева были продлены на реферн-
думе до 2000 года, а в 1999 и в 2005 годах на выборах он был вновь избран Президентом РК. В июне 2010 года решением Парла-
мента страны Назарбаев был наделен статусом «лидера нации».

Нурсултан Назарбаев –  доктор экономических наук, автор более чем десятка книг. Является членом ряда Академий, а также по-
четным профессором университетов, включая МГУ им.Ломоносова и Кембриджский университет. Назарбаев награжден многи-
ми высшими государственными и международными наградами и премиями, среди которых орден Трудового Красного Знамени 
(СССР, 1972), орден «Знак Почета» (СССР, 1972), а также ордена ряда иностранных государств. В 2004 году он стал первым лауре-
атом Международной премии имени Маймонида  –  за вклад в диалог между цивилизациями. 

В 1997 году именем  Назарбаева была названа звезда, а недавно в Аммане (столице Иордании) в честь Назарбаева назвали один 
из центральных проспектов, а в Анкаре - установили бронзовый памятник.

ҚР Президентінің Қызылорда облысына сапары, 2009 жыл / Визит Президента РК в 
Кызылординскую область в 2009 году / Visit of the President of RoK to Kyzyolrda Oblast, 2009
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Abel Aganbegyan, Academician of the Russian Academy of Sciences: “Kazakhstanis were lucky to have 
during the critical times of the USSR collapse a powerful leader, possessing outstanding political and 
economic abilities, industrious attitude and will, who devoted all his activity to people's interests and 
well-being of this wonderful land”. 

Nursultan Abishevich Nazarbayev 
is undoubtedly one of the most 
outstanding personalities in today's 
global politics. His name is associated 
not only with the establishment 
of Kazakhstan’s nationhood, fast 
development of its economy, and 
achievement of the interethnic 
concord in the country, but also with 
a high international standing of the 
RK and many important initiatives 
that the global community did make 
use of.  

On July 6, 2010 Nursultan 
Abishevich turned 70. Several country 
leaders came to Astana to congratulate 
the Kazakhstani President. Heads of 
states, governments, and international 
organizations, famous political 
and public figures, and workers of 
culture from all over the world sent 
their congratulations to Nursultan 
Nazarbayev. Their letters pointed 
out an extraordinary role of the first 
Kazakhstani President in the global 
politics, dynamic development of 
Kazakhstan, implementation of a 
successful model of concord among 
confessions and ethnicities, and 
leadership in the global antinuclear 
movement. 

Putin noted “statecraft, huge 
political and life experience, 
organizational talent and humanness” 
of the republic’s leader.  The Russian 
Prime Minister called Nazarbayev 
a “real symbol of his country”. The 
PRC Chairman, Hu Jintao, wished 
Nazarbayev good health, long life, 
well-being and family happiness. The 
Speaker of the RF Federation Council, 
Sergey Mironov, noted Nazarbayev’s 
contribution to the CIS functioning: 
“like a wise gardener, for many years 
you have been watching the growth 
of the “CIS tree”, giving prompt advice 
when fruitless and dry branches 
needed to be cut off, and what and 
in what way needed to be grafted 

to that “tree”. The RK President 
received many congratulations from 
heads of major companies, including 
PetroKazakhstan, in which Mr. Wei 
Yuxiang stated that “a stable political 
system and interethnic concord, 
the depth and consistency of the 
economic reforms performed, a 
constantly growing state power and 
people’s well being, a historical and 
brave decision to move the capital 
- all of it and many other things are 
deservedly associated by Kazakhstanis 
with your name”.

Nowadays, the Republic of 
Kazakhstan is one of the most stable 
and rapidly developing countries. 
Being a wise and far-seeing politician, 
Nazarbayev succeeded in turning 
Kazakhstan into a country with 
comfortable living and employment 
conditions. Our republic rightfully 
deserves respect of all Asian and 
European neighbors. During the years 
of Nursultan Nazarbayev’s governance 
the country achieved unbelievable 
economic results, with the annual 

average GDP growth rate reaching 
around 10% in 1999-2008. 

Our republic fought the crisis 
successfully, having preserved its GDP 
unchanged in 2009.

N. Nazarbayev always adhered 
to a well-balanced foreign policy, 
maintaining smooth partnership 
relationship with the main neighbors 
- Moscow and Beijing. Both the Pope 
and the President of Iran, Makhmud 
Akhmadinezhad, pay official visits to 
Kazakhstan, which does not prevent 
our country from having close 
contacts with the US and NATO, 
Arabian states and the Organization 
of the Islamic Conference. Nursultan 
Nazarbayev is respected and valued 
as a partner by many different 
statesmen, who sometimes have 
completely opposite views. He 
gained a significant international 
reputation. 

As Putin mentioned: “For 
Kazakhstan, Nazarbayev is a unique 
figure in its history”. And this is not 
limited by the republic’s boundaries: 

HERO OF OuR TImE 

Президенттің ОҚО ірі кәсіпорындарының басшыларымен кездесу, 2007 жыл / Президент на 
встрече с руководителями крупнейших предприятий ЮКО, 2007 год / The President met with 
the CEO’s of major companies in SKO, 2007
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“I am interested in people who have 
really put themselves on record, rather 
than in governors and politicians 
who are only spoken of over a certain 
period of time”, the author of the 
recently published biography book 
about Nazarbayev “Nazarbayev and 
the Making of Kazakhstan: From 
Communism to Capitalism”, Jonathan 
Aitken, replied to the question why 
he wrote the biography of that very 
political leader. Similar things are said 
about our President by UK Ex Prime 
Minister, M. Thatcher: “The globe 
currently has around five-six major 
and very influential politicians with 
N. Nazarbayev being one of them” 
and writer M. Simashko: “To me, as a 
writer, the President is a human-being 
first of all… and a decent man too, 
which is not common for politics. And 
when this happens and his mentality 
coincides with that of his nation, the 
globe sees Washington, Jefferson or 
Kemal-Pasha Ataturk”. 

Nazarbayev is quite often compared 
with Ataturk, and such comparison 
has some rationale behind it. For 
Nazarbayev it is not common to 
make any jerks and jumps, he prefers 
a smooth, but nevertheless steady, 
development. And he succeeded in 
making a strong and prosperous state 
on the ruins of the empire that used 
to be united and powerful. 

 And who serves as example for 
Nazarbayev himself and what is 
the secret of his politics? Nursultan 
Abishevich mentions Charles de 

Gaulle, the first President of the 
French Republic, and the author of the 
“Singapore miracle” - Ex-President of 
that country, lee Kuan Yew. 

The secret of politics is “to care 
about today and tomorrow of the 
country and its people”, the First 
Kazakhstani President says. Because 
the key value of Kazakhstan is in 
its multinational people. “I wish 
very much that our country is 
recognized for its people - educated, 
contemporary ones”, Nazarbayev says. 
To any question about “Kazakhstani 
phenomenon” the President likes to 
cite Abay. “Don't look for grounds 
for our good doings somewhere on 
the outside, Nazarbayev says. “You 
can find everything in Abay's works... 

His legacy saying “My brother, love 
humanity in its entirety” is not only 
the basis for the philosophy of 
existence, but also a fundamental 
principle of the all-human unity and 
brotherhood. Everyone who cares 
about the well-being of his people, 
their might and prosperity, should 
read Abay more often and go deeply 
into his wise pieces of advice”. 

Having succeeded in building one 
of the most prosperous and stable 
state in the Former Soviet Union area, 
today Nursultan Abishevich is firmly 
leading it forward. let’s wish our 
President good health and many years 
of life, because leaders of this kind do 
not come to this world too often.

RK President, Nursultan Abishevich Nazarbayev, was born on July 6, 1940, in Chemolgan village (Almaty Oblast). In 1960-1969 he worked 
as a builder, caster, blast-furnace keeper, dispatcher, stove operator, senior stove operator at the blast-furnace department on sites of the 
Karaganda Metallurgical Complex. In 1967 he graduated from the technical institute of the Karaganda Metallurgical Complex (currently - 
the Karaganda State Industrial University). 

In 1969 he became the Head of the Industry Department at the Temirtau City Committee of the Communist Party of the Soviet Union. 
This is how he started his way forward in the political area. In 1979 he already became the Secretary of Kazakhstan's Communist Party 
Central Committee, and in 1984 – the Chairman of the Council of Ministers of the KazSSR. In 1989-1991 he was the First Secretary of 
Kazakhstan’s Communist Party Central Committee, simultaneously holding the post of the Chairman of the KazSSR Supreme Soviet in 
1990. In 1990-1991 he is a member of the CPSU Central Committee’s of Political bureau. In April 1990, at the Supreme Soviet's session 
Nazarbayev was elected the President of the Republic of Kazakhstan. On December 1, 1991 there was the first all-nation president election 
where N.Nazarbayev was supported by 98.7% of electorate. In 1995 the authorities of President Nazarbayev were extended on a referendum 
basis till 2000, and in 1999 and 2005 during elections he was elected the RK President again. In June 2010 the country's Parliament resolved 
to assign the «Nation's leader» status to Nazarbayev.

Nursultan Nazarbayev is a doctor of economics, and the author of more than a dozen books. He is a member of a number of Academies, 
and a professor emeritus of universities, including lomonosov's Moscow State University and Cambridge University. Nazarbayev received 
many national and international top awards and prizes, among which are the Red Banner of labor (USSR, 1972), order of Badge of Honor 
(USSR, 1972), and orders of some foreign states. In 2004 he became the first winner of the International Prize named after Maimonides for 
his contribution to the dialogue between civilizations. 

In 1997 Nazarbayev’s name was given to a star, and recently in Amman (capital of Jordan) his name was given to one of the central 
avenues, while Ankara erected a bronze monument in his honor.
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Қауымдастықтің негізгі 
мақсаты – төмендегілер арқылы 
Қазақстан экономикасының энерге-
тика секторының серпінді әрі тұрақты 
дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасау:
- ҚР мемлекеттік билік және 

басқару саласындағы атқару 
және заң шығару органдарын-
да Қауымдастық мүшелерінің 
мүдделерін білдіру;

- мұнай-газ және энергетика сала-
ларына инвестициялар тартуға 
жәрдемдесу;

- ақпараттық талдау, ғылыми зерттеу 
және инновациялық техникалық 
қызметті ұйымдастыру;

- бұқаралық ақпарат құралдарымен 
жұмыс істеу.

«KazEnergy» Қауымдастығы 2005 
жылғы 2 қарашада құрылды және ол 
Қазақстан Республикасында жұмыс 
істейтін мұнай-газ және энергети-
ка ұйымдары мен компанияларының 
тәуелсіз ерікті бірлестігі болып табыла-
ды. Оған 48 мүше мен серіктес, соның 
ішінде «ПетроҚазақстан компания-
сы» кіреді. Құлыбаев Т. А. «KazEnergy» 
Қауымдастығының Төрағасы болып 
келеді. «Ассоциация қызметі мұнай 
өнеркәсібі мен өкіметті бір араға 
келтіріп, сындарлы әрі нақты платфор-
мада қызмет етуіне мүмкіндік берді», - 
дейді Ассоциацияның аға директоры 
Д. Сарсенов, - «осында Ассоцияция мен 
оның мүше-компанияларының мүддесі 
де, Қазақстан мемлекетінің мүддесі де 
қорғалып, энергетика саласының өзекті 
мәселелері талқыланып, саланың дамуы-
на үлес қосылады» 

Біздің компанияның Президенті Вэй 
Юйсян мырзаның Қауымдастық Кеңесінің 
мүшесі болып сайлануы, сондай-ақ оның 
Мұнай өнімдерінің айналымы мәселелері 
жөніндегі үйлестіруші кеңестің Төрағасы 
ретіндегі жұмысы (ол Қауымдастық 
Кеңесінің жоғарыда аталған 10-шы от-

ырысынан бұрын тағайындалған бола-
тын) Қазақстанның мұнай-газ саласын-
да «ПетроҚазақстан» компаниясының 
артып келе жатқан рөлі мен жетістіктері, 
оның басшылығының жоғары дәрежедегі 
кәсіпқойлығының танылғаны тура-
лы айтады және         «ПетроҚазақстан» 
компаниясының еншілес кәсіпорындары 
жұмыс істейтін аймақтардың және тұтстай 
алғанда Қазақстанның әлеуметтік-
экономикалық дамуына қосатын үлкен 
үлесін баса көрсетеді. 

Біздің компанияның «KazEnergy» 
Қауымдастығына мүшелігі не береді?

Біріншіден, синэргия қағидасы жаса-
лады, яғни, мақсат жолындағы бірлескен 
күш-қуаттың нәтижесінде тұтастай 
алғанда саланың нәтижелілігі бірнеше 
дүркін артып қана қоймайды, соны-
мен қатар Қауымдастық мүшелерінің 
қатарына кіретін компаниялардың не-
месе ұйымдардың әрқайсысының 
пәрменділігі де артады. 

Екіншіден, біз Қазақстанның 
мұнай-газ және энергетика кешенінің 
кәсіпорындарының, соның ішінде 
«ПетроҚазақстан» компаниялар тобының 
қызметінің түрлі жақтарын реттейтін 
заңнаманы жетілдіру бойынша жұмысқа 
(салықтар, тарифтер, экология және 
көптеген басқа мәселелер) қарқынды ат-
салыса аламыз.

Үшіншіден, біз қажет болған жағдайда 
әрқашан да экономикалық, құқықтық, 
ұйымдастыру-басқару мәселелері мен 
басқа да мәселелер бойынша көмек ала 
аламыз.

Төртіншіден, бізде Қауымдастықтың 
ақпараттық және ұйымдастырушылық 
ресурстарын пайдалану бойын-
ша кең мүмкіндіктер ашылған, яғни: 
«ПетроҚазақстанның» экономикалық 
және қоғамға пайдалы қызметін ай сайын 
шығатын «KazEnergy» ақпараттық-талдау 
журналында ашып көрсету; жыл сай-
ын өтетін «KazEnergy» форумға қатысу; 
Қауымдастықтың аясында өткізілетін 

конференцияларға, семинарларға және 
басқа да іс-шараларға қатысу.

Жыл өткен сайын «KazEnergy» 
Қауымдастығының рөлі тек Қазақстанда 
ғана емес, халықаралық қоғамдастықта 
да артып келеді. Қауымдастық арқылы 
Қазақстанның Дүниежүзілік Энергетика 
Кеңесінің мүшелігіне қабылдануы (2009 
жылғы 16 қыркүйекте Исландияның 
Рейкьявик қаласында Атқарушы Ас-
самблеяда ресми мәлімденді) осының 
дәлелдемесі болып табылады.  Аталған 
Кеңес 1923 жылы құрылған, ал қазіргі 
сәтте шамамен 100 елден құралатын аса 
ірі халықаралық үкіметтік емес энергети-
ка ұйымы болып табылады. Қауымдастық 
сондай-ақ Дүниежүзілік мұнай кеңесі 
және Дүниежүзілік мұнай кеңесінің Жа-
стар комитеті сияқты халықаралық 
ұйымдардың мүшесі. ««KazEnergy» қызметі 
саяси, экономикалық және іскерлік 
өзара түсінушіліктің дамуына, Қазақстан 
имиджінің күшеюіне, жаһандық энер-
гетика қорғанысы тұрасындағы ортақ 
көзқарас пен энергетикалық диалогтың 
қалыптасуына үлкен үлесін тигізді» 

Еуразиялық «KazEnergy» Форумын 
Қауымдастық іскерлік әлемі мен билік 
органдарының өзара белсенді түрде 
әрекеттесуі үшін энергетика нарығының 
түрлі қатысушыларының мүдделерін 
біріктіру мақсатында құрған бола-
тын. Аз уақыт ішінде бұл Форум энерге-
тика бағытындағы түрлі халықаралық 
форумдардың қатарынан өзінің ор-
нын тапты. Оның жұмысына стратегтер 
мен практиктер, ұлттық және ғаламдық 
энергетика саласының негізгі өкілдері, 
мемлекеттік органдар мен халықаралық 
ұйымдардың, аса ірі энергетикалық 
компаниялардың басшылары, әлемдік 
және отандық бизнес-элита, белгілі 
ғалымдар мен сарапшылар, журналистер 
атсалысады. Мерейтойлық 5-ші Форум 
биыл 5-6 қазанда Астанадағы Тәуелсіздік 
Сарайында өтеді. 

2010 жылғы 2 маусымда Алматыда «KazEnergy» қауымдастығы Кеңесінің 10-шы отырысы болып өтті. 
«Петроқазақстан» компаниясы үшін бұл отырыстың мәні ерекше болды, себебі онда біздің компанияның 
Президенті Вэй Юйсян мырза қауымдастық Кеңесінің мүшесі болып сайланды. Сондықтан біз аталған 
оқиғаны назардан тыс қалдыра алмадық, сондай-ақ биыл қауымдастықтың өзіндік бір мерейтойын – 
құрылғаннан бері 5 жыл өткенін де ескеріп, осы ұйымның қызметі туралы қысқаша айтып беруді жөн 
көрдік. 

«KAzEnERGy» қауыМдастығы – МүддеЛер ортақтастығы 
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2 июня 2010 года в Алматы состоялось 10-ое заседание Совета Ассоциации «KazEnergy». Для «Петро-
Казахстан» данное заседание стало особо значимым, поскольку на нем г-н Вэй Юйсян – Президент на-
шей компании - был избран членом Совета Ассоциации. Таким образом, мы не могли обойти внима-
нием данное событие и, учитывая также, что в этом году Ассоциация отмечает своеобразный юбилей – 
5-тилетие со дня своего образования, решили коротко рассказать об ее деятельности. 

ассоцИацИя «KAzEnERGy» - коНсоЛИдацИя ИНтересоВ

Ассоциация «KazEnergy» была соз-
дана 2 ноября 2005 года и является не-
зависимым добровольным объедине-
нием нефтегазовых и энергетических 
организаций и компаний, работаю-
щих в Республике Казахстан. В нее вхо-
дят 48 членов и партнеров, в том числе 
и компания «ПетроКазахстан». Предсе-
дателем Ассоциации «KazEnergy» явля-
ется Т.А. Кулибаев. Генеральный дирек-
тор Ассоциации Д. Сарсенов отметил: 
«Нам удалось сформировать конструк-
тивную и реально действующую пло-
щадку для сближения позиций между 
нефтяным бизнесом и властью, эффек-
тивно представляя и защищая интере-
сы компаний-членов и Ассоциации с 
одной стороны, и государственные ин-
тересы Казахстана с другой стороны. 
Это позволяет быстро и конструктивно 
решать сообща все вопросы и обеспе-
чивать поступательность развития ка-
захстанской энергетической отрасли.»

Избрание Президента нашей компа-
нии господина Вэя Юйсяна членом Со-
вета Ассоциации, а также его работа в 
качестве Председателя Координацион-
ного совета по вопросам оборота неф-

тепродуктов (данное назначение со-
стоялось ранее, до указанного выше 10-
го заседания Совета Ассоциации) гово-
рит о возрастающей роли и достиже-
ниях компании «ПетроКазахстан» в не-
фтегазовой отрасли Казахстана, при-
знании высокого профессионализма 
ее высшего руководства и подчеркива-
ет тот большой вклад, который вносят 
дочерние компании «ПетроКазахстан» 
в социально-экономическое развитие 
регионов их деятельности и Республи-
ки Казахстан в целом. 

Что дает членство нашей компа-
нии в «KazEnergy»?

Во-первых, создается принцип си-
нэргии, при котором в результате со-
вместных целенаправленных усилий 
не только многократно усиливается ре-
зультативность отрасли в целом, но и 
повышается эффективность каждой из 
компаний или организаций, входящих 
в число членов Ассоциации.

Во-вторых, мы можем активно уча-
ствовать в работе по совершенствова-
нию законодательства, регулирующего 
различные аспекты деятельности пред-
приятий нефтегазового и энергетиче-
ского комплекса Казахстана, в том чис-
ле и Группы компаний «ПетроКазах-
стан» (налоги, тарифы, экология и мно-
гое другое).

В-третьих, мы всегда можем, в слу-
чае необходимости, получить по-
мощь по экономическим, правовым, 
организационно-управленческим и 
другим вопросам.

В-четвертых, у нас открыты ши-
рокие возможности по использова-
нию информационного и организа-
ционного ресурсов Ассоциации, то 
есть: освещение экономической и 
общественно-полезной деятельно-
сти «ПетроКазахстан» в ежемесячном 
информационно-аналитическом жур-
нале «KazEnergy»; участие в ежегодном 
форуме «KazEnergy»; обмен мнениями 
и участие в конференциях, семинарах и 

других мероприятиях, проводимых под 
эгидой Ассоциации.

С каждым годом возрастает роль Ас-
социации «KazEnergy» не только в Ка-
захстане, но и в международном сооб-
ществе. Подтверждением этому явля-
ется прием Казахстана в лице Ассоци-
ации в члены Всемирного Энергетиче-
ского Совета (официально объявлено 
16 сентября 2009 года на Исполнитель-
ной Ассамблее в Рейкьявике, Исландия).  
Данный Совет  был создан в 1923 году 
и на сегодняшний день является круп-
нейшей международной неправитель-
ственной энергетической организа-
цией, насчитывающей в своем соста-
ве около 100 стран. Ассоциация явля-
ется также членом таких международ-
ных организаций, как Всемирный не-
фтяной совет и Молодежный коми-
тет Всемирного нефтяного совета. «Де-
ятельность «KazEnergy» успешно спо-
собствовала развитию политического, 
экономического и делового взаимопо-
нимания, повышению имиджа Казах-
стана, укреплению единства позиций 
в отношении глобальной энергетиче-
ской безопасности, содействовала раз-
витию энергетического диалога в це-
лом», - рассказывает директор Ассоциа-
ции Д.Сарсенов.

В 2005 году Ассоциацией был учреж-
ден Евразийский Форум «KazEnergy». За 
короткое время он занял свою нишу в 
череде различных международных фо-
румов энергетической направленно-
сти, в работе которого принимают уча-
стие стратеги и практики, ключевые 
представители национальной и гло-
бальной энергетической отрасли, ру-
ководители государственных органов 
и международных организаций, круп-
нейших энергетических компаний, ми-
ровая и отечественная бизнес-элита, 
известные ученые и эксперты, журна-
листы. 5-ый юбилейный Форум прой-
дет в этом году 5-6 октября в Астане во 
Дворце Независимости. 

Основная цель Ассоциации – фор-
мирование благоприятных условий 
для динамичного и устойчивого раз-
вития энергетического сектора эконо-
мики Казахстана путем:
- представления интересов членов 

Ассоциации в исполнительных и 
законодательных органах государ-
ственной власти и управления РК;

- содействия привлечения инвести-
ций в нефтегазовую и энергетиче-
скую отрасли;

- организации информационно-
аналитической, научно-
исследовательской и 
инновационно-технической дея-
тельности;

- работы со средствами массовой 
информации.
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On June 2, 2010 the KazEnergy Association held the 10th meeting of its Council in Almaty. This meeting was 
especially important for PetroKazakhstan, as the meeting elected Mr. Wei Yuxiang, the President of our company, 
to be a member of the Association’s Council. That is why we could not leave this event unnoticed, and, as the 
Association is going to celebrate its 5th anniversary this year, we decided to describe briefly the activities of this 
organization. 

KAzEnERGy ASSOCIATIOn - COnSOlIDATIOn OF InTERESTS

KazEnergy Association was established 
on November 2, 2005, and represents an 
independent association of oil-and-gas and 
energy organizations and companies operating 
in the Republic of Kazakhstan. It has 48 members 
and partners, including PetroKazakhstan. 
Kulibaev T.A. is a Chairman of the KazEnergy 
Association. “We were able to establish a 
constructive and a functioning platform for the 
convergence of positions between oil business 
and authority to effectively represent and 
defend the interests of both member companies' 
and Association's and national interests of 
Kazakhstan”, - notes the General Director of the 
Association D. Sarsenov, - “This allows to solve 
all the issues more quickly and constructively 
as well as to ensure sustainable development of 
Kazakhstan’s energy sector.”

The election of our President Mr. Wei Yuxiang 
as a member of the Association Council, and also 
his efforts in the capacity of the Chairman of the 
Coordination Council for oil product turnover 
issues (this appointment took place earlier prior 
to the 10th meeting of the Association Council 
mentioned above) speak for the increasing 
role and achievements of PetroKazakhstan 
in the Kazakhstani oil-and-gas industry and 

emphasize a significant contribution made 
by PetroKazakhstan subsidiaries to the social-
economic development of the regions where 
they operate and of the Republic of Kazakhstan 
in general. 

What does our company get from its 
Membership with KazEnergy?

First, it creates a principle of synergy, 
according to which joint targeted efforts do not 
simply multiply the overall industry efficiency, 
but also increase the efficiency of each individual 
company or organization being the Association 
member.

Second, we can be actively involved in the 
efforts related to improvement of laws regulating 
various areas in activities of Kazakhstani oil-
and-gas and energy companies, including 
PetroKazakhstan Group of Companies (taxes, 
tariffs, ecology, etc.).

Third, we can always rely on assistance in 
economic, legal, organizational, managerial and 
other issues, if necessary.

Fourth, we have vast opportunities in using 
information and organizational resources 
of the Association, such as: coverage of 
PetroKazakhstan’s economic and social efforts 
in the monthly information and analytical 
magazine KazEnergy, participation in the 
KazEnergy Annual Forum, exchange of opinions 
and participation in conferences, seminars and 
other events held under the auspices of the 
Association.

KazEnergy Association’s role within both 
Kazakhstani and international community 
is increasing every year. This is evidenced by 
the admission of Kazakhstan represented 
by the Association to membership with the 
World Energy Council (formally announced 
on September 16, 2009 at the Executive 
Assembly in Reykjavik, Iceland).  This Council 
was established in 1923 and nowadays is the 
largest international non-governmental energy 
organization with around 100 countries among 
its members. The Association is also a member 
of such international organizations as the World 
Petroleum Council and the Youth Committee 

of the World Petroleum Council. “KazEnergy 
has successfully promoted the development 
of political, economical and business 
communication, contributed to improvement 
of the image of Kazakhstan, has strengthen the 
unity of positions on global energy safety, has 
promoted development of energy dialogue as a 
whole”, - says the Director of the Association D. 
Sarsenov.

The KazEnergy Eurasian Forum was 
established by the Association to unite interests 
of various participants of the energy market 
and to promote dynamic interaction between 
business and government. Over a short time 
this Forum became an integral part of a series 
of various international energy-related forums, 
involving policymakers and practical men, key 
figures of the national and global energy industry, 
heads of state authorities and international 
organizations, major energy companies, global 
and local business elite, famous scientists, experts 
and journalists. This year the 5th Anniversary 
Forum will take place on October 5-6 in Astana 
in the Palace of Independence. 

The main purpose of the 
Association is to form favorable 
conditions for a dynamic and 
sustainable development of the 
energy sector of Kazakhstan’s 
economy by:
- representing interests of its 

members in relationship with 
RK executive and legislative 
governmental authorities;

- promoting investments to the oil-
and-gas and energy industries;

- organizing information and 
analytical, scientific and research, 
innovative and technical 
activities;

- dealing with mass media.

Құлыбаев Т.А. «ҚазЭнерджи» 
қауымдастығының төрағасы / Кулибаев Т.А. 
Председатель Ассоциации «КазЭнерджи» / 
Kulibayev T.A. Chairman of the KazEnergy As-
sociation
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қазақстан-қытай қарым-қатынастары өзінің қалыптасу жолында сауда-экономикалық дәрежеден 
қалыпты стратегиялық қарым-қатынас дәрежесіне дейін дамыды. Назарларыңызға қытай Халық 
Республикасындағы қазақстан Республикасының елшісі Адырбеков Икрам Адырбекұлымен сұхбатты 
ұсынамыз.

еЛШіМеН сҰхбат

- 18 жыл бұрын Қазақстан мен 
Қытай арасында дипломатиялық 
қарым-қатынас орнатылған бола-
тын. Осы қарым-қатынастың та-
рихын, қазіргі күйі мен келешегін 
қалай бағалайсыз? Оларда ғаламдық 
қаржы дағдарысы жағдайында 
қандай да бір өзгерістер болды ма?

- Өзіңіз білесіз, Қазақстан мен Қытай 
арасында дипломатиялық қарым-қатынас 
1992 жылдың қаңтарында орнады. 18 
жылдан астам уақыт ішінде бұл қарым-
қатынас қарқынды даму үрдісін сақтап 
келеді. Екі ел арасында саяси сенім мен 
өзара сыйластықтың жоғары деңгейіне 
қол жеткізілді. 

Қазақстан мен Қытайдың әлемдік және 
аймақтық саясаттың басты мәселелерін 
шешуге деген көзқарасы мен тәсілдемесі 
ұқсас. Саясат, экономика, сауда, энергети-
ка, қауіпсіздік және ізгілік саласында елеулі 
табыстарға қол жеткізілді. Қазақстан мен 
Қытай маңызды әрі ұрымтал мәселелерде 
бірін бірі қолдайды, Біріккен Ұлттар 
Ұйымы, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы, 
Азиядағы Өзара ықпалдастық және сенім 
шаралары жөніндегі кеңесте және т.б. 
сияқты көп тарапты ұйымдарда өзара 
тығыз әрекеттеседі.

