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1-КҤН - 23 ҚЫРКҤЙЕК, ДҤЙСЕНБІ  

«STUDENTENERGYCHALLENGE» КОНКУРСЫ  

09.30-14.00 

Ӛтетін орны: Конгресс орталығы, «ABAI» залы 

Ұйымдастырушылар: KAZENERGY, Шелл Қазақстан 

«Student Energy Challenge» зияткерлік командалық конкурсын (бҧдан әрі – Конкурс) KAZENERGY 

қауымдастығы 2017 жылдан бастап «Шелл Қазақстан» компаниясының әріптестігімен және 

қаржылық қолдауымен (бҧдан әрі – Ҧйымдастырушылар) ӛткізіп келеді. 

Конкурс энергетикалық міндеттерді инновациялық шешуді ҧсынатын студенттік жобаларды 

қолдауға бағытталған. 

Жалпы Конкурс Қазақстан студенттерінің кәсіби және жеке әлеуетін дамытуға, инженерлік ойлауға 

және шығармашылыққа, озық тәжірибе мен индустрияның техникалық дағдыларын қазақстандық 

студенттерге беруге, студенттердің қҧзыреттіліктерді жинақтауға және капиталдандыруға тәжірибе 

алуына, ғылыми және кәсіпкерлік қызметке деген уәждеме алуына ықпал ететін болады. 

Биыл Конкурсқа қатысу ҥшін командалардың рекордтық саны тіркелді: 70 команда, олар 

Қазақстанның 15 ӛңірінен 27 жоғары оқу орнының атынан қатысады. 

Конкурстың тақырыптары: 

 Қоршаған ортаға шығарындыларды тӛмендету 

 Қалдықтарды кәдеге жарату және қайта ӛңдеу 

 Цифрландыру 

 Мҧнай-газ саласындағы энергия ҥнемдеу және энергия тиімділігі 

 

«Каспий мен Орталық Азиядағы мҧнай ӛңдеу және мҧнай химиясы» 6-шы Халықаралық 

конференция (1-бӛлім) 

09.00-18.00 

Ӛтетін орны: Хилтон Астана қонақ үйі 

Ұйымдастырушылар: GLOBUC 

«Каспий мен Орталық Азиядағы мҧнай ӛңдеу және мҧнай химиясы» 6 жыл бойы Қазақстан, 

Ӛзбекстан, Әзербайжан, Тҥрікменстан, Тәжікстан және Қырғызстан сияқты елдердің мҧнай ӛңдеу, 

газ ӛңдеу және мҧнай-газ химиясы тақырыптарын қозғап келеді. Конференция ӛңірдің барлық 

мемлекеттеріне назар аудара отырып, осындай кең ауқымды географияның жалғыз салалық алаңы 

болып табылады. Мҧнда сіз ОА-ның барлық ӛңірінің мҧнай ӛңдеу және мҧнай-газ-химия 

зауыттарының басшыларын, сондай-ақ әлемдік инжинирингтік және технологиялық компанияларды 

білдіретін олардың шетелдік серіктестерін кездестіресіз. 

 

2019 жылы конференция Kazakhstan ENERGY WEEK 2019 шеңберінде KAZENERGY 

қауымдастығымен әріптестікте және Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 

қолдауымен ӛтеді. 
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Тҥйінді тақырыптар: 

 Жаһандық және ӛңірлік нарықтарға шолу; 

 Қазақстанға, Ӛзбекстанға, Тҥрікменстанға, Әзербайжанға назар аудару; 

 Жобалар, технологиялар, лицензиялар; 

 Операциялық тиімділікті арттыру; 

 Жобалық басқару; 

 Цифрлық трансформация; 

 Стратегиялық әріптестіктер қҧру 

«Каспий және Орталық Азиядағы мҧнай ӛңдеу және мҧнай химиясы» конференциясы туралы 

толығырақ ақпарат іс-шараның ресми сайтында жарияланды – https://globuc.com/ru/downstream-

centralasia 
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2-КҤН - 24 ҚЫРКҤЙЕК, СЕЙСЕНБІ 

KAZENERGY XI ЖАСТАР ФОРУМЫ 

10.00-18.00 

Ӛтетін орны: Конгресс орталығы, «ABAI» залы 

Ұйымдастырушылар: KAZENERGY 

Осы жыл елімізде Жастар жылы болып белгіленген, сондықтан Форумның тҧжырымдамасы 

KAZENERGY Білім беру бағдарламасы жобаларының бірі аясында оқитын Қазақстанның 1000-нан 

астам студенті арасында жҥргізілген сауалнаманың қорытындысы бойынша жастардың пікірі 

ескеріле отырып әзірленген болатын. Біз Форумымызда қазіргі жастардың ӛздері ҥшін қандай сын-

қатерлерді белгілейтінін және оларды қалай еңсеру керектігін анықтап, талқылайтын боламыз. 

Форумға қатысушылар мҧнай-газ және энергетика салаларында, білім беруде, мансап пен 

кӛшбасшылықта жоғары кәсіби мамандар мен сарапшылардан тәжірибе алып, олармен қарым-

қатынас жасаудан шабыт алады. 

Форумның пікірталас кҥн тәртібі аясында 24 қыркҥйекте форумның сарапшылары мен 

қатысушылары «face to face» форматында мынадай тҥйінді сҧрақтарға жауап береді: «Сапалы білім 

дегеніміз не, оны қайда алуға болады, білім беру қызметтерінің нарығы біліктілікті арттырудың 

қандай жаңа форматтарын ҧсынады?», «Цифрлық технологиялар ғасырында қандай дағдылар жеке 

тҧлғаның дамуы мен ӛсуі ҥшін маңызды болып табылады?», «Ауқымды деректер, жаңа 

технологиялар мен ақпараттық бум әлемінде қалай ӛзін жоғалтып алмауға болады?". 

«Student Energy Challenge» зияткерлік командалық конкурсының жартылай финалы мен финалын 

ӛткізу дәстҥрге айналып келеді, ол 2017 жылдан бастап «Шелл Қазақстан» компаниясымен 

әріптестікте іске асырылады және биылғы жылы 23 қыркҥйекте ӛткізіледі.  

Сонымен қатар Форумның кҥн тәртібінде Қазақстанның кӛрнекті қайраткері, отандық мҧнай-газ 

индустриясының негізін қалаушы Сафи Ӛтебаевтың 110 жылдығына және Қазақстан мҧнайының 

120 жылдығына арналған арнайы сессия ӛткізу қарастырылып отыр, оның аясында интерактивті 

форматта викторина ӛтеді. Викторинаның нәтижелері бойынша сессияда жеңімпаздар анықталып, 

оларға Қауымдастықтың атынан естелік сыйлықтар беріледі. 

Биылғы жылы айтулы даталарды, еліміздегі Жастар жылын ескере отырып, сондай-ақ мҧнай-газ 

және энергетика салаларының жас мамандарын ынталандыру мақсатында ҥздік жас мамандарды 

KAZENERGY қауымдастығының Қҧрмет грамоталарымен және Алғыс хаттарымен марапаттау 

рәсімі ӛтеді. 

«Каспий мен Орталық Азиядағы мҧнай ӛңдеу және мҧнай химиясы» 6-шы Халықаралық 

конференция (2-бӛлім) 

09.30-18.00 

Ӛтетін орны: Хилтон Астана қонақ үйі 

Ұйымдастырушылар: GLOBUC 

«Каспий мен Орталық Азиядағы мҧнай ӛңдеу және мҧнай химиясы» 6 жыл бойы Қазақстан, 

Ӛзбекстан, Әзербайжан, Тҥрікменстан, Тәжікстан және Қырғызстан сияқты елдердің мҧнай ӛңдеу, 

газ ӛңдеу және мҧнай-газ химиясы тақырыптарын қозғап келеді. Конференция ӛңірдің барлық 

мемлекеттеріне назар аудара отырып, осындай кең ауқымды географияның жалғыз салалық алаңы 

болып табылады. Мҧнда сіз ОА-ның барлық ӛңірінің мҧнай ӛңдеу және мҧнай-газ-химия 
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зауыттарының басшыларын, сондай-ақ әлемдік инжинирингтік және технологиялық компанияларды 

білдіретін олардың шетелдік серіктестерін кездестіресіз. 

2019 жылы конференция Kazakhstan ENERGY WEEK 2019 шеңберінде KAZENERGY 

қауымдастығымен әріптестікте және Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 

қолдауымен ӛтеді. 

 

Тҥйінді тақырыптар: 

 Жаһандық және ӛңірлік нарықтарға шолу; 

 Қазақстанға, Ӛзбекстанға, Тҥрікменстанға, Әзербайжанға назар аудару; 

 Жобалар, технологиялар, лицензиялар; 

 Операциялық тиімділікті арттыру; 

 Жобалық басқару; 

 Цифрлық трансформация; 

 Стратегиялық серіктестіктер қҧру. 

