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PetroKazakhstan Group of Companies consists of five business 
units: the upstream represented by PetroKazakhstan Kumkol 
Resources JSC, the downstream represented by PetroKazakhstan 
Oil Products LLP, the corporate services business unit 
represented by Almaty Branch of PetroKazakhstan Overseas 
Services Inc., the marketing and transportation business unit 
and the joint ventures business unit.

PetroKazakhstan holds a 50% share in two joint ventures 
(JV) operating in the South Turgai oil basin. Its partner in 
JV Kazgermunai LLP is EP KazMunaiGas JSC, and in Turgai 
Petroleum JSC - LUKoil Overseas Kumkol B.V.

Behind PetroKazakhstan's success stand strong shareholders 
represented by two national companies1 - NC KazMunaiGas 
on the part of Kazakhstan and China National Petroleum 
Corporation.  High professionalism of managers representing 
both leaders of the oil and gas industry allows to meet strategic 
development objectives of PetroKazakhstan in a successful and 
timely manner.

Petrokazakhstan is an oil and gas group 
of companies which covers: geological 
exploration, development of oilfields, 
production of oil and gas, refining, acquisition 
of oilfields and sale of crude oil. 

1 indirectly
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«ПетроҚазақстан» компаниялар тобы бес бизнес-
бөлімшеден құралады, олар: өндіруші - «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» АҚ, қайта өңдеуші - «ПетроҚазақстан Ойл 
Продактс» ЖШС, корпоративтік қызметтер көрсету бөлімшесі 
- «ПетроҚазақстан Оверсиз Сервисез» АФ, маркетинг және 
тасымалдау бөлімшесі, сондай-ақ бірлескен кәсіпорындар 
бөлімшесі. 

«ПетроҚазақстан» сондай-ақ Оңтүстік Торғай мұнайлы 
бассейнінде қызметін жүзеге асыратын екі бірлескен 
кәсіпорында (БК) 50% үлеске ие. «Қазгермұнай» БК» ЖШС-
індегі компанияның серіктесі - «ҚазМұнайГаз БӨ» АҚ, ал 
«Торғай-Петролеум» АҚ-да - «ЛУКойл Оверсиз Құмкөл Б.В.». 

«ПетроҚазақстан» компаниясының табысқа жетуінің 
негізі - екі ұлттық компания1 - қазақстандық «ҚазМұнайГаз» 
ҰК және «Қытай Ұлттық Мұнай-Газ Корпорациясы» болып 
табылатын мықты акционерлері. Мұнай-газ саласының екі 
көшбасшысының жоғары кәсіпқойлығы «ПетроҚазақстан» 
компаниясының дамуының стратегиялық міндеттерін 
табыспен әрі уақтылы шешуге мүмкіндік беріп отыр.   

«ПетроҚазақстан» - геологиялық барлау, кен 
орындарын игеру, мұнай мен газды өндіру, 
сондай-ақ кен орындарын сатып алу және 
шикі мұнайды сатумен айналысатын мұнай-
газ компаниясы.

1 жанама түрде
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Группа компаний «ПетроКазахстан» состоит из пяти 
бизнес-подразделений: добывающего - АО «ПетроКазахстан 
Кумколь Ресорсиз», перерабатывающего - ТОО 
«ПетроКазахстан Ойл Продактс», подразделения по 
корпоративным услугам - АФ «ПетроКазахстан Оверсиз 
Сервисез», подразделения маркетинга и транспортировки,      
а также подразделения совместных предприятий.

«ПетроКазахстан» владеет 50%-ной долей в двух 
совместных предприятиях (СП), осуществляющих 
деятельность в Южно-Тургайском нефтеносном бассейне. 
Партнер компании в ТОО «СП «Казгермунай» -  
АО «РД КазМунайГаз», а в АО «Тургай-Петролеум» -                     
«ЛУКойл Оверсиз Кумколь Б.В».

Основа успеха «ПетроКазахстан» - сильные акционеры, 
в лице двух национальных компаний1 - казахстанской                      
АО «РД КазМунайГаз» и «Китайской Национальной Нефтяной 
Корпорации». Высокий профессионализм обоих лидеров 
нефтегазовой отрасли позволяет успешно и своевременно 
решать стратегические задачи развития «ПетроКазахстан».

«ПетроКазахстан» - нефтегазовая 
группа, в сферу деятельности которой 
входят: геологоразведка, разработка 
месторождений, добыча нефти и газа, 
переработка, приобретение месторождений 
и продажа сырой нефти. 

1 опосредованно
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UPSTREAM

МҰНАЙ ӨНДІРУ           

ДОБЫЧА НЕФТИ
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The operated upstream business unit includes the following 
oilfields: Kumkol South, South Kumkol, Kyzylkiya, Aryskum, 
Maibulak, East Kumkol, North Nuraly, South West Karabulak, 
Karavanchi, North West Kyzylkiya, Doszhan, Zhamansu, as well 
as oilfield groups under licenses 1928 and 1057. The oilfields 
developed by the company through JVs include Kumkol North, 
East Kumkol, Akshabulak, Nuraly and Aksai. 