Бұрындары 1 млрд. доллардан әзер аса-
тын екі жақты сауда-саттық көлемі қазір 
екі таңбалы сандармен өлшеніп, 2008 
жылы 17,5 млрд. доллар сомасындағы 
ерен жоғары межеге жетті. Ғаламдық 
дағдарыстың әсеріне келетін болсақ, оның 
сауда-экономикалық әрекеттестіктің ба-
рысында белгілі бір жағымсыз таңба 
қалдырғаны сөзсіз. Дегенмен, сауда-
инвестициялық байланыстардың 2010 
жылдың алғашқы айларындағы да-
му серпіні екі елдің де үстіміздегі 
жылдың өзінде-ақ дағдарыс алдындағы 
көрсеткіштердің деңгейіне жете алатыны 
туралы сеніммен айтуға мүмкіндік береді. 

- Қазақстан мен Қытай арасындағы 
достық пен ынтымақтастықты 
нығайтуда қандай бағыттар басым 
болып табылады?

- Сіздің сұрағыңызға жауап бере оты-
рып, Қытаймен арадағы стратегиялық 
серіктестікті нығайту – Қазақстанның 
сыртқы саясатының басым бағыты екенін 
атап айтпақпын. Соңғы жылдары екі елдің 
арасындағы биік деңгейдегі байланыстар 
жанданып, саяси жағынан өзара сенім ар-
ту нығайды, сауда-экономика, энергетика 
және ізгілік істері салаларындағы, сондай-
ақ қауіпсіздік саласындағы іскерлік 
ынтымақтастық жақсы жемісін беруде.

Қазақстан мен Қытайдың арасындағы 
достық пен ынтымақтастықтың табы-
сты дамып әрі  нығайып келе жатқанына 
Президент Нұрсұлтан Назарбаев пен 
Төраға Ху Цзиньтаоның көп еңбек 
сіңіргені күмәнсіз. Екі мемлекеттің 
басшыларының арасындағы айрықша жы-
лы әрі достастық қарым-қатынас біздің 
елдердің арасындағы ынтымақтастық 
пен достықтың нығаюына көп жағынан 
ықпалдасады және дамуына қозғау салады. 

Сөйтіп, Қазақстан мен Қытай 
арасындағы орнықты тату-тәтті қарым-
қатынас – халықаралық және аймақтық 
қауіпсіздікті, сондай-ақ еуразиялық 
аймақтың экономикалық ілгерілеуін 
қамтамасыз етудің маңызды факторы. Біз 
тарихи келешекте бір бірімізге керекпіз 
және дәл осындай тарих сценарийін іске 
асыру үшін жауапкершілік көтереміз.

Экономикалық қатынастарға келетін 
болсақ, энергетика саласы бүгінге дейін 
ең бір серпінді дамып келе жатқан 
бағыт екенін мойындау керек. Тұтастай 
алғанда, Қытайдың көмірсутектерге 
артып келе жатқан сұранысын және 
Қазақстанның құбыр желілерін 
әртараптандыруға бағытталған саясатын 
ескере отырып, біз Қытаймен энергети-
ка саласындағы ынтымақтастықты одан 

Қытай Халық Республикасындағы Қазақстан Елшісімен кездесу / Встреча с послом Казахстана в КНР / Meeting with the Ambassador of Kazakhstan to China
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әрі дамытуға мүдделіміз. Сонымен қатар 
ынтымақтастықты әртараптандыру туралы 
да ұмытпаған жөн. Осыған байланысты ел-
дер арасында экономиканың шикізаттық 
емес салаларындағы ынтымақтастық тура-
лы бағдарлама қолданылады, ол екі жақты 
ынтымақтастықты әртараптандыруды 
және тереңдетуді көздейді. 

Одан арғы сауда-инвестициялық 
әрекеттестік үшін берік негіз қалау 
мақсатында Қазақстан мен Қытай қазіргі 
кезеңде жоғары технологиялар, теле-
коммуникациялар, банктік операциялар, 
қуат үнемдеу, биотехнологиялар, меди-
цина, көлік, инфрақұрылымдық құрылыс, 
ауыл шаруашылығы өндірісі, туризм 
саласындағы өздерінің ынтымақтастық 
әлеуетін пайдаға жаратуы қажет. Тұтастай 
алғанда екі елдің де бір бірін өзара 
толықтыратын толып жатқан факторлары 
бар, тек оларды дұрыс арнаға бағыттау ке-
рек. Мысалы, Қытайда артып келе жатқан 
тұтынушылық сұраныс азық-түлік сала-
сында жаңа мүмкіндіктер ашуда. 

- 2007 жылдан бері Сіз 
Қазақстанның Қытай Халық 
Республикасындағы Елшісіз. Осы 
жылдар ішінде Сізге барынша терең 
әсер еткен не болды?

- Бұл қызықты сұрақ. Қытайда 
таңдандыратын және әсер қалдыратын 
жайт көп. Мысалы, үкімет жұмысының 
жақсы ұйымдастырылуы әрі жоғары 
пәрменділігі, сондай-ақ жергілікті билік 
органдар қызметінің айқын үйлестірілуі. 

Елде ғылыми тәсілдеме мен терең 
талдаудың негізінде ұлттық дамудың ұзақ 
мерзімдік стратегиялары мен жоспарла-
ры әзірленуде. Барлық факторларды есеп-
ке ала отырып, оларды іске асырудың 
нақты әрі ұтымды мерзімдері белгіленуде. 
Барлық жағынан да үйлесімдік пен 
өлшемділікке ұмтылыс байқалады. 

Үкіметің Олимпиадалық ойындар 
сияқты кең ауқымды халықаралық іс-
шараны тамаша өткізгені орасан зор 
ауқымдылығы, қолайлы әрі айбынды 
спорттық нысандары әлі есімде. Қысқа 
уақыт ішінде Бәйжінде әлемдегі аса ірі 
спорт ғимараттары тұрғызылды, жаңа 
көлік тораптары мен коммуникацияла-
ры, халықаралық әуежайдың жаңа терми-
налы және ғаламат көп қонақүйлер іске 
пайдалануға енгізілді.

Шанхайдағы ЭКСПО-2010 көрмесі тура-
лы айтпай кету мүмкін емес. Осы көрмеде 
болудың сәті маған екі рет түсті, және әркез 
ол мені жаңа бір оң әсерге бөлейді. Бұл 
– жобаның аса ауқымдылығы, көрменің 
ұлттық бөлімдерінің қанық бояуы, 

ыңғайлы инфрақұрылым, ұйымдастыру 
комитетінің сапалы жұмысы және т.с.с. 
Бір сөзбен айтқанда, менің бағалауымша, 
қытай тарапы осындай іс-шараларды 
өткізуге өте жауапты тұрғыдан қарайды.   

- Қазақстан Республикасының 
Қытай Халық Республикасындағы 
Төтенше және Өкілетті Елшісі болып 
тағайындалғанға дейін Сіз 3 жылдан 
астам Қызылорда облысы Әкімінің 
қызметін атқардыңыз. Атқарылған 
істің қайсысын бәрінен артық мақтан 
тұтатыныңызды айтып беріңізші?

-  7 жылға жуық шетелде болғаннан 
кейін 2004 жылдың сәуір айында мен 
Қызылорда облысының Әкімі ретінде 
жауапты қызметке тағайындалған бо-
латынмын. Дипломатиялық жұмыстағы 
тәжірибем маған билік органдары мен 
шетелдік инвесторлар арасындағы 
қарым-қатынастың облыс тұрғындары 
үшін айқын әрі пайдалы үлгісін құруға 
мүмкіндік берді. Облыстағы шетелдік 
мұнай компанияларының жұмыс істеуі 
бойынша жүйе құрылды да, сол жүйеге 
сәйкес олар аймақтағы әлеуметтік сала мен 
инфрақұрылымды дамыту ісіне міндетті 
қаражат аударымдарын жасай бастады. 
Түсетін қаражат арнайы құрылған «Демеу» 
қорының айтарлықтай бөлігін құрады, 
бұл қор білім беру ісіне, мәдениетке, 
денсаулық сақтау саласына, сондай-ақ 
ауылдардың және экологиялық тұрғыдан 
қолайсыз аймақтардың мұқтаждарына 
қолдау көрсетуге бағытталған. Шетелдік 
инвесторлар сондай-ақ еңбекке 
ақы төлеудің жаңа жүйесін ендіріп, 
қазақстандық қызметкерлердің орта-
ша еңбекақы деңгейін көтерді. Халықтың 
әл-ауқаты төмен топтарының өмірі мен 

тағдырына тікелей әсер еткен көптеген 
бастамалар іске асырылды. 

- «ПетроҚазақстан» компания-
сы – Қызылорда облысындағы аса 
ірі компания әрі Қазақстанның 
жетекші мұнай компанияларының 
бірі. Компанияның жұмысын, 
оның өндірістегі жетістіктерін, 
компанияның Қазақстандағы және 
Қызылорда облысындағы әлеуметтік 
жауапкершілігін қалай бағалайсыз?

- Мен «ПетроҚазақстан» компани-
ясын Қазақстанның жетекші мұнай 
компанияларының бірі бола отырып, 
республиканың табиғат теңгерімін 
сақтау үшін көп күш салады деп білемін. 
Компания мұнай өндірумен айналыса-
тын Қызылорда облысында ілеспе газ 
жағылып келген алаулардың қомақты 
мөлшері сөндірілген. Экологиялық 
жағынан түйінді мәселелері көп осы 
аймақ үшін бұл табиғи теңгерімді сақтау 
жолындағы елеулі көмек.

Бүгін әлемдік қаржы дағдарысы 
басқалардың қатарында бизнес пен 
адамгершілік қарым-қатынасты талқыға 
салып отырған кезде, Қазақстанда тіпті 
осындай күрделі жағдайда да өздерінің 
ұжымдарын сақтап қалуға, өндіріс 
көлемін азайтпауға, сондай-ақ өздерінің 
әлеуметтік жауапкершілігін белсенді түрде 
атқаруға ұмтылатын компаниялардың бар 
екенін түсіну бір ғанибет. 

Осыған байланысты мен сіздердің 
іскерлік ұжымдарыңыздың көпшілік 
таныған жетістіктерге қарамастан алға 
ілгерілеп, өндірісте, сондай-ақ аймақтың 
адамдарына әлеуметтік қолдау көрсетуде 
жаңа биіктерге жете беруіне тілек 
білдіргім келеді. 

Экспо-2010 көрмесіндегі Қазақстан павильоны / Павильон Казахстана на выставке 
Экспо-2010 / Kazakhstan pavilion at Expo-2010
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Казахстанско-китайские отношения прошли в своем становлении путь от преимущественно 
торгово-экономических до нового уровня стратегического партнерства. Мы предлагаем вашему 
вниманию интервью с послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Адырбеко-
вым Икрамом Адырбековичем.

- 18 лет назад между Казахстаном и 
Китаем были установлены дипломати-
ческие отношения. Как Вы оцениваете 
историю, нынешнее состояние и пер-
спективы казахстанско-китайских от-
ношений? Претерпели ли они измене-
ния в условиях мирового финансово-
го кризиса?

- Как известно, дипломатические отноше-
ния между Казахстаном и Китаем были уста-
новлены в январе 1992 года. За более чем 
18 лет они по-прежнему сохраняют высо-
кую тенденцию развития. Между странами 
достигнут высокий уровень политического 
доверия и взаимоуважения. 

Казахстан и Китай имеют схожее виде-
ние и подходы к решению основных про-
блем мировой и региональной политики. 
Достигнуты заметные успехи в сотрудниче-
стве в области политики, экономики, тор-
говли, энергетики, безопасности и в гумани-
тарной сфере. Казахстан и Китай поддержи-
вают друг друга в важных и чувствительных 
вопросах, тесно взаимодействуют в таких 
многосторонних организациях, как ООН, 
ШОС, СВМДА и др.

Объемы двусторонней торговли, ранее 
с трудом выходившие за пределы 1 млрд. 
долл., ныне измеряются двузначными циф-
рами, достигнув в 2008 году рекордно высо-

кой отметки в 17,5 млрд. долл. Что касается 
влияния глобального кризиса, то, безуслов-
но, он наложил определенный негативный 
отпечаток на ход торгово-экономического 
взаимодействия. Тем не менее, динамика 
развития торгово-инвестиционных кон-
тактов в первые месяцы 2010 года позволя-
ет с уверенностью говорить о том, что обе 
страны сумеют выйти на уровень предкри-
зисных показателей уже в течение текуще-
го года. 

- Какие направления являются при-
оритетными в укреплении дружбы и 
сотрудничества между Казахстаном и 
Китаем?

- Отвечая на вопрос, отмечу, что укрепле-
ние стратегического партнерства с Китаем 
– приоритетное направление внешней по-
литики Казахстана. Как ранее было отмече-
но, в последние годы контакты между двумя 
странами на высоком уровне активизиро-
вались, политическое взаимодоверие укре-
пилось, деловое сотрудничество в торгово-
экономической, энергетической и гумани-
тарной областях и в сфере безопасности да-
ет хорошие плоды.

То, что дружба и сотрудничество меж-
ду Казахстаном и Китаем успешно развива-
ются и укрепляются, является несомненной 
заслугой Президента Нурсултана Назарба-
ева и Председателя Ху Цзиньтао. Исключи-
тельно теплые и дружественные отноше-
ния между главами двух государств во мно-
гом способствуют и дают импульс развитию 
сотрудничества и укрепления дружбы меж-
ду нашими странами. 

Таким образом, стабильные добрососед-
ские отношения между Казахстаном и Кита-
ем – это важный фактор обеспечения меж-
дународной и региональной безопасности, 
а также экономического прогресса евразий-
ского региона. Мы нужны друг другу в исто-
рической перспективе и несем ответствен-
ность за реализацию именно такого исто-
рического сценария.

Что касается экономических отноше-
ний, то следует признать, что энергетиче-
ская сфера продолжает на сегодня оставать-
ся наиболее динамично развивающимся 

направлением. В целом, учитывая возраста-
ющие потребности Китая в углеводородах и 
политику Казахстана на диверсификацию 
направленности трубопроводов, мы заинте-
ресованы в развитии дальнейшего энерге-
тического сотрудничества с Китаем. В то же 
время нельзя забывать и о диверсификации 
сотрудничества. В этой связи между страна-
ми действует Программа сотрудничества в 
несырьевых отраслях экономики, которая 
нацелена на диверсификацию и углубление 
двустороннего сотрудничества. 

Чтобы создать прочную базу для даль-
нейшего торгово-инвестиционного взаи-
модействия, Казахстану и Китаю на совре-
менном этапе необходимо в полной мере 
задействовать потенциал сотрудничества 
в области высоких технологий, телекомму-
никаций, банковских операций, энергосбе-
режения, биотехнологий, медицины, транс-
порта, инфраструктурного строительства, 
агропроизводства, туризма. В целом, обе 
страны имеют множество взаимодополня-
ющих факторов, которые необходимо на-
править в правильное русло. К примеру, ра-
стущий потребительский спрос в Китае от-
крывает новые перспективы контактов в 
продовольственной сфере. 

- С 2007 года Вы являетесь Послом Ка-
захстана в КНР. Что за эти годы произ-
вело на Вас наиболее глубокое впечат-
ление?

- Это интересный вопрос. В Китае удивля-
ет и впечатляет многое. К примеру, органи-
зованность и высокая эффективность рабо-
ты правительства и его четкая координация 
деятельности местных органов власти. 

В стране на основе научного подхода и 
глубокого анализа разрабатываются долго-
срочные стратегии и планы национального 
развития. С учетом всех факторов ставятся 
конкретные и рациональные сроки их реа-
лизации. Во всем видится стремление к гар-
монии и размеренности. 

Правительство блестяще провело такое 
масштабное международное мероприятие 
как Олимпийские игры, которые запомни-
лись мне своей грандиозностью, функци-
ональными и величественными спортив-

дИаЛоГ с посЛоМ
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ными объектами. За короткий промежуток 
времени в Пекине были построены круп-
нейшие в мире спортивные сооружения, 
введены в строй новые транспортные раз-
вязки и коммуникации, новый терминал 
международного аэропорта и огромное ко-
личество гостиниц.

Нельзя не сказать и об ЭКСПО-2010 в 
Шанхае. Мне посчастливилось уже дваж-
ды посетить эту выставку, и каждый раз она 
производит все новые положительные впе-
чатления. Это и грандиозность проекта, и 
насыщенная палитра национальных угол-
ков выставки, и удобная инфраструктура, и 
качество работы оргкомитета и т.д. Одним 
словом, как я оцениваю, китайская сторона 
всегда очень ответственно подходит к про-
ведению таких  мероприятий.   

- До назначения Чрезвычайным и 
Полномочным Послом РК в КНР Вы бо-
лее 3 лет занимали должность Акима 
Кызылординской области. Пожалуй-
ста, расскажите, чем из сделанного Вы 
гордитесь больше всего?

- После почти 7 лет пребывания за рубе-
жом в апреле 2004 года я был назначен на 
ответственную должность Акима Кызылор-
динской области. 

Опыт дипломатической работы позволил 
мне выстроить прозрачную и выгодную для 
населения области модель отношений меж-
ду властью и иностранными инвесторами. 
Была создана такая система функциониро-
вания иностранных нефтяных компаний в 
области, в соответствии с которой они ста-
ли делать обязательные отчисления на раз-
витие социальной сферы и инфраструкту-
ры в регионе. Поступающие средства со-
ставили значительную долю в специально 
созданном социальном фонде «Демеу», на-
целенном на поддержку образования, куль-
туры, здравоохранения, нужд села и эколо-
гически неблагоприятных районов. Ино-
странные инвесторы также ввели новую 
систему оплаты труда и подняли уровень 
средней зарплаты казахстанского персона-
ла. 

Были реализованы многие инициативы, 
которые имели самое непосредственное 
влияние на жизнь и судьбы наименее обе-
спеченных слоев населения. 

- Компания «ПетроКазахстан» - круп-
нейшая в Кызылординской области, и 
одна из ведущих нефтяных компаний 
Казахстана. Как Вы оцениваете работу 
компании: ее успехи в производстве, 

социальную ответственность компа-
нии в Казахстане в целом, и в Кызы-
лординской области в частности?

- Я бы сказал, что компания «ПетроКа-
захстан», являясь одной из ведущих нефтя-
ных компаний республики, прикладыва-
ет большие усилия к сохранению ее при-
родного баланса. Насколько мне известно, 
в Кызылординской области, где компания 
ведет добычу нефти, было потушено боль-
шое число факелов, в которых сжигался по-
путный газ. Для данного экологически про-
блемного региона это серьезная поддержка 
в сохранении природного баланса.

Сегодня, когда мировой финансовый кри-
зис проверяет на прочность, в том числе, 
бизнес и человеческие отношения, отрад-
но осознавать, что в Казахстане есть компа-
нии, которые даже в этих сложных услови-
ях стремятся сохранять свои коллективы, не 
снижать объемы производства, а также ак-
тивно проявлять свою социальную ответ-
ственность. 

В этой связи я хочу пожелать Вашей 
бизнес-команде, несмотря на уже признан-
ный успех, – движения вперед и завоевания 
новых вершин в производстве и социаль-
ной поддержке людей региона. 

Қызылорда облыс Әкімшілігімен әлеуметтік меморандумға қол қою, 2007 жыл / Подписание социального меморандума с Акиматом Кызылор-
динской области в 2007 году / The signing of a social memorandum with Akimat of Kyzylorda Oblast, 2007
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Kazakh-Chinese relations have been gone through a predominantly economic and trade ones to quite new 
level of strategic partnership. Hereby you are welcome to read an interview with I.A.Adyrbekov, Kazakhstan's 
Ambassador in China.

- 18 years ago Kazakhstan and China 
entered into diplomatic relations. What 
would be your opinion on Kazakhstani – 
Chinese relations? Have they changed in the 
times of global crisis?

- As it's well known, diplomatic relations between 
Kazakhstan and China were established in January 
1992. For over 18 years they are demonstrating 
positive dynamics. The countries achieved a high 
level of political trust and mutual respect.

Kazakhstan and China have a similar vision 
and approaches to solution of main global and 
regional political issues. Significant successes were 
achieved in spheres of politics, economy, trade, 
energy, security and humanitarian cooperation. 
Kazakhstan and China support each other in 
important and sensitive issues, closely interacting 
in such multi-lateral organizations as UN, 
Shanghai Cooperation Organization, Conference 
on Interaction and Confidence-building Measures 
in Asia, and other.

Bilateral trade turnover (previously at USD 1 
bln) now reached two-digit amounts (USD 17.5 
bln in 2008). As far as global crisis is concerned, it 
has had certain negative effects on bilateral trade 
and economy. Nevertheless, trade and investment 
dynamics for the first months of 2010 allows 
predicting that both countries will return to pre-
crisis level within this year.

- What activities have a priority in 
strengthening relations between our two 
countries? 

- In reply to your question, I would like to note 
that strengthening of strategic partnership with 
China is a priority for Kazakhstan’s foreign policy. 
As I already told you, within the past years, the two 
countries have activated their top level contacts, 
political confidence has consolidated, while 
cooperation in trade, energy, security and culture 
fields produces good results.

The success of Kazakhstan - China cooperation 
is fully attributed to the President Nursultan 
Nazarbayev and the Chairman Hu Jintao. Warm 
and friendly relations between the heads of two 
states do contribute and stimulate cooperation 
and friendship between our two countries.

Thus, stable good neighborly relations between 
Kazakhstan and China are a very important factor 
of strengthening international and regional 
security, as well as economic development of 
Eurasia. We are bound to be together in historical 
perspective and are responsible for realization of 
this very historical scenario.

As for economic relations, we have to admit 
that still the energy sector is experiencing the most 
dynamic development. All in all, in view of the 
growing China’s demand for hydrocarbons and 
taking into account that Kazakhstan is actively 
diversifying its pipeline directions, we are very 
much interested in the development of further 
energy cooperation with China. At the same 
time, we need to remember of diversification of 
cooperation itself. In this regard, the two countries  
maintain a program of cooperation in non-
resource economy sectors aimed at diversification 
and strengthening of bilateral partnership.   

In order to establish a sound base for 
further trade and investment interaction, 
Kazakhstan and China now need to involve 
their cooperation potential in the fields of high 
technologies, telecommunications, banking, 
energy conservation, biotechnologies,  medicine, 
transportation, infrastructure construction, 
agriculture, and tourism. Basically, both countries 
have a lot of complementary factors that should 
be properly adjusted, e.g. rising consumer demand 
in China opens new prospects of contacts in the 
food and grocery exports for Kazakhstan.

- Since 2007 you are Kazakhstani 
ambassador in China. What was your biggest 
impression that you got during these years?

- That’s an interesting question. Many things 
impress and amaze you in China. For example, 
level of organization and high efficiency of 
government bodies and effective coordination of 
local authorities’ work.

The country is developing its long-term 
strategies and national development plans based 
on scientific approach and deep analysis, and 
upon consideration of all factors, very specific and 
reasonable implementation deadlines are being 
set. Everywhere you see aspiration for harmony 
and regularity.

The Government has brilliantly held such large-
scale international event as the Olympics, which 
stuck in my memory for their grandness, as well 
as majestic and functional sports facilities, new 
traffic interchanges, new international airport 
terminal and great number of hotels that were 
built in Beijing in the nick of time.

I would like to mention the Shanghai EXPO 
2010 that I was lucky to visit twice. Either times 
I brought home biggest and most positive 
impressions: fantastic design, palette of ethno-
national corners, very convenient infrastructure, 
and quality of organizational committee’ 

performance, and etc. In short, I like how the 
Chinese are always very responsible in conducting 
such events.

- Prior to being appointed as the 
RK’s ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary in the PRC you were 
working as akim of Kyzylorda Oblast. What 
was that have done there that you take 
pride in?

- Upon 7 years spent abroad, in April 2004 I 
was appointed the Kyzylorda Oblast Akim. My 
experience in diplomatic work allowed me to 
build a transparent authorized body – foreign 
investors relationship model that brought 
benefits to the residents of the Oblast. A system 
where foreign petroleum companies operating 
in the Oblast were obliged to provide mandatory 
contributions for development of social sphere 
and infrastructure in the region was established. 
The proceeds were mostly accumulated in Demeu, 
special social fund aimed at supporting education, 
culture, and healthcare, rural and environmentally 
affected areas. Foreign investors also introduced a 
new payroll system and raised average salaries of 
Kazakhstani personnel. 

Many initiatives in favor of the lower-income 
residents were also implemented.

- PetroKazakhstan is the major Kyzylorda 
and leading Kazakhstani Petroleum 
Company. How would you evaluate the 
Company’s performance in production and 
corporate social responsibility terms in 
Kazakhstan and in Kyzylorda Oblast?

- I would say that PetroKazakhstan, being one 
of the leaders of Kazakhstani oil and gas industry, 
is putting much effort to preserving our country’s 
environment. As far as I know, a great number of 
associated gas flares were put out in Kyzylorda 
Oblast were the Company is operating. For 
environmentally challenged region as this, it’s a 
very serious support in maintaining its ecological 
balance. 

Nowadays, when global financial turmoil is 
testing business and human relations, it’s a relief to 
know that such companies that avoid downsizing 
their employee pool, maintain their production 
volumes and strive to actively promote their 
corporate responsibility do exist in Kazakhstan, 
even in such difficult time. 

In this regard, I would like to wish your business 
team despite its acclaimed success to move further 
to new production achievements and social 
support to the people of the region.

COnvERSATIOn wITH AmbASSADOR
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ҚАзАҚСТАН
26 мамырда медиа-сапардың 

қазақстандық бөлігі басталды. 
Медиа-сапарға 27 журналист, соның 
ішінде баспасөз басылымдарының бас 
редакторлары, аймақтық бұқаралық 
ақпарат құралдарының журналистері 
және 6 телеарнаның тележурналистері 
қатысты. Журналистердің біздің ком-
пания қызметінің ауқымымен және 
Қызылорда мен Оңтүстік Қазақстан 
облыстарындағы жетістіктерімен таны-
са алуы үшін өте қомақты бағдарлама 
әзірленді. 

Алғашқы сапар Қызылорда облы-
сынан басталды. Делегацияға ар-
налып компанияның өндіруші 
бөлімшелерінің басшылығымен кез-
десулер мен компанияның аса ірі 
кен орны Құмкөлге таныстыру са-
яхаты ұйымдастырылды. Баспасөз 
хабарламасының барысында журна-
листер мұнай өндіруші кәсіпорынның 
жұмысынан басты мағлұмат алды, 
соның ішінде аймақта алдыңғы орын-
дарда тұрған, әсіресе экологиялық 
мәселелер бойынша да алдыңғы 
қатардан лайықты орын алатын 
ПҚҚР компаниясының жетістіктері 
туралы ақпарат алды. Жолсапар 
кезінде журналистерге компанияның 
басшылығымен және жетекші маман-
дарымен тікелей араласып, көзбе-көз 

ҚыТАй 
17 маусымда Қызылорда, Оңтүстік 

Қазақстан облыстары мен Алма-
ты қаласының жетекші бұқаралық 
ақпарат құралдарының өкілдері 
Қытайға ұйымдастырылған медиа-
сапарға қатысты. Медиа-сапарға 
Парламент Мәжілісі депутатының, 
«ҚазМұнайГаз»  ҰК» АҚ өкілінің және 
Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің 
орынбасарының қатысуы делегацияға 
айрықша салмақ берді. Медиа-сапар ба-
рысында делегацияның қатысушылары 
қазіргі Қытайдың жетістіктерімен, 
оның мәдениетімен, философиясымен 
және салт-дәстүрімен танысуға, сондай-
ақ «ПетроҚазақстан» компаниясының 
акционері – ҚҰМК корпорациясымен 
танысуға мүмкіндік алды. 

Қазақстандық делегацияны 
CNODC Президенті Бо Чилян мырза 
қабылдап, Қазақстанда жұмыс істеген 
тәжірибесі туралы өзінің әсерлерімен 
бөлісті (ред. Бо мырза бұрын 
«ПетроҚазақстанды» басқарған бола-

әңгімеде мұнай-газ саласынан өздері 
үшін жаңа бір жайттар туралы білу 
мүмкіндігі берілді. 

Компанияның қайта өңдеу 
саласындағы жетістіктерін бағалау үшін 
журналистер Шымкенттегі мұнай өңдеу 
бөлімшесі – «ПетроҚазақстан Ойл 
Продактс» компаниясына барды, он-
да «қалам мен микрофонның майтал-
мандары» зауыттың инвестициялық жо-
баларымен, қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы әзірленімдермен және 
зауыттың Еуро-3 и Еуро-4 стандартта-
рына көшу бойынша жоспарларымен 
танысты.

Өндірістік нысандарға барған 
кездерінің аралығында журнали-
стер тобы компания жұмыс атқаратын 
аймақтағы әлеуметтік жобаларына «ау-
ысып» тұрды. Өкінішке орай, орасан көп 
жобаның ішінен бірнешеуіне ғана барып 
қайтудың сәті түсті. Олар – Қызылорда 
облысындағы «Сәбилер үйі», «Балдәурен» 
балабақшасы, сондай-ақ Шымкенттегі 
№ 4 Сайрам балалар үйі мен Жастар үйі. 