 

«Каспий және Орталық Азиядағы мҧнай ӛңдеу және мҧнай химиясы» конференциясы туралы 

толығырақ ақпарат іс-шараның ресми сайтында жарияланды – https://globuc.com/ru/downstream-

centralasia 

Симпозиум SPE: Еңбекті қорғау, ӛнеркәсіптік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау және 

Каспий ӛңіріндегі әлеуметтік жауапкершілік (1-бӛлім) 

09.30-18.00 

Ӛтетін орны: Конгресс орталығы, «SAFI UTEBAYEV» залы 

Ұйымдастырушылар: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, SPE 

Соңғы бес жылда біз әлемдік энергетикалық ӛнеркәсіпте елеулі ӛзгерістер болып жатқанын байқап 

отырмыз. Қҧн тізбегіне қатысушылар пайда алу мақсатында қҧнды тиімді басқару және кез келген 

мҥмкіндіктерді пайдалану ҥшін инновациялық стратегиялар мен процестерді әзірлеу жолымен 

мҧнай нарығының жаңа баға конъюнктурасына және технологиялық прогресс жетістіктерінің 

қарқынына бейімделуді жалғастыруда. 

ҚМГ компаниясы ӛзінің коммерциялық қызметінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 

саласында айтарлықтай ілгерілеуге қол жеткізді. Еңбекті қорғаумен, қауіпсіздік техникасымен және 

қоршаған ортаны қорғаумен (ЕҚ, ӚҚ және ҚОҚ) қатар, айқын жетістіктерден басқа, тиімділіктің 

артуы, шығындардың тӛмендеуі, мҧнай берудің және осылайша қосымша пайданың ҧлғаюы 

байқалады, сондай-ақ командалардың уәждемесі артуда, барлық мҧнай-газ компаниялары жҧмыс 

істейтін қоршаған ортаны қорғауға қатысты ӛнімділік пен әлеуметтік жауапкершілік жақсаруда. 

Алайда, мҧнай-газ ӛнеркәсібі ҥшін ағымдағы жағдайда бҧлар жеткіліксіз болып отыр. «Әлеуметтік 

және экологиялық жауапкершілік» ҧғымы осы «санатқа» бірқатар мағыналар мен жауапкершілік 

салаларымен қосылған. 

Әрине, әлеуметтік және экологиялық жауапкершілік экология мәселелерін (су ресурстарын 

пайдалану, қалдықтарды қайта ӛңдеу, әлеуметтік салаға инвестициялар, әлеуметтік жобалардың 

ҧзақ мерзімділігі және адамның әл-ауқаты), NOC-тың энергетикалық кешендегі кӛмірсутектер ҥшін 

лайықты орынға тӛтеп беру қабілетін қамтиды, бірақ «Пайдалануға арналған лицензия» аса 

маңызды болып табылады. 

Аталған симпозиумда ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ тиімділігін арттыру ҥшін озық тәжірибелермен, қазіргі 

заманғы тәсілдер мен инновациялық қолданулармен алмасу ҥшін барлау және ӛндіру, қайта ӛңдеу, 

тасымалдау және ӛткізу секторларының жергілікті, ӛңірлік, әлемдік сарапшылары мен бейінді 

мамандарының ӛкілдері кездеседі. 

Симпозиум туралы толығырақ ақпарат іс-шараның ресми сайтында жарияланды – www.spe.org 
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 «DIGITAL ENERGY» кӛрмесі  

10.00-18.00 

Ӛтетін орны: Конгресс орталығы 

Ұйымдастырушылар: KAZENERGY 

Кӛрмені ӛткізу мақсаты: 

Энергетикада жаңа технологиялық жетістіктерді жаһандық қолдану нәтижелерін кӛрсетуге арналған 

алаң; 

Келіссӛздер, инновациялар трансфері, жоғары технологиялық ӛнімдер және инвестициялық 

қызметтерді, сондай-ақ оларды энергетикалық нарыққа жылжытуға арналған платформа; 

Қоғам ӛміріндегі энергия мен энергия ресурстарының рӛлі мен маңызы туралы келушілерге 

арналған танымдық қызмет. 

Кӛрме дәстҥрлі емес форматта ӛтеді. Заманауи технологиялар мен әзірлемелердің, даму және 

инновациялық инфрақҧрылым институттарының кӛрмелік экспозициясы кластерлік қағидат 

бойынша «нҥктелік » форматта қалыптастырылатын болады. Әлеуетті әріптестермен байланыс 

орнату және дамыту ҥшін коммуникациялық аймақтар ҧйымдастырылады.  

Жаңа интерактивті формат (виртуалды шындық, толықтырылған шындық, жасанды интеллект, 

блокчейн) ҧсынылады, ол қонақтарға – іс-шараға қатысудан кӛбірек ақпарат алуға, ал қатысушы 

компанияларға – ӛз ӛнімдерін барынша тиімді таныстыруға мҥмкіндік береді. 
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3-КҤН - 25 ҚЫРКҤЙЕК, СӘРСЕНБІ  

«KAZENERGY» ӘЙЕЛДЕР ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КЛУБЫНЫҢ IV ФОРУМЫ 

09.00-17.00 

Ӛтетін орны: Конгресс орталығы, «ABAI» залы 

Ұйымдастырушылар: KAZENERGY 

KAZENERGY Әйелдер энергетикалық клубының (бҧдан әрі – ӘЭК) Форумы мҧнай-газ және 

энергетика салаларында жҧмыс істейтін әйелдер ҥшін кәсіби және жеке тҧлғалық ӛсуге қажетті 

таланттар мен дағдыларды дамытуға кӛмек кӛрсету және тәжірибе алмасу алаңы болып табылады. 

2013 жылдан бастап ӘЭК Қазақстанның мҧнай-газ және энергетикалық секторларында гендерлік 

саясатты іске асыру мәселелерін кӛтеріп келеді. 2013, 2015 және 2017 жылдары ӛткен ҥш ӘЭК-тің 

ҥш Форумы мҧнай-газ және энергетика салалары қызметкерлерінің қызығушылығын тудырды. 

2019 жылғы 25 қыркҥйекте KAZAKHSTAN ENERGY WEEK-2019 шеңберінде «Энергетикадағы 

әйелдер кӛшбасшылығының заманауи бейнесі» атты IV ӘЭК форумы (бҧдан әрі – Форум) ӛтеді. 

Форум ҚР Президенті жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жӛніндегі 

ҧлттық комиссияның, «Атамекен» ҚР ҦКП Іскер әйелдер кеңесінің, мемлекеттік органдардың, ірі 

халықаралық ҧйымдардың ӛкілдерін, ҧлттық және халықаралық мҧнай-газ және энергетикалық 

компаниялардың топ-менеджментін, сала және т. б. сарапшыларын біріктіреді. 

Форум шеңберінде атаулы панельдік сессия ӛткізу жоспарлануда. Сессия talk show форматында 

ӛтеді, оған қатысуға ҧлттық және халықаралық мҧнай-газ компанияларының басшылары мен топ-

менеджерлері шақырылады. Осы сессия шеңберінде Қазақстанның мҧнай-газ және энергетика 

салаларындағы әйелдер кӛшбасшылығын дамыту, саладағы әйелдердің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру, мансап пен жеке ӛмір тепе-теңдігі, еңбекақы тӛлеудегі гендерлік алшақтығы және т. б. 

мәселелер талқыланады. 

Сонымен қатар, Форум жҧмысында KAZENERGY, ЕҚДБ және Лондондық Ergon консалтингтік 

компаниясының «ҚР энергетикасындағы әйелдердің рӛлі» атты бірлескен зерттеулерінің аралық 

нәтижелері таныстырылады. Форумда сондай-ақ Gender inequality саласындағы PwC (Швейцария) 

халықаралық сарапшысы «Жҧмыс орнында әйелдердің теңдігін қамтамасыз ету ҥшін корпоративтік 

сектордағы ҥздік тәжірибелер» атты тақырыпта сӛз сӛйлейді. 

 
Симпозиум SPE: Еңбекті қорғау, ӛнеркәсіптік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау және 

Каспий ӛңіріндегі әлеуметтік жауапкершілік (2-бӛлім) 

09.30-18.00 

 

Ӛтетін орны: Конгресс орталығы, «SAFI UTEBAYEV» залы 

Ұйымдастырушылар:  «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, SPE 

Соңғы бес жылда біз әлемдік энергетикалық ӛнеркәсіпте елеулі ӛзгерістер болып жатқанын байқап 

отырмыз. Қҧн тізбегіне қатысушылар пайда алу мақсатында қҧнды тиімді басқару және кез келген 

мҥмкіндіктерді пайдалану ҥшін инновациялық стратегиялар мен процестерді әзірлеу жолымен 

мҧнай нарығының жаңа баға конъюнктурасына және технологиялық прогресс жетістіктерінің 

қарқынына бейімделуді жалғастыруда. 