In 2013 PetroKazakhstan Inc. produced 5.324 million tons 
of oil, including a 50% share in JVs - Kazgermunai and Turgai-
Petroleum. This includes the total actual production of the 
operated upstream in the amount of 2.943 million tons,             
50% of JV Turgai-Petroleum's production - 0.828 million tons 
and 50% of JV Kazgermunai's production - 1.554 million tons 
respectively. 

In 2013 45 exploration wells were drilled with the exploration 
drilling success ratio of 67%. According to the report of the 
independent auditor McDaniel, the increment in P1 oil reserves 
was 1.646 million tons in contract area 1057, 0.449 million 
tons in South West Karabulak oil field and 0.352 million tons                         
in contract area 1928.

Petrokazakhstan kumkol resources JSC (Pkkr) 
is an oil producing company established in 
the republic of kazakhstan and engaged in 
development of oilfields and blocks in South 
turgai basin. 
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Өндіруші бөлімшенің бақылауындағы мұнай кен орындары 
тобына мыналар кіреді: Құмкөл Оңтүстік, Оңтүстік Құмкөл, 
Қызылқия, Арысқұм, Майбұлақ, Шығыс Құмкөл, Солтүстік 
Нұралы, Оңтүстік-Батыс Қарабұлақ, Қараваншы, Солтүстік-
Батыс Қызылқия, Досжан, Жамансу, сондай-ақ 1928 
және 1057 лицензиялары бойынша кен орындары тобы. 
Компанияның БК арқылы өндірілетін мұнай кен орындарына 
Құмкөл Солтүстік, Шығыс Құмкөл, Ақшабұлақ, Нұралы және 
Ақсай кен орындары жатады. 

«Қазгермұнай» БК және «Торғай-Петролеум» АҚ-дағы 
компанияларындағы 50% үлесті қосқанда, 2013 жылы 
«ПетроҚазақстан Инк.» 5,324 млн. тонна мұнай өндірді.   
Соның ішінде ПҚҚР-дың бақылау астындағы топтың нақты 
өнімі 2,943 млн. тонна, «Торғай-Петролеум» өнімінің                       
50 пайызы - 0,828 млн. тонна, «Қазгермұнай» өнімінің                     
50 пайызы - 1,554 млн. тонна құрады. 

2013 жылы 45 барлау ұңғымасы бұрғыланды, олардың 
барлаушылық бұрғылануының сәттілік коэффициенті 67% 
болды. McDaniel тәуелсіз аудитордың есебіне сәйкес,              
1057 келісімшарттық аумағында P1 категориялы 
мұнай қорының өсімі 1,646 млн.тонн құрады, Оңтүстік-
Батыс Қарабулақ кенішінде - 0,449 млн. тонна, ал 1928 
келісімшарттық аумағында - 0,352  млн. тонна.  

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 
(ПҚҚР) - Қазақстан Республикасында 
тіркелген және Оңтүстік Торғай алабындағы 
мұнай кен орындары мен барлау блоктарын 
игеруді жүзеге асыратын мұнай өндіруші 
компания. 
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 В группу контролируемых подразделением добычи 
месторождений входят: Кумколь Южный, Южный Кумколь, 
Кызылкия, Арыскум, Майбулак, Восточный Кумколь, 
Северный Нуралы, Юго-Западный Карабулак, Караванчи, 
Северо-Западный Кызылкия, Досжан, Жамансу, а также 
группы месторождений по лицензиям 1928 и 1057. 
Месторождения, разрабатываемые компанией через 
СП, включают Кумколь Северный, Восточный Кумколь, 
Акшабулак, Нуралы и Аксай. 

В 2013 году «ПетроКазахстан Инк.» добыла 5,324 млн.
тонн нефти, включая 50% долю в СП - «Казгермунай» и 
«Тургай Петролеум». Из них суммарная фактическая добыча 
подконтрольной группы ПККР составила 2,943 млн.тонн,  
50% добычи в СП «Тургай Петролеум» - 0,828 млн.тонн, 
50% добычи в СП «Казгермунай» - 1,554 млн.тонн 
соответственно. 

В 2013 году было пробурено 45 разведочных скважин 
с коэффициентом успешности разведочного бурения 
67%. Согласно отчету независимого аудитора McDaniel, 
прирост запаса нефти по категории P1 составил 1,646 млн.
тонн на контрактной территории 1057, 0,449 млн.тонн на 
месторождении Юго-Западный Карабулак и 0,352 млн.тонн 
на контрактной территории 1928.

