
СЕРВИСТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
ҚМГ сервистік қызметін 11 негізгі 
компания қамтамасыз етеді.

Сервистік қызметтің бағыттары
• Мұнай және газ ұңғымаларын 

бұрғылау және игеру.
• Ұңғымаларды жерасты және 

күрделі жөндеу.
• Жүк және жолаушыларды тасы-

малдау, кен орындарына Көліктік-
технологиялық қызмет көрсету.

• Электр қондырғылары мен 
катодтық қорғаныс құралда-
рына техникалық қызмет көрсету, 
жөндеу, баптау және сынау, Электр 
жабдықтарын іске қосу-жөндеу 
жұмыстары және ағымдағы жөндеу.

• Жерүсті және теңіз бұрғылау 
қондырғыларын пайдалану, 
Мұнай және газ өндіруді жобалау, 
бұрғылау қызметтері.

• Өлшеу құралдарына, автоматика 
және телемеханика жүйелеріне 
техникалық қызмет көрсету, 
мұнай кәсіпшіліктерінде теле-
коммуникация, радиобайланыс, 
кабельдік,спутниктік теледидар 
қызметтерін ұсыну; өлшеу құрал-
дарын тексеру және жөндеу; күзет 
сигнализациясына техникалық 
қызмет көрсету.

• Көліктің GPS мониторингіне қызмет 
көрсету.

• Мұнай тасымалдау үшін болат 
және шыны-пластикалық құбыр-
ларды салу, газ құбырларын салу 
және мұнай және айдау ұңғыма-
ларын жайластыру.

• Мұнай құбырларын, су тартқыштар 
мен автожолдарды қайта жаңарту.

• Ауыз суды өндіру және тасымалдау, 
теңіз суын тасымалдауды қамта-
масыз ету.

• Әлеуметтік объектілерді тамақтан-
дыруды, қызмет көрсетуді ұйымда-
стыру және т. б.

Өндірістің ағымдағы деңгейін қолдау 
мақсатында ҚМГ жыл сайын тиімді 
өндірістік процесті қамтамасыз ету, 
қызметкерлердің еңбек жағдай-
ларын жақсарту, негізгі құралдарды 
жаңарту бойынша іс-шаралар өткі-
зеді. 2021 жыл ішінде жекелеген 
мұнай сервистік ЕТҰ көрсететін 
қызметтерге тарифтерді ұлғайту 
бойынша жұмыстар жүргізілді, атап 
айтқанда «Oil Services Company» ЖШС 
Қаламқас және Жетібай кен орын-
дарында бұрғылау бойынша,ұңғы-
маларды күрделі жөндеу (ҰКЖ) және 
ұңғымаларды жоспарлау жөндеу 
(ҰЖЖ) бойынша, соның ішінде «Ойл 
Транспорт Корпорейшэн» ЖШС 
автокөлік және арнайы техниканы 
ұсыну бойынша қызметтерге тари-
фтер ұлғайды.

Даму жобалары

«Маңғыстау облысының Жаңаөзен 
қаласын әлеуметтік-экономикалық 
дамытудың 2019-2025 жылдарға 
арналған кешенді жоспарын бекіту 
туралы» Үкімет қаулысын іске асыру 
шеңберінде ҚМГ Жаңаөзен қаласында 
ГӨЗ салу жобасын іске асыру бойынша 
жұмыстар жүргізуде. Жобаны іске 
асыру ҚМГ үшін маңызды мәнге ие, 
өйткені қазіргі уақытта технологи-
ялық жабдықтың жоғары деңгейде 
тозуы және нормативтен тыс пайдала-
нылуы салдарынан жұмыс істеп тұрған 
ҚазГӨЗ-ін толық тоқтату қауіпі бар, бұл 

газды қайта өңдеуге жеткізетін жер 
қойнауын пайдаланушылардың мұнай 
және газ өндіру объектілерін толық 
тоқтату түріндегі салдарға әкеп соғады, 
тауарлық (құрғақ) газ және сұйытылған 
мұнай газы тапшылығына әкеледі. 
. Жаңа ГӨЗ құрылысын аяқтау 2024 
жылға жоспарланып отыр.