ҚМГ компаниясы ӛзінің коммерциялық қызметінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 

саласында айтарлықтай ілгерілеуге қол жеткізді. Еңбекті қорғаумен, қауіпсіздік техникасымен және 

қоршаған ортаны қорғаумен (ЕҚ, ӚҚ және ҚОҚ) қатар, айқын жетістіктерден басқа, тиімділіктің 
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артуы, шығындардың тӛмендеуі, мҧнай берудің және осылайша қосымша пайданың ҧлғаюы 

байқалады, сондай-ақ командалардың уәждемесі артуда, барлық мҧнай-газ компаниялары жҧмыс 

істейтін қоршаған ортаны қорғауға қатысты ӛнімділік пен әлеуметтік жауапкершілік жақсаруда. 

Алайда, мҧнай-газ ӛнеркәсібі ҥшін ағымдағы жағдайда бҧлар жеткіліксіз болып отыр. «Әлеуметтік 

және экологиялық жауапкершілік» ҧғымы осы «санатқа» бірқатар мағыналар мен жауапкершілік 

салаларымен қосылған. 

Әрине, әлеуметтік және экологиялық жауапкершілік экология мәселелерін (су ресурстарын 

пайдалану, қалдықтарды қайта ӛңдеу, әлеуметтік салаға инвестициялар, әлеуметтік жобалардың 

ҧзақ мерзімділігі және адамның әл-ауқаты), NOC-тың энергетикалық кешендегі кӛмірсутектер ҥшін 

лайықты орынға тӛтеп беру қабілетін қамтиды, бірақ «Пайдалануға арналған лицензия» аса 

маңызды болып табылады. 

Аталған симпозиумда ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ тиімділігін арттыру ҥшін озық тәжірибелермен, қазіргі 

заманғы тәсілдер мен инновациялық қолданулармен алмасу ҥшін барлау және ӛндіру, қайта ӛңдеу, 

тасымалдау және ӛткізу секторларының жергілікті, ӛңірлік, әлемдік сарапшылары мен бейінді 

мамандарының ӛкілдері кездеседі. 

Симпозиум туралы толығырақ ақпарат іс-шараның ресми сайтында жарияланды – www.spe.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spe.org/
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Жер қойнауын барлау, пайдалану және қорғау жӛніндегі ТМД Ҥкіметаралық кеңесінің 

XXIII сессиясы  

09.30-18.00 

 Ӛтетін орны:  Конгресс орталығы, «AL-FARABI»залы  

Ұйымдастырушылар: ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Геология 

және жер қойнауын пайдалану комитеті 

 

Жаңартылатын энергия кӛздері бойынша III Халықаралық Саммит 

10.00-18.00 

Ӛтетін орны: ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Қоры 

Ұйымдастырушылар:  Жаңартылатын энергия көздері қауымдастығы 

25 қыркҥйекте Нҧр-Сҧлтанда 2019 жылдың басты «жасыл» оқиғасы - Жаңартылатын энергия 

кӛздері бойынша III Халықаралық Саммиті ӛтеді. Бҧл индустриалды алаңның жҧмысына жетекші 

дҥниежҥзілік және отандық сарапшылар қатысады. Елордада Нобель лауреаттары, ірі энергетика 

компанияларының, қоғамдық ҧйымдар мен медиа-индустрия ӛкілдері қатысады. Алғаш рет 

жаһандық іс-шара EXPO-2017 жаһандық кӛрмесінің қарсаңында Энергетика министрлігінің 

бастамасымен ҥш жыл бҧрын болды. ҚР Тҧңғыш Президенті – Елбасы Қоры да саммиттің қосалқы 

ҧйымдастырушылары болып табылады.  

ЖЭК бойынша III Саммитінің кҥн тәртібінде – жаһандық green-трендтер, Қазақстанда 

жаңартылатын энергетика жобаларын іске асыру, оларды қаржыландыру және дамыту мәселелері.  

Renewable Energy Summit негізгі идеясы – жаңартылатын энергия кӛздерін тҧрмыстық 

пайдаланудан бастап ауқымды мемлекеттік жобалар деңгейінде пайдалану мҥмкіндіктерін кӛрсету 

және талқылау. Қорытынды мақсаты – Қазақстан мен барлық дҥниежҥзілік қоғамдастықтың 

«жасыл» болашағы ҥшін барынша тиімді шешімдерді іске асыру. 

 

 «DIGITALENERGY» кӛрмесі 

10.00-18.00 

Ӛтетін орны: Конгресс орталығы 

Ұйымдастырушылар:  KAZENERGY 

Көрмені өткізу мақсаты: 

Энергетикада жаңа технологиялық жетістіктерді жаһандық қолдану нәтижелерін көрсетуге 
арналған алаң; 

Келіссөздер, инновациялар трансфері, жоғары технологиялық өнімдер және инвестициялық 
қызметтерді, сондай-ақ оларды энергетикалық нарыққа жылжытуға арналған платформа; 

Қоғам өміріндегі энергия мен энергия ресурстарының рөлі мен маңызы туралы келушілерге 
арналған танымдық қызмет. 

Көрме дәстүрлі емес форматта өтеді. Заманауи технологиялар мен әзірлемелердің, даму және 
инновациялық инфрақұрылым институттарының көрмелік экспозициясы кластерлік қағидат 
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бойынша «нүктелік » форматта қалыптастырылатын болады. Әлеуетті әріптестермен 
байланыс орнату және дамыту үшін коммуникациялық аймақтар ұйымдастырылады.  

Жаңа интерактивті формат (виртуалды шындық, толықтырылған шындық, жасанды 
интеллект, блокчейн) ұсынылады, ол қонақтарға – іс-шараға қатысудан көбірек ақпарат 
алуға, ал қатысушы компанияларға – өз өнімдерін барынша тиімді таныстыруға мүмкіндік 
береді. 
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 4-КҮН - 26 ҚЫРКҤЙЕК, БЕЙСЕНБІ   

08:00-10:00              ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ ТІРКЕУ   

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы  

10:00-12:00              ПЛЕНАРЛЫҚ СЕССИЯ: ЭНЕРГИЯ КӚЗДЕРІНІҢ БОЛАШАҒЫ: 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ  

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы, Пленарлық зал  

ФОРУМДЫ АШУ РӘСІМІ ЖӘНЕ АРНАЙЫ СӚЗ СӚЙЛЕУЛЕР 

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы, Пленарлық зал 

 

Тӛраға: Тимур Қҧлыбаев, Тӛраға, KAZENERGY қауымдастығы 

Модератор: Райан Чилкот, тележҥргізуші,  

                       PBS NewsHour арнайы тілшісі  

 

 Асқар Мамин, Премьер-министр, Қазақстан Республикасы 

 Мохаммед Баркиндо, Бас хатшы, ОПЕК  

 Қанат Бозымбаев, Энергетика министрі, Қазақстан Республикасы 

 Ахметжан Есімов, Басқарма Тӛрағасы, «Самҧрық-Қазына» ҦӘҚ» АҚ 

 Оулавюр Рагнар Гримссон, Президент, Исландия (1996-2016) 

 

Дҥниежҥзі елдері нарықтағы жаһандық ӛзгерістер жағдайында тҧрақты 

энергетикаға кӛшуді қамтамасыз ету жолымен жҥріп келеді. Бҥкіл дҥниежҥзінде 

энергияға деген сҧраныс ӛсіп келеді, ең бастысы, дәстҥрлі шикізат – мҧнай және 

газ кӛздері есебінен. Энергоресурстардың жаңа кӛздерін дамыту және іздеу, 

сондай-ақ тҧтынушыларға оларды тҧрақты жеткізу мәселесінің ерекше ӛзектілігі 

сақталған.  

Саяси және экономикалық шешімдер жасау, инфрақҧрылымды 

қалыптастыру, ӛңірлік сауданы дамыту кезінде энергетикалық қауіпсіздік негізгі 

фактор болып қала береді. Сонымен қатар саланы қалыптастыруға және мҧнай 

бағасына сҧраныс және ҧсыныс теңгерімі ретінде дәстҥрлі факторлар ғана емес, 

басқа да саяси және экономикалық аспектілер әсер етеді. Бҧрынғыша, 

энергетикалық болашақ туралы мҥмкіндіктер мен дауларға, қатерлерге әртҥрлі 

кӛзқарастар мен тәсілдер сақталады. Ӛзара тиімді экономикалық ӛзара 

тәуелділікке деген жалпы кӛзқарасты қалыптастыру қажет. Энергетикалық 

«challenge» барлық мҥдделі тараптармен ынтымақтастықты кеңейтуді және жаңа 

ӛзара тиімді шешімдерді іздеуді талап етеді. 