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» 
(ПККР) – нефтедобывающая компания, 
зарегистрированная в Республике 
Казахстан и осуществляющая разработку 
нефтяных месторождений и блоков в Южно-
Тургайском бассейне.
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DOWNSTREAM 

ҚАЙТА ӨҢДЕУ
 

ПЕРЕРАБОТКА
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Built in 1985 the refinery is the newest one among the three 
Kazakhstani refineries. The refinery accounts for around 30% of 
the total volume of oil products produced in the RK. 

In 2013 the refinery processed 4.857 million tons of crude oil, 
which is 104 thousand tons higher than the volume processed 
in 2012. In 2013 production of high-octane gasolines was             
723 thous. tons, the processing depth was 75% and the light 
oil product yield was 58%. The refinery increased its output of 
liquefied gas, diesel fuel, fuel oil, and vacuum gas oil.  

Following the industrial innovative development strategy of 
the Republic of Kazakhstan which determines development 
of domestic oil refineries, PKOP is implementing a large scale 
project - the Shymkent Refinery Modernization and Revamp. 
Within the framework of this project the refinery commenced 
construction of a Naphtha Isomerization Unit in accordance 
with the Integrated Development Plan for Oil Refineries of the 
Republic of Kazakhstan and the RK State Program for Forced 
Industrial Innovative Development. 

The Project covers construction of 7 new process units and 
revamp of 3 existing units. It is expected that PKOP will make 
transition to production of top-quality and safe high-octane 
gasoline complying with environmental classes K4 and K5 as 
per requirements of the Customs Union Technical Regulation as 
early as in 2016. 

Petrokazakhstan oil Products llP (PkoP) is an 
oil refinery in South Kazakhstan Oblast located 
near Shymkent city. 
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1985 жылы тұрғызылған зауыт Қазақстандағы үш мұнай 
өңдеу зауытының ішіндегі ең жаңасы болып табылады. Зауыт 
Қазақстан Республикасындағы мұнай өнімдері өндірісінің 
жалпы көлемінің 30%-ға жуығын қамтамасыз етеді.

2013 жылы 4.857 млн. тонна шикізат өңделді, бұл 2012 ж. 
көрсеткіштен 104 мың тоннаға көбірек. 2013 жылы жоғары 
октан бензиндерін өндіру 723 мың тоннаны құрады, қайта 
өңдеудің тереңдігі 75 пайызға дейін жетті, ал жеңіл мұнай 
өнімдерін шығару 58 пайызды құрады. Зауыт сұйылтылған 
газды, дизельдік отынды, мазут және вакуумдық газойльді 
шығару көлемін арттырды. 

Отандық  МӨЗ-дерді дамуын анықтайтын Қазақстан 
Республикасының индустриалдық-инновациялық даму 
стратегиясына сәйкес ПҚОП «Шымкент МӨЗ жаңғырту және 
қайта құру» ауқымды жобасын жүзеге асыруда. Бұл жобаның 
аясында МӨЗ-де нафтаны изомерлеу қондырғысының 
құрылысы Қазақстан Республикасының мұнай өңдеу 
зауыттары дамуының кешенді жоспарына сәйкес, сол сияқты 
ҚР жылдамдатып индустриалды-инновациялық дамыту 
Мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде басталды. 

Жоба аясында 7 жаңа технологиялық қондырғылардың 
құрылысы, сонымен қатар қолданыстағы 3 қондырғыны 
қайта жаңғырту қамтылған. Сөйтіп, 2016 жылға қарай ПҚОП 
Кедендік Одақтың Техникалық регламентінің талаптары 
бойынша К4 және К5 экологиялық кластарға сәйкес болатын 
сапалы және қауіпсіз жоғары октанды жанармайды өндіруге 
көшеді деп күтілуде.   

«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС 
(ПҚОП) - Оңтүстік Қазақстан облысында, 
Шымкент қаласына жақын орналасқан 
мұнай өңдеу зауыты. 
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Построенный в 1985 году, завод является самым новым 
из трех НПЗ Казахстана. Завод обеспечивает около 30% от 
общего объема производства нефтепродуктов в РК. 

В 2013 году на НПЗ переработано 4,857 млн.тонн сырья, 
что на 104 тыс.тонн больше переработки 2012 года.                            
В 2013 году выработка высокооктановых бензинов составила 
723 тыс.тонн, глубина переработки - 75%, а выход светлых 
нефтепродуктов - 58%. Завод увеличил объемы выработки 
сжиженного газа, дизтоплива, мазута и вакуумного газойля.  

Следуя стратегии индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан, определяющей развитие 
отечественных нефтеперерабатывающих заводов, 
ПКОП реализует масштабный проект «Модернизация и 
реконструкция Шымкентского НПЗ». В рамках этого проекта 
начато строительство установки изомеризация нафты 
на НПЗ в соответствии с Комплексным планом развития 
нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан 
и Государственной программой по форсированному 
индустриально-инновационному развитию РК. 