сыНдарЛы ыНтыМақтастық 

Журналистермен жұмыс істеу – кез келген ірі компания қызметінің маңызды құрамдас бөлігі. Бүгінде 
журналистермен қарым-қатынасты нығайту үшін тек қана баспасөз хабарламаларын тарату жеткіліксіз, 
сондықтан медиа-сапарлар - бұқаралық ақпарат құралдарымен сындарлы ынтымақтастықтың аса 
маңызды бөлігі болып табылады. Биыл біздің компания еліміздің жетекші БАқ өкілдері үшін екі ірі 
жобаны іске асырды: қазақстан Республикасындағы өзінің өндірістік нысандарына медиа-сапар 
және қытай Халық Республикасына медиа-сапар ұйымдастырды. Бірінші медиа-сапар 2010 жылғы 
26-29 мамырда, екіншісі 17 маусымнан 25 маусымға аралығында өтті.

«Компанияның тұрғындарға 
бұрынғысынша орасан зор демеушілік 
көрсететіні, мұқтаж адамдарға 
көмектесіп, жетім балаларға қамқорлық 
жасайтыны қандай жақсы. Осындай са-
парларда компанияның қайырымдылық 
ісін жақыннан көріп, бір ғана 
кәсіпорынның адамдарға қаншалықты 
зор пайда келтіретініне көзің жетеді», - 
С. Бижанов, облыстық «Кызылор-
динские вести» газетінің тілшісі

Өндіріс директоры Баетов Б. мұнай өндеу технологиясымен таныстыруда / Директор по 
производству Б.Баетов знакомит с технологией переработки нефти / Baetov B., Director on 
production, introduces with the technology of oil refining
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тын), біздің компанияның өндірістік 
саладағы, сондай-ақ әлеуметтік саладағы 
қызметіне жоғары баға берді, және, 
әрине, журналистердің сұрақтарына 
жауап берді. CNODC Президенті 
«ПетроҚазақстан» компаниясының 
алғышқы медиа-сапарын өткізуіне 
өзінің бастамашы болғанын айрықша 
атап көрсетіп, бұл бастаманың дәстүрге 
айналып келе жатқанына қуанышты 
екенін айтты.  

Соңынан медиа-сапарға қатысушылар 
Бәйжіндегі Қытай мұнай университетіне 
барып қайтты. Университет өкілдері 
оның жұмысы, құрылымы мен 
инфрақұрылымдық нысандары, оның 
материалдық-техникалық базасы, оқу 
факультеттері, қазақстандық өкілдерге 
баса назар аудара отырып, шетелдік 
студенттерді дайындау бағдарламасы ту-
ралы, олардың тұрмыс жағдайлары ту-
ралы егжей-тегжейлі айтып берді. Біздің 
мақтанышымызға қарай, ҚМУ-де оқитын 
шетелдік студенттердің көпшілігі 
Қазақстаннан екені және дерлік бәрінің 
оқу үлгерімінің жоғары екені баса ай-
тылды. 

Біздің делегация үшін арнайы Далян 
қаласындағы мұнай өңдеу зауытына жол-
сапар ұйымдастырылды. Мұнай өңдеу 
зауытындағылар оның қызметімен, 
жұмысының басты бағыттарымен және 
қағидаларымен егжей-тегжейлі таны-
стырды. Қоршаған ортаны, сондай-ақ 
тұрғындардың да, сондай-ақ зауыттың 
қызметкерлерінің де денсаулығын 
қорғау жөніндегі бағдарламаларға ерек-
ше мән берілді. Біз Қытайдағы аса ірі 
ЭКСПО-2010 дүниежүзілік көрмесі 

өтетін Шанхайға соқпай кете алмадық. 
Қазақстанның өкілдеріне қытайлық 
«Мұнай» павильоны ерекше әсер 
қалдырды, онда ҚҰМК корпорациясының 
мұнай-газ саласындағы жетістіктері 
көрсетілген болатын. 

Осы медиа-сапар барысында оның 
қатысушылары Қытайдың мұнай-газ 
саласының дамуымен танысу, елдің 
серпінді дамуын көру, және ҚХР-дың 
ежелгі мәдениетімен, салт-дәстүрімен, 
сондай-ақ Қытайдың аса ірі қалаларының 
ең бір тартымды көрнекті жерлерімен та-
нысу мүмкіндігіне ие болды. 

Іскерлік және саяхаттық бөліктері 
жақсы теңгерілген медиа-сапарлар 
да аяқталып, ақпаратты молынан 
алған журналистер өздері көрген 
жайттардың бәрін оқырмандарымен 
бөлісу үшін өздерінің редакциялары-
на тарап кетті. Осы медиа-сапарлардың 
сәтті өткізілгенін және алға қойылған 
мақсаттарға қол жеткенін қазірдің 
өзінде-ақ бұқаралық ақпарат 
құралдарындағы пікірлерге қарап 
байқауға болады, олар тұтастай алғанда 
компания қызметінің философиясы-
нан түсінік береді, сондай-ақ медиа-
сапарларға қатысқан журналистерден 
компания Президентінің атына келіп 
түсіп жатқан көптеген алғыс хаттар да 
осы туралы айтады. 

Осы сияқты медиа-сапарлар үнемі 
өткізіліп тұрса, «ПетроҚазақстанның» 
ашық әрі әлеуметтік жағынан 
жауапкершілігі мол компания ретіндегі 
бет-бейнесін нығайта түсетіні айқын.

«Медиа-сапар – салиқалы компания-
лар үшін журналистермен ынтымақтасудың 
ең бір сәтті пішіндерінің бірі. Жолсапар 
барысындағы бір қарағанда мәжбүрлі болып 
көрінетін тығыз әрекеттестік жеке адамдардың 
арасындағы берік байланысқа ұласады. Ал бұл 
өзара толық түсінісу үшін әрқашан да қажетті 
шарт», - И. Титенок, облыстық «Кызы-
лординские вести» газетінің экономика 
бөлімінің редакторы

«Көрші елдің мәдениетін, экономика-
сын танып-білуде мұндай медиа-турлардың 
пайдасы зор. Біз Қытай сапары барысын-
да Құмкөл мұнай кенішіндегі мұнайды 
өндірумен айналысып жатқан CNPC компа-
ниясы туралы толық мағлұмат ала алдық.», - 
А. Қасымова, «Қазақстан-Қызылорда» 
телеарнасының бас редакторы

«Осындай медиа-сапарлардың өткізілуі 
әсіресе біздер, БАҚ жұмыскерлері – ақпарат 
жинайтын әрі оның бағасын жақсы білетін 
адамдар үшін айрықша құнды жайт», 
- В.Шварц, «Отырар-ТВ» ТК Соб-
кор және «Рабат» газеті ЖШС-нің 
директорының орынбасары

«Бүгінге дейін көршіміз жайында жал-
пылама хабардар болғанымызбен, шын 
мәнінде Қытайдың өзін аралау, атақты 
қалаларын көру ерекше әсерде қалдырып, 
таныстығымызды тағы да тереңдете түсті», 
- Б. Тәжібаев, «Оңтүстік Қазақстан» 
газетінің бас редакторы 

«Осындай сапарлардың біздің 
елдеріміздің жақындасуы және адамдардың 
арасындағы байланыстардың нығаюы 
жолындағы құндылығы орасан зор», - С. 
Грибанова, «Эксперт Казахстан» 
журналының экономика және қаржы 
бөлімінің редакторы

«Журналистік десант барысында біздің 
тілшілер мұнайлы өлкенің қарқынды 
экономикалық дамуының мысалдарын 
көріп қана қойған жоқ, сонымен қатар 
бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің 
жарқын үлгілерінің куәсі болды», - М. 
Лимаренко, «Южный Казахстан» 
газетінің бас редакторы 

Компанияның өндірістік нысандарына медиа-тур / Медиа-тур по производственным объектам 
компании  / Media-tour on company’s production facilities
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КАзАХСТАН
26 мая был дан старт казахстанской 

части медиа-тура. В медиа-туре приняли 
участие 27 журналистов, в том числе глав-
ные редактора печатных изданий, журнали-
сты региональных СМИ и тележурналисты 
6 телеканалов. Для того, чтобы журналисты 
смогли детально ознакомиться с масштаба-
ми деятельности нашей компании и ее до-
стижениями в Кызылординской и Южно-
Казахстанской областях, была разработана 
очень насыщенная программа. 

Первый визит состоялся в Кызылор-
динскую область. Специально для деле-
гации были запланированы встречи с ру-
ководством добывающего подразделе-
ния компании, организована ознакоми-
тельная экскурсия на крупнейшее место-
рождение компании – Кумколь. В ходе 
пресс-конференции журналисты получили 
основное понимание работы нефтедобы-

вающего предприятия, включая информа-
цию о достижениях ПККР, которая по пра-
ву занимает передовые позиции в регионе, 
в том числе и в вопросах экологии. Во вре-
мя поездки журналистам была предоставле-
на возможность непосредственного обще-
ния с руководством и ведущими специали-
стами компании, в живой беседе узнать для 
себя что-то новое в нефтегазовой отрасли. 

Для оценки достижений компании в об-
ласти переработки, журналисты посети-
ли нефтеперерабатывающее подразделе-
ние в Шымкенте – «ПетроКазахстан Ойл 
Продактс», где «акулы пера и микрофона» 
смогли ознакомиться с инвестиционны-
ми проектами завода, разработками в обла-
сти охраны окружающей среды и планами 
завода по переходу на стандарты Евро-3 и 
Евро-4.

В промежутках между посещениями про-
изводственных объектов, группа «пере-

Работа с журналистами – важная составляющая деятельности любой крупной компании. 
Для укрепления отношений с журналистами одной рассылкой пресс-релизов уже не обой-
тись, и проведение медиа туров сегодня является значительным элементом конструктив-
ного сотрудничества со СМИ. В этом году наша компания реализовала два крупных про-
екта для представителей ведущих СМИ страны – медиа-тур по своим производственным 
объектам в РК и медиа-тур в Китайскую Народную Республику. Первый состоялся 26-29 
мая, второй прошёл с 17 по 25 июня 2010 года.

коНструктИВНое сотрудНИЧестВо 

«Приятно, что компания, как и пре-
жде, оказывает огромную спонсорскую 
помощь населению, помогает нуждаю-
щимся и заботится о детях-сиротах. В 
таких поездках благотворительность 
компании видишь крупным планом, 
убеждаешься в том, насколько толь-
ко одно предприятие может принести 
огромную пользу людям», - С. Бижа-
нов, спецкорреспондент областной 
газеты «Кызылординские вести»

«В ходе журналистского десанта наши 
корреспонденты смогли воочию уви-
деть не только примеры бурного эко-
номического развития нефтяного края, 
но и стать очевидцами ярких примеров 
социальной ответственности бизнеса», 
- М. Лимаренко, главный редактор 
газеты «Южный Казахстан»

Компанияның өндірістік нысандарына медиа-тур / Медиа-тур по производственным объектам компании  / Media-tour on company’s production facilities
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ключалась» на социальные проекты, тра-
диционно реализуемые компанией в реги-
онах своей деятельности. К сожалению, из 
огромного числа проектов посетить уда-
лось только несколько. Это - «Дом малют-
ки», детский сад «Балдаурен» в Кызылордин-
ской области, а также Сайрамский детский 
дом №4 и Дом юношества в Шымкенте. 

КиТАй 
17 июня представители ведущих 

СМи из Кызылординской, Южно-
Казахстанской областей и города Ал-
маты приняли участие в медиа-туре 
в Китай. Особый вес делегации при-
дало участие в медиа-туре депутата Ма-
жилиса Парламента, представителя АО 
«НК «КазМунайГаз» и заместителя акима 
Южно-Казахстанской области. Во время 
медиа-тура участники делегации получили 
возможность ознакомиться с достижения-
ми современного Китая, его культурой, фи-
лософией и традициями, а также познако-
миться с деятельностью корпорации СНПС 
- акционера компании «ПетроКазахстан». 

Казахстанскую делегацию принял Пре-
зидент CNODC г-н Бо Чилян, который по-
делился своими впечатлениями об опыте 
работы в Казахстане (ред. г-н Бо ранее воз-
главлял «ПетроКазахстан»), дал высокую 
оценку деятельности нашей компании как в 
производственной, так и в социальной сфе-
рах, и конечно, ответил на вопросы журна-
листов. Президент CNODC особо подчер-
кнул, что он был инициатором проведе-
ния компанией «ПетроКазахстан» первого 
медиа-тура, и рад, что эта инициатива ста-
новится традицией.  

Позже участники медиа-тура посетили 
Китайский Нефтяной Университет в Пеки-
не, представители которого подробно рас-
сказали о его работе, структуре и инфра-
структурных объектах университета, его 
материально-технической базе,  учебных 
факультетах, о программе подготовки ино-
странных студентов с акцентом на казах-
станских представителей, об условиях их 
проживания. К нашей гордости, было под-
черкнуто, что большинство иностранных 
студентов, обучающихся в КНУ, являются 
студентами из Казахстана и у всех высокая 
успеваемость в учебе. 

Специально для нашей делегации бы-
ла организована поездка на нефтепере-
рабатывающий завод в г. Даляне. На НПЗ 
была проведена подробная презентация 
деятельности завода, его основных направ-
лений и принципов работы. Особое зна-
чение уделялось программам по охране 
окружающей среды и здоровья как населе-
ния, так и персонала завода. И конечно же, 
мы не могли не заехать в Шанхай, где сей-
час проходит крупнейшая в Китае выставка 
-  ЭКСПО-2010. Наиболее яркое впечатле-
ние на казахстанских представителей про-
извел китайский павильон «Нефть», в ко-
тором представлены достижения корпора-
ции СНПС в нефтегазовой области. 

В ходе этого медиа-тура участники полу-
чили возможность ознакомиться с развити-
ем нефтегазовой отрасли Китая, увидеть ди-
намичное развитие страны и ознакомится с 
древней культурой и традициями КНР, а так-
же наиболее привлекательными достопри-
мечательностями крупнейших городов Ки-
тая. 

И вот, сбалансированные по деловой 
и экскурсионной составляющей медиа-
туры проведены, нагруженные информа-

цией журналисты разъехались по редакци-
ям, чтобы поделиться со своими читателя-
ми впечатлениями от всего увиденного. Об 
успешном проведении этих медиа-туров и 
достижении поставленных целей можно 
уже сейчас судить по откликам в СМИ, кото-
рые в целом дают понимание философии 
деятельности компании, а также по много-
численным благодарственным письмам в 
адрес Президента компании от журнали-
стов, принявших в них участие. 

Очевидно, что регулярное проведение 
подобных медиа-туров только укрепит 
имидж «ПетроКазахстан» как открытой и 
социально ответственной компании.

«Подобные медиа-туры весьма полез-
ны для знакомства с культурой, эконо-
микой соседней страны. В ходе визита в 
Китай мы получили подробную инфор-
мацию о компании CNPC, занимающую-
ся добычей нефти на Кумкольском ме-
сторождении», - А. Касымова, главный 
редактор телеканала «Казахстан-
Кызылорда» 

«Проведение такого рода медиа-туров 
имеет исключительную ценность, осо-
бенно для нас, работников СМИ – людей 
добывающих информацию и знающих 
ей цену», - В.Шварц, заместитель ди-
ректора ТОО Собкор ТК «Отырар-
ТВ» и газеты «Рабат»

«Хотя у нас и были какие-то об-
щие представления о наших соседях, 
но путешествие по Китаю, посеще-
ние знаменитых городов произвели 
огромные впечатления и углубили на-
ше знакомство», - Б. Тажибаев, глав-
ный редактор газеты «Южный 
Казахстан»

«Такие поездки имеют огромную цен-
ность для сближения наших стран и 
укрепления связей между людьми», -      
С. Грибанова, редактор отдела эко-
номики и финансов журнала «Экс-
перт Казахстан»

«Медиа-тур – одна из самых удачных 
форм сотрудничества с журналистами 
для солидных компаний. Как бы вынуж-
денное тесное взаимодействие во время 
поездки оборачивается прочными лич-
ностными связями. А это всегда необ-
ходимое условие для полного взаимо-
понимания», - И. Титенок, редактор 
отдела экономики областной газе-
ты «Кызылординские вести»

Медиа-сапардың ресми делегациясының ҚҰМК қызметімен танысуы / Знакомство 
официальной делегации медиа-тура с деятельностью КННК / Introduction of the official delega-
tion of Media-tour with CNPC activities 
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KazaKHSTan
On May 26 the Kazakhstani part of the 

media tour was launched. The media tour 
involved 27 journalists, including chief editors of 
printed media, journalists from local mass media 
and television journalists from 6 TV channels. 
To enable journalists to see in detail the scope of 
our company operations and achievements in 
Kyzylorda and South Kazakhstan Oblasts, a very 
busy program was developed. 

The first visit covered Kyzylorda Oblast. 
Meetings with the Upstream Business Unit 
management and an introductory tour of 
the company biggest oilfield, Kumkol, were 
arranged for the delegation. During the press 
conference, the journalists got a general idea of 
Upstream operations, including achievements 
of PKKR, which is rightfully ranked among 
the first companies in the region also from 
the environmental point of view. During the 
tour, the journalists were able to communicate 
directly with the company management 
and leading specialists, and to find out about 
something new in the oil and gas industry 
during live talks with them. 

To see company achievements in the refining 
area, the journalists visited its Downstream 
Business Unit in Shymkent – PetroKazakhstan 
Oil Products, where “word and miс 
professionals” were able to learn about the 
refinery investment projects, its developments 
in environmental protection and plans to 
reach standards Euro-3 and Euro-4.

Between visits to production sites, the 
group switched its attention to social projects, 
which are traditionally carried out by the 
company in the regions of its operation. 
Unfortunately, they were able to visit only 
few of the numerous projects. In particular, 
visits were paid to the nursery orphanage and 
kindergarten ‘Baldauren’ in Kyzylorda Oblast, 
and Sairam Orphanage No.4 and the Youth 
House in Shymkent. 

CHina 
On June 17, representatives of leading 

mass media from Kyzylorda, South 
Kazakhstan Oblasts and almaty took 
part in the media tour to China. The 
delegation acquired special importance thanks 
to participation of a deputy of the Parliament 
Mazhilis, a representative of KazMunayGas NC 
AO and a deputy akim of South Kazakhstan 
Oblast in the media tour. During the tour its 
participants could see the achievements of 
modern China, its culture, philosophy and 
traditions, and to learn about operations of 
CNPC, as PetroKazakhstan’s shareholder. 

The Kazakhstani delegation was welcomed 
by CNODC President, Mr. Bo Qiliang, who 
shared his impressions about his work 
experience in Kazakhstan (editor: Mr. Bo 
earlier worked as PetroKazakhstan President), 
and highly appreciated the performance of 
our company in both operational and social 
spheres, and certainly answered the journalists' 
questions. CNODC President especially 
emphasized that he initiated the first media 
tour for PetroKazakhstan and was pleased that 
this initiative became a tradition.  

later, the media tour participants visited 
the China University of Petroleum in Beijing, 
where they learned a lot about its functioning, 
structure and infrastructure facilities, material 
and technical resources, departments, and 
the training program for foreign students, 
including Kazakhstani students, and their 
accommodation conditions. We were proud to 
learn that most foreign students studying at the 
CUP are Kazakhstanis and that all of them have 
high academic results. 

A special trip was arranged for our delegation 
to the oil refinery in Dalian. The refinery provided 
a detailed presentation on its operations, trends 
and principles of work. Special emphasis was 
made on environmental and health programs 
for both the population and the refinery 
personnel. And, certainly, we couldn’t help 
visiting Shanghai, which is currently hosting 
the biggest exhibition in China – EXPO 2010. 
The Kazakhstani representatives were mostly 
impressed by China's pavilion Petroleum, which 
exhibited achievements of CNPC corporation 
in the oil and gas area. 

In the course of this media tour, the 
participants were able to learn about the 
development of China's oil and gas industry, and 
to see the country’s dynamic development, the 
PRC’s ancient culture and traditions, and the 
most attractive sites of major cities of China. 

So, the media tours full of business and 
sightseeing events were over, and the 
journalists full of new information went back 
to their offices to share their overall impressions 
with readers. The fact that these media tours 
were a success and that their objectives have 
been achieved can be already confirmed by 
publications in mass media, which provide 
a general idea of the company's operational 
philosophy, and by numerous thank-you letters 
addressed to the сompany President by the tour 
participants. 

It is apparent that, if held regularly, such 
media tours will only strengthen the image 
of PetroKazakhstan as an open and socially 
responsible company.

COnSTRuCTIvE COOPERATIOn 
Relations with journalists are important for operation of any major company. To improve relationship with journalists, it is no 
longer enough to distribute press releases, while media tours become an important element in constructive cooperation with 
mass media. This year our company implemented two major projects for representatives of the country’s leading mass media: a 
media tour to its production sites in the RK and a media tour to the People's Republic of China. The first tour took place on May 
26-29, while the second occurred on June 17-25, 2010.

“It's nice that the company continues to 
provide huge sponsorship for the population, 
helping needy people and caring for orphans. 
During such trips you see the company’s 
charity in large scale and understand what 
a great difference can a single enterprise 
make for people”, S. Bizhanov, Special 
Correspondent of the oblast newspaper 
Kyzylordinskiye Vesti 

“During the journalists' “attack” our 
correspondents could see with their own 
eyes not only examples of a rapid economic 
development of the oil territories, but could 
also witness vivid examples of the business 
social responsibility”, M. Limarenko, 
Chief Editor of Yuzhnyi Kazakhstan 
newspaper 

“A media tour is one of the most successful 
forms of cooperation with journalists for 
reputable companies. The close cooperation, 
that seems to be binding during the tour, 
turns into good personal relationship later 
on. And this is always necessary for good 
mutual understanding”, I. Titenok, Editor 
of Economics Section of the oblast 
newspaper Kyzylordinskiye Vesti

“Such media tours are very useful for 
learning the culture and economy of the 
neighboring country. During our visit 
to China we got detailed information 
about CNPC that produces oil at Kumkol 
field”, A. Kassymova, Chief Editor of 
Kazakhstan-Kyzylorda TV Channel 

“Such media tours are of exceptional 
importance especially for us, mass media 
workers, who gain information and know 
what it is worth”, V. Schwartz, Deputy 
Director, Sobkor TOO - Otyrar TV 
channel and Rabat newspaper

“Though we had some general idea 
about our neighbors, the trip across China 
and visits to famous cities impressed 
us a lot and made our understanding 
better”,  B. Tazhibayev, Chief Editor 
of Yuzhnyi Kazakhstan newspaper 

“Such trips are of great value in making our 
countries closer and strengthening relations 
among their people”, S. Gribanova, Editor 
of Economics and Finance Section, 
Expert Kazakhstan newspaper
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біздің жетістіктеріМіз – бүкіЛ аЙМақтың жетістіктері

- Асылбек Әмірханұлы, ең әуелі 
Сізді «ПетроҚазақстан Ойл Про-
дактс» ЖШС-нің Президенті қызметіне 
тағайындалуыңызбен құттықтауға 
рұқсат етіңіз. Қазақстанның үш мұнай 
өңдеу зауытының бірінің Президентінің 
қызметі маңызды мансап баспалдағы 
болып табылады, сондай-ақ, әрине, 
зауыттың бірнеше мыңдық ұжымының 
және тұтастай алғанда мұнай өңдеу 
саласының алдында үлкен жауапкершілік 
артады. 

- Құттықтауыңыз үшін рахмет. Дұрыс айтасыз, 
бұл ең бірінші кезекте – үлкен жауапкершілік. 
Әсіресе қазір зауыт жаңарту қарсаңында тұрған 
кезде. Басқаша айтқанда, дәл қазір біз жаңарту 
бағытын таңдай отырып, зауыттың болашағын 
да таңдаймыз. 

- ПҚОП серіктестігінің Атқарушы кеңесі 
туралы айтып берсеңіз – ол қандай қағидат 
бойынша жұмыс істейді, Кеңестегі лауа-
зымдар қаншалықты жиі ауыстырылады 
және неліктен? 

- «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» 
компаниясының Атқарушы кеңесі – бұл 
Акционерлердің жалпы жиналысының ал-
дында есеп беретін алқалы атқарушы орган, 
серіктестіктің қызметіне байланысты барлық 
мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға 
өкілеттіктері бар. Атқарушы кеңестен Прези-
дент пен Бірінші Вице-президент өкілдік етеді, 
Кеңестің басшысы Президент болып табылады. 

Акционерлердің келісімі бойынша 3 жыл сай-
ын зауыт басқармасында лауазымдар ауысымы 
іске асырылады. Яғни, Кеңестің басшысын сай-
лау құқығы екі компанияға – «ПетроҚазақстан 
Ойл Продактс» компаниясының акционерлері 
- ҚМГ және ҚҰМК компанияларына тиесілі, 
олар зауытты тең дәрежелі негізде басқарады. 
Алғашқы үш жылда мұндай құқық ҚҰМК компа-
ниясына бекітілген, енді, осы мерзім өткеннен 
кейін бұл құқық ҚМГ компаниясына ауысты.

- Жуық арадағы үш жылда мұнай өңдеу 
зауытын дамыту стратегиясын қалай 
елестетесіз? 

- Өздеріңіз білесіздер, 2008 жылдан бері 
«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» мұнай өңдеу 
зауытын жаңарту жобасымен айналысып 
келеді. Қайта құру тәсілдері мен қолданыстағы 
технологиялық қондырғылардың көптеген 
технологиялық нұсқаулары қарастырылды, 
оларды бағалауға қытайлық және батыстық 
кеңесшілер тартылды.

2009 жылы ҚР Үкіметінің үш Қаулысы шықты, 
оларда Шымкент мұнай өңдеу зауытын қайта 
құрудың стратегиялық міндеттері қойылды, 
мақсаттары, күтілетін нәтижелері және жаңарту 
мерзімдері айқындалды. 

Жобаның негізгі мақсаттары: қуаттылықты 
жылына 6 млн. тоннаға дейін арттыру, өнім сапа-
сында ЕВРО-4 стандартына жету және экология, 
технологиялық қауіпсіздік және еңбекті қорғау 
стандарттарының талаптары бойынша МӨЗ-ді 
іске пайдаланудың озық деңгейін қамтамасыз 
ету. Осы шешімдерді орындау үшін 2009 жы-
лы Жобаның техникалық-экономикалық 
негіздемесі әзірленіп, ҚР Құрылысты 
мемлекеттік қадағалау органдарының барлық 
келісу сатыларынан сәтті өтті. Алайда, 2008-
09 жылдары «ПҚОП ЖШС МӨЗ-ін жаңарту 
жобасының» техникалық-экономикалық 
негіздемесін әзірлеу барысында ҚР мен 
көршілес елдердің мұнай және мұнай өнімдері 
нарығының ұзақ мерзімді болжамына елеулі 
әсер ететін жайттар пайда болды, олар 2009 
жылғы ТЭН техникалық шешімдерінің негізіне 
алынған маркетингілік зерттеулерде есепке 
алынбаған, атап айтқанда олар:
•	 Қытай	 –	 Батыс	 Еуропа	 көлік	 коридорының	

құрылысын салу туралы шешім және ҚР 
аумағындағы басқа да бірқатар транзиттік 
жобаларды талқылау;

•	 ҚР,	РФ,	БР	Кедендік	одағының	құрылуы;
•	 осы	 елдердің	 біртұтас	 экономикалық	

кеңістігін құруға дайындық.
Осы жайттарды зерделеу және Жобаның 

ықтимал техникалық өзгерістерін есепке 
алу қосымша іс-шаралар өткізуді, сондай-ақ 
оны 2014 жылдың соңына дейін аяқтау бой-
ынша көзделген мерзімдерін өзгертуді та-
лап етті. Осыған байланысты жаңа міндеттер, 
соның ішінде гидрокрекинг технология-
сы қолданылатын, жағар майлар өндірілетін, 
сондай-ақ дизельдік және авиациялық от-
ын шығару көлемі арттырылатын ТЭН әзірлеу 
міндеті қойылды. 

- Қазақстанның мұнай өнімдері 
нарығындағы жағдайды тұтастай алғанда 
қалай бағалайсыз? 

- Соңғы кезге дейін ҚР мұнай өнімдері 
нарығына автомобиль паркінің жылдам өсуіне 
байланысты барлық отын түрлерін тұтынудың 
артуы тән болып келді. Қазір, нарықтың авто-
мобильдерге қанығуына байланысты бензин-

дер мен басқа отын түрлерін тұтынудың жыл-
дам өсу қарқыны баяулап келеді де, сапалы мо-
тор отындарын тұтынудың өсуі бірінші орынға 
шығуда. Бүкіл әлемдегі сияқты бізде де авто-
мобиль көлігін біртіндеп дизельге көшіру ісі 
күтілуде. Сонымен қатар, ауаға шығарылатын 
зиянды заттарға қойылатын жаңа экологиялық 
талаптар, қозғалтқыштардың қазіргі заманғы 
түрлері мотор отындарының сапасына жаңа та-
лаптар қояды да, экологиялық тазалық, жоғары 
октандық сандар және үстемелердің болмауы 
бірінші дәрежелі маңызға ие болады. 