Талқылау ҥшін мәселелер: 

 

 Алдағы он жылдықта дҥниежҥзілік энергетикалық нарықтағы жағдай қалай 

ӛзгереді және жаһандық талаптар кезеңінде жаңа ӛзгеріске қалай бағыну 

қажет? 

 Энергияға деген сҧраныс географиясы мен қҧрылымы қала ӛзгереді? 

Планетаның әртҥрлі бӛлігі арасындағы энергияға тәуелділік қаншаға ӛседі? 

 Сҧраныс теңгерімі және vs санкцилар ҧсыныстары: нарыққа «дәстҥрлерін» 

қалай қайтару қажет? 

 Халықаралық әріптестіктің сын-тегеуріндерді меңгерудегі рӛлі қандай? 

 Жаһандық ӛзгерістер Қазақстанның энергетика болашағына қалай ықпал 

етеді және елімізде саланы тҧрақты дамыту ҥшін не қажет? 

 Ҧлттық жобалар болашақ дамуға негіз бола ала ма?      
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                                       ИНТЕРАКТИВТІК ДИСКУССИЯ: МҦНАЙ БОЛАШАҒЫ: 

ШЫНАЙЫЛЫҚ ПЕН БОЛЖАМДАР  

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы, Пленарлық зал 

 

Тӛраға: Қанат Бозымбаев, Энергетика министрі, Қазақстан Республикасы 

 

Модератор: Райан Чилкот, тележҥргізуші,  

                       PBS NewsHour арнайы тілшісі  

 

Қатысушылар:  

 

 Мохаммед Баркиндо, Бас хатшы, ОПЕК  

 Алик Айдарбаев, «ҚазМҧнайГаз» ҦК АҚ Басқарма Тӛрағасы 

 Том Шуслер, ЭксонМобил Апстрим Ойл энд Газ аға вице-президенті 

 Алессандро Пулити, Эни СпА бас директоры 

 Бернар Клеман, Тоталь Барлау және Ӛндіру, континенталды Еуропа және 

Каспий жӛніндегі вице-президенті  

 Уильям Харвурд, Бас вице-президенті, Аргус 

 Малколм Форбс-Кейбл, Вице-Президент, Wood Mackenzie 

 

 

Дҥниежҥзілік энергетикалық нарықтар энергияны тасымалдаушыларына 

сҧраныстың жаһандық қҧрылымын ӛзгерте отырып, ҧдайы ӛзгеріп отырады. 

Алайда осы қҧрылымдағы мҧнай басты рӛлді сақтап қалады: болжамдарға 

сәйкес мҧнайға деген сҧраныс шамамен жылына 1% деңгейінде ӛсіп отырады, 

бҧл 2024 жылы абсолюттік кӛлемде тәулігіне 20 млн баррельге тҧтынуды 

ҧлғайтады.  Мҧнайға деген сҧранысқа дамып жатқан елдерде ӛмір сҥру 

деңгейінің артуы  да қолдау кӛрсетеді, мысалы, оларда жеңіл кӛліктің жаппай 

таралуы және басқа да факторлар. Тіпті, мҧнай нарығында жуырда болған 

дағдарыс бір жағынан баррель бағасының айтарлықтай тӛмендеуіне және 

кӛптеген жаңа жобалардың тоқтап қалуына алып келсе, екінші жақтан, энергия 

ҥнемдеу технологияларын енгізуге және ӛндіру тиімділігінің артуына да ықпал 

етті.  

Қазақстанда соңғы 2018 жылдың ӛзінде мҧнай-газ саласы экономикаға дәстҥрлік 

тҥрде ҥлкен қолдау кӛрсетті: мҧнай мен газ конденсатының кӛлемі саланың 

барлық даму тарихында рекордтық белгіге – 90,3 млн тоннаға жетті. Мҧнай 

индустриясы табыстарының арқасында ЖІӚ 4%-ға артты. Ӛткен жылы мҧнай 

ӛндірудің кӛлемді ҥлесі Теңіз, Қашаған және Қарашығанақ атты  ҥш ең ірі 

жобаға тиесілі болды, олар 53,9 млн тонна мҧнай ӛндірді.  Бҥгінгі кҥні гиганттар 

ҥштігі одан әрі айтарлықтай ӛсімге бағыт ҧстап отыр: ауқымды жобаларды іске 

асыру есебінен, олардың елдің жалпы ӛндірісіне қосқан ҥлесі бҧл кӛрсеткішті 

жылына 100 млн тоннаға дейін арттыруға мҥмкіндік береді. Кӛз жетерлік 

болашақта мҧнайды не кҥтіп тҧр? Осы дискуссияға қатысушылар ӛз пікірімен 

бӛліседі. 

 

 Аталған дискуссия шеңберінде қатысушылар мынадай тақырыптарды 

талқылауға шақырылады: 

   

 Дҥниежҥзінде мҧнай тҧтыну шегі қашан болады? 

 Жақын арада мҧнай сҧранысы мен ҧсыныстар қалай ӛзгереді? 

 «Жаңа энергетикалық шынайылылықтың» жалпы кӛрінісі қандай болады 

және ол Қазақстанның ОЭК-ге қалай ықпал етеді? 

 Бір жақтан, ОПЕК+ мәмілесі шеңберінде одан әрі кооперацияның жоқтығына 

баланысты мҧнайдың тӛмен бағасының кезекті ҧзақ кезеңін және екінші 
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жақтан, «мҧнай шегінің» қарсаңында мҧнай ӛндіруге салынған 

инвестициялардың ӛсуін кҥту қажет пе? 

 Ҧлттық даму жобалары: мемлекет пен акционерлердің тиімді әріптестігінің 

шарттары қандай? 

 

 

12:00-12:30              БАСПАСӚЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ 

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы, Баспасӛз орталығы 

 Модератор: Жанболат Сәрсенов, Тӛраға орынбасары, KAZENERGY 

қауымдастығы 

 

Қатысушылар:  

 

 Мохаммед Баркиндо, Бас хатшы, ОПЕК  

 Қанат Бозымбаев, Энергетика министрі, Қазақстан Республикасы 

 Урбан Руснак, Бас хатшы, Халықаралық Энергетикалық Хартия 

 

12:00-13:30              ТҤСКІ АС 

          Ӛткізу орны: Конгресс орталығы 
 

13:30-14:50              ПАНЕЛЬДІ СЕССИЯ: ГАЗ ФАКТОРЫ ДҤНИЕЖҤЗІЛІК 

ЭНЕРГЕТИКАДАҒЫ НЕГІЗГІ ТРЕНД РЕТІНДЕ 

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы, «ABAI» залы 

Тӛраға: Мҧрат Жҥребеков, Энергетика вице-министрі, Қазақстан 

Республикасы 

Модератор: Полина Миренкова, Директор орынбасары, Ресей және Каспий 

ӛңірі елдерінің энергетикасы, IHS Markit 

Қатысушылар:  

 Валери Дюкро, Атқарушы директор, Жаһандық газ орталығы (Global Gas 

Centre) 

 Артур Кросли, Басқарма мҥшесі, Tecnicas Reunidas 

 Паван Чилукури, Директор, Технологияларды лицензиялау, Royal Dutch 

Shell plc. 

 Эшли Шерман, Каспий және Еуропа бойынша аға аналитик, Wood 

Mackenzie  

 

Зерттеулерге сәйкес соңғы жарты ғасырда газ дҥниежҥзілік отын нарығында 

революция жасады. Бҥгінгі кҥні экологиялық талаптарды жетілдіру 

жағдайларында газ барынша экологиялық таза қазбалы отын ретінде ҧзақ 

мерзімді бәсекеге қабілеттілігін сақтап отыр.  

Сарапшылар 2040 жылға дейін газға деген дҥниежҥзілік қажеттілік шамамен 

50%-ға артатындығын болжайды. Оған деген сҧраныс қазбалы отындар 

арасында тез қадаммен – жылына  2% деңгейінде ӛсіп отырады, бҧл энергия 
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теңгеріміндегі оның ҥлесінің 22-ден 25%-ға дейін ӛсуіне алып келеді. Бҥгін 

энергия теңгеріміндегі газ қҧрамдас бӛлігін Еуропа елдері, Ҥндістан, Венесуэла 

және басқалар белсенді тҥрде ӛсіріп отыр. Сонымен қатар, мысалы, Еуропада 

соңғы бірнеше жыл бойы кен орындарының таусылуынан, мҧнай мен газға деген 

бағаның тӛмендеуінен, ӛндірістік шығындардың ӛсуінен газ ӛндіру кӛлемі 

айтарлықтай қысқарғандығы белгілі. ЕО елдерінің  негізгі газ ӛнім берушілері 

Ресей, Норвегия және Алжир болып табылады, Еуропаның импортталушы 

газының 85%-ы олардың ҥлесіне жатады. Сондықтан Еуропа елдері әлі де 

импортқа тәуелді. Каспий газы негізгі ӛткізу нарықтарында бәсекеге тҥсе ала 

ма? Дҥниежҥзілік нарыққа газдың тҧрақты, сенімді және ҧзақ мерзімді 

жеткізілуін ҧйымдастырумен байланысты мәселе қайтадан ӛзекті болып отыр.  