В рамках Проекта предусмотрено строительство 7 новых 
технологических установок, а также реконструкция 
3 существующих установок. Ожидается, что в 2016 году 
завод осуществит переход на производство качественного и 
безопасного высокооктанового бензина, соответствующего 
экологическим классам К4 и К5 согласно требованиям 
Технического регламента Таможенного союза. 

ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» 
(ПКОП) - нефтеперерабатывающий завод, 
расположенный в Южно-Казахстанской 
области недалеко от г.Шымкент. 
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MARKETING AND 
TRANSPORTATION 

МАРКЕТИНГ ЖӘНЕ 
ТАСЫМАЛДАУ

МАРКЕТИНГ И 
ТРАНСПОРТИРОВКА
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Oil produced in South Turgai oil basin is transported for 
sale both inside and outside Kazakhstan. 56% of oil is sold 
domestically for further processing. 

The Company preserves its position as one of the leading 
shippers in Kazakhstan with the total rolling stock fleet                       
of 2,300 rail tank cars. 

The company provides quality services of a rail tank car 
operator to tolling companies, including timely supply of rail 
tank cars for oil product transportation, maintenance control 
for the entire rolling stock, timely supply of rail cars for loading, 
parking of rail tank cars, issue of loading documentation and 
implementation of scheduled repairs. 

Thanks to a well-organized system of cargo transportations, 
efficient utilization of the company’s rolling stock, and absence 
of violations and criticism from state authorities, the company 
has a reputation of a stable long-term partner in the oil product 
transportation area. 

kumkol crude oil is highly valued at the 
international market and its quality 
corresponds to the international reference 
crude oil grade - Brent. 
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Оңтүстік Торғай мұнайлы бассейнінде өндірілген мұнай 
Қазақстанда да, сондай-ақ республикадан тысқары жерлерде 
де саудаға өткізіледі. Сонымен бірге, ішкі мұнайдың 56% 
өңдеу мақсатында ішкі нарыққа жіберіледі.

Жалпы құрамы 2300 бірлікті құрайтын жылжымалы 
паркті иеленетін «ПетроҚазақстан»  компаниялар тобы 
Қазақстанның жүк жөнелтушілерінің ішінде көшбасшы 
компаниялардың бірі болып табылады. 

Компания өңделме компанияларға вагондар 
операторының сапалы қызметтерін ұсынады, соның ішінде 
мұнай өнімдерін тасымалдау үшін вагондарды уақтылы 
жеткізу, барлық жылжымалы құраманы ұстауды қадағалау, 
құятын вагондарды уақтылы жеткізу, вагондарды бөлек 
тұрғызу, вагондарды тиеуге ресімдеу және жоспарлы 
жөндеуді жүргізу. 

Жүк жөнелтудің жөнге салынған жүйесінің, компанияның 
жылжымалы құрамын тиімді пайдаланудың, мемлекеттік 
органдардан ескертпелердің болмауының арқасында 
компания мұнай өнімдерін жөнелту саласында өзінің беделін 
тұрақты, ұзақ мерзімді серіктес ретінде сақтап келеді.      

Құмкөл мұнайы халықаралық нарықта 
жоғары бағаланады және сапасы жағынан 
халықаралық «Брент» мұнай эталонына сай 
келеді. 
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Добытая в Южно-Тургайском нефтеносном бассейне нефть 
транспортируется для продажи как в Казахстане, так и за 
пределами республики. При этом 56% нефти реализуется на 
внутреннем рынке для дальнейшей переработки. 

Группа «ПетроКазахстан» является одним из лидеров среди 
грузоотправителей Казахстана с общим парком подвижного 
состава в 2300 единиц. 

Компания предоставляет качественные услуги 
оператора вагонов для давальческих компаний, включая 
своевременную поставку вагонов для транспортировки 
нефтепродуктов, контроль содержания всего подвижного 
состава, своевременную подачу под налив, размещение 
вагонов на отстой, а также оформление под погрузку и 
проведение плановых ремонтов. 

Благодаря налаженной системе грузоперевозок, 
эффективному использованию подвижного состава 
компании, компания имеет репутацию стабильного 
долгосрочного партнера в сфере грузоперевозок 
нефтепродуктов. 

Кумкольская нефть высоко котируется 
на международном рынке и по качеству 
соответствует международному эталону 
нефти «Брент». 
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PetroKazakhstan annually allocates significant funds on 
environmental protection measures and implementation of 
resource saving technologies and processes complying with 
international standards.

The company also allocates funds for implementation of 
projects focused on reduction of production waste volumes 
disposed to the environment.

The company successfully implements environmental 
protection programs and projects mitigating the impact 
of its operations on the environment, personnel and 
communities. One of the vivid achievements of the company is 
implementation of the Gas Utilization program. 