Республикамыздың аумағы арқылы 
халықаралық транзиттік көлік коридор-
ларын  (авиациялық, автомобиль және 
теміржол) ұйымдастыру бойынша ҚР страте-
гиясы да қазақстандық нарықтың болжамы-
на ықпал етеді. Нарықтағы өзгерістер Кедендік 
одақтың жұмыс істеуіне байланысты да күтіледі. 
Сондықтан нарықта табысты ойыншыға айна-
лу үшін Шымкент МӨЗ жаңарту мен қайта құру 
жобаларын іске асырған кезде мұнай өнімдерін 
тұтынудағы осы бетбұрыстарға сай әрекет ету-
ге тиіс.  

- Компанияның тең құқылы 
акционерлері – ҚМГ ҰК және ҚҰМК 
арасындағы өзара әрекеттестікті қалай 
елестетесіз?  

- Әрине, шешімдер қабылдаудың, жұмыс 
нәтижелері үшін жауапкершілікті бөлісудің  
серіктестіктің жарғылық құжаттарында 
көзделген барлық рәсімдері сақталады. 
Алайда, ең бастысы – ұжымда ортақ 
мақсаттарға жету жолындағы кәсіпқойлардың 
бірлескен жұмысының доспейілді ахуалы 
қалыптастырылған. Және де, менің ойымша, 
дәл осы жайт МӨЗ-дің үлкен ұжымының та-
бысты жұмысын қамтамасыз етеді. Осындай 
қала түзетін кәсіпорынды басқару о бастан-ақ 
қарапайым әрі оңай болуы мүмкін емес, бірақ 
зауыттың барлық жұмыскерлерінің үйлескен 
әрекеттестігі ҚР және ҚХР Үкіметтері алға 
қойған барлық міндеттердің іске асырылуына 
септеседі.

- Бос уақытыңыз болған кездерде оны 
қалай өткізетініңізді әңгімелеп берсеңіз? 

- Жұмыстан тыс уақыт, әрине, мүлде аз қалады, 
дегенмен тіпті жұмыс кестесі аса тығыз болғанда 
да мен жақындарыма, отбасыма көңіл бөлуге ты-
рысамын. Демалыс күндері достарыммен бірге 
табиғат аясына барғанды жақсы көремін.

- Асылбек Әмірханұлы, сұхбатыңыз 
үшін рақмет. Әңгіменің соңында біздің 
оқырмандарымызға қандай тілек айтар 
едіңіз?

- Біз жұмыс істейтін компания үлкен 
болғандықтан, оның жеткен жетістіктері бүкіл 
аймақтың жетістіктеріне айналады. Сондықтан 
Оңтүстік Қазақстан мен Қызылорда облы-
старына өркендей беруді тілегім келеді. Біздің 
алдымызда қойылатын барлық міндеттер 
шешілерлік, ал жетістіктеріміз – ғаламат болсын!
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- Асылбек Амирханович, прежде все-
го, позвольте поздравить Вас с назна-
чением на должность Президента ТОО 
«ПетроКазахстан Ойл Продактс». Пози-
ция Президента одного из трех НПз Ка-
захстана является важным карьерным 
звеном, а также, несомненно, возлагает 
большую ответственность перед много-
тысячным коллективом завода и нефте-
перерабатывающей отраслью в целом. 

- Спасибо за поздравления. Как Вы пра-
вильно отметили это, в первую очередь, боль-
шая ответственность. Особенно сейчас, когда 
завод стоит на пороге модернизации – ины-
ми словами, именно сейчас выбирая направ-
ление модернизации, мы выбираем будущее 
для завода. 

- Пожалуйста, расскажите об ис-
полнительном совете товарищества 
«ПКОП» – по какому принципу он рабо-
тает, как часто проводятся ротации в Со-
вете и чем они обусловлены? 

- Исполнительный совет «ПетроКазахстан 
Ойл Продактс» - это коллегиальный испол-
нительный орган, подотчетный Общему со-
бранию акционеров, который обладает пол-
номочиями принятия решений по всем во-
просам, связанным с деятельностью товари-
щества. Исполнительный совет представлен 
Президентом и Первым Вице-президентом, 
Главой совета является Президент. 

По соглашению акционеров каждые 3 года 
производятся ротации в управлении завода. 
Следовательно, право избрания Главы сове-
та поочередно принадлежит двум компани-
ям - акционерам «ПетроКазахстан Ойл Про-
дактс» - КМГ и КННК, которые управляют за-
водом на паритетной основе. Первые три го-
да такое право было закреплено за КННК, те-
перь же, по истечению этого срока, оно пере-
шло к компании КМГ.

- Поделитесь Вашим видением стра-
тегии развития НПз на ближайшие 
три года? 

- Как Вы знаете, начиная с 2008 года «Петро-
Казахстан Ойл Продактс» занимается Проек-
том модернизации НПЗ. Было рассмотрено 
много технологических вариантов схем ре-
конструкции и применяемых технологиче-
ских установок, к оценке которых привлека-
лись китайские и западные консультанты.

В 2009 году вышло три Постановления 
Правительства РК, в которых ставились стра-
тегические задачи реконструкции Шымкент-
ского НПЗ, определялись цели, ожидаемые 
результаты и сроки модернизации. 

Основными целями Проекта являются: уве-
личение мощности до 6 млн. тонн в год, до-
стижение стандарта качества продукции ЕВ-
РО-4 и обеспечение современного уров-
ня эксплуатации НПЗ по требованиям стан-
дартов экологии, технологической безопас-
ности и охраны труда. Для выполнения этих 

решений в 2009 году было разработано ТЭО 
Проекта, которое успешно прошло все со-
гласования органов Государственного надзо-
ра за строительством РК. Однако, в ходе раз-
работки ТЭО «Проекта модернизации НПЗ 
ТОО ПКОП» в 2008-09 годах появились фак-
торы, оказывающие серьёзное влияние на 
долгосрочный прогноз рынков нефти и не-
фтепродуктов РК и соседних стран, которые 
не учитывались в маркетинговых исследова-
ниях, легших в основу технических решений 
ТЭО-2009 года, а именно:
•	 решение	 о	 строительстве	 транспортного	

коридора Китай – Западная Европа и об-
суждение ряда других транзитных проек-
тов на территории РК;

•	 создание	Таможенного	союза	РК,РФ,	РБ;
•	 подготовка	к	созданию	единого	экономи-

ческого пространства этих стран.
Изучение этих факторов и учёт возмож-

ных технологических изменений Проекта 
потребовали дополнительных мероприятий 
и изменения намеченных сроков его реали-
зации до конца 2014 года. В связи с этим были 
поставлены новые задачи, в том числе и раз-
работка ТЭО с применением технологии ги-
дрокрекинга, производством смазочных ма-
сел и увеличением объёма выработки дизель-
ного и авиационного топлива. 

- Как Вы оцениваете ситуацию на ка-
захстанском рынке нефтепродуктов в 
целом? 

- До недавнего времени рынок нефтепро-
дуктов РК характеризовался ростом потре-
бления всех видов топлив в связи с  быстрым 
ростом автомобильного парка. Сейчас, в свя-
зи с насыщением автомобилями, быстрый 
рост потребления бензинов и других видов 
топлива замедляется, и на первый план выхо-
дит рост потребления качественных мотор-
ных топлив. Как и во всём мире, у нас ожидает-
ся постепенная дизелизация автомобильного 
транспорта. Более того, новые экологические 
требования к выбросам, современные типы 
двигателей предъявляют новые требования к 
качеству моторных топлив, и на первый план 
выходят экологичность, высокие октановые 
числа и отсутствие примесей. 

Стратегия РК по организации через тер-
риторию нашей республики международ-
ных транзитных транспортных коридоров 
(авиационных, автомобильных и железно-
дорожных) также оказывает влияние на про-
гнозы казахстанского рынка. Изменения на 
рынке ожидаются и в связи с функциониро-
ванием Таможенного союза. Поэтому,  что-
бы быть успешным игроком на рынке, Шым-
кентский НПЗ при реализации проектов мо-
дернизации и реконструкции должен реаги-
ровать на эти тенденции потребления нефте-
продуктов.  

- Каким Вам видится взаимодействие 
между двумя равноправными акционе-
рами компании – НК КМГ и СНПС?  

- Естественно, соблюдаются все процедуры 
принятия решений, разделения ответствен-
ности за результаты работы, предусмотрен-
ные уставными документами товарищества. 
Но, главное - в коллективе создана добро-
желательная атмосфера совместной работы 
профессионалов над достижением общих 
целей. И, на мой взгляд, именно этот фак-
тор обеспечивает успешную работу большо-
го коллектива НПЗ. Руководство таким градо-
образующим предприятием по определению 
не может быть простым и легким, но слажен-
ное взаимодействие всех сотрудников завода 
делает реализуемыми все задачи, поставлен-
ные Правительствами РК и КНР.

- Пожалуйста, расскажите, как Вы лю-
бите проводить свободное время, если 
оно у Вас выпадает? 

- Времени вне работы, конечно, остается 
совсем мало, но даже при очень плотном гра-
фике я стараюсь уделять внимание близким, 
семье. На выходные люблю выезжать с дру-
зьями на природу.

- Асылбек Амирханович, спасибо за 
интервью. Что бы Вы хотели в заключе-
ние пожелать нашим читателям?

- Мы работаем в такой крупной компании, 
что ее успехи становятся успехами всего ре-
гиона. Поэтому хочу пожелать процветания 
Южно-Казахстанской и Кызылординской 
областям. Пусть все задачи, встающие перед 
нами, будут решаемы, а успехи – грандиозны!

НаШИ успехИ – Это успехИ ВсеГо реГИоНа



26 қыркүйек 2010   МҰНаЙШы

- assylbek amirkhanovich, first of all let 
us congratulate you on your appointment to 
the post of the President of PetroKazakhstan 
Oil Products. The President’s post at one 
of the three Kazakhstani refineries is an 
important step in your career, and certainly 
entails a huge responsibility towards a 
multi-thousand refinery staff and the oil 
refining industry in general. 

- Thank you for your congratulations. Just 
as you mentioned, it is a huge responsibility, 
especially at this time when the refinery is about 
to commence its revamp. In other words, right at 
this time by selecting a revamp option, we select 
the future for the refinery. 

- Please tell us about PKOP Partnership's 
Executive Board: the principles of its work, 
frequency of rotations within the Board 
and reasons for such rotations. 

- PetroKazakhstan Oil Products’ Executive 
Board is a collegial executive body reporting 
to the Shareholders’ General Meeting and 
authorized to make decisions on all issues related 
to the partnership's activities. The Executive 
Board is represented by the President and the First 
Vice-President, with the President being the head 
of the Board. 

Based on the shareholders' agreement, rotations 
in the refinery management shall occur every three 
years. Therefore, the right to elect the Board Head is 
vested by rotation in one of two companies – KMG 
and CNPC, being PetroKazakhstan Oil Products’ 
shareholders, which manage the refinery on a 
parity basis. During the first three years such right 
was vested in CNPC, and now, upon completion of 
that period, it has been assigned to KMG.

- What is your vision of the refinery 
development in the nearest three years? 

- As you know, starting from 2008, 
PetroKazakhstan Oil Products has been working 
on the Refinery Revamp Project. Many technology 
options and refinery configurations were 
considered and estimated with participation of 
Chinese and western consultants. 

In 2009 three RK Government Resolutions 
were issued to set strategic tasks for the Shymkent 
Refinery Revamp, and to define revamp objectives, 
expectations and schedules. 

The Project’s key objectives are: to increase the 
capacity to 6 million tons per year, to reach Euro-4 
product quality level, and to ensure an up-to-date 
level of the refinery operation in compliance 
with environmental, process safety and health 
requirements. To implement these decisions, 
a Project Feasibility Study was developed in 
2009 that has been agreed with all RK State 
Construction Supervision authorities. However, 

during the development of the Feasibility Study 
for the PKOP Refinery Revamp Project in 2008-
2009 some factors emerged that seriously 
affected the long-term forecasts for crude oil and 
oil product markets in the RK and neighboring 
countries and were not taken into account in the 
marketing researches being the basis for technical 
solutions in the 2009 Feasibility Study, namely:
•	 the	decision	to	build	a	transportation	corridor	

between China and Western Europe and 
the discussion of some other transit projects 
crossing the RK territory;

•	 the	 establishment	 of	 the	 Customs	 Union	
among the RK, RF and RB;

•	 preparation	for	creating	a	common	economic	
space in these countries.

The study of these factors and potential 
technology changes in the Project required 
additional actions, shifting the original 
completion dates to the end of 2014. In this 
connection, new objectives were set, including 
development of a Feasibility Study with a 
hydrocracking technology, lubricant production 
and increased outputs of diesel and jet fuel. 

- What is your evaluation of the overall 
situation in the Kazakhstani oil product 
market? 

- Until recently, the RK oil product market was 
characterized by increased consumption of all 
types of fuels due to a rapid growth of the motor 
vehicle fleet. Now, when the market is saturated 
with cars, that rapid growth in consumption 
of gasolines and other fuels is slowing down, 
while the increasing consumption of top-
quality motor fuels comes to the fore. like 
everywhere else in the world, we expect a step-
by-step conversion of motor transport to diesel. 
Moreover, new environmental requirements to 
emissions and modern types of engines impose 
new requirements to the quality of motor fuels, 
with environmental consciousness, high octane 
numbers and lack of admixtures being among 
the priorities.  

The RK strategy for arranging international 
transit transportation corridors across the 
territory of our republic (for air, motor and rail 
traffic) also has an impact on the Kazakhstani 
market forecasts. Changes in the market are 
expected in connection with the Customs 
Union as well. Consequently, in order to have 
success in the market, the Shymkent Refinery 
should respond to these trends in oil product 
consumption by means of its modernization and 
reconstruction projects.  

- What is your vision of the interaction 
between the two shareholders having the 
same rights – KMG nC and CnPC?   

- Naturally, all procedures related to decision-
making and segregation of responsibility 
for performance results, as stipulated in the 
partnership's foundation documents, are being 
followed. But the most important thing is a 
friendly environment created in the team of 
professionals who take joint efforts to achieve 
common targets. In my opinion, this factor in 
particular ensures successful work of the big 
refinery staff. Certainly, managing such major 
enterprise cannot be easy and simple, but a 
good interaction of all refinery employees makes 
possible any task set by the RK’s and the PRC’s 
Governments.

- Tell us please how you prefer to spend 
your free time, if any? 

- Of course, my off-hours are very limited, but 
even with a very busy schedule I try to spend time 
with my close people and family. I like to spend 
time in the nature with my friends. 

- assylbek amirkhanovich, thank you 
for the interview. Would you like to wish 
anything to our readers?

- We work at such a large company that its 
success becomes the success of the whole region. 
Therefore, I would like to wish prosperity to 
South Kazakhstan and Kyzylorda Oblasts. May any 
tasks we face be solvable and may our success be 
immense!

OuR SuCCESS IS THE SuCCESS OF THE wHOlE REGIOn
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«ПетроҚазақстан» тігінен интегра-
цияланған компания болып табылады, бұл 
өндірістің толық айналымын білдіреді, 
сондықтан Маркетинг және тасымалдау 
бөлімшесін (МжТ) мұнайдың «ұңғымадан 
автомобильге» дейінгі жолындағы 
соңғы буын деп атауға болады. МжТ 
бөлімшесі Құмкөл мұнайын қайта өңдеуге 
жеткізуді және экспортқа шығаруды 
ұйымдастырумен әрі үйлестірумен, мұнай 
өнімдерін ішкі нарыққа және экспортқа 
сатып өткізуді ұйымдастырумен, соның 
ішінде құбыр өткізгіш жүйелерге және 
темір жол арқылы тиеп жөнелтуге байла-
нысты логистика мәселелерімен айналы-
сады. Осы бір күрделі әрі компания үшін 
маңызды жүйенің қалай жұмыс істейтіні 
туралы, сондай-ақ бөлімшенің жоспарла-
ры мен келешек мүмкіндіктері туралы біз 
«ПетроҚазақстан» компаниясының Логи-
стика және жеткізілімдер жөніндегі дирек-
торы Цао Цзифань мырзадан сұрадық.  

- Ең әуелі «ПетроҚазақстан» компа-
ниялар тобы өндірген мұнай қалай 
және кімге сатылады? Қандай бағыт 
басым болып табылады?  

- «ПетроҚазақстан» компаниясының шикі 
мұнайын тасымалдау маршруттарының 
басымдығы туралы шешім қабылдай от-
ырып, компанияның акционерлері 
мен жоғары басшылығы ең әуелі 
экономикалық пайдалылық, сондай-ақ 
көлік инфрақұрылымының сенімділігі мен 
тұрақтылығы қағидаларын басшылыққа 
алады. Қазіргі кезде логистика тұрғысынан 
алғанда, компанияның шикі мұнайын 
Қазақстан-Қытай құбыр желісі (ҚҚҚ) 
арқылы Қытайға сатып өткізу экономикалық 
жағынан ең тиімді әрі мақсатқа сай бағыт 
болып табылады.  

Мұнай өнімдерін сатып өткізуге келетін 
болсақ, басым бағыттар Қазақстанның 
ішкі нарығына – Оңтүстік Қазақстан, 
Жамбыл, Алматы, Қызылорда облыста-
ры сияқты аймақтарға, Алматы мен Аста-
на қалаларына жеткізу болып табыла-
ды. Компанияның мұнай өнімдерін ішкі 
нарықта тұтынатындар ірі және ұсақ авто-
май құю бекеттері мен желілерінің иелері, 
әуежайлар, отын-энергетикалық компани-
ялар, газ компаниялары, зауыттар, көлік-
тасымалдау ұйымдары мен фермерлік 
қожалықтар болып табылады.

- Мұнайды және мұнай өнімдерін 
сату тиімділігін арттыру мақсатында 

компания қандай жаңа маршруттар-
ды ашуда немесе ашып та үлгерді? 
Бағыттарды әртараптандыру жоспар-
да бар ма? 

- Компания мұнай мен мұнай өнімдерін са-
ту маршруттарын әртараптандырудың жаңа 
мүмкіндіктерін үнемі зерделеп отырады.  
Атап айтқанда, вакуумдық газойльді (ВГО), 
сұйылтылған газды, бензин мен дизельдік 
отынды экспортқа шығарудың жаңа 
бағыттары әзірленуде. Вакуумдық газойль 
мұнай өңдеу зауытында өңделетін шикізат 
ретінде  қолданылады. Ол негізінен Эсто-
ния мен Украинаға экспортқа шығарылады. 
Қазіргі кезде сондай-ақ вакуумдық газойльді 
жеткізудің тағы бір бағыты – Беларусь іске 
қосылды. Сұйылтылған газ тұрмыстық 
мақсаттарда да, сондай-ақ мұнай химия 
өндірісі үшін де пайдаланылады да, Орталық 
Азия елдері – Ауғанстан, Тәжікстан, Иранға, 
сондай-ақ Еуропаға сатылады. 

- 2006 жылы «Атасу-Алашанькоу» 
құбыр желісі іске пайдалануға 
енгізілгенге дейін «ПетроҚазақстан» 
компаниясының кен орында-
ры Қазақстандағы негізгі құбыр 
желілерінен шалғайда болған еді. 
Қазір компанияның жеткізілімдер 
құрылымынан теміржолмен жеткізу 
шығарылып тасталды ма? Егер олай 
болмаса, оның үлесі қандай және оны 
азайтатын қадамдар жасау мүмкін бе, 
және бұл экспортқа сату экономика-
сына қалайша әсер етеді? 

- Мұнайды теміржолмен тасымалдаудың 
көліктік инфрақұрылымы экономикалық 
жағынан тартымды әрі сенімді болуы 
себепті одан біз бас тартпаймыз. Алай-
да, қазіргі кезде теміржол көлігі арқылы 

экспорттық жеткізілімдердің пайдалылығы 
төмен, бұл оны ҚҚҚ жүйесі арқылы 
шикі мұнайды тасымалдаудың баламасы 
ретінде қарастыруға мүмкіндік бермейді. 
Бұл ең әуелі тарифтік саясат, вагон-
цистерналардың болуы мәселелеріне және 
ҚТЖ жүйесі арқылы тасымалдаудың басқа 
да жағдайларына байланысты.

- Компанияның ішкі нарықтағы 
үлесін арттыру бойынша жоспарла-
ры бар ма? Егер болса, мұны қандай 
қуаттылықтар есебінен іске асыру жо-
спарлануда? 

- Біздің компания ҚР мұнай өнімдері 
нарығының айтарлықтай бөлігін иеленеді, 
ал оны одан әрі арттыру үшін қолайлы 
нарықтық жағдайлар жасалуы керек. 
Бизнесті кеңейтуге кедергі жасайтын 
тосқауылдардың бірі мұнай өнімдерінің 
мемлекет тарапынан реттелуі болып табыла-
ды, ол нарықтық бәсекелестік механизміне 
қайшы келеді, ЖЖМ нарығы мен баға 
саясатының теңгерімінің бұзылуына 
әкеледі. Сонымен қатар, ЖЖМ нарығында 
өндірушілер мен сатып алушылар арасында 
делдалдық құрылымдардың көп болуы  да 
кері ықпал етеді. 

Теңгерімнің бұзылуының тағы бір себебі 
– Қазақстандағы жоғары октанды бензин 
мен керосин нарығы айтарлықтай дәрежеде 
Ресейден келетін импортқа тәуелді. Ре-
спубликада өндірілетін жоғары октан-
ды бензиннің, әсіресе Аи-92/93 маркалы 
бензиннің мөлшері нарықтың сұранысын 
өтеу үшін жеткіліксіз. Аи-92/93 маркалы 
бензинді импортқа әкелу тұтыну көлемінің 
40% үлесін, Аи-95/96/98 маркалы бензин 
мен керосиннің үлесі – тиісінше 30%-ға 
жуығын құрайды. 

МаркетИНГ жӘНе тасыМаЛдау:  
жоспарЛар МеН кеЛеШек МүМкіНдіктер

Цао Цзифань, логистика және жеткізілімдер директоры / Цао Цзифань, директор по логистике 
и поставкам / Cao Jifan, Director on logistics and supply
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- ҚР ішкі нарығындағы мұнай 
өнімдерінің түрлері бойынша 
сұраныстың құрылысы қандай?

- Мұнай өнімдерінің нарығы мемлекет 
тарапынан реттелетін жағдайда ондағы 
сұраныстың құрылымы туралы айту 
қиын. «ПетроҚазақстан» Сауда үйінің са-
тып өткізу көлемдеріне келетін болсақ, 
жеткізілімдердің көп үлесі дизельдік отынға, 
бензинге, вакуумды газойль мен мазутқа 
тиесілі. 2010 жылдың екінші жартысынан 
бастап Шымкент МӨЗ-і мен Ақшабұлақ кен 
орнынан сұйылтылған газ жеткізу үлесін 
арттыру жоспарланып отыр.

–  «ПетроҚазақстан» компания-
сы өзі жұмыс істейтін аймақтардағы 
әлеуметтік жауапкершілікке көп көңіл 
бөледі. Маркетинг департаментінің 
қандай жобаларын компанияның 
корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілігін нығайтуға қосылған 
үлес ретінде қарастыруға болатыны 
жайында айтып берсеңіз? 

- Қалыптасқан дәстүр бойынша 
«ПетроҚазақстан» Сауда Үйі жыл сай-
ын көктемгі және күзгі егіс жұмыстары 
кезінде ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өндірушілерді арзандатылған дизельдік от-
ынмен қамтамасыз ету бойынша, сондай-ақ 
күзгі-қысқы кезеңде әлеуметтік-өндірістік 
нысандар мен мекемелерге мазут жеткізу 
бойынша әлеуметтік бағдарламаларға ат-
салысады. Бұл бағдарламалар Оңтүстік 
Қазақстан, Қызылорда облыстарында, Ал-
маты мен Астана қалаларында іске асыры-
лады.

- Неліктен Қазақстанның мұнай 
өнімдері нарығы мұнайдың әлемдік 
бағаларының өзгеруіне орай дер 
кезінде іс-қимыл жасай бермейді? Бұл 
әсіресе әлемдік нарықтағы мұнайдың 
бағасы қатты ауытқыған кезеңдерде 
байқалды. 

- Мұның себебі – Қазақстанның мұнайды 
қайта өңдеу саласының күйінің тұтастай 
алғанда дүние жүзіндегі өнеркәсібі дамыған 
елдердегіден айтарлықтай кенжелеп қалуы. 

Саланың негізгі түйінді мәселелері:
•	 Мұнайды	қайта	өңдеу	тереңдігінің	төмен	

болуы (65%-дан кем) және өнімдердің 
төмен сапасы.

•	 Жоғары	октанды	бензин	мен	керосиннің	
ішкі нарығын қазақстандық МӨЗ-дер 
өнімдерінің есебінен қамтамасыз етудің 
мүмкін болмауы.

•	 Қазақстанның	 мұнай	 өңдеу	 зауытта-
рын жоспарлы-алдын алу мақсатында 
жөндеу жұмыстары ЖЖМ нарығының 
теңгерімінің бұзылуына, мысалы, Ре-
сейге қарағанда әлдеқайда күшті әсер 

етеді, себебі мұнда небары 3 зауыт бар, 
сондықтан сұранысты тек өнім шығару 
есебінен арттыру мүмкін емес. 

Қазақстанның мұнай өңдеу зауытта-
ры елде өндірілетін мұнайдың 20%-ынан 
кемін өңдейді, бұл орайда қайта өңдеу бой-
ынша жабдықтың 70%-ы ғана іске пайда-
ланылады. Олардың жиынтық өндірістік 
қуаттылығы жылына 14,5 млн. тоннаға 
жететін мұнайды қайта өңдеуге мүмкіндік 
беретін болса да, толып жатқан өзара ай-
ырбас компанияларының болуынан зауыт-
тар осы ең үлкен қуаттылығына жете алмай-
ды, себебі мұндай компаниялар өздерінің 
мұнай тапсыру мен мұнай өнімдерін алып 
кету бойынша міндеттемелерін көбінесе 
орындамайды. 

Мұнай өңдеу зауыттарынан мұнай 
өнімдерін алып кету үшін вагон-
цистерналардың жеткілікті мөлшерін 
қамтамасыз етуге және сұйыққойма 
парктерінің шектеулі көлеміне қатысты 
елеулі мәселе бар.

Ішкі нарыққа және экспортқа мұнай 
жеткізу көлемдерінің бекітілуі мұнайдың 
үлестірілуінің айқындығын және жер 
қойнауын пайдаланушылардың құқықтары 
мен міндеттерінің  теңдігін қамтамасыз 
етпейді. Көбінесе жекелеген компаниялар 
мемлекеттік органдардың мұнайды қайта 
өңдеуге жеткізу бойынша жоспарларын тек 
ішкі нарықта сатып өткізу экономикалық 
жағынан тартымды болған кезеңде ғана 
орындайды. Керісінше, мұнай өнімдерінің 
ішкі нарықтағы бағасы төмен болған 
кезеңде, жекелеген компаниялар мұнайды 
негізінен экспортқа шығарады. 

Қазақстанда қайта өңделетін мұнайдың 
45%-ға жуығы жыл сайын Ресейден 
әкелінеді. Жеткізілімдердің дәстүрлі 
түрде қалыптасқан құрылымы, сондай-ақ 

қазақстандық құбыр желілерінің қазіргі 
инфрақұрылымы осындай.

- Ресей, Қазақстан мен Беларусь 
Кедендік Одақ құру туралы келісімге 
қол қойды. Осы құрылым құрылғаннан 
кейін мұнайды және мұнай өнімдерін 
сатып өткізу нарығының дамуының 
келешек мүмкіндіктері қандай? 

- Ресей о бастан Қазақстанның ЖЖМ 
нарығына ықпал етіп келді, және Қазақстан, 
Ресей мен Беларусь арасында Кедендік 
Одақ құрылуының шеңберінде бұл ықпал 
бұрынғыдан да күшейе түседі деп болжауға 
болады. Ашық кеңістік құрылған сәттен 
бастап бәсекелестік күшейе түседі, ЖЖМ 
нарығын реттеудің тосқауылдық әдістерін 
қолдану мүмкідігі болмайды.

Цифрлар мен фактілер 

265,5 км – «ПетроҚазақстан» 
компаниясының меншікті мұнай 
құбырларының жалпы ұзындығы

2 190 бірлік – біздің компа-
ния өзінің өнімдерін тасымалдау үшін 
пайдаланатын цистерналардың саны 

344 – МжТ бөлімшесінің 
қызметкерлерінің саны

2,7 млн.тонна мұнайды 
2009 жылы біздің компания 
экспортқа шығарды

1 590 км-ден астам жол-
ды Құмкөл мұнайы МДАЦ-тан 
Алашанькоуға дейінгі құбыр желілері 
арқылы Қытайға тасымалдау кезінде 
жүріп өтеді

«Маркетинг және тасымалдау» бөлімшесі төмендегі департаменттерден 
тұрады: 

-   Шикі мұнайдың маркетингі (шикі мұнайды экспортқа сатып өткізу)
-  Мұнай өнімдерінің маркетингі (мұнай өнімдерді экспортқа шығару, 

сондай-ақ мұнай өнімдерін ішкі нарықта сатып өткізу) 
-  «ПетроҚазақстан» Сауда Үйі» ЖШС (мұнай өнімдерін ішкі нарықта са-

тып өткізу)
- Логистика және жеткізілімдер департаменті (мұнайды және мұнай 

өнімдерін тасымалдауды жоспарлау, ұйымдастыру және үйлестіру; компанияның 
меншігіндегі және жалға алынған жылжымалы құраманы, ҚАМ мұнай құбыры мен 
Жосалы терминалын басқару; мұнайды және мұнай өнімдерін экспортқа шығару 
мен импортқа әкелуге қатысты кедендік және мемлекеттік бақылау мәселелерін 
реттеу). 