Талқылау ҥшін мәселелер: 

 

 Қай уақытқа дейін газ барынша талап етілетін кӛмірсутек ресурсы ретінде ӛз 

ҧстанымын сақтап отырады? 

 Саяси кеудемсоқтық vs экономикалық мҥддес: Батыс елдері газды жеткізу 

мәселелерінде ӛзара іс-қимыл жасау нҥктесін таба ала ма? 

 Азияда энергоресурстарды тҧтыну қоржыны қалай ӛзгереді және табиғи 

газдың ӛңірдің энергия теңгеріміндегі рӛлі қандай? 

 Дҥниежҥзінде газ ӛндіру ӛсімінің негізгі жобаларының болашағы: ол қандай? 

 Қазақстандағы газдандыру әлеуметтік тҧрақтылық факторы ретінде. 

Ӛңірлердегі газдандыру жӛніндегі жобаларды іске асыру: соңғы жылдары не 

ӛзгерді және олардың еліміздің индустриалды дамуына әсері қандай? 

 Қышқыл газ игеру жӛніндегі стратегиялар. 

 

13:30-14:50            «ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ СЕКТОРДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАҒАЛАУ (EIRA)»ТАНЫСТЫРЫЛЫМЫ-2019.  

 

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы, «AL-FARABI» залы 

Ұйымдастырушылар: Халықаралық Энергетикалық Хартия 

Модератор: Клара Рахметова, Энергетикалық Хартия жӛніндегі жоба 

жетекшісі, Қазақстан  

Құттықтау сӛзі: 

 Әсет Мағауов, Энергетика вице-министрі, Қазақстан Республикасы  

 Урбан Руснак, Бас хатшы, Халықаралық Энергетикалық Хартия 

 

Негізгі баяндама: Анна Петараки, Инвестициялар жӛніндегі ҥйлестіруші, 

Халықаралық Энергетикалық Хартия хатшысы  

Қатысушылар: 

 Лариса Жҧмағалиева, Сыртқы істер министрлігінің инвестициялар комитеті 

тӛрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасы  

 КПМГ ӛкілі  

 Әділет министрлігінің ӛкілі, Қазақстан Республикасы  

 Әділет министрлігінің ӛкілі, Қазақстан Республикасы  

 

Энергетикаға инвестициялардың тәуекелдерін бағалау (EIRA) – бҧл 

Энергетикалық Хартия хатшылығының жарияланымы, онда энергетикаға 

салынатын инвестицияларға ықпал ететін нақты тәуекелдер бағаланады, оларды 
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саясатты, қҧқықтық және нормативтік шеңберлерді тҥзету жолымен бәсеңдетуге 

болады. Ол саясаттағы бос орындарды анықтауға, елдерде инвестициялық 

климатты барынша тҧрақты ететін және инвесторлар мен мемлекеттер арасында 

даулардың туындай тәуекелін тӛмендететін реформаларды ынталандыру ҥшін 

мҥмкіндіктерді ҧсынуға бағытталған. 

Шолуда кӛрсетілген елдер ҥшін нәтижелер елдер тәуекелдерінің жекелеген 

бейіндері тҥрінде ҧсынылған. Коммерциялық, техникалық және геоясаяси 

сияқты инвестициялық тәуекелдердің басқа тҥрлері жарияланым кӛлеміне 

кірмейді. Бҥгінгі кҥні 30-дан астам ел  EIRA-ға қатысады. 

EIRA мақсаты қандай? 

EIRA ҥкіметтерге инвестициялар ағымына кедергі келтіретін нормативтік 

қҧқықтық ортадағы нақты тәуекелдерді анықтап, жоюға кӛмектеседі. Ол 

энергетикалық секторға салынатын инвестициялар ҥшін тәуекелдерді 

бағалайды, оларды елдер бақылап, ӛз іс-қимылдарымен шектей алады. Бҧл 

ақпарат ӛте маңызды, себебі ол ҥкіметтерге ӛз нормативтік қҧқықтық базаларын 

нығайту ҥшін қажетті қадам жасауға мҥмкіндік береді, бҧл энергетикалық 

секторға салынатын инвестицияларды ынталандыру ҥшін пайдалы. 

EIRA екінші мақсаты –энергетикалық компанияларға инвесторларға және 

қаржы секторына инвестициялар ҥшін қаралатын елдерде нормативтік қҧқықтық 

ортаның тҥрлі аспектілері туралы пайдалы ақпарат беру. 

 

 

13:30-14:50              ПАНЕЛЬДІ СЕССИЯ: ТҦРАҚТЫ ДАМУ МҤДДЕСІНДЕГІ 

ЭНЕРГЕТИКА  

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы,«SAFI UTEBAYEV» залы 

Модератор: Рамазан Жампейісов, Басқарма Тӛрағасы, Халықаралық жасыл 

технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы 

Қатысушылар: 

 Кире Илиоски, Атқарушы хатшы кеңсесінің директоры, БҦҦ Еуропалық 

экономикалық комиссиясы (UNECE) 

 Херу Сетаван, Инвестициялық жоспарлау және тәуекелдерді басқару 

директоры, PT Pertamina 

 Екатерина Паниклова, Бағдарламалардың аға ҥйлестірушісі, Еуропа және 

ТМД ҥшін Стамбул ӛңірлік хабы, БҦҦДБ  

 Бауыржан Смағҧлов, Басқарма тӛрағасы, «Электр энергетикасы және 

энергия ҥнемдеуді дамыту институты» АҚ (растау қажет)  

 Джованни Капанелли, Қазақстандағы ӛкілдіктің директоры, Азия Даму 

Банкі (ADB) 

 Игорь Коротецкий, Әріптес, Операциялық тәуекелдер және тҧрақты даму 

тобының басшысы, КПМГ 

 Юлиан Хорнет, Бас менеджер және Негізін қалаушы, EcoHORNET 

(Румыния) 

 

Планета халқы энергияға деген сҧраныс сияқты ӛсіп келеді. Заманауи 

индустриалды цивилизация әртҥрлі энергия кӛздеріне қол жеткізуге тәуелді. 

Бірақ қолжетімді энергетика ресурстарын оңтайлы пайдаланбау, олардың азаюы, 

кӛмірқышқыл газ шығарындылардың артуы, климаттың ӛзгеруі ӛмір сҥру 

сапасына әсер етеді. Энергетикалық қауіпсіздік, сауда және инфрақҧрылым, 

энергияның, климат пен ӛнімнің ӛзара байланысы, сондай-ақ жаңартылатын 

энергетика болашақта тҧрақты дамудың маңызды қҧрамдас бӛліктері болады.  

Елдердің энергетикалық теңгерімге баламалы, оның ішінде жаңартылатын 

энергия кӛздерін тарту бойынша қабылдап жатқан шараларына қарамастан, 
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болашақта дәстҥрлі энергия тасымалдағыштары – мҧнайға газға, кӛмірге 

ешнәрсе бәсекеге тҥсе алмайды. Ӛміріміз ыңғайлы, қолайлы болу ҥшін, 

әрқайсымыз ресурстарды сақтап, оларға қолжетімділікті қамтамасыз етіп, 

энергия тиімді және энергия ҥнемдеу технологияларды дамытып қана қоймай, 

экологияны қорғау, қоршаған ортаға климаттың ӛзгеру салдарын тӛмендету 

ҥшін барлығын жасау қажет.   

Тҧрақты даму тақырыбы «біз қалайтын болашақ», «2030 жылға дейінгі 

кезеңге тҧрақты даму саласындағы кҥн тәртібі» және Париж климаттық келісімі 

сияқты БҦҦ концептуалды қҧжаттарында ӛз кӛрінісін тапты. 

Қазақстанның шикізат экономикалық бағыттылығын есепке алып, онда 

қазбалы отын кӛп уақыт бойы энергетика бӛлігі болып қалмақ. Сонымен қатар, 

жаһандық сын-тегеуріндері мен қатерлерді ескере отырып, тҧрақты даму 

мақсаттарына қол жеткізу ҥшін еліміз жаңартылатын энергетиканы, энергия 

тиімді және энергия ҥнемдеу технологияларды дамыту, энергетика саясатын 

нығайту, қоршаған ортаны қорғау және климат ӛзгерісімен кҥресу, сондай-ақ 

озық тәжірибелермен алмасу мақсатында жинақталған тәжірибені зерделеу 

бойынша халықаралық диалогқа белсенді қатысады. 