PetroKazakhstan was among the first oil producing companies 
in Kazakhstan to implement the Gas Utilization program which 
allowed it to successfully utilize associated gas by producing 
electric power and re-injecting gas into reservoirs to maintain 
reservoir pressure. Implementation of the gas utilization 
program reduced emissions of contaminants to the atmosphere 
almost by half. 

health, safety and environmental protection 
(hSe), commitment to sustainable 
development principles of the company, 
local population and the republic of 
kazakhstan, and implementation of 
health, safety and environment standards 
are priority areas of Petrokazakhstan 
operations. 
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All environmental measures receive necessary approvals from 
the RK Ministry of Environment and Water Resources and are 
implemented in full volume as scheduled.

By initiative of PetroKazakhstan a Working Group for health, 
safety and emergency matters was established among oil 
companies under the auspices of KAZENERGY Association          
in 2013. 

Also in 2013 the company developed and implemented an 
employee award program for reported near misses, unsafe 
conditions or acts. This program is aimed to develop in 
PetroKazakhstan employees an adequate attitude to safety 
matters, to enhance their HSE awareness, and to gain safe 
behavior skills for accident prevention. The program encourages 
employees' contribution to improvement of the HSE situation at 
the company and enables employees to report near misses and 
to take actions to prevent incidents. 

All business units of the company implemented a unified HSE 
management system.

Operations of production business units of PetroKazakhstan 
comply with requirements of international standards          
OHSAS 18001:2007 and ISO 14001:2004. 
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«ПетроҚазақстан» жыл сайын табиғат қорғау шараларына, 
халықаралық стандарттарға сай келетін ресурс үнемдеуші 
технологиялар мен үдерістерді ендіруге айтарлықтай 
қаражат бөліп отырады. 

Компания сонымен бірге қоршаған ортаға өндірістік 
шығарындыларды орналастыру көлемдерін азайтуға 
бағытталған жобаларды іске асыруға көлемді қаражат 
бөлуде.

Компания өз өндірістік қызметінің қоршаған ортаға, 
қызметкерлер мен халыққа келтіретін ықпалын азайтуға 
мүмкіндік беретін қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 
бағдарламалар мен жобаларды сәтті іске асыруда. 
Компанияның нағыз жетістіктерінің бірі газды кәдеге жарату 
жөніндегі бағдарламасы болып табылады. 

«ПетроҚазақстан» компаниясы Қазақстандағы мұнай 
өндіру компанияларының ішіндегі электр энергияны 
өндіру кезінде ілеспе газды пайдалана отырып, оны қаттағы 
қысымды қалпында ұстау үшін газды қатқа айдай отырып 
кәдеге жарату бойынша бағдарламаны сәтті іске асырған 
компаниялардың бірі болып табылады. Газдың кәдеге 
жаратылуы атмосфераға ластайтын заттектер шығаруды іс 
жүзінде 2 есе азайтуға мүмкіндік берді. 

Қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны 
қорғау (ҚЕҚОҚ), компанияны, жергілікті 
халықты және Қазақстан Республикасын 
тұрақтылықпен дамытуға ұмтылыс, 
қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған 
ортаны қорғау стандарттарын ендіру 
«ПетроҚазақстан» компаниясы үшін 
өндірістік қызметтің басым бағыттарының 
бірі болып табылады. 
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ҚР қоршаған ортаны қорғау және су ресурстары 
министрлігімен келісілген іс-шаралардың барлығы толық 
көлемде және белгіленген мерзімдерде іске асырылады.  

Сонымен қатар, «KAZENERGY» Қауымдастығының 
құрамына кіретін мұнай компаниялардың арасында 
«ПетроҚазақстанның» бастамасы бойынша 2013 жылы 
Қауіпсіздік, еңбекті қорғау, денсаулық сақтау және төтенше 
жағдайлар жөніндегі жұмыс тобы құрылды.

Сондай-ақ, 2013 жылы «Қызметкерлерді әлеуетті қауіпті 
жағдайлар, қауіпсіз емес жағдайлар және әрекеттер 
туралы хабарламалар үшін көтермелеу бағдарламасы» 
құрастырылды әрі күшіне енді. Бұл Бағдарлама 
«ПетроҚазақстан» қызметкерлеріне қауіпсіздік мәселелеріне 
тиісті көзқараспен қарауға, ҚЕҚОҚ мәселелері бойынша 
біліктілігін арттыруға, сондай-ақ жазатайым оқиғалардың 
алдын алу үшін қауіпсіз әрекет жасау дағдыларын 
қалыптастыруға мүмкіндік береді.    

Компанияның барлық бөлімшелерінде ҚЕҚОҚ-ты 
басқарудың бірыңғай жүйесі енгізілді. 