-    Нарықты жоспарлау және талдау департаменті (мұнай өнімдерін өндіру 
мен сату жоспарларын үйлестіру, компаниялар үшін маркетингілік есептілік пен 
зерттеулерді жүргізу) 
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«ПетроКазахстан» является вертикаль-
но интегрированной компанией, что под-
разумевает полный цикл производства, и 
подразделение маркетинга и транспор-
тировки (МиТ) можно назвать заключи-
тельным звеном в пути нефти «от скважи-
ны до автомобиля». Подразделение МиТ 
занимается организацией и координа-
цией поставок кумкольской нефти на пе-
реработку и экспорт, организацией реа-
лизации нефтепродуктов на внутренний 
рынок и экспорт, а также вопросами ло-
гистики, связанными с трубопроводны-
ми системами и отгрузками по железной 
дороге. О том, как работает эта сложная 
и важная для компании система, а также 
о планах и перспективах подразделения 
мы спросили у г-на Цао Цзифаня, Дирек-
тора по логистике и поставкам «ПетроКа-
захстан».  

- Прежде всего, как и кому реали-
зуется добытая группой компаний  
«ПетроКазахстан» нефть? Какое из 
направлений является приоритет-
ным?  

- Принимая решение о приоритетно-
сти маршрутов транспортировки сырой 
нефти «ПетроКазахстан», акционеры и 
высшее руководство компании, прежде 
всего, руководствуются принципами эко-
номической выгоды, а также надежности 
и стабильности транспортной инфра-
структуры. В настоящее время самым эко-
номически выгодным и целесообразным 
с точки зрения логистики является реали-
зация сырой нефти компании в Китай че-
рез Казахстанско-Китайский трубопро-
вод (ККТ).  

Что касается реализации нефтепродук-
тов, то приоритетом являются поставки 
на внутренний рынок РК - в такие реги-
оны как Южно-Казахстанская, Жамбыл-
ская,  Алматинская, Кызылординская об-
ласти, а также города Алматы и Астана. 
Потребителями нефтепродуктов компа-
нии на внутреннем рынке являются вла-
дельцы крупных и мелких автозаправоч-
ных станций и сетей АЗС, аэропорты, 
топливно-энергетические, газовые ком-
пании, заводы, транспортные организа-
ции и  фермерские хозяйства.

- Какие новые маршруты и на-
правления открывает или открыла 
компания с целью повышения эф-

фективности продаж нефти и не-
фтепродуктов? Планируется ли ди-
версификация направлений? 

- Компания постоянно изучает новые 
возможности для диверсификации марш-
рутов продажи нефти и нефтепродук-
тов.  В частности,  разрабатываются но-
вые направления экспорта вакуумного 
газойля (ВГО), сжиженного газа, бензи-
на и дизельного топлива. ВГО использу-
ется как сырье для переработки на НПЗ. 
Экспорт вакуумного газойля осуществля-
ется в основном в Эстонию и на Украину. 
В настоящее время также заработало еще 
одно направление  поставок ВГО - в Бе-
ларусь. Сжиженный газ используется как 
для бытовых целей, так и для нефтехи-
мического производства, и реализуется в 
страны Центральной Азии – Афганистан, 
Таджикистан, Иран, а также в Европу. 

- До ввода в эксплуатацию трубо-
провода «Атасу-Алашанькоу» в 2006 
году, месторождения компании 
«ПетроКазахстан» были удалены от 
основных трубопроводных сетей в 
РК. исключена ли сейчас железно-
дорожная составляющая в структуре 
поставок компании? Если нет, каков 
ее процент и возможны ли шаги по 
ее уменьшению и как это влияет на 
экономику продаж на экспорт? 

- Транспортировка нефти по железной 
дороге не исключается при условии эко-
номической привлекательности и надеж-
ности транспортной инфраструктуры. 
Однако, в настоящее время рентабель-
ность экспортных поставок железнодо-

рожным транспортом низка, что не по-
зволяет рассматривать их как альтерна-
тиву транспортировке сырой нефти по 
системе ККТ. Это связано, прежде всего, 
с вопросами тарифной политики, нали-
чия вагоно-цистерн и другими условиями 
транспортировки по системе КТЖ.

- Есть ли планы по увеличению до-
ли компании на внутреннем рынке? 
Если да, то за счет каких мощностей 
это планируется сделать? 

- Наша компания занимает значитель-
ную долю на рынке нефтепродуктов РК, 
а для ее дальнейшего увеличения должны 
быть созданы благоприятные рыночные 
условия. Одним из препятствий для рас-
ширения бизнеса является государствен-
ное регулирование рынка нефтепродук-
тов, которое противоречит рыночному 
механизму конкуренции, приводит к дис-
балансу рынка ГСМ и ценовой политики. 
Кроме того, негативное воздействие ока-
зывает наличие на рынке ГСМ большо-
го количества посреднических структур 
между производителями и покупателями. 

Другая причина дисбаланса в том, что 
рынок высокооктанового бензина и ке-
росина Казахстана в значительной степе-
ни зависит от импорта из России. В респу-
блике производится недостаточное коли-
чество высокооктанового бензина, осо-
бенно марок Аи-92/93, чтобы покрыть 
потребности рынка. Импорт бензина ма-
рок Аи-92/93 составляет около 40% от по-
требления, бензина марок Аи-95/96/98 и 
керосина - около 30%, соответственно. 

МаркетИНГ И траНспортИроВка:  
пЛаНы И перспектИВы

Подразделение «Маркетинга и Транспортировки» состоит из следующих де-
партаментов: 

- Маркетинг сырой нефти (реализация сырой нефти на экспорт)
- Маркетинг нефтепродуктов (экспорт нефтепродуктов и их реализация на 

внутренний рынок) 
- ТОО «Торговый Дом ПетроКазахстан» (сбыт нефтепродуктов на внутрен-

нем рынке)
- Департамент логистики и поставок (планирование, организация и коор-

динирование транспортировки нефти и нефтепродуктов; управление собствен-
ным и арендованным подвижным составом, нефтепроводом КАМ и терминалом 
Жосалы; регулирование вопросов таможенного и государственного контроля за 
экспортом и импортом нефти и нефтепродуктов). 

- Департамент планирования и анализа рынка (координация планов 
производства и продаж нефтепродуктов, ведение маркетинговой отчетности и 
исследований для компаний). 
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- Какова структура спроса по видам 
нефтепродуктов на внутреннем рын-
ке РК?

- В условиях государственного регули-
рования нефтепродуктов сложно гово-
рить о структуре спроса на рынке. Что ка-
сается объемов реализации Торговым до-
мом «ПетроКазахстан», то большая до-
ля поставок приходится на дизельное то-
пливо, бензин, ВГО и мазут. Со второго 
полугодия 2010 года планируется увели-
чение доли поставок сжиженного газа с 
Шымкентского НПЗ и месторождения Ак-
шабулак.

- Компания «ПетроКазахстан» уде-
ляет большое внимание социаль-
ной ответственности в регионах сво-
ей деятельности. Пожалуйста, рас-
скажите какие проекты департамен-
та маркетинга можно охарактеризо-
вать как вклад в укрепление корпо-
ративной социальной ответственно-
сти компании? 

- По сложившейся традиции Торговый 
Дом «ПетроКазахстан» ежегодно  участву-
ет в социальных программах обеспече-
ния удешевленным дизельным топливом 
сельхозтоваропроизводителей  в пери-
од проведения весенних и осенних по-
левых работ, а также поставок мазута на 
социально-производственные объекты и 
учреждения в осенне-зимний период. Эти 
программы реализуются в ЮКО, КО, го-
родах Алматы и Астана.

- Почему рынок нефтепродуктов 
Казахстана не всегда своевременно 
реагирует на изменения мировых 
цен на нефть? Особенно это было за-

Утверждение объемов поставок нефти 
на внутренний рынок и экспорт не обе-
спечивают прозрачность распределения 
нефти и равные права и обязанности не-
дропользователей. Нередко отдельные 
компании выполняют планы государ-
ственных органов по поставке нефти на 
переработку только в период экономи-
ческой привлекательности для внутрен-
ней реализации. И, наоборот, в периоды 
низких внутренних цен на нефтепродук-
ты отдельные компании преимуществен-
но экспортируют нефть. 

Ежегодно около 45% перерабатывае-
мой в Казахстане нефти импортируется 
из России. Такова исторически сложив-
шаяся структура поставок, а также  суще-
ствующая конфигурация казахстанской 
трубопроводной инфраструктуры.

- Россия, Казахстан и Беларусь под-
писали соглашение о создании Тамо-
женного Союза. Какова перспекти-
ва развития рынка сбыта нефти и не-
фтепродуктов в свете создания этой 
структуры? 

- Россия исторически оказывала вли-
яние на рынок ГСМ Казахстана, и мож-
но предположить, что в рамках создания 
Таможенного Союза между Казахстаном, 
Россией и Беларусью это влияние еще 
больше усилится. С момента создания от-
крытого пространства усилится конку-
ренция, не будет возможности примене-
ния барьерных методов регулирования 
рынка  ГСМ.

метно в периоды сильных колеба-
ний цен на нефть на мировом рынке. 

- Причина заключается в том, что со-
стояние нефтеперерабатывающей отрас-
ли Казахстана в целом существенно от-
стает от промышленно развитых стран 
мира. 

Основными проблемами отрасли явля-
ются:
•	 низкая	 глубина	 переработки	 нефти	

(менее 65%) и низкое качество продук-
тов;

•	 невозможность	 обеспечить	 внутрен-
ний рынок высокооктанового бензина 
и керосина за счет выработки на казах-
станских НПЗ;

•	 планово-предупредительные	 ремон-
ты НПЗ Казахстана оказывают более 
сильное влияние на дисбаланс рын-
ка ГСМ, чем, например, в России, ввиду 
наличия только 3 заводов и невозмож-
ности покрыть спрос только за счет 
увеличения выработки. 

НПЗ Казахстана перерабатывают менее 
20% всей добываемой в стране нефти, при 
этом мощности по переработке задей-
ствованы на 70%. Хотя их суммарная про-
изводственная мощность позволяет пере-
рабатывать до 14,5 млн. тонн нефти в год, 
эту максимальную мощность заводы не 
могут достичь из-за наличия многочис-
ленных давальческих компаний, которые 
часто не выполняют обязательств по сда-
че нефти и вывозу нефтепродуктов. 

Существует серьезная проблема с обе-
спечением достаточного количества 
вагоно-цистерн для вывоза нефтепродук-
тов с НПЗ и ограниченным объемом ре-
зервуарных парков.

Цифры и факты  

265,5 км – общая протяжен-
ность собственных нефтепроводов 
«ПетроКазахстан»

2 190 единиц – количество 
цистерн, которое использует наша 
компания для перевозки своей про-
дукции 

344 – количество сотрудников под-
разделения МиТ

2,7 млн.тонн нефти было 
экспортировано нашей компанией в 
2009 году

Более 1 590 км проходит Кум-
кольская нефть при транспортировке 
в Китай от ЦППН до Алашанькоу по 
трубопроводам
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НоВеЙШИе техНоЛоГИИ На заВоде

PetroKazakhstan is a vertically 
integrated company with a full 
production cycle where the Marketing 
and Transportation Business Unit 
(M&T) is the final part in crude oil's way 
from «wellhead to car tank». The M&T 
Business Unit is engaged in managing 
and coordinating Kumkol oil supplies 
for refining and export, and managing 
oil product domestic and export sales, 
as well as logistics related to pipeline 
systems and railway shipments. We 
asked Mr. Cao Jifan, Director, logistics 
and Supplies, PetroKazakhstan, how this 
complex and important system operates 
and about the plans and challenges of 
this business unit.  

- First of all, how and in what 
directions do you sell oil produced 
by PetroKazakhstan Group of 
Companies? Which direction is a 
priority?  

- When determining priority directions 
for transportation of PetroKazakhstan 
crude oil, the company shareholders and 
top management are first of all guided by 
the principles of economic benefit, and 
also consider the reliability and stability 
of a transportation infrastructure. 
Currently the most economically 
beneficial and logistically expedient 
option is to sell the company’s crude 

oil to China via the Kazakhstan-China 
Pipeline (KCP).   

As to oil product sales, the priority is 
the RK domestic market, including such 
regions as South Kazakhstan, Zhambyl, 
Almaty, Kyzylorda Oblasts, and Almaty 
and Astana cities. The company oil 
products are consumed domestically 
by owners of major and small service 
stations and SS networks, airports, fuel 
and power companies, gas companies, 
factories, transportation organizations 
and farms.

- What new routes and directions 
have been opened by the company 
to increase the efficiency of its 
crude oil and oil product sales? 
is there any plan to diversify its 
directions? 

- The сompany is always looking 
for new opportunities to diversify its 
crude oil and oil product sale routes.  
Particularly, it develops new export 
directions for vacuum gas oil (VGO), 
lPG, gasoline and diesel. VGO is used 
as feedstock by refineries. It is mainly 
exported to Estonia and Ukraine. 
Currently there is one more VGO supply 
direction - Belorussia. lPG is used for both 
household purposes and petrochemical 
manufacturing, and is sold to Central 

Asian countries - Afghanistan, Tajikistan, 
Iran, and to Europe. 

- Before the atasu-alashankou 
pipeline was commissioned in 
2006, PetroKazakhstan’s oil fields 
were remote from the RK's main 
pipeline systems. Have railroad 
transportations been fully excluded 
from the company supply structure? 
if not, what is their share? is there 
any possibility to reduce railroad 
transportations and how do they 
affect the economics of export 
sales?  

- Crude oil transportation by railroad 
is still an option if this transport 
infrastructure looks economic 
and reliable. However, the current 
profitability of export rail supplies is 
low, which does not allow us to consider 
this transportation as an alternative to 
crude oil supplies via the KCP system. It 
is first of all related to the tariff policy, 
availability of rail tank cars and other 
transportation terms of KTZh system.

- is it planned to increase the 
company presence in the domestic 
market? if so, how are you going to 
achieve this? 

- Our company has a significant share 
in the RK oil product market, and its 
further increase will require favorable 

mARKETInG AnD TRAnSPORTATIOn: 
PlAnS AnD CHAllEnGES

Маркетинг және тасымалдау департаментінің ұжымы / Коллектив Департамента маркетинга и транспортировки / The staff of the Department of 
Marketing and Transportation
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market conditions. One of the obstacles 
in expanding our business is the state 
regulation of the oil product market 
which contradicts a market competition 
model and results in an imbalance 
between the fuel market and the 
pricing policy. Besides, some negative 
impact is produced by a large number 
of intermediary structures between 
producers and buyers in the fuel market. 

The other reason for the imbalance 
is that the Kazakhstani high-octane 
gasoline and jet fuel market significantly 
depends on imports from Russia. The 
republic does not produce enough high-
octane gasolines, especially of AI-92/93 
grades, to satisfy the market demand. 
Imports of gasoline AI-92/93 account 
for 40%, and imports of gasolines AI-
95/96/98 and jet fuel – for 30% of the 
consumption. 

- What is the demand profile by oil 
product types in the RK domestic 
market?

- With the state regulating the oil 
product market it is difficult to speak 
about the demand profile. As to the 
selling volumes of PetroKazakhstan 
Trade House, it mainly supplies diesel, 
gasoline, VGO and mazut. From the 
second half of 2010 it is planned to 
increase lPG supplies from the Shymkent 
Refinery and Akshabulak field.

- PetroKazakhstan pays great 
attention to social responsibility 
in the regions of its operations. 
Tell us please what projects of the 
Marketing Department contribute 
to strengthening of the company's 
corporate social responsibility?  

- Following its traditions, 
PetroKazakhstan Trade House annually 
participates in social programs for 
supplies of cheap diesel to farmers 
during spring and autumn agricultural 
campaigns, and in mazut supplies to 
social facilities and organizations in 
autumn and winter. These programs are 
implemented in SKO, KO, Almaty and 
Astana cities.

- Why doesn’t the Kazakhstani 
oil product market always respond 
to changes in world oil prices in a 
timely manner? it was especially 
noticeable during high fluctuations 
in international oil prices. 

- The reason for that is that the status 
of the Kazakhstani refining industry is 

significantly behind that of developed 
countries. 

The industry has the following main 
problems:
•	 low	 oil	 conversion	 rate	 (below	 65%)	

and low product quality;
•	 inability	 to	 satisfy	 the	 domestic	

market with high-octane gasolines 
and jet fuel produced by Kazakhstani 
refineries;

•	 scheduled	 turnarounds	 of	
Kazakhstani refineries contribute 
to the imbalance in the fuel market 
greater than, for example, in Russia, 
as there are only 3 refineries and 
the demand cannot be satisfied by 
increased throughputs only. 

Kazakhstani refineries process less 
than 20% of overall oil produced in the 
country, while the refining capacities 
are utilized by 70%. Though their total 
capacity allows processing up to 14.5 
million tons per year, such maximum 
throughput cannot be reached by 
refineries, as there are numerous tolling 
companies that often do not observe 
their oil supply and product shipment 
obligations. 

There is a serious problem with 
ensuring a sufficient number of RTCs for 
shipping oil products from refineries, 
while the tank capacities are limited.

The approval of crude oil domestic 
and export supply volumes does 
not ensure transparency in crude oil 
distributions, and equal rights and 
obligations for subsoil users.  Quite often 
some companies fulfill state authorities’ 
plans for crude oil supplies to refineries 
only when such domestic supplies 
look economic. And vice versa, when 
domestic prices for oil products are low, 
companies prefer to export their oil. 

Annually around 45% of crude oil 
processed in Kazakhstan is imported 
from Russia. This is a historical 
structure of supplies and the existing 
configuration of the Kazakhstani 
pipeline infrastructure.

- Russia, Kazakhstan and 
Belorussia have entered an 
agreement on creation of 
the Customs Union. What are 
development perspectives for 
the crude oil and oil product sale 
market in light of this structure? 

- Historically Russia has been 
influencing the Kazakhstani fuel market, 
and we can assume that after creation of 
the Customs Union among Kazakhstan, 
Russia and Belorussia this influence will 
increase even more. Once the open space 
is created, it will boost the competition, 
and it will be no longer possible to apply 
barrier methods in regulating the fuel 
market.

Figures and Facts   

265,5 km – is the total length of 
PetroKazakhstan’s pipelines

2 190 – is the number of rail tank 
cars used by our company to transport 
its products 

344 – is the number of employees at 
the M&T Business Unit

2,7 million tons  of crude 
oil were exported by our company in 
2009

More than 1 590 km are passed 
by Kumkol oil on its way to China 
from CPF to Alashankou via pipelines

The Marketing and Transportation Business Unit consists of the following 

departments: 

- Crude Oil Marketing (crude oil export sales)

- Oil Product Marketing (export and domestic sales of oil products) 

- PetroKazakhstan Trade House (domestic oil product sales)

- Logistics and Supply Department (planning, managing and coordinating crude 

oil and oil product transportation; managing own and leased rolling stocks, KAM 

pipeline and Zhosaly terminal; regulating customs and state control issues in the area 

of crude oil and oil product exports and imports). 

- Planning and Market analysis Department (coordinating oil product 

production and sale plans, making marketing reports and surveys for companies). 
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Кез келген мұнай өңдеу зауытының іркіліссіз жұмыс істеуінің маңызды құраласы дайын мұнай өнімдерін 
тиеп жөнелтудің мүлтіксіз механизмі болып табылады. Шымкент зауытында тауарлық өнімді тиеп 
жөнелту ісімен тауар-көлік басқармасы (ТКБ) айналысады, оның құрамына теміржол эстакадалары және 
кірмежолдар кіреді. ТКБ қызметі туралы біз басқарма бастығы Айтбек Аухиннің толығырақ әңгімелеп 
беруін өтіндік. 

- МӨз тауар-көлік басқармасы ту-
ралы – оның өткені мен бүгіні ту-
ралы айтып берсеңіз?

- ТКБ тарихы тамырын 1983 
жылдың наурызынан алады – бұл МӨЗ 
тікелей іске қосылардан көп уақыт 
бұрын – Омск-Павлодар-Шымкент 
құбыр желісі арқылы алғашқы 
мұнай алынып, соңынан МӨЗ 
сұйыққоймаларына қабылданып, 
одан кейін теміржол цистерналары-
мен Ферғана мұнай өңдеу зауытына 
жөнелтілген кезден көп бұрын болған 
еді. Жосалы, Шағыри терминалдары 
іске қосылғаннан бері және Атасу-
Алашанькоу құбыр желісінің жуыр-
да ғана іске қосылуымен бірге, зауыт-
тан мұнай тиеп жөнелту тоқтатылды, 
ал мұнай құятын эстакада қазір 
тек теміржол цистерналарындағы 
мұнайды қабылдау үшін пайдаланы-
лады. 

Тауар-көлік басқармасының негізгі 
міндеті зауыттың мұнай өнімдерін 
тиеп жөнелту үшін жылжымалы 
құраманы қамтамасыз ету болып табы-
лады. Тиеп жөнелтілетін өнімнің ша-
мамен 90%-ы теміржол көлігімен, ал 
қалған бөлігі құбыр желісі арқылы та-
сымалданады (бензин мен дизельдік 
отын – «Шымкентмұнайөнімдеріне», 

сұйылтылған газ – 
«Шымкентгазжабдықтауға» жеткізіледі, 
күзгі-қысқы уақытта сондай-
ақ «3-Энергоорталыққа» мазут 
жеткізіледі).  ТКБ Маркетинг және тасы-
малдау бөлімшесінің құрамына кіреді, 
және үш бөлімнен тұрады: Б. З. Жол-
дасов басқаратын Шикізаттың есебін 
жүргізу және өнімді тиеп жөнелту 
бөлімі, А. К. Байдеков басқаратын Та-
сымалды қамтамасыз ету бөлімі 
және Д. О. Мұсабеков басқаратын 
Кедендік ресімдеу бөлімі. Басқарма 
сондай-ақ кірмежолдардың (шама-
ман 13 км-ді құрайды), теміржолдар 
мен бағыттама ауыстырғыштардың 
ағымдық күйін және олардың дер 
кезінде жөнделуін қадағалайды. Ма-
стер Т. Құдайбергенов басқаратын 
жол монтерлері бригадасының 
ұжымдасқан жұмысы зауыттың 
барлық кірме теміржолдарындағы 
іркіліссіз қозғалысты қамтамасыз ету-
ге мүмкіндік береді.

ТКБ жанында бес өнім құю эстакада-
сы жұмыс істейді, олар:

•	 №322	 эстакада	 –	 мұнайды	 құю	
мен қотаруға арналған

•	 №323	 эстакада	 –	 бензиндерді	
құюға арналған

•	 №324	 эстакада	 –	 дизельдік	 отын	
мен авиациялық керосинді құюға 
арналған

•	 №325	 эстакада	 –	 мазут	 пен	
вакуумдық газойльді құюға 
арналған

•	 №326	 эстакада	 –	 сұйылтылған	
газды құюға арналған

Эстакадаларды ағымдық күтіп ұстау 
мен жөндеу, сондай-ақ өнім құю және 
теміржол жүкқұжаттарын уақтылы 
ресімдеу үшін М. Ғ. Орынбеков, В. В. Бо-
ровиков, Д. П. Лебаев пен Р. Арыстан-
беков басқаратын тауарлық топ жауап 
береді. 

Сұйылтылған газ құятын эстака-
да бөлек жерде – сұйылтылған газ-
дар паркінің учаскесінде орналасқан, 
және ол өндірістік бөлімшеге жата-
ды. Бұл эстакадада ТКБ тек вагон-
цистерналарды дер кезінде беруді іске 
асырады. Айтып өткенімдей, өнімнің 
негізгі бөлігі теміржол көлігімен 
тиеп жөнелтіледі, және вагон-
цистерналардың қажетті мөлшері жуу-
булау станциясында дайындалады. Ци-

МҰНаЙ өНіМдеріН қҰЮ-қотару жҰМыстар басқарМасы
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стерналарды қабылдаумен аға инженер 
К.А.Майқараева басқаратын вагон-
цистерналарды қарап шығушылар 
тобы айналысады. 

Тауар-көлік басқармасының 
ұжымында барлығы 162 адам жұмыс 
істейді, олардың әрқайсысы өз ісінің 
кәсіпқой маманы болып табылады. 
Негізінен дәл осы білікті әрі ұйымшыл 
ұжымның арқасында 2009 жылы біздің 
басқарма компанияның жылдық та-
бысына қомақты үлесін қосты. «ҚТЖ 
ҰК» АҚ біздің компанияның еңбекті 
жоғары деңгейде ұйымдастыруының 
және оның қызметкерлерінің 
кәсіпқойлығының нәтижесінде 
экономикалық дағдарыс кезінде 
«ҚТЖ ҰК» АҚ-ның жүк тасымалда-
ры көлемінің артуына ықпалдасуын 
алғыс хатпен және алтын  кубокпен 
атап өтті. Біздің ұжым компанияның 
ортақ мақсаттарына жету үшін барлық 
күш-қуатын жұмсай отырып, өздеріне 
жүктелген міндеттерді әрқашан табы-
сты орындайды.

- Сіз үшін басқарманың 
жұмысындағы ең маңызды мәселе 
неде?

- Бірінші орында еңбек 
қауіпсіздігінің мәселелері тұрады. 
Қауіпсіздік тұрғысынан алғанда ең 
үлкен қатер – мұнай өнімдерін құю 
эстакадалары, олар 80-ші жылда-
ры тұрғызылған, сондықтан заты да, 
аты да ескірген. Жаңарту жобасының 
шеңберінде ашық түсті мұнай 
өнімдерін шығарудың артуы күтіледі, 
сондықтан да қауіпсіздік деңгейінің 
соған сәйкес болуға тиіс екені даусыз. 
Тәуекелдерді барынша азайту үшін 
ескірген жабдықты технологиялық 
деңгейі жоғарырақ жабдықпен ау-
ыстыру қажет, ол экологияның, 
қауіпсіздік техникасының және 
еңбекті қорғаудың қазіргі заманғы 
талаптарына сай болуға және 
өндірістік қызметкерлердің жұмысын 
жеңілдетуге тиіс. 

- зауытта әрбір бөлім мен әрбір 
цехтың өз ұжымын жұмылдыра 
түсетін өз дәстүрлері болады. ТКБ 
ұжымының қандай дәстүрлері 
бар?

- Біздің бөлімше волейбол, фут-
бол, шахмат, теннис пен баскетбол-
дан зауыттың дәстүрлі сайыстары 
мен турнирларына үнемі қатысып, 
жыл сайын жүлделі орындарды 
иеленеді. Биыл да біз жыл сайынғы 
зауыттық спартакиадада бірінші 

орынды жеңіп алдық. Бөлімшенің 
қызметкерлері тек зауыт ішілік 
жарыстарға ғана қатысып қоймайды, 
сонымен қатар олар зауыттың аты-
нан облыс пен республиканың басқа 
кәсіпорындарымен де ойнайды. 
Біздің басқарманың спорттан аңызға 
айналған есімдері – Т. Қайырбеков, В. 
Романенко, Б. Қалдыкөзов. 2009 жылы 
біз Атырау қаласында өткен Қазақстан 
мұнайының 110 жылдығын мереке-
леу шеңберінде футбол турниріне 
қатысып, құрметті 2-ші орынды жеңіп 
алдық. Бірінші орын турнир иелері 
– Атырау мұнай өңдеу зауытының 
командасының еншісіне тиді. Одан сәл 
уақыт бұрын біздің жұмыскерлеріміз 
компанияның абыройын ірі спорттық-
қайырымдылық «BG Energy Challenge» 
жобасында қорғап, 36 команданың 
қатарында биік 5-ші орынды жеңіп 
алды да, «жеңіске ұмтылысы үшін» және 
«командалық рухы үшін» номинация-
лары бойынша жүлдеге ие болды. Біздің 
дәстүріміз – тек зауыт ішілік сайыстар-
да жеңіп шығу ғана емес, сонымен 
бірге тұтастай алғанда компанияның 
лайықты өкілдері болу десек, асырып 
айтқандық болмайды! 

- Сіздің басқармада еңбек 
ардагерлері де, жас мамандар да 
бар, түрлі буын өкілдерінің ара-
сында тәжірибе алмасу қалай 
өтетіні туралы айтып беріңізші?

- 1986 жылы зауыт іске пайдалануға 
берілгенге дейін Ферғана зауыты-
на мұнай тиеп жөнелтілген 3 жыл-
да Ж. Ш. Байбосынов, А. Ж. Әлімбаев, 
М. С. Үкібаев, Е. Т. Шағырбаев, Б. Т. 
Құтынбетов, К. О. Колбай, С. Сатыбал-
диев, Г. А. Цай сияқты, мұнай құюмен 
айналысқан жас мамандар тәжірибе 
жинақтаумен болды. Кейбіреулері 
Ферғана зауытына машықтануға барды, 
бірақ негізінен олар осы мамандықты 
өздері дербес меңгерді. Бүгін олар – 

біліктілігі жоғары мамандар, өздерінің 
жұмыс тәжірибесі мен машықтарын 
жастарға үйретуде. 