Республикада «жасыл экономикаға» кӛшу бойынша тҧжырымдама 

қабылданды, Париж климаттық келісімі ратификацияланды, «Жасыл кӛпір» 

әріптестік бағдарламасы іске асырылуда, БҦҦ бастамасымен Халықаралық 

жасыл технологиялар орталығы ашылды. Елімізде тҧрақты даму саласындағы 

барлық әзірленген және қабылданған тҧжырымдамалар мен бағдарламалар ӛмір 

сҥрудің жаңа сапасына, инновациялық дамуға, экономиканы жаңғыртуға, 

ҧлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, теңдестірілген ӛңірлік даму мен тиімді 

мемлекет қҧруға қол жеткізуге бағытталған.    

 

Талқылау ҥшін мәселелер: 

 

 Болашақ энергетикалық жҥйелерде қазбалы отын рӛлі; 

 Шикізаттық бағыты бар экономикалар ҥшін болашақтың ҧлттық 

стратегиялары; 

 Энергия тиімділігі және энергия ҥнемдеу: дамудың жаңа формуласы; 

 Еліміздің ресурстық тәуелділігі және климаттың ӛзгеруі: тҧрақтылыққа қалай 

қол жеткізуге болады? 

 Тҧрақты энергетика бойынша мақсатқа қол жеткізудегі ӛңірлік мән мәтіні; 

 Жаңартылатын энергетиканы дамытудағы дамып жатқан елдердің 

проблемалары. 

 Тиімділікке қол жеткізу ҥшін мемлекеттік реттеу мен ынталандырудың 

қандай шаралары қажет? 

 

 

 

 

 

 

 

15:00-16:20              ПАНЕЛЬДІ СЕССИЯ: ЭНЕРГЕТИКА САЛАСЫНДАҒЫ 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ ӘЛЕУЕТІ МЕН МҤМКІНДІКТЕРІ  

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы, «ABAI» залы 

Ұйымдастырушылар: KAZENERGY қауымдастығы, Dasco Consulting Group 

Модератор: Дәрмен Сәдуақасов, Басқарушы әріптес, Dasco Consulting Group  

                     Максим Нечаев, Консалтинг бойынша директор, IHS Markit 
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Қатысушылар: 

 Мҧрат Жҥребеков, Энергетика вице-министрі, Қазақстан Республикасы  

 Айдар Арифханов, Басқарма Тӛрағасы, «Бәйтерек» ҧлттық басқару холдингі 

 Жан-Франсуа Марто, Дҥниежҥзілік Банктің тҧрақты ӛкілі  

 Михаил Давыдов, S&P Global жетекші аналитигі 

 Кристоф Маурат, Энергетикалық жобалар бойынша бӛлімше басшысы, 

MUFG 

 

Экономикадағы жаһандық ӛзгерістер инвестициялық тартымдылықтар және оны 

бағалау параметрлері туралы қазіргі заманғы кӛзқарастарды ӛзгертеді. Қазіргі 

уақыттан бастап инвестициялық басымдылықта тӛртінші индустриалдық 

революция тҧр. Бҧл компонент бір жыл бҧрын Дҥниежҥзілік экономикалық 

форум жариялаған елдердің бәсекеге қабілеттілігінің жаһандық индексі 

бойынша жыл сайынғы есепке енгізілген болатын. Ӛткен жылғы есепте 140 

елден тҧратын рейтингте Қазақстан 59-шы орынды иеленген. 

Қазақстанда инвестициялақ климатты жақсарту ҥшін Елбасының бастамасы 

шеңберінде 2018-2022 жылдарға арналған Ҧлттық инвестициялық стратегия іске 

асырылады. Ол Қазақстанның макроэкономикалық, әлеуметтік және саяси 

жетістігіне,  инвестициялық климатты жақсартуға және экономиканың басым 

секторларына тікелей шетел инвестицияларын тартуға бағытталған.  

Ҥкімет, министрліктер, дипломатиялық миссиялар ЕАЭО және ДСҦ шеңберінде 

Қазақстанды дамыту жӛніндегі бастамаларды табысты енгізуге, дҥниежҥзілік 

державалармен инвестициялық әріптестік орнатуды нығайтуға, «Бір белдеу – бір 

жол» атты жобаға қатысуға және т.б. ықпал етеді. Елбасының тікелей 

тӛрағалығымен Шетел инвесторлар кеңесі және ҚР Премьер-Министрі 

жанындағы Инвестициялық климатты жақсарту жӛніндегі кеңес сияқты алаңдар 

тиімді жҧмыс істеуде. «Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) 

ойдағыдай жҧмыс істеуде, оның мақсаты мен міндеттері – халықаралық 

деңгейдегі қаржы қызметтерінің жетекші орталығын қалыптастыру, еліміздің 

экономикасына инвестицияларды тартуға жәрдемдесу, қаржы қызметтері 

саласында инвестициялау ҥшін қолайлы орта жасау, Қазақстанның қҧнды 

қағаздар нарығын дамыту және оның халықаралық капитал нарықтарымен 

ықпалдасуын қамтамасыз ету.  

 

Талқылау ҥшін мәселелер: 

 

 Энергетикалық сектордағы қандай инвестициялық жобалар жақын арадағы 

он жылдықта инвесторларға тартымды болады? 

 Қолайлы инвестициялық климат жасау бойынша қолдаудың қандай 

шаралары сала ҥшін қажет? 

 Негізгі энергетикалық инвесторлар бҥгінгі кҥні қандай сын-тегеуріндермен 

кездеседі?  

 Энергетикалық сектордың қандай сегменттері инвесторлар ҥшін барынша 

тартымды? 

 Технологиялық ӛзгерістер инвестицияларды тарту драйвері ретінде.  

 

15:00-16:20              ДӚҢГЕЛЕК  ҤСТЕЛ: БОЛАШАҚ ГЕОЛОГИЯ: ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ҚАУІПСІЗДІКТЕН БАСТАП ИННОВАЦИЯЛАРҒА ДЕЙІН 

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы, «AL-FARABI» залы 
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Ұйымдастырушылар: KAZENERGY  

 Тӛраға: Балтабек Қуандықов, Президент, Қазақстан мҧнайшы-геологтар 

қоғамы 

Қатысушылар: 

 Евгений Киселев, Табиғи ресурстар және экология министрінің орынбасары, 

Ресей Федерациясы  

 Ақбатыр Надырбаев, Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің 

тӛрағасы, Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі, Қазақстан 

Республикасы  

 Қҧрманғазы Исказиев, Басқарма Тӛрағасының орынбасары,  

«ҚазМҧнайГаз» ҦК» АҚ   

 Грег Райли, Каспий ӛңірінде барлау жӛніндегі вице-президент, BP 

 Ван Цзюн, Жер қойнауын пайдалану қҧқығын басқару департаменті 

бастығының орынбасары, Қытай  

 Тӛреғали Мурунов, Геология және геофизика жӛніндегі директор 

орынбасары, «КAZ-Wаterhunters» ЖШС 

 Майкл Мумелтер,  Geosat Technology AG негізін қалаушы, Германия    

 

Геологиялық барлау стратегиялық сала болып табылады, ресурстық елдердің 

экономикалық дамуы оған тәуелді болады. Жер қойнауының ресурстық әлеуетін 

дамыту және оны оңтайлы игеру мақсатында жеңіл тҥрде шығарылатын мҧнай 

кезеңінің аяқталу кезінде технологиялық сипаттағы жаңа тәсілдер алдынғы 

қатарға шығады.  

Халықаралық энергетика агенттігінің зерттеулеріне сәйкес қазіргі уақытта 

дәстҥрлі энергия ресурстары мҧнай және газды ашу қарқындылығы айтарлықтай 

нашарлағаны байқалады. Егер 21-ғасырдың бірінші он жылдығында мҧнай 

қорларын ашудың бір жылдық орташа кӛлемі шамамен 15 млрд баррельді 

қҧраса, ал екінші он жылдықтың ағымдағы кӛрсеткіші кем дегенде 5 млрд 

баррельді кӛрсетеді. Алғы сахнаға суы терең теңіз кен орындары, ӛткізілімі 

тӛмен коллекторлар,  битумды қҧм және т.б. шығады. Westwood Energy 

бағалауы бойынша жақын арадағы бес жылда 107 суы терең мҧнай-газ 

жобаларына $130 млрд инвестицияланатын болады. Ал Wood Mackenzie 

болжамы бойынша 2040 жылға дейін планетадағы мҧнай ӛндірудің жартысынан 

кӛбі енді ғана игерілетін немесе ашылатын кен орындарына тиесілі болады. Әлі 

ашылмаған кен орындардың ҥлесі шамамен 14% қҧрайды. Мҧны ескере отырып, 

геологтар алдында  аса зор міндет тҧр.  