«ПетроҚазақстан» компаниясының өндірістік 
бөлімшелерінің қызметі OHSAS 18001:2007 және                            
ISO 14001:2004 халықаралық стандарттарының талаптарына 
сәйкес. 
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«ПетроКазахстан» ежегодно выделяет значительные 
средства на природоохранные мероприятия, внедрение 
ресурсосберегающих технологий и процессов, отвечающих 
международным стандартам. 

Компания также выделяет средства на осуществление 
проектов, направленных на сокращение объемов 
размещения производственных отходов в окружающей 
среде.

Компания успешно реализует программы и проекты по 
охране окружающей среды, позволяющие минимизировать 
воздействие ее производственной деятельности на 
окружающую среду, персонал и население. Одним из ярких 
достижений компании является реализация программы по 
утилизации газа. 

«ПетроКазахстан» одной из первых среди добывающих 
нефтяных компаний в Казахстане внедрила программу по 
утилизации газа, которая позволила успешно утилизировать 
попутный газ путем производства электроэнергии и 
обратной закачки газа в пласт для поддержания пластового 
давления. Реализация данной программы позволила 
практически в 2 раза снизить выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу. 

Безопасность, охрана труда и окружающей 
среды (БОТОС), приверженность принципам 
устойчивого развития компании, местного 
населения и Республики Казахстан, 
внедрение стандартов безопасности, 
охраны труда и окружающей среды 
являются для «ПетроКазахстан» 
приоритетными направлениями 
производственной деятельности. 
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Все природоохранные мероприятия проходят 
необходимые согласования с Министерством окружающей 
среды и водных ресурсов РК и реализуются в полном объеме 
и в установленные сроки.

По инициативе «ПетроКазахстан» в 2013 году создана 
Рабочая группа по вопросам безопасности, охраны труда, 
здравоохранения и чрезвычайных ситуации среди нефтяных 
компаний, входящая в состав Ассоциации «KAZENERGY». 

Также в 2013 году в компании разработана и внедрена 
«Программа поощрения работников за сообщения о 
потенциально опасных ситуациях, небезопасных условиях/
действиях». Данная Программа способствует формированию 
у работников «ПетроКазахстан» надлежащего отношения 
к вопросам безопасности, повышению осведомленности 
в вопросах БОТОС, а также приобретению навыков 
безопасного поведения для предупреждения несчастных 
случаев. Программа поощряет вклад работников 
в улучшение состояния БОТОС в компании путем 
предоставления ими информации о потенциальных 
несчастных случаях и совершения действий, направленных 
на их предотвращение. 

Во всех бизнес-подразделениях компании внедрена 
единая система управления БОТОС.

Деятельность производственных подразделений 
«ПетроКазахстан» соответствует требованиям 
международных стандартов OHSAS 18001:2007 и                        
ISO 14001:2004. 
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Compliance with CSR principles is a priority not only for the 
top management, but for every employee of PetroKazakhstan. 
Such style of work gives satisfaction and benefit to all parties: 
government, employees and members of their families, 
consumers of goods, local communities, and shareholders.

The basis of PetroKazakhstan’s social responsibility is ensuring 
work safety for company employees, protection of employee 
health through a medical insurance system, development of 
human resources through development and training programs, 
and environmental protection through implementation of an 
integrated management system. 

PetroKazakhstan recognizes its entire social responsibility 
to population of Kyzylorda and South Kazakhstan Oblasts, i.e. 
regions where its employees live and work. PetroKazakhstan is 
the largest employer in the regions of its operations.

The company carries out a number of scholarship programs, 
including a part-time study program for PetroKazakhstan 
employees, a scholarship program for children of company 
employees and a scholarship program for study of talented 

Petrokazakhstan plays a role of the 
regional economic leader carrying out 
its activity in compliance with corporate 
social responsibility (CSr) standards.                               
CSr principles are important guides enabling 
the company to approach step by step 
the international standards of conduct of 
business and relationship with government 
and society. 
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young people of Kyzylorda Oblast at the best universities of 
China and Kazakhstan.

The company policy was always based on support for society, 
especially in the regions of its operation. During the time of 
its operations in the Republic of Kazakhstan PetroKazakhstan 
allocated tens of millions of US dollars for implementation of 
sponsorship and charity projects. 

In addition to traditional sponsorship events and support 
to sponsored organizations, the company signs annual           
memoranda of cooperation with administrations of South 
Kazakhstan and Kyzylorda Oblasts. In 2013 PKOP allocated            
1 million dollars and PKKR allocated 3 million dollars respectively 
under the Memorandum of Cooperation for implementation             
of social projects. 
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КӘЖ қағидаларын ұстану «ПетроҚазақстан» 
компаниясының жоғары басшылығы үшін ғана емес, 
сондай-ақ әрбір қызметкері үшін де басты міндет 
болып табылады. Осылайша жұмыс істеу мәнері барлық 
тараптарға - мемлекетке, жұмыскерлерге және олардың 
отбасы мүшелеріне, өнімді тұтынушыларға және жергілікті 
тұрғындарға, сондай-ақ акционерлерге разылық сезімі мен 
пайда әкеледі.