Біздің құюшы мамандарымыз мазут, 
дизельдік отын мен бензинді қатар тиеп 
жөнелтуді жолға қоя білді. Өзіңіз ой-
лап көріңіз: небары 3 құюшы 60 вагон-
цистернадан құралған маршрутқа 
өнім құюды іске асырады, ал ауысым-
да небары 9 құюшы бар, олар төрт 
эстакадада өнім құюды қамтамасыз 
етеді! Құрамында жас мамандар да, 
ардагерлер де бар біздің құюшылар 
ұжымы, өзінің жұмысының күрделілік 
деңгейі жоғары екеніне қарамастан, 
тапсырмалардың әрқашан да сапалы 
әрі уақтылы орындалуын қамтамасыз 
етеді. Мен тәжірибе жас өскен сай-
ын молырақ жиналады деп санаймын, 
сондықтан жас мамандардың ардагер-
лерден үлкен ынтамен тәжірибе жи-
нап, өздерінің тәлімгерлері жеткен 
нәтижелерге жетуге тырысатынына 
қуанамын. 

- Кәсіби мерекенің қарсаңында 
сіз «ПетроҚазақстанның» үлкен 
ұжымына қандай тілек айтар 
едіңіз? 

- Мұнайшылар күні – бұл тек 
компанияның кен орындарында мұнай 
өндіріп жүрген адамдардың және 
«қара алтынды» мұнай өнімдеріне 
айналдыратындардың ғана емес, біздің 
де, өзінің еңбегімен жанар-жағар 
май өнімдерін қазақстандықтардың 
автомобильдеріне сәтімен жетуіне 
ықпалдасатындардың да мерекесі. 
Компанияның бүкіл ұжымына та-
быс, денсаулық және еңбекте жаңа 
биіктерге жете беруін тілеймін. Және 
де, әрине, мұнайдың ешқашан таусыл-
мауын, біздің зауыттың өркендеуін, 
ал зауытпен бірге бәріміздің де 
өркендеуімізді тілеймін! 

Айтбек Аухин мектепті бітіргеннен кейін Шымкент мұнай өңдеу зауытын-
да тауарлық оператор болып жұмыс істей бастады, Қазақ Химия-Технология 
институтына зауыттың жолдамасы бойынша түсіп, 1991 жылы «мұнай мен газ-
ды өңдеудің химиялық технологиясы» мамандығы бойынша бітіргеннен кейін 
зауытқа диспетчер болып қайта оралды. Осы жылдар ішінде ол оператордан 
басқарма бастығына дейінгі мансап сатысының баспалдақтарын өтті. Бүгін 
Айтбек Сағиұлы ТКБ басқармасының бастығы болып жұмыс істейді. Оның 
міндеттерінің ауқымына Тауар-көлік басқармасының өндірістік-шаруашылық 
қызметін басқару, мұнай шикізатының дер кезінде жеткізілуі мен құйып алыну-
ын бақылау, сондай-ақ вагон-цистерналарға мұнай қотаруға дайындау бойын-
ша Қазақстан Темір жолымен бірлесе отырып, мұнай мен мұнай өнімдерін тиеп-
жөнелтуді ұйымдастыру жұмыстары кіреді. 
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Важной составляющей бесперебойной работы любого НПЗ является слаженный механизм отгрузки готовых     
нефтепродуктов. На Шымкентском заводе отгрузкой товарной продукции ведает товарно-транспортное управ-
ление (ТТУ), в состав которого входят железнодорожные эстакады и подъездные пути. Подробнее о деятельно-
сти ТТУ мы попросили рассказать начальника управления Айтбека Аухина.

- Расскажите, пожалуйста, о 
товарно-транспортном управле-
нии НПз – о его прошлом и насто-
ящем.

- История ТТУ берет начало с марта 
1983 года - намного раньше непосред-
ственного пуска НПЗ, когда по трубо-
проводу Омск-Павлодар-Шымкент по-
ступила первая нефть, которая была 
принята в резервуары НПЗ и затем ж/д 
цистернами отправлена на Ферганский 
НПЗ. С вводом в эксплуатацию термина-
лов в Джусалы, Шагыри и с относитель-
но недавним введением в эксплуатацию 
трубопровода Атасу-Алашанькоу, от-
грузка нефти с завода прекратилась, а 
эстакада налива нефти теперь исполь-
зуется только для приема нефти в же-
лезнодорожных цистернах. 

Основной задачей товарно-
транспортного управления является 
своевременное обеспечение подвижно-
го состава для отгрузки нефтепродук-
тов завода. Порядка 90% отгрузки про-
изводится железнодорожным транс-
портом, а остальная часть транспорти-
руется по трубопроводу (бензин и диз-
топливо - на «Шымкентмунайоним-
дери», сжиженный газ - на «Шымкент-
газснаб», в осеннее-зимнее время так-
же поставляется мазут на «3-Энергоор-
талык»).  ТТУ входит в состав Подраз-
деления маркетинга и транспортиров-
ки, и состоит из трех отделов: отдел уче-
та сырья и отгрузки продукции под ру-
ководством Б.З.Жолдасова, отдела обе-
спечения перевозок под руководством 
А.К.Байдекова, и группы таможенно-
го оформления, которую возглавляет 
Д.О.Мусабеков. Управление также сле-
дит за работой подъездных путей (на-
считывающих порядка 13 км), за теку-
щим содержанием железнодорожных 
путей и стрелочных переводов и за их 
своевременным ремонтом. Слаженная 
работа бригады монтеров путей под ру-
ководством мастера Т.Кудайбергенова 
позволяет обеспечивать бесперебойное 
движение на всех подъездных железно-
дорожных путях завода.

При ТТУ работает пять эстакад нали-
ва, это:

•	 эстакада	 №322	 -	 предназначенная	
для слива и налива нефти,

•	 эстакада	 №323	 -	 предназначенная	
для налива бензинов,

•	 эстакада	 №324	 -	 предназначенная	
для налива дизтоплива и авиакеро-
сина,

•	 эстакада	 №325	 -	 предназначенная	
для налива мазута и ВГО,

•	 эстакада	 №326	 -	 предназначенная	
для налива сжиженного газа.

За текущее содержание и своевре-
менный ремонт эстакад, а также на-
лив и своевременное оформление же-
лезнодорожных накладных отвеча-
ет товарная группа, возглавляемая 
М.Г.Орынбековым, В.В.Боровиковым, 
Д.П.Лебаевым и Р. Арыстанбековым. 

Эстакада налива сжиженного газа 
расположена отдельно - на участ-
ке парка сжиженных газов, и относит-
ся к производственному подразделе-
нию. На этой эстакаде ТТУ производит 
только своевременную подачу вагоно-
цистерн. Как я говорил, основная часть 
продукции отгружается железнодорож-
ным транспортом, и необходимое ко-

личество вагоно-цистерн готовится на 
промывочно-пропарочной станции. 
Приемкой цистерн занимается груп-
па осмотрщиков вагоно-цистерн, ко-
торую возглавляет старший инженер 
К.А.Майкараева. 

Всего коллектив товарно-
транспортного управления насчиты-
вает 162 человека, каждый из которых 
является профессионалом своего дела. 
В первую очередь, именно благодаря 
квалифицированному и сплоченному 
коллективу в 2009 году наше  управле-
ние внесло значимый вклад в годовой 
успех компании. АО «НК КТЖ» отмети-
ло благодарственным письмом и золо-
тым кубком высокую организацию тру-
да и профессионализм сотрудников на-
шей компании, которые способствова-
ли увеличению объема перевозок гру-
зов АО «НК КТЖ» в период экономи-
ческого кризиса. Наш коллектив всег-
да успешно выполняет возложенные на 
него задачи, прилагая все усилия для до-
стижения общих целей компании.

- Что для Вас является наиболее 
важным вопросом в работе управ-
ления?

- На первом месте стоят  вопросы без-

упраВЛеНИе сЛИВа-НаЛИВа НеФтепродуктоВ
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опасности труда. Самый большой риск 
в плане безопасности - это эстакады на-
лива нефтепродуктов, которые были 
построены в 80-х годах и устарели - как 
морально, так и технически. В рамках 
проекта модернизации ожидается уве-
личение выхода светлых нефтепродук-
тов, и, безусловно, уровень безопасно-
сти должен быть соответствующим. Для 
минимизации рисков необходимо про-
извести замену устаревшего оборудова-
ния на более технологичное, которое 
будет отвечать современным требова-
ниям экологии, техники безопасности 
и охраны труда, и которое будет облег-
чать работу производственного персо-
нала. 

- На заводе каждый отдел и каж-
дый цех имеет свои традиции, 
сплачивающие коллектив. Какие 
традиции существуют в коллекти-
ве ТТУ?

- Наше подразделение постоянно 
участвует и ежегодно занимает при-
зовые места на традиционных завод-
ских соревнованиях и турнирах по во-
лейболу, футболу, шахматам, теннису и 
баскетболу. И в этом году мы завоева-
ли первое место на ежегодной завод-
ской спартакиаде. Сотрудники подраз-
деления участвуют не только на внутри-
заводских соревнованиях, но и играют 
от имени завода с другими предприя-
тиями области и республики. Спортив-
ными легендами нашего управления 
являются Т.Каирбеков, В.Романенко, 
Б.Калдыкозов. В 2009 году мы участво-
вали в турнире по футболу в рамках 
празднования 110-летия казахстан-
ской нефти в г.Атырау и заняли почет-

ное 2-е место, уступив хозяевам турни-
ра - команде Атырауского НПЗ. Немно-
го ранее наши сотрудники отстаивали 
честь компании в крупном спортивно-
благотворительном проекте «BG Energy 
Challenge», где заняли высокое 5-е ме-
сто среди 36-ти команд и получили 
приз в номинациях «За волю к победе» 
и «За командный дух». Без преувеличе-
ния можно сказать, что в наших тради-
циях – побеждать не только на внутри-
заводских спортивных соревнованиях, 
но и достойно представлять компанию 
в целом! 

 - В Вашем управлении есть и ве-
тераны труда, и совсем молодые 
специалисты, расскажите, как про-
ходит обмен опытом между разны-
ми поколениями?

- Те 3 года, когда до пуска заво-
да в эксплуатацию в 1986 году произ-
водилась отгрузка нефти на Ферган-
ский завод, молодые наливщики - та-
кие как Ж.Ш.Байбосынов, А.Ж.Алимбаев, 
М.С.Укубаев, Е.Т.Шагирбаев, Б.Т.Кутынбетов, 

К.О.Колбай, С.Сатыбалдиев, Г.А.Цай на-
бирались опыта. Некоторые ездили на 
стажировку на Ферганский завод, но в 
основном они самостоятельно осваи-
вали эту профессию. Сегодня они – вы-
сококвалифицированные специалисты, 
которые передают свой опыт и навыки 
работы молодым. 

Наши наливщики сумели наладить 
параллельную отгрузку мазута, диз-
топлива и бензина. Представьте себе: 
всего 3 наливщика производят налив 
маршрута из 60 вагоноцистерн, а в сме-
не всего 9 наливщиков, которые обе-
спечивают налив на четырех эстакадах! 
Наша команда наливщиков, состоящая 
как из молодых специалистов, так и из 
ветеранов, несмотря на высокий уро-
вень сложности своей работы, всегда 
обеспечивает качественное и своевре-
менное выполнение заданий. Я считаю, 
что опыт приходит с возрастом, и рад 
тому, что молодые специалисты с боль-
шим желанием набираются опыта у ве-
теранов и стараются достичь тех же ре-
зультатов, что и их наставники. 

- Что бы Вы пожелали большой 
семье «ПетроКазахстан» в преддве-
рии профессионального праздни-
ка? 

- День нефтяника - это праздник не 
только тех, кто добывает нефть на ме-
сторождениях компании, и не только 
тех, кто превращает «черное золото» в 
нефтепродукты, но и всех нас, кто сво-
им трудом способствует успешной до-
ставке ГСМ до автомобилей казахстан-
цев. Всему коллективу компании желаю 
успехов, здоровья и достижения новых 
трудовых вершин. И, конечно, желаю, 
чтобы нефть никогда не кончалась, наш 
завод процветал, а вместе с заводом - и 
все мы! 

Айтбек Аухин начал работать товарным оператором на Шымкентском НПЗ после 
школьной скамьи, а в 1991 году вернулся туда уже диспетчером после успешного 
завершения Казахского Химико-Технологического института по специальности 
«химическая технология переработки нефти и газа», куда он поступил по направ-
лению завода. За эти годы он прошел ступеньки карьерной лестницы от опера-
тора до начальника управления. Сегодня Айтбек Сагиевич является начальником 
управления ТТУ. В спектр его обязанностей входит руководство производственно-
хозяйственной деятельностью Товарно-Транспортного Управления, контроль за 
своевременной поставкой и сливом нефтяного сырья, а также организация  от-
грузки нефти и нефтепродуктов во взаимодействии с «Казахстан Темир Жолы» по 
подготовке вагонно-цистерн к наливу. 

ТКБ-ның волейбол командасы зауыттық спартакиадада / Волейбольная команда ТТУ на 
заводской спартакиаде / CTG volleyball team at Refinery’s sports contest 
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- Could you please tell us 
about the Refinery’s Commodity 
Transportation Group, its past and 
present?

- The CTG history goes back to March 
of 1983, which is significantly before 
the refinery startup date, when first oil 
was supplied via the Omsk-Pavlodar-
Shymkent pipeline, and accepted to 
refinery tanks and then shipped by rail to 
the Fergana Refinery. After commissioning 
of terminals in Dzhusaly and Shagyri, and 
relatively recent commissioning of the 
Atasu-Alashankou pipeline, the refinery 
stopped crude oil shipments, and its crude 
oil loading rack is currently used only to 
accept crude oil in rail tanks cars. 

The main purpose of the Commodity 
Transportation Group is to ensure timely 
supply of rolling-stock for shipping oil 

products from the refinery. Around 90% 
of all shipments are made by rail, with 
the remaining part being transported 
by pipeline (gasoline and diesel - to 
Shymkentmunayonimderi, lPG - to 
Shymkentgassnab, and in autumn and 
winter there are also mazut supplies to 
3-Energoortalyk).  CTG is a part of the 
Marketing and Transportation Business 
Unit and consists of three teams: Crude 
Oil Accounting & Product Shipment Team 
managed by B.Z. Zholdassov, Shipment 
Support Team managed by A.K. Baidekov, 
and Customs Clearance Group managed 
by D.O. Mussabekov. The Group also 
monitors the status of spur tracks (around 
13 km long) and routine maintenance 
and timely repair of rail tracks and track 
switches. Well-coordinated work of the 
track mechanic team headed by foreman 

T. Kudaibergenov ensures accident-free 
traffic on all refinery spur tracks.

CTG operates five loading racks, 
including:

•	 rack	 No.322	 –	 for	 crude	 oil	 loading	
and unloading service,

•	 rack	 No.323	 –	 for	 gasoline	 loading	
service,

•	 rack	 No.324	 –	 for	 diesel	 and	 jet	 fuel	
loading service,

•	 rack	 No.325	 –	 for	 mazut	 and	 VGO	
loading service,

•	 rack	No.326	–	for	LPG	loading	service.
Routine maintenance and timely repair 

of racks, as well loading and timely issue 
of railroad waybills are handled by the 
Commodity Group managed by M.G. 
Orynbekov, V.V. Borovikov, D.P. lebayev 
and R. Arystanbekov. 

The lPG loading rack is located 

A key role in smooth operation of any refinery belongs to a well-functioning oil product shipment system. The 
Shymkent Refinery's product shipments are handled by the Commodity Transportation Group (CTG) that includes 
railway racks, and oil product storages and tanks. We asked the CTG Head, Aitbek Aukhin, to share more details 
about the Group’s work. 

OIl PRODuCT lOADInG/unlOADInG GROuP

2010 жылдың зауыттық спартакиаданың жеңімпаздары / Призеры заводской спартакиады 2010 года / 2010 Winners of Refinery’s sports contest
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separately on the lPG tank farm site and 
is part of the Operations Department. CTG 
ensures only timely supply of rail tank cars 
to this rack. As I mentioned, most products 
are shipped by rail, and the required 
number of rail tank cars is prepared at the 
steaming-washing station.  The rail tank 
car acceptance is handled by a group of 
RTC inspectors headed by Senior Engineer 
K.A. Maikarayeva. 

The CTG staff consists of 162 persons, 
each being a professional in his field. It is 
mainly thanks to its qualified and united 
team that our Group was able to make 
a significant contribution to the overall 
company success in 2009. KTZh NC AO 
recognized with its letter of appreciation 
and golden cup the high level of job 
management and professionalism of our 
employees that promoted the increase in 
cargo transportation volumes for KTZh NC 
AO during the economic crisis. Our team 
always handles its tasks successfully, doing 
its best to achieve the overall company 
objectives.

- What is most important for you in 
the Group’s operations?

- Our primary concern is safety. The 
highest safety risk is posed by the oil product 
loading racks that were built in the 80’s 
and are obsolete and out-of-date. Within 
the framework of the revamp project it is 
planned to increase light yields, in which 
case the safety level shall be appropriate. To 
minimize our risks, we need to replace the 
obsolete equipment with the up-to-date 
one that will meet modern environmental, 
health and safety requirements, and will 
ease the work of operational personnel. 

- Each refinery department and 
shop has its traditions that keep 

teams together. What traditions exist 
among the CTG staff?

- Our Group always participates and 
annually wins prizes in traditional refinery 
competitions and tournaments in volleyball, 
soccer, chess, tennis and basketball. This year 
again we won the first place in the annual 
refinery Olympics. The Group’s employees 
participate not only in refinery competitions, 
but represent the refinery in games with other 
companies of the oblast and the republic. The 
sport legends of our Group are T. Kairbekov, 
V. Romanenko, B. Kaldykozov. In 2009 we 
took part in the soccer tournament as part 
of 110th Kazakhstani crude oil anniversary 
celebration in Atyrau and won the honorary 
2nd place giving up only to the tournament 
host – the Atyrau refinery's team. A little bit 
before that, the employees defended the 
company’s name in the major sport and 
charity project BG Energy Challenge where 
they won the honorary 5th place out of 36 
teams and won a prize in the «Will To Win» 
and «For Team Spirit» nominations. There is 
no exaggeration to say that our tradition is to 
win not only in refinery sports competitions, 
but also to represent the company as a whole! 

 - Your Group includes some 
labor veterans, as well as young 
specialists. Tell us please how 
different generations exchange their 
experience.

- During those 3 years, when the refinery 
was prepared to be put into operation in 
1986, crude oil was shipped to the Fergana 
Refinery, and young loading operators, 
such as Zh. Baibossynov, A. Alimbayev, 
M. Ukubayev, Ye. Shagirbayev, B. Kutynbetov, 
K. Kolbay, S. Satybaldiyev, G. Tsai, were 
practicing their skills. Some of them went 
to the Fergana Refinery for training, but 
generally they were mastering this trade on 
their own. Today, they are top professionals 
that transfer their skills and experience to 
young people. 

Our loading operators succeeded in 
arranging parallel shipment of mazut, 
diesel and gasoline. Just imagine: only 3 
loading operators load a train of 60 cars, 
and a shift has only 9 loading operators 
that run loading processes at four racks! 
Our team of loading operators, which 
includes both young specialists and 
veterans, in spite of high complexity 
of their job, always performs tasks in a 
quality and timely manner. I believe that 
experience comes with age, and I am happy 
that young specialists are willing to learn 
from veterans and try to perform as well as 
their mentors. 

- What would you like to wish to a 
big PetroKazakhstan family in honor 
of the professional holiday? 

- The Oilman Day is a holiday not only 
for those who produce oil at company 
fields and those who turn “black gold” 
into oil products, but for all of us, who 
with their efforts successfully deliver fuels 
to Kazakhstanis’ cars. I wish the whole 
company staff success, good health and 
achievement of new heights in work.  And, 
of course, may oil never cease, and may our 
refinery and all of us prosper! 

Aitbek Aukhin started his career as a commodity operator at the Shymkent Refinery after 
school, and in 1991 came back to the refinery as a dispatcher after successful graduation 
from the Kazakh Chemical Technological Institute with a degree in Chemical Technology 
of Oil and Gas Refining, where he studied by the refinery recommendation. Over these 
years he has gone all the way up the career ladder from the operator’s to the Group 
Head’s position. Today, Aitbek Sagiyevich is the Head of CTG. Among his responsibilities 
are managing production and commercial operations of the Commodity Transportation 
Group, controlling timely supplies and unloading of crude oil, as well as ensuring crude oil 
and oil product shipments in cooperation with Kazakhstan Temir Zholy and preparation 
of rail tank cars for loading. 
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Қадірлі әріптестер!
Иә, таң қалмаңыздар. Сіздер – инже-

нер, экономист, қаржыгер, мұнай мен 
газ жөніндегі мамансыздар. Біз – «Ми-
лосердие» ерікті қоғамы» қорының 
қызметкерлеріміз. Бірақ сіздер мен 
біз – бір аса маңызды іс бойынша – 
«Балаларға өмір сыйла» акциясы бой-
ынша әріптес, үзеңгілестерміз.

Естеріңізде болар, өткен жылдың 
желтоқсан айында біз Акция туралы 
дәстүрлі есеп бердік, сонда сіздердің 
165 балаға көмектескендеріңіз ту-
ралы айтылды! Сол кезде сонша 
баланың емінің ақысын төлеу үшін 
небары үш жылдың ішінде осынша 
ақша жинау – қол жеткізу мүмкін емес 
нәтиже болып көрінген еді! Бірақ 
тағы бірнеше ай өтті де, 28 шілдеде 
біз жаңа жеңістерімізді атадық – 241 
сәбиге қазақстандықтар өмір сыйла-
ды. Алайда атқарылған жұмыс туралы, 
жиналған қаражат туралы және көмек 
алған балалар туралы есептен өзге, 
біз дәстүрлі есеп беруден әлдеқайда 
артық бір нәрсені іске асыра алдық. 
Төрт ай бойы «Балаларға өмір сыйла» 
атты деректі фильмді түсіру бойынша 
жұмыс жүргізілді, оны жүзеге асыруға 
Қазақстанның ең үздік кинодерекшісі 
– режиссер Игорь Гонопольский мен 
авторы – продюсер Жанна Балақаева 
білек сыбанып кірісті. Бұл фильмді жа-
сау тек сіздердің – «ПетроҚазақстан» 
компаниясының қолдауының 
арқасында ғана мүмкін болды! 

Неліктен осы фильмді түсіру 
маңызды болды? 

Үш жыл ішінде біздің акция 
балаларға көмектесу үшін түрлі 
жолдармен қаржылай көмектерін 
жүздеген мың қазақстандық азамат-
тарды біріктірді. Акцияға ондаған 
компаниялар атсалысады, олар 
қаржылық қолдау көрсетумен қатар 
түрлі қызметтер көрсету, жұмыс 
атқару арқылы да көмектеседі, оны 
акцияға көмек ретінде мүлде тегін жа-
сайды. Сондықтан тіпті үлкен де болса 

бір ғана мақалада, бір ғана теледидар 
хикаясында әр адамның қаншалықты 
орасан зор әрі маңызды іс атқарып 
жатқаны туралы адамдарға әңгімелеп 
және көрсетіп беру мүмкін емес. 

Қайырымды әрі жанашыр 
қазақстандықтардың жүректерінен 
241 сәби өтті, оларға сіздер мен біздер, 
бәріміз бірігіп өмір сыйладық. Әр 
бүлдіршіннің тағдыры – бір көркем 
фильмнің сюжеті, мұнда бала мен 
оның ата-анасы басынан кешірген 
қайғы мен қатал сын бар, сондай-ақ 
бақыт та бар – себебі мейірімділік 
дерт пен қайғыны жеңеді. Бірақ 
241 фильм түсіру мүмкін емес. 
«Кадрдың» сыртында – балалардың 
веб-тораптағы фотосуреттерінен, 
аналарының хаттарынан, газеттердегі 
мақалалардан тыс не болып 
жатқанын көрсету үшін, сәбиді емдеу 
үшін ақша жинала бастағанда не бо-
латынын, біздің балаларымызды кім 
және қашан емдейтінін көрсету үшін 
осы «Балаларға өмір сыйла» атты 
деректі фильм түсірілген болатын. 
Шын мәнінде деректі – себебі осы 
фильмнің әрбір сөзі, әрбір кадры – 
шын өмірден алынған, күнделікті бо-
лып жататын жайттар. Бұл Қазақстан 
мен Ресейдің дәрігерлерінің 

сұхбаттары – олар өздерінің жұмысы 
туралы дәйекті, кәсіпқой түрде 
әңгімелейді. Ата-аналар балаларының 
емделіп жазылуы жолындағы 
қиындықтар туралы әңгімелейді. 
Қорқынышты немқұрайдылықпен 
және шынайы мейіріммен, ашықтан-
ашық селқостықпен және риясыз 
бауырмалдықпен бет-бет келген 
кездері туралы айтады. 

2007 жылғы ақпан айынан бастап 
2010 жылғы шілде айына дейін сіздер 
241 сәбиге өмір сыйладыңыздар! 
1 340 624 АҚШ доллары жиналды (бұл 
сомаға балалардың ата-аналарының 
шоттарына тікелей аударылған және 
т.б. қаражат кірмеген).

Бұл фильмді көрген жанның 
әрқайсысы сәл де болса өзгереді. 
Мұны фильмнің премьерасын-
да байқадық – көрермендерге 
толы зал бір қуатпен тыныстаған 
сәт те болды, адамдардың көз жа-
сынан қысылмастан жылаған кез-
дер де болды. Мұнда фильмнің 
кейіпкерлеріне – тура сол жерде, 
залда, елдің бәрімен қатар отырған 
балаларға деген жанашырлық 
сезімінің де, қуаныштың та көз жасы 

3 жылдан астам уақыт бойы «Петроқазақстан» компаниясы «Балаларға өмір сыйла» атты 
қайырымдылық шарасына қатысып келеді, бұл акцияның шеңберінде қазақстанда емдеуге мүмкіндік 
жоқ ауру балаларға көмек көрсетіледі. Сіздердің назарларыңызға акцияның бастамашы - «Милосер-
дие» ерікті қоғамы» қорының алғыс хатын ұсынамыз. 

қаЙырыМды істер ӘЛеМіНде
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бар еді. Премьерадан кейін кинозал-
дан келгендердің жанарлары сенім 
мен үмітке толып шықты. Бір біріне, 
баршамызға, біздің болашағымызға 
деген сенім. Себебі сенім сіздер 
өмір сыйлаған 241 баланың ата-
аналарының бәрінің атынан рахмет 
айтқан әрбір ананың, әкенің, әженің 
лебізінен естіліп тұрды!

Сіздердің компанияларыңыз, 
сіздердің бәріңіз «Балаларға өмір 
сыйла» фильміне қолдау көрсетіп, 

өмірге келтірдіңіздер. Дегенмен, 
бұл фильмді ең әуелі керек ететін 
сіздер көмектесетін балалар емес 
болар. Олардың ата-аналары да 
емес. Бұл фильм басқаларға қол 
ұшын беріп, қайырымдылық жа-
сайтын адамдарға, осы киноны 
көргеннен кейін қайырымдылық 
жолына түсетіндерге керек деп ой-
лаймын. 

Біздің балаларға өз атын ашпастан 
көмектесетін демеушілеріміздің бірі 

премьераға бір күн қалғанда маған 
жолдаған хатында «Жаңа жүректерге 
жол табуыңызға тілектеспін» деп 
жазды. Фильм арқылы көп жүрекке 
жол таба алғанмызға сенімдімін. 
Шын жүректен сіздерге жақсылық 
тілеймін!

Аружан Саин 
«Милосердие» ерікті қоғамы»  

ұжымының атынан

Жанна Балақаева, фильмнің авторы әрі продюсері:
«Балаларға өмір сыйла» деректі фильмін көрген әрбір адамға одан қалай «шығу» керек екенін елестету қиын шығар… 

Күнделікті тұрмысыңды «фильмге дейін» және «фильмнен кейін» етіп қақ жаратын бет-жүздерді, көз жанарларды, сөздерді 
есіңе алмау үшін не істеуге болады. Адамдардың басынан өткен хикаяларын деректі түрде әңгімелеу бойынша жеткілікті 
тәжірибем бола тұра, осы еңбек мүлде бірегей қайталанбас болды деп қазір сеніммен айта аламын. Камераға өмірінде бірінші 
рет, бәлкім, соңғы рет сөйлеген адамдар өздерінің пәктігімен, батылдығымен және жақсылыққа деген шексіз сезімімен кере-
мет тартымды еді. 

Біз, әрине, бірнеше апта жұмыс істегеннен кейін бұрқыраған сезімдер басылып, біз фильмге өзіміздің жұмысызға қарағандай 
көзқараспен қарай бастаймыз деп ойлағанбыз. Бірақ олай болмады. Әрбір дубль сайын қолқаңа бір нәрсе кептеліп қалғандай. 
Тіпті ашық жүрекке жасалған толып жатқан операцияларды түсірген кезде де, балалардың қияметті хикаялары сияқты әсер 
етпеп еді. Жұмыс барысында фильм өзі де өзгерді, бізді де өзімен қоса өзгертті. Ол жаңа реңктерге, жаңа сарынға ие болып, 
шеңберден шықты… Біз фильміміз қоғамдық сананы аз да болса «шайқалтып», мынадай қарапайым заттарға көңіл аударуға 
көмектеседі деп сенеміз: балалар дендері сау және бақытты болуға тиіс, ал егер олар кенеттен ауырып қалса, көмек дер кезінде 
және керекті жерінде келуге тиіс….