Талқылау ҥшін мәселелер: 

 

 Геологиялық барлау цифрлық экономиканы дамыту драйверлерінің біріне 

айналуы мҥмкін бе? 

 Дҥниежҥзінде осы салада қандай тәжірибелер бар? 

 Қазіргі заманғы зерттеулер мен әзірлемелер Қазақстанда мҧнай-газ 

ӛндірісінің тиімділігін арттыра ала ма? 

 Елдегі жаңа кӛмірсутек энергетиканы дамытудың жаңа сценарийлері мен 

стратегияларын іздеуде ғылыми білімнің рӛлі қандай? 

 Геологиялық саланы дамытуға жҥйелік тәсіл жасау қажет пе? 

 Геологиялық барлау ҥшін жаңа инвестициялық ынталандыру: халықаралық 

тәжірибе. 

 Қазақстанда және шетелде кӛмірсутек пен қатты пайдалы қазбаларды іздеу 

кезінде субатомдық технологияларды қолдану нәтижелері туралы. 
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15:00-16:20              ПАНЕЛЬДІ СЕССИЯ: БОЛАШАҚ ЭНЕРГИЯ ЖҤЙЕЛЕРІНДЕ 

ЖАҢАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯ КӚЗДЕРІНІҢ РӚЛІ  

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы, «SAFI UTEBAYEV» залы 

Ұйымдастырушылар: IRENA  

Тӛраға: Рикардо Горини, «Жаңартылатын энергия кӛздерінің жол карталары» 

бағдарламасының аға жетекшісі, IRENA 

Модератор: Арман Сатимов, Тӛраға кеңесшісі, KAZENERGY қауымдастығы 

Қатысушылар: 

 Айнҧр Соспанова, Энергетика министрлігінің жаңартылатын энергия 

кӛздері департаментінің директоры, Қазақстан Республикасы 

 Зигштайнн Гретарссон, Бас директор, Arctic Green Energy Corporation  

 Аида Ситдикова, Энергетика және табиғи ресурстар департаментінің 

директоры, Ресей, Кавказ және Орталық Азия, Еуразиялық Қайта Қҧру және 

даму банкі (ЕҚДБ) 

 Мишель Панелла, Биометан және биоотын бӛлімшесінің басшысы, GSE 

 Кхун Праконг, Индустрия министрінің бҧрынғы орынбасары, Таиланд 

 

Электрлендіруді кҥшейте отырып, жаңартылатын энергия пайдалануды кеңейту 

2050 жылға дейін дҥниежҥзі елдері климаттың ӛзгеруіне байланысты негізгі 

мақсаттарға қол жеткізуі ҥшін негізгі факторға айналуы мҥмкін. IRENA 

зерттеуінде елдер ҥшін экономикалық тҧрғыдан тиімді климаттық 

міндеттемелерді орындау және жаһандық температуралар ӛсу шегін шектеу 

варианттарын дереу енгізу мҥмкіндіктері алдыңғы қатарға шығарылады.  

Аталған сессияда энергияны тҥрлендіруді жылдамдату ҥшін инвестициялық 

шешімдер талқыланатын болады.  Жетекші елдерден/компаниялардан келген 

баяндамашылар ӛз тәжірибелерімен бӛліседі және энергияның тҧрақты 

тҥрлеріне кӛшумен байланысты әртҥрлі секторлардағы маңызды мәселелерді 

талқылайтын болады. 

Талқылау ҥшін мәселелер: 

 

 Сіздің елде жаңартылатын энергия кӛздерін дамыту ҥшін негізгі кҥш неде 

және жаңартылатын энергия кӛздерін дамыту бойынша кеудемсоқтық 

ауқымы қаншалықты?  

 Сіздің елде энергия жаңартуды алға жылжытудың қандай әдістері тиімді? 

(Цифрландыру, энергияны сақтау, қаржыландыру схемалары және т.б.) 

 Сіздің елде қандай озық шешімдер соңғы тҧтынушылар секторларын 

электрификациялау ҥшін іске асырылды (жылу беру, кӛлік, ӛнеркәсіп)? 

 Жаңа технологиялар энергетикалық секторда жаңартылатын энергия 

кӛздерінің ҥзбелі ерекшелігімен қалай кҥресуге кӛмектеседі? 

 

16:20-16:40             КОФЕГЕ ҮЗІЛІС ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ОРНАТУ  

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы, Фойе  
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16:40-18:00              ПАНЕЛЬДІ СЕССИЯ: ЭНЕРГИЯ ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ЖАҢА 

КОНФИГУРАЦИЯСЫ: ЭНЕРГИЯ РЕСУРСТАРЫНА ҚОЛЖЕТІМДІЛІК 

ЖӘНЕ КӚЗҚАРАСТАР БАЛАНСЫ  

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы,  «ABAI» залы 

Ұйымдастырушылар:  

Тӛраға: Қайыргелді Қабылдин, Бас директордың орынбасары, Каспий 

қҧбыржолы консорциумы (КТК-К) 

Қатысушылар: 

 Николай Горбань, Бас директор, Каспий қҧбыржолы консорциумы (КТК) 

 Лукаш Холубовски, Басқарма Тӛрағасы, ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 

 Адам Семинский, Президент, KAPSARC 

 Мэттью Сейгерс, Еуразияда энергетика экономикасы бойынша басқарушы 

директор, Ресей және Каспий ӛңірі бойынша Энергетикалық зерттеулер 

басшысы, IHS Markit  

 

Энергетика әлемі дамудың жаңа кезеңіне кӛшті. Кҥн тәртібінде энергетика 

қауіпсіздігінің жаңа конфигурациясын және қазіргі уақытта және болашақта 

инвестициялық процестер тҧрақтылығын қамтамасыз ете алатын энергия 

ресурстарын ӛндірушілер мен тҧтынушылар мҥдделерінің балансын 

қалыптастыру мәселесі тҧр.  

Кӛлік және баға қолжетімділігі – энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 

маңызды бӛлігі. Энергия ресурстарына деген бәсекелестіктің ушығуы 

соншалықты, тіпті, нарықтағы саясаттану сенімділік пен экономикалық нәтиже 

сияқты қарапайым ӛзара қарым-қатынастарды шеттеді. Нәтижесі – ӛнім 

берушілер мен тҧтынушылардың ӛзара мҥдделері есебінде негізделетін энергия 

қауіпсіздігінің қазіргі жҥйесінің бҧзылуы, сондай-ақ тиімді мҧнай-газ кӛлігі 

инфрақҧрылымын жасауда инвестициялық қызметке ықпал ететін нарықтағы 

ойындардың тҥсініксіз қағидалары. Еуразияның негізгі энергетика дәліздері 

қҧрылған. Елдердің энергиядағы ӛсіп келе жатқан сҧраныстарын қалыптастыру 

қажет.  Бҥгінгі кҥні ӛнім берушілер мен тҧтынушылардың балансы қандай? 

Талқылау ҥшін мәселелер:  

 

 Ӛңір елдері мен Қазақстанда қауіпсіз және тиімді кӛлік-энергетикалық 

инфрақҧрылым жасау саласындағы ынтымақтастықты кеңейту 

мәселелеріндегі әлеует қандай? 

 Бҧл энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қала ықпал етеді? 

 Қазақстаннан мҧнай және газды тасымалдаудың негізгі экспорттық 

бағыттары: әлеуеті қандай? 

 КТК – Қаспий ӛңірінен Батысқа мҧнайды тасымалдаудың негізгі экспорттық 

бағыты. 

 Азия нарығында энергия ресурстарына деген сҧраныс ӛсімі: тҧтыну шегі 

қашан болады? 

 Жаңа энергетика дәліздері дҥниежҥзілік тҧтынушыларға энергия 

ресурстарын сенімді және тҧрақты жеткізуді қамтамасыз ете ала ма? 

 Энергия жеткізу кӛздеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету кезінде заманауи 

технологиялардың рӛлі қандай? 