«ПетроҚазақстан» компаниясының негізгі әлеуметтік 
жауапкершілігі компанияның жұмыскерлерінің еңбек 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, медициналық сақтандыру 
жүйесінің арқасында қызметкерлердің денсаулығын қорғау, 
оқыту мен дайындау бағдарламалары арқылы адами 
ресурстарды дамыту, сондай-ақ кешенді басқару жүйесін 
ендіру жолымен қоршаған ортаны қорғау болып табылады. 

«ПетроҚазақстан» компаниясы Қызылорда және Оңтүстік 
Қазақстан облыстарының - компанияның өзі қызмет 
ететін, оның қызметкерлері тұратын және жұмыс істейтін 
аймақтардың халқы алдындағы әлеуметтік жауапкершілікті 
толық көлемде ұғынады. «ПетроҚазақстан» - өзі жұмыс 
істейтін аймақтардағы аса ірі жұмыс беруші.

«ПетроҚазақстан» компаниясы аймақтағы 
экономикалық көшбасшы рөлін 
корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 
(КӘЖ) стандарттарына сай атқарады. КӘЖ 
қағидалары компанияға бизнесті жүргізудің, 
билік органдарымен және қоғаммен өзара 
қарым-қатынас жасаудың халықаралық 
стандарттарына бірте-бірте, қадам-
қадаммен жақындауға мүмкіндік беретін 
маңызды бағдарлар болып табылады. 
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Kомпания бірқатар стипендиялық бағдарламаларды жүзеге 
асырады, олардың ішінде «ПетроҚазақстан» компаниясының 
жұмыскерлеріне арналған сырттан оқыту бағдарламасы, 
компанияның жұмыскерлерінің балаларына арналған 
стипендиялық бағдарлама, сондай-ақ Қызылорда облысының 
дарынды жастарын Қытай мен Қазақстанның ең үздік 
жоғары оқу орындарында оқытуға арналған стипендиялық 
бағдарламаны жүзеге асырады.

Компанияның саясаты әрқашан да қоғамға қолдау 
көрсетуге, әсіресе өзінің қызметін жүзеге асыратын 
аймақтардағы қоғамға қолдау көрсетуге негізделіп келді. 
«ПетроҚазақстан» республикада жұмыс істеген уақыт ішінде 
демеушілік пен қайырымдылық істеріне ондаған миллион 
АҚШ долларын бөлді. 

Дәстүрлі демеушілік жобаларға және қамқорлық 
жасалатын ұйымдарға қолдау көрсетумен қоса, компания 
жыл сайын Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда 
облыстарының әкімшіліктерімен Ынтымақтастық туралы 
меморандумдарға қол қояды. 2013 жылы Ынтымақтастық 
туралы меморандумның шеңберінде әлеуметтік жобаларды 
іске асыруға ПҚОП 1 млн. доллар, ПҚҚР - тиісінше 3 млн. 
доллар бөлді.
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Следование принципам КСО является приоритетом 
не только для топ-менеджмента, но и для каждого 
сотрудника «ПетроКазахстан». Такой стиль работы приносит 
удовлетворение и пользу всем сторонам: государству, 
работникам и членам их семей, потребителям продукции, 
населению регионов, а также акционерам.

Основой социальной ответственности «ПетроКазахстан» 
является обеспечение безопасности труда работников 
компании, охрана здоровья сотрудников благодаря 
системе медицинского страхования, развитие человеческих 
ресурсов через программы обучения и подготовки, а также 
охрана окружающей среды путем внедрения комплексной 
системы управления. 

«ПетроКазахстан» осознает всю полноту социальной 
ответственности перед населением Кызылординской и 
Южно-Казахстанской областей - регионов, где живут и 
работают ее сотрудники. «ПетроКазахстан» - крупнейший 
работодатель в регионах своей деятельности.

«ПетроКазахстан» играет роль 
регионального экономического лидера, 
реализующего свою деятельность с 
соблюдением стандартов корпоративной 
социальной ответственности (КСО). 
Принципы КСО являются важными 
ориентирами, которые позволяют компании 
постепенно, шаг за шагом приближаться 
к международным стандартам ведения 
бизнеса, взаимоотношений с властью и 
обществом. 
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Компания осуществляет ряд стипендиальных программ, 
включая программу по заочному обучению для работников 
«ПетроКазахстан», стипендиальную программу для детей 
работников компании, а также стипендиальную программу 
для обучения талантливой молодежи Кызылординской 
области в лучших высших учебных заведениях Китая и 
Казахстана.