игорь Гонопольский, фильмнің режиссері:
Жұмыстағы ең күрделі тұс – қасірет туралы әңгімелеген кезде жалаң сезімге, наразылық пен қайғы-уайымға бой ұрмау, 

сөйте тұра бәрін де «жып-жылмағай» етіп көрсетпеу болды. О бастан фильм жарқын болуға және үміт ұялатуға тиіс деп шеш-
кен болатынбыз. Осының сәті түскен-түспегенін көрермен айтар. Жұмыс оңайға түскен жоқ: монтаждау кезінде көз жасы-
мызды әрең іркіп отырдық, мұның алдында материалды ондаған рет қарап, әрбір сөзді, әрбір эпизодты жаттап алған болсақ 
та. Әрбір кейіпкер бізге, өзі бірінші рет көріп отырған мүлде дерлік бөтен жандарға өзінің бастан кешкенін шын жүрегінен 
толғады. Сонда біз жауапкершілігімізді, қатысымыз бер екенін сезіндік – осы сенімді міндетті түрде ақтап шығу керек болды. 
Біздің фильм адамдарды риясыз көмек көрсетуге ынталандыра отырып, өз бетінше дербес өмір «кешеді» деп сенеміз.

Стратегиялық коммуникациялар департаментінің қолдауымен қыркүйек айында «ПетроҚазақстан» компаниясы мен 
оның бөлімшелерінің барлық қызметкерлері үшін «Балаларға өмір сыйла» фильмі көрсетіледі. Өткізіп алмаңыздар!

«Балаларға өмір сыйла» атты деректі фильмнің тұсаукесері / Презентация документального фильма «Подари детям жизнь» / Presentation of  ‘Pre-
sent Children with life’ documentary film
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Дорогие коллеги!
Да, не удивляйтесь. Вы – инже-

неры, экономисты, финансисты, 
специалисты по нефти и газу. Мы 
– сотрудники фонда «Доброволь-
ное Общество «Милосердие». Но 
мы с вами – коллеги, соратники по 
одному очень важному делу – ак-
ции «Подари детям Жизнь».

Помните, в декабре прошлого 
года мы проводили традиционный 
отчет об Акции и звучали цифры 
– 165 детей, которым вы помогли! 
Тогда казалось, что это непостижи-
мые результаты – собрать столь-
ко денег всего за три года, чтобы 
оплатить лечение такому большо-
му количеству детей! Но прошло 
несколько месяцев и 28 июля мы 
озвучили новые победы – 241 ре-
бенок, которым казахстанцы пода-
рили Жизнь. Но помимо отчета о 
проделанной работе, о собранных 
средствах и о детях, которым была 
оказана помощь, нам удалось сде-
лать нечто гораздо большее, чем 
традиционный отчет. В течение че-
тырех месяцев шла работа над до-
кументальным фильмом «Подари 
детям Жизнь», воплощать который 

взялись лучший кинодокумента-
лист Казахстана - режиссер Игорь 
Гонопольский и автор - продюсер 
Жанна Балакаева. Создание этого 
фильма стало возможным исклю-
чительно благодаря вашей под-
держке – компании «ПетроКазах-
стан»! 

Почему так важно было соз-
дать этот фильм? 

За три года наша акция объеди-
нила сотни тысяч граждан Казах-
стана, которые разными путями 
перечисляют свои пожертвования 
в помощь детям. В акции принима-
ют участие десятки компаний, ко-
торые, помимо финансовой под-
держки, помогают еще и разными 
услугами, работой, которую в по-
мощь акции совершают абсолютно 
бесплатно. И невозможно в одной, 
пусть даже большой статье, в одном 
телевизионном сюжете рассказать 
и показать людям, какое огромное 
и важное дело делает каждый. 

Через руки, сердца добрых и от-
зывчивых казахстанцев прошел 
241 ребенок, которым вы, мы все 
вместе, подарили Жизнь. Судьба 

каждого малыша – это сюжет худо-
жественного фильма, где были бы 
трагедия и испытания, через кото-
рые прошли родители и ребенок, а 
также счастье – от того, что добро 
побеждает болезни и горе. Но ведь 
невозможно снять 241 фильм! Что-
бы показать, что происходит «за 
кадром» - за фотографиями детей 
на сайте, за письмами мам, за ста-
тьями в газетах, показать что про-
исходит, когда начинают соби-
раться деньги на лечение ребен-
ка, кто лечит наших детей и где - и 
был создан документальный фильм 
«Подари детям Жизнь». Именно – 
документальный, потому что каж-
дое слово, каждый кадр этого филь-
ма – это настоящая реальность. То, 
что происходит каждый день. Это 
интервью врачей Казахстана и Рос-
сии – достоверно, профессиональ-
но рассказывающих о своей рабо-
те. Мамы и папы рассказывают о 
сложном пути к выздоровлению 
их детей. О том, что им пришлось 
встретиться с пугающим равноду-
шием и искренней добротой, с от-
кровенным безучастием и беско-
рыстной отзывчивостью. 

Каждый, кто увидит этот фильм, 
станет немного другим человеком. 
Это было видно на премьере филь-
ма – когда полный зал людей ды-
шал одной энергетикой: зрители 
плакали, не стесняясь своих слез. 
Где-то от сочувствия, где-то от ра-
дости за героев фильма – детей, 
которые сидели тут же в зале, ря-
дом со всеми. Люди, выходили из 
кинозала после премьеры с глаза-

Более 3-х лет «ПетроКазахстан» является участником благотворительной акции «Подари детям 
жизнь», в рамках которой оказывается помощь больным детям, лечение которых невозможно в Рес-
публике Казахстан. Представляем вашему вниманию благодарственное письмо от инициаторов ак-
ции - Фонда «Добровольное Общество «Милосердие».

В МИре добрых деЛ

С февраля 2007 г. по июль 2010 г. вы 
подарили Жизнь 241 ребенку! Сумма 
собранных средств – 1 340 624 дол-
ларов США (в эту сумму не включе-
ны средства, собранные напрямую на 
счета родителей детей и пр.).
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ми, полными Веры, Надежды. Веры 
друг в друга, в нас всех, в наше буду-
щее. Потому что эта вера звучала из 
уст каждой мамы, папы, бабушки, 
которые от имени всех родителей, 
семей 241 ребенка, которым вы по-
дарили Жизнь, говорили спасибо!

Ваша Компания, все вы – поддер-
жали и воплотили в жизнь Фильм 
«Подари детям Жизнь», который 

должен изменить мир к лучшему. 
Потому что этот Фильм, наверное, 
нужен больше не нашим деткам, 
которым вы помогаете. Не их ро-
дителям. Этот фильм – нужен тем 
людям, которые протягивают руку 
помощи и творят Добро. И тем, ко-
торые посмотрев это кино, станут 
благотворителями. 

Один из наших спонсоров, кото-

рый помогает нашим детям инког-
нито, за день до премьеры написал 
мне в письме – «Желаю вам досту-
чаться до новых сердец». Мне ка-
жется, у нас это получилось. От все-
го сердца желаем вам добра!

Аружан Саин 
от лица всей команды ДОМа

Жанна Балакаева, автор и продюсер фильма:
Каждому, посмотревшему документальный фильм «Подари детям жизнь», наверное, трудно представить, как «выйти» 

из него… Как заставить себя не вспоминать лица, глаза, фразы, разрывающие повседневную жизнь на «до» и «после». 
Имея уже достаточный опыт работы над документальными рассказами человеческих историй, сейчас могу с уверенно-
стью сказать, что эта работа была абсолютно уникальной. Люди, говорившие на камеру в первый, а может и последний 
раз в жизни, были так прекрасны - в своей чистоте, мужестве и бесконечной вере в лучшее. 

Мы, естественно, думали, что после нескольких недель работы эмоции начнут притупляться, что мы будем относиться 
к фильму, как к своей работе - не более того. Но нет. На каждом дубле - комок в горле. Даже снятые нами многочисленные 
операции на открытом сердце так не впечатляли, как непростые детские истории. По мере работы фильм изменился 
сам и изменил нас. Он приобрел новые оттенки, мотивы, вышел за рамки… Мы искренне верим, что наш фильм поможет 
хоть немного «раскачать» общественное сознание и обратить внимание на такие простые вещи: дети должны быть здо-
ровыми и счастливыми, а если они вдруг заболеют, то помощь должна прийти в нужном месте и в нужное время….

игорь Гонопольский, режиссер фильма:
Самым сложным в работе было рассказать о беде так, чтобы  не скатиться на эмоции, протест и негатив, при этом из-

бежать «вылизанной середины». Изначально решили, что фильм должен быть светлым и дающим надежду. Как это уда-
лось - судить зрителю. Работалось нелегко: сидели на монтаже и едва сдерживали слезы, и это при том, что пересма-
тривали материал десятки раз, знали каждую реплику и эпизод наизусть. Но каждый герой искренне доверил нам свою 
историю - нам, практически чужим людям, которых он видел впервые. И мы уже чувствовали ответственность, причаст-
ность – надо было обязательно оправдать это доверие. Надеемся, что наша картина «заживет» своей  самостоятельной 
жизнью, мотивируя людей на бескорыстную помощь.

При поддержке департамента стратегических коммуникаций в сентябре состоится показ фильма «Подари детям 
Жизнь» для всех сотрудников компании «ПетроКазахстан» и ее подразделений. Не пропустите!
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Dear colleagues!
Yes, that’s what we are going to call 

you. You are engineers, economists, 
finance and oil-and-gas experts, while 
we are employees of the “Miloserdie” 
Voluntary Society Fund. But you and 
we are colleagues, doing the same 
very important thing – the campaign 
“Present Children with life”.

Remember, last December we were 
making our traditional report on 
the Campaign and mentioned 165 
children that received your help! At 
that time such results seemed unreal – 
to collect so much money during three 
years and to pay for treatment of such 
a big number of kids! But few months 
later, on July 28, we announced our 
new victories – 241 kids that were 

given life by Kazakhstanis. Besides 
the report about our achievements, 
collected funds and kids who 
received aid, we did something that 
is much beyond that traditional 
report. For four months we were 
making a documentary film “Present 
Children with life” with the help of 
the best Kazakhstani documentary 
film director - Igor Gonopolskiy, and 
producer Zhanna Balakayeva. This 
film became possible only thanks to 
PetroKazakhstan's support! 

Why making this film was so 
important? 

Over three years our campaign 
united thousands of Kazakhstanis, 
who in different ways transferred their 

donations to children. The campaign 
involves dozens of companies, which, 
besides financial support, provide 
all kinds of services and efforts on a 
completely free basis to support the 
action. By means of an article, even a 
big one, or a TV story it is impossible to 
tell people what huge and important 
work has been done by everyone. 

241 kids, that you and we have 
given life to, received a helping hand 
from kind and conscious Kazakhstani 
people. The life of every kid can be a 
subject for a movie full of tragedies 
and challenges that have been 
overcome by parents and the kid and 
of happiness as well, since the good 
defeats illnesses and grief. But how is 
it possible to make 241 movies! The 
documentary film “Present Children 
with life” was made to demonstrate 
what is happening behind the camera, 
kids’ photos on the site, moms’ 
letters and newspaper articles, and 
to show what happens when we start 
to collect money for a kid, and who 
treats our kids and where they get 
treatment. The film is documentary 
because every word and every shot 
in it are real.  The things that happen 
every day… This includes interviews 
with doctors from Kazakhstan and 
Russia who tell about their work in a 
true and professional way. Moms and 
dads tell about their difficult way to 
recovery of their kids, and scaring 
indifference and sincere kindness, 
explicit neutrality and generous 
responsiveness that they have gone 
through. 

From February 2007 to July 2010 
you gave life to 241 kids! The amount 
of funds collected was USD 1,340,624 
(this amount does not include funds 
transferred directly to accounts of kids’ 
parents, etc.).

Over three years PetroKazakhstan has been involved in the charity campaign “Present Children with 
life” aimed to assist sick children that cannot be treated in the Republic of Kazakhstan.  We offer for 
your attention a letter of gratitude from the campaign initiators - the “Miloserdie” Voluntary Society 
Fund.

In THE wORlD OF GOOD DEEDS

Аружан Саин, «Милосердие» ерікті қоғам» қорының директоры / Аружан Саин, директор фонда 
«Добровольное Общество «Милосердие»» / Aruzhan Sain, Director of Miloserdie Voluntary Society 
Fund 
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Everyone who will see this film will 
become a different person a little bit. 
This could be seen during the film 
opening night, when the hall full of 
people was breathing with the same 
air: the audience was crying, not trying 
to hide its tears caused by sympathy 
or happiness that they felt about the 
film heroes, who were also sitting in 
the same hall with them. People were 
leaving the cinema hall with eyes full 
of Faith and Hope… the faith in each 

other, in all of us and our future. It is 
because this faith was pronounced 
by every mom, dad, grandma, who on 
behalf of all parents and families of 
241 kids were saying “thank you!”

Your Company and all of you 
supported and brought to life the 
Film “Present Children with life” 
that should change the world for the 
better. This Film is not so much needed 
for our kids who receive your help or 
their parents, as it is for those who 

give their helping hand and do good, 
and for those who after watching this 
film will donate something. 

One of our sponsors, who helps our 
kids in an incognito way, wrote to me 
one day prior to the opening night: 
“I wish you will get through to new 
hearts”. I think we did. With all our 
soul we wish you all the best!

aruzhan Sain 
on behalf of the Fund’s team

zhanna Balakayeva, Film author and Producer:
For everyone who has seen the documentary film “Present Children with life” it is difficult to “forget” about it, and to make 

himself not think about faces, eyes, phrases that illustrate everyday life from the “before” and “after” perspectives. Having enough 
experience in documentary narrations about human stories, now I can say with confidence that this work was absolutely unique. 
People, who were speaking before the camera for the first and may be the last time in their life, were so beautiful in their purity, 
courage and endless faith in the best. 

Of course we thought that after few weeks spent on the film our emotions would slow down and we would treat the film like a 
job and not more than that. But this didn’t happen. During each scene you feel a lump in your throat. Even numerous open heart 
surgeries shot by us did not impress us so much, as kids’ stories that can be anything but simple. As we were proceeding, the film 
was changing, and so were we. It acquired new contrasts, motives and went beyond the frames… We sincerely believe that our film 
will help to “shake” public conscience a little bit drawing attention to such simple things as that kids must be healthy and happy, 
and that if they suddenly fall ill, help must be there at the right place and in the right time…

igor Gonopolskiy, Film Director:
The most difficult thing in our work was to tell about grief in such a way as to not to make it all about emotions, protest and 

negative things, while avoiding staying somewhere in the so well-known “middle”. From the very beginning we decided that the 
film should be bright and giving hope. Spectators should decide if we achieved it. Our work was not easy: when we were editing 
the film we could hardly hold back our tears, though we had seen the material dozens of times and perfectly knew every phrase 
and scene. Every hero sincerely confided his story to us - complete strangers - that he saw for the first time in his life. We felt 
responsibility and involvement and the need to justify that trust. We hope that our film will live its own life stimulating people to 
give their generous help.

With support of the Strategic Communications Department the film “Present Children with Life” will be 
demonstrated to all employees of PetroKazakhstan and its business units. Don't miss it!
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оқИғаЛар күНтізбесі

МаМыр

4 мамыр – «ПетроҚазақстан Ойл 
Продактс» компаниясының коммерция 
жөніндегі вице-президенті болып А. З. 
Тұрысбеков тағайындалды.

5 мамыр – ауған соғысының ардагерлері 
– ПҚОП ЖШС-нің қызметкерлеріне Жеңіс 
күніне арналған шеруге қатысу үшін 
мерекелік киім сатып алуға қаржылық 
қолдау көрсетілді.

8-9 мамыр – Ұлы Жеңістің 65 жылдығына 
арналған жобалар іске асырылды:  елдің те-
леарналары арқылы «Ұлы Жеңіс: Шым-
кенттен Берлинге дейін» және «Ұлы Жеңіс: 
Қызылордадан Берлинге дейін» деректі 
фильмдері көрсетілді. Оңтүстік Қазақстан 
облысы мен Қызылорда облысының Ұлы От-
ан соғысы ардагерлері туралы бұл фильмдер 
«ПетроҚазақстан» компаниясының бастама-
сы мен қолдауы арқасында іске асты. 

16 мамыр – Балаларды қорғау күнінің 
қарсаңында Шымкенттегі №4 Сайрам ба-
лалар үйіне бір миллион теңгеге жуық 
мөлшерде дәстүрлі қайырымдылық көмек 
көрсетілді. 

17 мамыр – ПҚОП ЖШС-нің кәсіподақ 
ұйымы мен ПҚОП ЖШС-нің әкімшілігінің 
арасында МӨЗ қызметкерлері үшін емдеу-
сауықтыру демалысын ұйымдастыру бой-
ынша қызметтер көрсетуге Жаңақорған, 
Сарыағаш және Біркөлік шипажайларымен 
2010 жылға арналған келісім-шарттар жа-
салды. Жыл сайын 100-ден астам қызметкер 
республиканың шипажайларында емдеуге 
жолдама алады. 

26-29 мамыр – «ПетроҚазақстан» 
компаниясы Қызылорда мен Оңтүстік 
Қазақстан облыстарындағы өзінің нысан-
дарына ҚР бұқаралық ақпарат құралдары 
үшін медиа-сапар өткізді (бұл туралы 
толығырақ 19-20- беттен оқыңыз).

29 мамыр - ПҚОП пен ҚМГ 
басшыларының қатысуымен салтанатты 
түрде зауыттың жаңа асханасы ашылды.

МаусыМ

маусым - Оңтүстік Қазақстан 
облысының Әкімдігі мен «ПетроҚазақстан 
Ойл Продактс» ЖШС-нің арасындағы 

Оңтүстік Қазақстан облысын 
әлеуметтік экономикалық дамытудағы 
ынтымақтастық туралы 2010 жылға 
арналған Меморандумның шеңберінде 
«Жастар үйі» қайта жабдықталды, Жұлдыз 
ауылдық округындағы жаңа Оңтүстік ау-
лына су құбыр желілері жүргізілді, Орда-
басы алаңында жүргіншілерге арналған 
көпір тартылды, сондай-ақ ОҚО Сай-
рам ауданындағы «Мейір» ардагерлер үйі 
күрделі жөндеуден өткізілді.

16 маусым – біздің компанияның 
қолдауымен ОҚО әкіміне қарасты Әйелдер 
ісі мен жанұялық-демографиялық саясат 
жөніндегі комиссия «Балалықты қорғау - 
әркімнің ісі»  атты дәстүрлі шара өткізді. Туа 
біткен ауытқулары бар балаларға арналған 
мамандандырылған 5 оңалту мектебіне 
және 4 балабақшаға қажетті техникалық 
оқу құралдары салтанатты жағдайда та-
бысталды. Біздің компания осымен 3-ші 
жыл қатарынан аталған қайырымдылық 
акциясының демеушісі болып отыр.  

17-25 маусым – Оңтүстік аймақтардың 
жетекші бұқаралық ақпарат құралдарының 
журналистері компанияның ҚХР-дағы 
медиа-сапарына қатысты.

ШіЛде

3–17 шілде – компания Оңтүстік 
Қазақстан облысының 15 баласының 
Қызылордадағы қамқорлыққа 
алынған «Арай–Санрайз» жазғы дема-
лыс лагеріне жыл сайын баратын сапа-
рына демеушілік жасады. Бұлар – МӨЗ 
қызметкерлерінің қатарындағы асыраушы-
сынан айырылған отбасылардың балалары 
және қамқорлықтағы № 4 балалар үйінің 
тәрбиеленушілері. Лагерь компанияның ба-
лансында 1996 жылдан бері тұрады. Биыл  
«Арай-Санрайз» 14 жылдығын атап өтті. 

7 шілде –  «ПетроҚазақстан Ойл Про-
дактс» ЖШС қатысушыларының кезектен 
тыс жалпы жиналысында компанияның 
Президенті болып А. А. Кәрібаев 
тағайындалды. Асылбек Кәрібаев бұрын 
серіктестіктің бірінші Вице-президенті 
қызметін атқарған болатын (ПҚОП 
Президентімен өткізілген сұхбатты 
24-беттен оқыңыз).  

7 шілде – компанияның бастамасы бой-
ынша және ОҚО Әкімдігінің қолдауымен 

ПҚОП компаниясына апаратын кірме жол-
ды күрделі жөндеу жұмыстары аяқталды. 
Жөндеудің жобалық құны 30 млн теңгеден 
астам соманы құрады.

8 шілде – Шымкентте қамқорлыққа 
алынған № 65 мектепке жөндеу жұмыстарын 
жүргізу үшін қаржылық қолдау көрсетілді. 
БҰС нәтижелері бойынша бұл мектеп 
республикадағы ең үздік мектептердің 
бірі деп танылды - «Алтын белгі» алудан 30 
үміткердің 28-і өздерінің көрсеткіштерін 
дәлелдеп шықты.

16 шілде – ПҚОП компаниясы ЕврАзЭС 
Техникалық регламентінің «Автомобильдік 
бензиннің, дизельдік отын мен мазуттың 
қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» бой-
ынша жаңа Кедендік Одақтың талаптары-
на сәйкестік тұрғысынан сараптамадан 
сәтті өтті.  Беларусь, Қазақстан Республи-
касы мен Ресей Федерациясы осы Одақтың 
мүшелері болып табылады.

16 шілде – Компанияның президенті 
ҚР заңнамасының, ДЕҚОҚ жөніндегі 
саясаттың және «Жұмыскерлерді қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау мәселелері бойынша 
оқыту, нұсқамалық өткізу және білімін тек-
серу тәртібі туралы» № БОТ-001 ережесінің 
негізінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
және еңбекті қорғау мәселелері бойын-
ша компанияның аға басшылығы үшін 
қайталама нұсқамалық өткізді.

25 шілде – «ПетроҚазақстан» Оңтүстік 
Қазақстанның ардагер геологтарының 
қоғамдық бірлестігін 10 жылдық мерейтой-
ымен құттықтады. Ардагерлерге компания-
дан кеңсе техникасы сыйға тартылды. 

28 шілде – ««Милосердие» ерікті 
қоғамының» баспасөз хабарламасының 
шеңберінде «Балаларға өмір сыйла» атты 
қайырымдылық шарасы туралы тұңғыш 
қазақстандық фильмнің тұсаукесері бо-
лып өтті. Фильм «ПетроҚазақстан» 
компаниясының қолдауымен түсірілді 
(толығырақ 39-40 беттен оқыңыз).

шілде – Қызылқия кен орнының 
оңтүстік-шығыс бөлігіндегі №1 топтық 
қондырғының, сондай-ақ № 1 қондырғыдан 
МДАЦ-қа (Құмкөл) дейін ұзындығы 43 
км кәсіпшілік аралық мұнай құбырының 
құрылысы басталды. 
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МаЙ

4 мая – Вице-президентом по коммерции 
«ПетроКазахстан Ойл Продактс» назначен       
А. З. Турисбеков.

5 мая – оказана финансовая поддерж-
ка ветеранам–афганцам - сотрудникам  ТОО 
«ПКОП» для приобретения парадной формы 
для участия в параде, посвященному Дню По-
беды.

8-9 мая -  реализация проекта, посвященно-
го 65-летию Великой Победы:  трансляция  по 
телеканалам страны документальных фильмов 
«Великая Победа: от Шымкента до Берлина» и 
«Великая Победа: от Кызылорды до Берлина». 
Фильмы о ветеранах Великой Отечественной 
войны Южно-Казахстанской и Кызылордин-
ской областей были созданы по инициативе и 
при поддержке компании «ПетроКазахстан». 

16 мая – в преддверии Дня защиты детей 
подшефному Сайрамскому детскому дому №4 
в Шымкенте оказана традиционная благотво-
рительная помощь в размере около миллиона 
тенге. 

17 мая – согласно коллективному догово-
ру между профсоюзной организацией ТОО 
«ПКОП» и администрацией ТОО «ПКОП» за-
ключены договора на 2010 год с санатори-
ями  Жанакорган, Сарыагаш и Бирколик на 
оказание услуг по организации лечебно-
оздоровительного отдыха для сотрудников на-
шего НПЗ.  Ежегодно более 100 сотрудников 
получают направление на лечение в санатори-
ях республики. 

26-29 мая – компания «ПетроКазахстан» 
провела медиа-тур для СМИ РК на свои про-
изводственные объекты в Кызылординской и 
Южно-Казахстанской областях (подробнее об 
этом читайте на стр. 21-22).

29 мая - официальное открытие нового зда-
ния центральной заводской столовой руковод-
ством ПКОП и КМГ.

ИЮНЬ

июнь - в рамках Меморандума между Акима-
том Южно-Казахстанской области и ТОО «Пе-
троКазахстан Ойл Продактс» о сотрудничестве 
в социально-экономическом развитии Южно-
Казахстанской области на 2010 год, переобору-
дован «Жастар үйі», проведены водопроводные 
линии в новое село Онтустик с/о Жулдыз, про-
ложен пешеходный мост на площади Ордаба-
сы, а также проведен капитальный ремонт дома 
ветеранов «Мейр» в Сайрамском районе ЮКО.

16 июня – при поддержке нашей компа-
нии Комиссия по делам женщин и семейно-
демографической политике при акиме ЮКО 
провела традиционную Акцию «Забота детства 
– дело каждого». В торжественной обстановке 
5 специализированным реабилитационным 
школам и 4 детским садам для детей с врож-
денными отклонениями были переданы необ-
ходимые технические учебные материалы. На-
ша компания уже 3-й год является генеральным 
спонсором данной благотворительной акции.  

17-25 июня - Журналисты ведущих СМИ 
южных регионов приняли участие в медиа-
туре компании в КНР.

ИЮЛЬ

3–17 июля – компания спонсировала еже-
годную поездку 15 детей из ЮКО в подшеф-
ный летний лагерь отдыха «Арай–Санрайз» в 
Кызылорде. Это - дети из семей, потерявших 
кормильца - сотрудников НПЗ и воспитанники 
подшефного детского дома №4. Лагерь нахо-
дится на балансе компании с 1996 года. В этом 
году «Арай Санрайз» отметил 14-летие. 

7 июля –  на внеочередном общем собра-
нии участников ТОО «ПетроКазахстан Ойл 
Продактс» Президентом компании назначен 
А.А. Карибаев. Асылбек Карибаев ранее зани-
мал должность Первого Вице-президента това-
рищества (интервью с Президентом ПКОП чи-
тайте на стр. 25).  

7 июля – по инициативе компании и при 
поддержке Акимата ЮКО завершен капиталь-
ный ремонт въездной дороги на ПКОП. Про-
ектная стоимость ремонта составила более 30 
млн тенге.

8 июля – оказана финансовая поддержка 
подшефной школе №65 в Шымкенте для про-
ведения ремонтных работ. По результатам ЕНТ 
данная школа признана одной из лучших в РК 
– из 30 претендентов на «Алтын белгі» 28 под-
твердили свои показатели.

16 июля – компания ПКОП успешно про-
шла экспертизу Технического регламента Ев-
рАзЭС «Требования к безопасности автомо-
бильного бензина, дизельного топлива и ма-
зута» на соответствие требованиям нового 
Таможенного Союза, членами которого явля-
ются Беларусь, Республика Казахстан и Россий-
ская Федерация.

16 июля – Президент компании провел по-
вторный инструктаж для старшего руководства 
компании по вопросам обеспечения безопас-
ности и охраны труда на основании законода-
тельства РК, политики по БОТОС и положению 
№БОТ-001 «О порядке проведения обучения, 
инструктажа и проверок знаний работников 
по вопросам безопасности и охраны труда».

25 июля – «ПетроКазахстан» поздравил 
ветеранов-геологов Южного Казахстана с 
10-летним юбилеем. Ветераны получили в по-
дарок от компании офисную технику. 

28 июля – состоялась презентация перво-
го казахстанского фильма о благотворитель-
ности «Подари детям жизнь», в рамках пресс-
конференции Добровольного Общества Ми-
лосердие. Фильм создан при поддержке ком-
пании «ПетроКазахстан» (читайте на стр. 
41-42). 

июль – начало строительства групповой 
установки №1 на юго-восточной части место-
рождения Кызылкия, а также межпромысло-
вого нефтепровода от установки №1 до ЦППН 
(Кумколь) протяженностью 43 км. 

каЛеНдарЬ событИЙ
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mAy

May 4 – A.Z. Turisbekov was appointed 
the Vice-President for Commerce at 
PetroKazakhstan Oil Products.

May 5 – financial aid was provided to 
Afghanistan war veterans, being PKOP TOO’s 
employees, to purchase parade uniform for 
participation in the Victory Day’s parade.

May 8-9 – implementation of the project 
devoted to the 65th year of the Great Victory:  
broadcasting  of documentary films “Great 
Victory: From Shymkent To Berlin” and “Great 
Victory: From Kyzylorda to Berlin” on national 
TV channels. The films about veterans of the 
Great Patriotic War in South Kazakhstan and 
Kyzylorda Oblasts were made by initiative and 
with support of PetroKazakhstan.  