2021 жылғы 12 тамызда Caspian Drilling 
Company Ltd теңіз және логисти-
калық базасында. Каспий теңізінің 
Әзірбайжан секторында бұрғылау 
жұмыстарын жүргізу үшін сәтті моди-
фикациядан кейін ӨКБҚ-ның теңізге 
шығуына арналған салтанатты рәсім 
өтті. 15 жылдың 2021 тамызында SPBU 
бұрғылау жұмыстарын сәтті жүргі-
зетін SWAP құрылымы NKX-01 алғашқы 
ұңғымасына орнатылды.

«Сәтті» өздігінен көтерілетін қалқы-
малы бұрғылау қондырғысы (ӨКБҚ) 
- әлемдік стандарттарға сәйкес 
Қазақстанда тұтастай салынған 
алғашқы бұрғылау қондырғысы. Бұған 
дейін 2019 жылғы 25 қаңтарда ҚМГ 
мен Әзірбайжан Республикасының 
Мемлекеттік мұнай компаниясы 
(SOCAR) компаниялар арасындағы 

СЕРВИСТІК ЖОБАЛАР
ҚМГ өндірістің ағымдағы деңгейін қолдау, жаңа жобаларды дамыту және бәсе-
кеге қабілеттілікті арттыру арқылы сервистік бағыттарды үйлестіреді, сондай-ақ 
қызметін жүзеге асыратын өңірлерде әлеуметтік тұрақтылықты сақтаудағы өзінің 
жетекші рөлін ескереді. Мұнай сервисі әлеуметтік сезімтал бағыт болып табыла-
тынын, сондай-ақ жекелеген бағыттар тиімсіз болып табылатынын атап өту қажет. 
Сондықтан олар ағымдағы өндірістік қажеттілікке қарамастан қызметкерлер 
санын сақтай отырып және ұжымдық шарт шеңберіндегі барлық міндеттемелерді: 
төлемдер, медициналық сақтандыру және біліктілікті арттыру шығындарын жүзеге 
асыра отырып, қосымша шығындарға ұшырайды.

"СӘТТІ" ӨЗДІГІНЕН 
КӨТЕРІЛЕТІН ҚАЛҚЫМАЛЫ 
БҰРҒЫЛАУ ҚОНДЫРҒЫСЫН 
МОДИФИКАЦИЯЛАУ ОНЫҢ 
ЖҮК КӨТЕРІМДІЛІГІН

453 ТОННАДАН  

 680 ТОННАҒА ДЕЙІН 
АРТУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ
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өзара түсіністік туралы Меморандумға, 
сондай-ақ операторы British Petroleum 
компаниясы болып табылатын Каспий 
теңізінің Әзірбайжан секторындағы 
Абшерон құрылымында бұрғылау 
жөніндегі ББҚ-ны бірлесіп пайда-
лануды көздейтін бірлескен қызмет 
туралы келісімге қол қойды. ӨКБҚ 
модификациясы оның жүк көтер-
гіштігін 453-тен 680 тоннаға дейін 
арттыруға мүмкіндік берді.

Жобаны іске асыру ҚМГ бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік 
берді, теңіз бұрғылау көшбасшыла-
рының қатарына кіруге мүмкіндік 

береді және әлемдік критерийлерге 
сәйкес өндірістік персоналдың кәсіби 
дайындық деңгейін арттырады.

Бұдан әрі, ҚМГ 2022 және одан кейінгі 
жылдарға арналған мұнай-сер-
вистік бағытты қолдау және дамыту 
үшін мұнай өндіруді ұлғайтуға ықпал 
ететін мұнай-сервистік қызметтердің 
сапасын арттыру мақсатында мынадай 
стратегиялық бастамаларды белгіледі:
• Мұнай-сервистік қызметтердің 

тиімді мақсатты портфелін 
қалыптастыру;

• Мұнай-сервис компанияларын 
шығынсыздық деңгейіне шығару.

Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін 
бизнес-процестерді автоматтандыру, 
бөлек есепке алуды енгізу, өндірістік 
процестердің тиімділігін арттыру, API 
Q1 және Q2 сертификаттау сияқты 
түрлі іс-шаралар қажет. 
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