Политика компании всегда основывалась на поддержке 
общества, особенно в регионах осуществления своей 
деятельности. За время работы «ПетроКазахстан» в 
Республике Казахстан компания выделила десятки 
миллионов долларов США на реализацию спонсорских и 
благотворительных проектов. 

В дополнение к традиционным спонсорским 
мероприятиям и поддержке подшефных организаций 
компания ежегодно подписывает меморандумы о 
сотрудничестве с администрациями Южно-Казахстанской 
и Кызылординской областей. В 2013 году в рамках 
Меморандума о сотрудничестве на реализацию социальных 
проектов ПКОП было выделено 1 млн. долларов, ПККР -                
3 млн. соответственно. 
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ACHIEVEMENTS 
AND AWARDS 

ЖЕТІСТІКТЕР МЕН 
МАРАПАТТАР

ДОСТИЖЕНИЯ 
И НАГРАДЫ
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The achieved production results give PetroKazakhstan its 
rightful place among the leading oil and gas companies of the 
country.

During its operation in Kazakhstan the company was 
twice awarded the prize of the RK President Paryz in such         
nominations as The Best Socially Responsible Enterprise (2008) and 
For Contribution to Ecology (2011).  Many times PetroKazakhstan 
was the winner in republican and industry competitions, 
including Ar-Namys competition which was founded and held 
for the first time by KAZENERGY Association. 

The company’s contribution to development of regions is 
recognized and merits of the top management and employees 
of PKKR and PKOP are marked at the republican level on a 
regular basis. By decree of N.A. Nazarbayev, the Head of the 
Republic, the management of the company was awarded 
honorary Orders Dostyk and Kurmet in different years. 

All awards demonstrate that professionalism and qualification 
of PetroKazakhstan employees are recognized far beyond the 
company limits.

Petrokazakhstan is among the top ten 
major oil companies in the republic and also 
among kazakhstani companies with the best 
reputation. 
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Қол жеткен өндірістік нәтижелер «ПетроҚазақстан» 
компаниясына елдің көш басындағы мұнай-газ 
компанияларының қатарындағы лайықты орнын қамтамасыз 
етіп отыр. 

Қазақстанда жұмыс істеген уақыттың ішінде компания 
«Әлеуметтік жауапкершілігі мол ең үздік кәсіпорын» 
(2008ж.) және «Экологияға қосқан үлесі үшін» (2011ж.). 
номинациясында  ҚР Президентінің «Парыз» сыйлығын екі 
рет алды. Компания талай рет республикалық және салалық 
конкурстарда, соның ішінде «KAZENERGY» Қауымдастығы 
құрып, тұңғыш рет өткізген «Ар-Намыс» конкурсында ең үздік 
болып танылды.  

Компанияның аймақтарды дамытудағы қосқан үлесі, ПҚҚР 
және ПҚОП жоғары басшылығы мен қызметкерлерінің 
сіңірген еңбегі республикалық деңгейде тұрақты негізде 
аталып өтуде. Мемлекет Басшысы Н.Ә.Назарбаевтың 
Үкімімен компания басшылығы әр түрлі жылдарда «Достық» 
және «Құрмет» ордендерімен марапатталды.     

Марапаттардың бәрі де «ПетроҚазақстан» 
қызметкерлерінің кәсіпқойлығы мен біліктілігінің 
компаниядан тысқары жерде де мойындалып отырғанының 
айғағы. 

 

«ПетроҚазақстан» компаниясы республика-
дағы аса ірі мұнай компанияларының 
ондығына және ең беделді қазақстандық 
компаниялардың қатарына кіреді.
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Достигнутые производственные результаты обеспечивают 
«ПетроКазахстан» достойное место в числе лидирующих 
нефтегазовых компаний страны. 

За время работы в Казахстане компания дважды 
удостаивалась премии Президента РК «Парыз», в таких 
номинациях как «Лучшее социально ответственное 
предприятие» (2008г.) и «За вклад в экологию» (2011г.). 
Компания «ПетроКазахстан» неоднократно признавалась 
лучшей в республиканских и отраслевых конкурсах, в том 
числе и в конкурсе «Ар-Намыс», который был учрежден и 
впервые проведен ассоциацией KAZENERGY. 

Признание вклада компании в развитие регионов, 
заслуги высшего руководства и сотрудников ПККР и ПКОП 
регулярно отмечаются на республиканском уровне. Указом 
Главы Республики Назарбаева Н.А., руководство компании 
в разные годы было награждено почетными Орденами 
«Достык» и «Курмет». 

Все награды свидетельствуют о том, что профессионализм 
и квалификация сотрудников  «ПетроКазахстан» признаны 
далеко за пределами компании.

«ПетроКазахстан» входит в десятку 
крупнейших нефтяных компаний в 
республике, а также в число казахстанских 
компаний с наилучшей репутацией. 