May 16 – prior to the Children Defense 
Day, Sairam Orphanage No.4 sponsored by the 
company in Shymkent received traditional 
charitable aid of about one million tenge. 

May 17 – following the Collective 
Agreement between PKOP TOO’s Trade 
Union and Administration, contracts for the 
year 2010 were signed with Zhanakorgan, 
Saryagash and Birkolik resorts for therapeutic 
recreation of refinery employees.  Annually 
more than 100 employees get prescriptions 
for treatment at the republic’s resorts. 

May 26-29 – PetroKazakhstan held a 
media tour for RK mass media covering its 
production sites in Kyzylorda and South 
Kazakhstan Oblasts (please see more details 
on page 23).

May 29 – the opening ceremony of 
PKOP’s new Dining Hall by PKOP and KMG 
management.

JunE

June – within the framework of the 
Memorandum between the South Kazakhstan 
Oblast Akimat and PetroKazakhstan Oil 
Products TOO for cooperation in the social-
economic development of South Kazakhstan 
Oblast in 2010, the following projects were 
completed: reequipping of the Youth House, 
laying of water supply lines to a new village 
in Zhuldyz District - Ontustik, installation of a 
footbridge on Ordabassy Square, and overhaul 
of the veteran house “Meyr” in Sairam District 
of SKO.

June 16 – with support of our company, 
the Committee for Women Affairs and 
Population Policy at the SKO Akimat held 
a traditional action “Care for children is 
everyone's business”. In a solemn environment 
5 specialized rehabilitation schools and 
4 kindergartens for kids with inborn 
abnormalities received necessary technical 
and teaching materials. Our company has 
been the general sponsor for this charity event 
for three years.  

June 17-25 – journalists from leading mass 
media of southern regions took part in the 
media tour to China.

July

July 3-17 – the company sponsored the 
annual trip of 15 kids from SKO to the summer 
recreation camp Aray-Sunrise sponsored by it 
in Kyzylorda. These are the kids from families 
that lost their bread-winners, being refinery 
employees, and kids from Orphanage No.4. 
The camp has been owned by the company 
since 1996. This year Aray-Sunrise celebrated 
its 14th anniversary. 

July 7 – the extraordinary meeting 
of PetroKazakhstan Oil Products TOO's 
participants appointed Mr. A. Karibayev the 
President of the Company. Earlier Assylbek 
Karibayev performed functions of the 
partnership’s First Vice-President (please see 
the interview with PKOP President on page 
26).  

July 7 - by the company’s initiative and 
with SKO Akimat’s support the overhaul of 
the PKOP access road was completed. The 
estimated repair cost totaled more than 30 
million tenge.

July 8 – financial aid was provided 
to school No.65 in Shymkent for repair 
purposes. Based on the Unified National Test’s 
results this school has been recognized one 
of the best in the RK: 28 out of 30 nominees 
for Altyn Belgi award have confirmed their 
academic level.

July 16 – PKOP successfully passed the 
expert examination in relation to the EurAsEC 
Technical Regulation “Safety requirements 
to motor gasoline, diesel and mazut” for 
compliance with requirements of the new 
Customs Union with Belorussia, the Republic 
of Kazakhstan and the Russian Federation as 
members.

July 16 - the company President held a 
refresher orientation for the company senior 
management on health and safety issues 
based on the RK legislation, HSE policy and 
Regulation No.BOT-001 “On procedure 
for employee health and safety training, 
orientation and examination”.

July 25 – PetroKazakhstan congratulated 
the Public Association of South Kazakhstan’s 
Veterans-Geologists on its 10th anniversary. 
The veterans were presented with office 
equipment. 

July 28 – a presentation of the first 
Kazakhstani charity related movie “Present 
Children with life” took place as part of the 
Voluntary Society Miloserdie press conference. 
The movie was made with support of 
PetroKazakhstan  (please see more details on 
page 43-44).

July – construction of group station No.1 
in the South East part of Kyzylkiya field, as well 
as of the 43-km oil gathering pipeline from 
station No.1 to Kumkol CPF, was started. 

CAlEnDAR OF EvEnTS
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Наурыз айында біз бүкіл отбасымызбен 
жылы теңізге сапар шегу туралы шешім 
қабылдадық та, таңдағанымыз Малайзия 
болды. Біз оның таңдай қақтырар табиғаты, 
кәусар суы мен аппақ құмы туралы көп 
естіген болатынбыз – Алматыдағы ұзаққа 
созылған сүйек сырқыратар суықтан кейін 
бізге керегі дәл осы еді.... Малайзияның шығыс 
жағалауында муссондар маусымы басталмай 
тұрып, Оңтүстік Қытайда орналасқан Тио-
ман аралына барып қайтқанды жөн көрдік. 

Тиоманға Малайзияның астанасы 
Куала-Лумпур арқылы ұштық, сол жер-
ден Berjaya Air компаниясының шағын 
ұшағы бізді кішкентай ғана Тиоман аралы-
на жеткізді. Ауылдарда болатын үлкен үйге 
көбірек ұқсайтын құртақандай әуежайдан 
шығаберісте бізді атауы дәл сондай – 
Berjaya атты қонақүйдің автобусы күтіп тұр 
екен... Ауыл көшелерімен асықпай 10 минут 
жүргеннен кейін біз қонақүйдің аумағына 
жетіп те үлгердік. Сол жақта ит тұмсығы 
өтпейтін жыңғылдары бар таулар асқақтап 
тұрды, ал оң жақта көк теңіз көлбеп, алтын 
құм көз қарықтыра жарқырап жатты...

Қонақжай қызметкерлер бөлмемізде 
жайғасуымызға көмектесті, ал біз 
қонақүйдің аумағы мен жағажайды аралап 
көруге асықтық. Бұл біздің Малайзияға кел-
ген алғашқы сапарымыз болмаса да, бұл 
жолы көргеніміз күткенімізден әлдеқайда 
асып түсті: ақық түсті мөп-мөлдір теңіз, 
жұп-жұмсақ құм, пальма ағаштары, банан 
мен кокос жемістері. Балаларға арналған 
алаңқайлары бар қонақүйдің аумағы үлкен, 
ал онда жүру үшін арнайы автобусқа тапсы-
рыс беруге болады, ол сізді кез келген жерге 
тегін алып барады. 

Егер отбасыңызбен тып-тыныш оңаша 
демалғыңыз келсе – Тиоманға барыңыз!  
Аралдың басты ерекшеліктерінің бірі –  
сан алуан балықтар мен маржанға толы су 
асты әлемі – сүңгуірлер үшін ұлан-байтақ 
кеңістік. Біз аралда бір жарым апта болдық – 
жұмысты ойламай, мамыражай күйге түсіп, 
одан әрі қызыққа кенелуге күш жинау үшін 
осы уақыт әбден жеткілікті болды. Содан 
кейін жұбайымның мұқият әзірлеген жоспа-
рына сәйкес біз Сингапурға ұшып кеттік.

Сингапур – Азияның әдеттен тыс қала-
мемлекеттерінің бірі. Сондай-ақ ол әлемнің 
экологиялық жағынан ең таза қалалар 
қатарына кіреді. Аймақтағы аса ірі сауда 
орталығы әрі әлемдік теңіз порты, ол іргесі 
қаланған уақыттан бері бүкіл дүние жүзінен 
келген миллиондаған меймандардың на-
зарын өзіне тартып келеді. Сондықтан де-

малу үшін Тиоман аралын таңдай отырып, 
біз Сингапурға барып қайту мүмкіндігін де 
пайдаланып қалғымыз келді (Тиоманнан 
Сингапурға дейін ұшу небары 40 минутқа 
созылады).

Отарлық заманның көне үйлері мен 
қазіргі заманғы көк тіреген ғимараттар, 
ғибадатханалар мен жасыл саябақтар, 
құжынаған сауда көшелері – осының бәрі 
Сингапурде едәуір шағын аумақта сапы-
рылысып кеткен. Осының бәрінің қала 
сәулетіне соншалықты үйлесіммен біте 
қайнасып кеткеніне таңқаласың.   

Біздің қонақүй Сингапур өзенінің 
жағалауынан алыс емес, қаланың іскерлік 
орталығында орналасқан. Келіп жет-
кен күннің ертеңіне жоспар бойынша біз 
Сингапурдың хайуанаттар бағына жол 
тарттық. Хайуанаттар бағының ауқымы 
бізге қатты әсер етті, мұнда неше жаста 
екеніне қарамастан әрбір мейманның өзін 
ыңғайлы да жайлы сөзінуі үшін бәрі де ұсақ-
түйегіне дейін ойластырылған. Ал жануар-
лар туралы айтпаса да болады! Сингапурдың 
хайуанаттар бағының өзіне тән сипаты – 
жануарлардың вольерлерінің айналасында 
қандай да бір шарбақтар мен қоршаулардың 
болмауы, ал мұнда олардың 2000-нан 
астам түрі кездеседі. Үлкен шеберлікпен 
жоспарланған хайуанаттар бағы көрерменді 
жануардан әншейін табиғи кедергілермен 
бөліп тұрады, олар көзге мүлде байқалмайды 
әрі оны мекендеушілердің еркін тірлік етуін 
қамтамасыз етеді. Мұнда түнгі сафари да 
ұйымдастырылады, ол бақтың және оған 
жапсарлас орналасқан орманның ең бір 
қызықты түкпірлері арқылы өтеді. Біздің 
қызымыз ғана емес, біз, ересектер де хайу-
анаттар бағына барып шат-шадыман күйге 
бөлендік!

Келесі күні біз әуелі метромен, ол жерден 
монорельсті жолмен Сентоза ойын-сауық 
аралына аттандық  Анықтама үшін: Сенто-
за аралы – негізгі аралдан оңтүстікке қарай 
орналасқан шағын (3 шаршы км) курорт-
арал. Демалыс пен сауық-сайранның та-
нымал орталығы Сентоза аралында то-
лып жатқан саябақтар, аттракциондар, 
спорт алаңдары және барлық жастағы 
адамдарға арналған басқа да ойын-сауық 
бар. Мұнда Силосо бекінісі, «Вулканолэнд» 
ойын-сауық саябағы, әйгілі сазды фонтан-
дар, Сингапурдың іргесін қалаушылардың 
мұражайы, Сирек кездесетін тастар 
мұражайы, Теңіз мұражайы, Көбелектер 
мен құрт-құмырсқа бағы (5,5 мыңнан астам 
түрі), Гүлді Терраса мен Дәмдеуіштер бағы, 

Балауыз мүсіндер мұражайы, ұзындығы 100 
метр, су астымен өтетін  мөлдір туннелі 
мен «Долфин-Лагун» атты дельфиндер ла-
гунасы бар «Андерватер-Уорлд» океана-
риумы орналасқан. Сондай-ақ виртуал-
ды шындықтың «Синемания» кинотеа-
тры, қазіргі заманғы «Имейджис оф Синга-
пур Эксибишн» ойын-сауық кешені, «Танг 
әулетінің ауылы» атты мәдени-тарихи 
саябақ, Терракот жауынгерлер мұражайы, 
Сингапурдағы ең биік Скай Тауэр қарауыл 
мұнарасы, фонтандары бар толып жатқан 
бау-бақтар және 3 км-ден астам құмы аппақ 
қардай (ол мұнда мұхит аралдарынан үнемі 
жеткізіліп тұрады!) жағажайлар бар. Сен-
тозада автомашинамен жүруге тыйым 
салынған, мұнда тек арнайы туристік авто-
бустар ғана келіп-кетеді, бірақ оның есесіне 
аралда жүргіншілер мен велосипедшілерге 
арналған 50 км-ден астам жолдар төселген. 

Бір күннің ішінде Сентоза аралын аралап 
шығу қиын болғандықтан, біз тек ең танымал 
көрнекті жерлерін ғана таңдадық. Әуелі Мер-
лион арыстаны түріндегі қарауыл мұнараға 
шықтық, ол жерден бүкіл қала алақандағыдай 
көрінеді. Басы арыстан, ал денесі балық Мер-
лион мүсіні Сингапурдың рәмізі болып та-
былады (малай тілінен аударғанда Сингапур 
– «арыстанның қаласы»). Мұның керемет 
көрініс екенін мойындау керек! Содан кейін 
Скай Тауэр мұнарасына барып қайттық, 
ол біздің есімізге Алматыдағы Көктөбеде 
тұрған телемұнараны салды, содан кейін 
виртуалдық шындықтың «Синемания» кино-
театрына кірдік. Қазіргі заманғы «Имейджис 
оф Сингапур Эксибишн» ойын-сауық кешені 
таңқалдырды – Сингапур Британияның 
отары болған викториялық дәуірге бойлау 
өте қызғылықты болды. Кешеннің әр бөлігі 
белгілі бір тарихи уақыт кезеңіне арналған, 
сол жерде Балауыз мүсіндер мұражайы, 
одан сәл әріректе – «Танг әулетінің ауы-
лы» мәдени-тарихи саябағы орналасқан. 
Осының бәрі Сингапурдың тарихымен та-
нысуды тек пайдалы ғана емес, сонымен 
қатар өте қызғылықты іске айналдырды. 

Қорытындылай келе, демалыстың сәтті 
болғанын сеніммен айта аламын. Сингапур 
қалдырған әсерлер әлі де бізбен бірге. Бұл 
өте қызықты әрі өзіндік бейнесі бар қала, 
бірақ онымен жақсырақ танысу үшін онда 
кем дегенде бір апта болу керек. Несі бар, 
келесі демалыс та аса алыс емес пе!

Айнаш Ким,
Экономика және бюджетті 

жоспарлау департаменті

екі еЛГе бір сапар
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да. По плану на следующий день после приезда 
мы направились в Сингапурский зоопарк. Зо-
опарк впечатлил своими размерами, все здесь 
продумано до мельчайших деталей для того, 
чтобы каждый посетитель, вне зависимости от 
возраста, чувствовал себя комфортно и уют-
но. А что тогда говорить о животных! Характер-
ной чертой сингапурского зоопарка является 
полное отсутствие каких-либо решеток и забо-
ров вокруг вольеров животных, а их здесь более 
2000 видов. Спланированный с большим искус-
ством, зоопарк просто отгораживает зрителя от 
животного естественными преградами, совер-
шенно не бросающимися в глаза и обеспечи-
вающие его обитателям свободное существова-
ние. Здесь организуется и ночное сафари, про-
ходящее по самым интересным закоулкам пар-
ка и прилегающего к нему леса. Не только нашу 
дочку, но и нас, взрослых, посещение зоопарка 
привело в полный восторг!

На другой день мы поехали на остров развле-
чений Сентоза: сначала на метро, а  оттуда - по 
монорельсовой дороге. Для справки: о.Сентоза 
- небольшой (3 кв. км.) остров-курорт, распо-
ложенный южнее главного острова. Признан-
ный центр отдыха и развлечений, Сентоза об-
ладает огромным выбором парков, аттракци-
онов, спортивных площадок и других развле-
чений для всех возрастов. Здесь расположе-
ны форт Силосо, парк развлечений «Вулкано-
лэнд», знаменитые музыкальные фонтаны, Му-
зей основателей Сингапура, Музей редких кам-
ней, Морской музей, Парк бабочек и насеко-
мых (более 5,5 тыс. видов), Цветочная Терраса 
и Сад Специй, Музей восковых фигур, океана-
риум «Андервотер-Уорлд» с прозрачным под-
водным туннелем длиной 100 метров и лагу-
ной дельфинов «Долфин-Лагун». А также кино-
театр виртуальной реальности «Синемания», 
ультрасовременный развлекательный комплекс 
«Имейджис оф Сингапур Эксибишн», культурно-
исторический парк «Деревня Династии Танг», 

В марте мы решили всей семьей съездить на 
теплые моря, и наш выбор пал на Малайзию. 
Мы были наслышаны о восхитительной приро-
де, чистейшей воде и белом песке – то, что нуж-
но после затяжных промозглых холодов в Алма-
ты... Пока не начался сезон муссонов на восточ-
ном побережье Малайзии, было решено слетать 
на небольшой остров Тиоман, расположенный 
в Южно-Китайском море. 

На Тиоман летели через столицу Малайзии – 
Куала-Лумпур, откуда маленький самолет ком-
пании Berjaya Air доставил нас на маленький зе-
леный остров Тиоман. При выходе из крохотно-
го аэропорта, более похожего на большой дере-
венский дом, нас уже ждал автобус из отеля с тем 
же названием - Berjaya... Через 10 минут неторо-
пливой поездки по деревенским улочкам мы 
уже въехали на территорию отеля. Слева возвы-
шались горы с непроходимыми джунглями, на 
верхушках гор белели облака, а справа  - сине-
ло море и ослепительно сверкал золотой песок...

Приветливый персонал помог нам разме-
ститься в наших номерах, а нам не терпелось 
исследовать территорию отеля  и пляж. Несмо-
тря на то, что мы уже не впервые  в Малайзии, 
то, что мы увидели, превзошло наши ожидания: 
чистейшее море бирюзового цвета, мягкий пе-
сочек, пальмы, бананы и кокосы. Территория 
отеля с детскими площадками – большая, а для 
того, чтобы перемещаться по ней, можно зака-
зать специальный автобус, который бесплатно 
доставит вас в любое место. 

Если желаете спокойного уединенного се-
мейного отдыха – езжайте на Тиоман!  Одна из 
главных особенностей острова: это  подводный 
мир, богатый множеством удивительных рыб и 
кораллов – простор для дайвера. Мы провели на 
острове полторы недели – этого вполне хвати-
ло, чтобы отвлечься от работы, расслабиться и 
восстановить силы для дальнейших приключе-
ний. А затем, согласно тщательно разработанно-
му плану моего мужа, мы полетели в Сингапур.

Сингапур - один из самых необычных стран– 
городов Азии, также находится в числе наибо-
лее экологически чистых городов мира. Круп-
нейший торговый центр региона и мировой 
морской порт, он, со времен своего основания, 
привлекает к себе внимание миллионов гостей 
со всего света. Поэтому выбирая для отдыха 
о.Тиоман, нам очень хотелось воспользоваться 
возможностью посетить и Сингапур (полет от 
Тиомана до Сингапура длится всего 40 минут).

Старые колониальные кварталы и ультрасо-
временные небоскребы, храмы и зеленые пар-
ки, оживленные торговые улицы - все переме-
шано в Сингапуре на относительно неболь-
шой территории. Удивительно, как это все гар-
монично вписывается в общую архитектуру 
города.   

Наш отель находился неподалеку на набе-
режной реки Сингапур, в деловом центре горо-

Музей терракотовых воинов, самая высокая в 
Сингапуре смотровая башня Скай Тауэр, много-
численные сады с фонтанами и более 3 км пля-
жей с белоснежным песком (его сюда регуляр-
но завозят с островов Океании!). Автомобиль-
ное движение на Сентозе запрещено, здесь кур-
сируют только специальные туристические ав-
тобусы, но зато на острове проложено более 50 
км пешеходных и велосипедных дорожек. 

Так как за один день обойти весь остров Сен-
тоза достаточно тяжело, мы выбрали самые по-
пулярные достопримечательности. Сначала по-
сетили смотровую площадку в виде льва Мерли-
она, откуда весь город виден как на ладони. Ста-
туя Мерлион с головой льва и туловищем рыбы  
является символом Сингапура (в переводе с ма-
лайского Сингапур - это «город льва»).,. Надо 
признаться, что зрелище впечатляющее! Затем 
прокатились на башню Скай Тауэр, которая на-
помнила нам телевышку на алматинском Кок-
тюбе, зашли в кинотеатр виртуальной реально-
сти «Синемания». Поразил ультрасовременный 
развлекательный комплекс «Имейджис оф Син-
гапур Эксибишн» – было здорово окунуться в 
викторианскую эпоху, когда Сингапур был бри-
танской колонией. Каждая часть комплекса по-
священа определенному историческому отрез-
ку времени, там же расположен Музей восковых 
фигур, а чуть дальше - культурно-исторический 
парк «Деревня Династии Танг». Все это сделало 
ознакомление с историей Сингапура не просто 
полезным, а увлекательным процессом. 

Подводя итоги, могу с уверенностью заявить, 
что отпуск удался. Впечатления, оставленные 
Сингапуром, до сих пор с нами. Это очень инте-
ресный и своеобразный город, вот только, что-
бы познакомиться с ним поближе, нужно прове-
сти там не меньше недели. Что же, следующий 
отпуск не за горами!

Айнаш Ким,
Департамент экономики 

и планирования бюджета

дВе страНы В одНоЙ поездке
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TwO COunTRIES In OnE TRIP

In March my family decided to have a rest 
on the sea and we chose to go to Malaysia. We 
heard a lot about its wonderful nature, purest 
water and gold sands - all those things that one 
likes to enjoy after those chilly days in Almaty… 
As the monsoon season had not yet started in 
the eastern coast of Malaysia, we decided to fly 
to a small island, Tioman, in the South China 
Sea. 

We flew to Tioman through Malaysia’s 
capital, Kuala lumpur, from which we took 
a little plane of Berjaya Air to a small green 
island of Tioman. We left a tiny airport, which 
looked more like a big country house, and 
saw a bus from the hotel bearing the same 
name - Berjaya... In 10 minutes of a slow ride 
on the village streets, we came to the hotel 
territory. On the left we saw mountains with 
impenetrable jungles and white clouds on 
mountain tops, and on the right – a blue sea 
and shining golden sand…

Affable staff helped us settle in our rooms, 
and we were impatient to walk around the 
hotel grounds and the beach. Though it was 
not our first time in Malaysia, the things we 
saw were above our expectations: the purest 
turquoise blue sea, soft sand, palms, bananas 
and coconuts. The hotel territory with 
playgrounds was large and to move around it 
you need to use a free bus that will take you to 
any place. 

If you want to have a quiet private family 
holiday – go to Tioman!  One of the key features 
of the island is its undersea world full of many 
various fish and staghorns – a diver's paradise. 
We spent a week and a half on the island and 
that was enough to take mind off the job, relax 
and restore our strength for further adventures. 
Then, following my husband’s detailed plan, 
we flew to Singapore.

Singapore is one of the most unusual 
countries and cities of Asia, which is also 
among the cleanest cities of the world. Being 
the biggest commercial center in the region 
and a world sea port, it has been attracting 
millions of guests from all over the globe since 
its foundation. That’s why when we were 
choosing Tioman Island for our sea rest, we 
were still planning to take this opportunity and 
to see Singapore as well (a flight from Tioman 
to Singapore lasts only 40 minutes).

Old colonial districts and ultramodern 
skyscrapers, churches and green parks, lively 
shopping streets – all is mixed in Singapore 
in a relatively little area. It is amazing how all 
of it looks so harmonious with the overall city 
architecture.   

Our hotel was located close to the 
Singapore river bank in the city business 
center. As planned, on the following day we 
went to the Singapore zoo. The zoo impressed 

us with its sizes. All was thought out to the last 
detail to make every visitor regardless of his 
age feel comfortable and good. The same is 
true for animals! It’s a feature of the Singapore 
zoo that it completely lacks any lattices 
and fences around animals' cages, while the 
animal species are more than 2,000. Designed 
with great skill, the zoo simply separates 
spectators from animals with natural barriers 
that do not strike the eye and provide free 
living conditions for animals. Here they also 
run night safaris through the most interesting 
corners of the zoo and the adjacent forest. Not 
only our daughter, but also we – the adults, 
were very delighted with our visit to the zoo!

On the following day we went to the 
entertainment island Sentosa: by metro first, 
and by monorail on the way back. For your 
information: Sentosa island is a small (3 sq. 
km) resort island southward from the main 
island. Being a recognized recreation and 
entertainment center, Sentosa has a large 
number of parks, attractions, sports grounds 
and other entertainments for any age. It is 
the place for the fort Siloso, the amusement 
park Volcanoland, famous musical fountains, 
the Museum of Singapore Founders, the 
Museum of Rare Stones, the Sea Museum, the 
Butterfly and Insect Park (with more than 5.5 
thousand species), the Flower Terrace and 
the Spices Garden, the Waxwork Museum, 
the oceanarium Underwater World with a 
100m long transparent underwater tunnel 
and a dolphin lagoon. It also includes a virtual 
reality cinema Cinemania, a state-of-the-art 
entertainment complex Images of Singapore 
Exhibition, a cultural historical park Village 
of Tang Dynasty, the Museum of Terra-Cotta 
Soldiers, the highest watchtower in Singapore 
– Sky Tower, numerous gardens with fountains 

and more than 3 km of beaches with snow-
white sand (which is regularly delivered to 
this place from Oceania islands!). Car traffic 
is prohibited on Sentosa, only special tourist 
buses cross its territory; however the island has 
more than 50 km of walkways and cycle lanes. 

As it is quite difficult to visit all parts of 
Sentosa in one day, we visited only the most 
popular ones. First we visited a viewing point 
in the form of Merlion lion from where the city 
spreads before your eyes. The statue of Merlion 
with a lion head and a fish body is a symbol of 
Singapore (Singapore is translated from Malay 
as the “lion’s city”)… I must say, the sight was 
impressive! Then we rode to the Sky Tower 
which resembled the TV aerial on Almaty’s 
Koktobe, and went to the virtual reality cinema 
Cinemania. We were amazed at the state-of-
the-art entertainment complex Images of 
Singapore Exhibition: it was great to go back to 
Victorian times, when Singapore was a British 
colony. Each part of the complex is devoted to 
a certain historical period. It also includes the 
Waxwork Museum, with the cultural historical 
park Village of Tang Dynasty located a little 
bit farther. All of it made the acquaintance 
with Singapore’s history not only useful, but 
fascinating as well. 

To summarize I can say with certainty that 
our vacation was great. The impressions from 
Singapore are still in our memories. It’s a very 
interesting and unique city, but in order to 
learn it better, you will need about a week. Well, 
the next vacation is not too far away!

Ainash Kim,
Department of Economics, 

Planning and Budgets
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«қазақша дұрыс сөйлейік» 
рубрикасының жалғасы ретінде 
біз сіздердің назарларыңызға 
қазақ тілінде, сондай-ақ орыс 
тілінде де кездестіруге болатын 
мақал-мәтелдердің кішігірім топ-
тамасын ұсынамыз.

Продолжая рубрику «Правильно 
говорим по-казахски» мы 
предлагаем вашему вниманию 
небольшую подборку пословиц, 
которые можно встретить как в 
казахском, так и в русском языках.

To continue our column “Speaking 
good Kazakh” we would like to sug-
gest to you a little selection of prov-
erbs that can be found both in Ka-
zakh and Russian languages.

Басқа пәле тілден. 

Ештен кеш жақсы. 

Үндемеген үйдей пәледен құтылады. 

Берместің асы піспес, қазаны оттан 
түспес. 

Жарқырағанның бәрі алтын емес. 

Әзілің жарасса, атаңмен ойна. 

Нар жолында жүк қалмас. 

Айна айна емес, халық  - айна. 

Білімі жоқ ұл – жұпары жоқ гүл. 

Талапты бала – талпынған кұстай. 

Әр елдін салты басқа, иттері 
қарақасқа. 

Көп айтса көндік, жұрт айтса болдық.

Жіптің ұзыны, сөздің қысқасы жақсы. 

Айтылған сөз – атылған оқпен бірдей.

Бәле  – тілден. 

Ойнап айтсаң да ойланып айт.

Арзанның жілігі татымас. 

Тазалық – тамаша әсемдік. 

Не ексең, соны орарсың. 

Біреу білмегенді біреу біледі. 

Шын шеберде мін болмас. 

Көз – қөңіл айнасы. 

Талабы жоқ жас – қанаты жоқ құс. 

Бақыт кілті – еңбекте. 

Язык мой – враг мой. 

Лучше поздно, чем никогда.

Молчание от самой большой беды из-
бавляет. 

У скупого обед не сварится, пока гость 
не уйдет. 

Не все золото, что блестит. 

Если шутка уместна, и с отцом шути. 

На пути верблюда груз не залежится. 

Зеркало правды – народ. 

Человек без знаний, что цветы без запаха.

Толковый сын, что птица, готовая к взлету. 

У каждого народа свои традиции, и со-
баки разные.

Где большинство, там и правда. 

Веревка хороша длинная, а речь – короткая.

Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. 

Беда голове от языка. 

Хоть и в шутку, говори подумав.

Дешево купил - да себя обманул. 

Чистота - лучшая краса.

Что посеешь, то и пожнешь. 

Если что-то не знает один, знает дру-
гой. 

Дело мастера боится. 

Глаза – зеркало души. 

Человек без цели – что птица без кры-
льев.

Ключи к счастью – в труде.

My tongue is my enemy.

Better late than never.

Silence saves from biggest troubles.

A greedy man will be cooking his dinner 
until his guest lefts.

All is not gold that glitters.

If a joke is appropriate, you can play it 
even on your father.

No load will stay for long on a camel’s way.

People are the mirror of truth.

A man without knowledge is like flowers 
without smell.

A smart son is like a bird prepared to fly.

Each nation has different traditions, and 
even its dogs are different.

Majority determines the truth.

Rope can be long, but speech must be short.

A word spoken is past recalling.

Your tongue can bring troubles to your head.

Think before speaking, even if you are saying a 
joke.

By buying things for cheap you can cheat 
yourself.

Purity is the best beauty.

As you sow you shall mow.

Even unknown things are known to 
someone.

He works best who knows his trade.

Eyes are the window to the soul.

A man without a goal is like a bird without 
wings.

labor is the key to happiness.