 Еуразиялық континенттің энергиялық-географиялық орталығында тҧрған 

Қазақстанның осы міндеттерді шешудегі рӛлі қандай? 
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16:40-18:00              ДӚҢГЕЛЕК ҤСТЕЛ: ТҦРАҚТЫ ЭНЕРГЕТИКА ҤШІН 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР. ЗАҢНАМАНЫҢ АЛҒА ШЫҒУЫ   

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы, «AL-FARABI» залы 

Модератор: Виктор Коваленко, Тҧрақты даму саласындағы қызметтер 

бойынша директор, Орталық Азия, Кавказ, Украина және Беларусь, Ernst & 

Young 

Қатысушылар: 

 Ахметжан Прімқҧлов, Экология, геология және табиғи ресурстар вице-

министрі, Қазақстан Республикасы  

 Рҥстем Қабжанов, Атқарушы директор, KAZENERGY қауымдастығы 

 Майкл Аллен, Мҥдделі тараптармен ӛзара іс-қимыл жасау жӛніндегі 

ҥйлестіруші, NCOC N.V. 

 Қуаныш Балтабаев, Атқарушы хатшы, «Атамекен» Қазақстан 

Республикасы Ҧлттық кәсіпкерлер палатасы  

 Әлия Баймағанова, Халықаралық жасыл технологиялар және 

инвестициялық жобалар орталығы  

 Жомарт Әлиев, Атқарушы директордың орынбасары, «Тау-кен ӛндірушілері 

және тау-кен металлургиялық кәсіпорындардың республикалық қауымдастығы» 

ЗТБ  

 

Қазақстанның жаңа тарихы жер қонауын пайдалануды қҧқықтық реттеу 

проблемаларын терең тҥсінудің жаңа тәсілдерін талап етеді. Соңғы жылдары 

Республика Дҥниежҥзілік банктің «бизнесті жҥргізу жеңілдігінің индексі» (EDB) 

кӛрсеткіші бойынша елдердің жыл сайынғы рейтингісіндегі позициясын 

біршама жақсартты және 2017 жылы жағдайдың айтарлықтай жақсаруын 

кӛрсеткен елдердің «ондығына» кірді.  

2018 жылы жаңа заңдарды - «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану 

туралы» кодексін және Салық салу кодексін қабылдау заң шығару саласында 

алға шыға отырып, салада сол немесе ӛзге жобаларды іске асыру ҥшін 

капиталдарды сырттан тарту бойынша Қазақстанның ҧстанымдарын кҥшейтті.   

Келесі міндет – 2019 жылдың соңына дейін Қазақстан Парламентіне 

халықаралық стандарттарға сәйкес келетін ҚР жаңа Экологиялық кодексінің 

жобасын енгізу. Ол «таза су», «таза ауа» және «таза жер» атты ҥш маңызды 

аспектіге қол жеткізуге бағытталған. Сонымен қатар жер қойнауын 

пайдаланушылар мен ӛнеркәсіптік кәсіпорындарды еліміздің экологиялық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ет ҥшін жасыл технологияларды енгізуге 

ынталандыратын болады. Жаңа Экологиялық кодексті қабылдағаннан кейін 

бірыңғай экологиялық саясат жасалатын болады, бҧдан басқа ол қоршаған 

ортаны қорғау саласында энергетиктер мен жер қойнауын пайдаланушыларды 

ынталандыратын болады. Дҥниежҥзілік мҧнай ӛндіру елдерінің, жетекші 

халықаралық сарапшылардың тәжірибесі, берген бағасы мен ҧсынымдары. 

Талқылау ҥшін мәселелер:  

 

 Жаңа Экологиялық кодекс – КЭР және ЕТҚ тетіктерін енгізу  

 Мемлекеттік реттеудің нысаны, қҧралдары мен тетіктері  

 Кәсіпорындардың экологиялық қызметін экономикалық ынталандыру және 

мемлекеттік қолдау шаралары  

 

16:40-18:00              ҚАЗАҚСТАН ӘРІПТЕСТЕРІНІҢ КҤНДЕРІ (КАЗАҚСТАН-ЖАПОНИЯ),  
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Ӛткізу орны: Конгресс орталығы,  «SAFI UTEBAYEV» залы 

Ұйымдастырушылар: Ресеймен және жаңа тәуелсіз мемлекеттермен сауда 
жасау жапон қауымдастығы (ROTOBО), KAZENERGY қауымдастығы 

Модераторлар: Сабыр Есімбеков, Қазақстан-Жапония Іскерлік кеңесінің тең 

тӛрағасы  

Мики Вадзима, РОТОБО директоры 

Құттықтау сӛзі: 

 Қайрат Балықбаев, Кеңесші, KAZENERGY қауымдастығы 

 

Қатысушылар:  

 Юхэй Нагаи, Шығыс Еуропада және Орталық Азияда бизнесті дамыту 

басшысы, Terra Drone корпорациясы 

 Цутому Сасаки, Еншілес компанияларға ӛткізу бӛлімінің басшысы, 

Yokogawa Electric Corporation 

 ҚазМҧнайГаз ҦК АҚ 

 Такуя Оно, Атқарушы директор орынбасары, Инновациялық технологиялар 

орталығы, JGC корпорациясы  

 Кота Кондо, Бас менеджер және Энергия блогы бизнесін дамыту директоры, 

Марубени Корпорациясы 

 Ромпретрол ӛкілі 

 Хироши Кавада, Басқарушы директор, NEC NEVA Communications Systems 

 

Мҧнайдың тӛмен бағалары негізінде мҧнай-газ саласы алдында тҧратын әртҥрлі 

міндеттерді тиімді шешу ҥшін, яғни жобалардың рентабельділігін қамтамасыз 

ету және арттыру, ресурстарды пайдалану тиімділігін оңтайландыру, қоршаған 

ортаны қорғау ҥшін IІoT технологиялары пайдаланатындығы кҥтілуде.  

Осы сессияда мемлекеттік органдар мен іскерлік орта ӛкілдері, сондай-ақ екі ел 

ӛкілдері мҧнай-газ саласы ҥшін IIoT саласындағы ынтымақтастыққа қатысты 

мәселелерді және мҧнай-газ ресурстарының қорлары бар Қазақстан мен IIoT 

саласында белгілі бір артықшылықтары бар Жапония арасында жаңа бизнес 

жасау перспективаларын талқылайтын болады.  

Талқылау ҥшін мәселелер: 

 Кен орындарды барлауда және игеруде AI технологияларын қолдану  

 Мҧнай-газ саласында БПЛА технологияларын практикалық қолдану  

 Мҧнай-газ саласында Yokogawa компаниясының IIoT-шешімдері  

 IIoT қолдана отырып, зауыт ӛнімділігінің тиімділігін арттыру 

 

 

14:00-18:00              ҚАЗАҚСТАН КОНСУЛДЫҚ КОНГРЕСІ  

 

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы, Аспан залы 

Ұйымдастырушылар: Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі, 

Дүниежүзілік Консулдар Федерациясы, Құрметті Консулдар Қоғамы  
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Модератор: Николаос К. Маргаропулос, Бас хатшы, Дҥниежҥзілік Консулдар 

Федерациясы  

Қатысушылар: 

 Мҧхтар Тілеуберді, Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары, 

Қазақстан Республикасы 

 Эйкут Экен, Президент, Дҥниежҥзілік Консулдар Федерациясы 

 Жамболат Сәрсенов, Қазақстанда Венгрияның Қҧрметті консулы 

 Денис Ван ден Вейх, Басқарма тӛрағасы, Қҧрметті Консулдар қоғамы  

 Лейф-Кристиан Сверстад, Директорлар кеңесінің мҥшесі, Дҥниежҥзілік 

Консулдар Федерациясы  

 

KAZAKHSTAN ENERGY WEEK шеңберінде бір алаңда бҥкіл дҥниежҥзіңнен 

дипломатиялық шеңберлер ӛкілдері жиналатын болады. Конгрестің негізгі 

міндеті бизнес климатпен және оны жақсартумен, сондай-ақ Қазақстанға 

салынатын инвестициялармен байланысты әртҥрлі тақырыптарды талқылау. Іс-

шараны «FICAC» Дҥниежҥзілік Консулдар Федерациясымен және Қҧрметті 

Консулдар қоғамымен қолданды. 

«FICAC» Дҥниежҥзілік Консулдар Федерациясы 1982 жылы қазан айында 

Копенгагенде (Дания) қҧрылды және бҥгінгі кҥні бҥкіл дҥниежҥзінде барлық 

қҧрметті консулдарды біріктіре отырып, 87 мҥше қауымдастық кіреді. 

«Қҧрметті Консулдар қоғамы» республикалық қоғамдық бірлестігі 

Қазақстанда 2018 жылы тіркелді. Ҧйымның міндеті Қазақстанда аккредиттелген 

қҧрметті консулдар мен Қазақстан Республикасының Ҥкіметімен ӛзара қарым-

қатынасты одан әрі дамытуда болып табылады. 

 

 

«DIGITAL ENERGY» кӛрмесі  

10.00-18.00 

Ӛтетін орны: Конгресс орталығы 

Ұйымдастырушылар: KAZENERGY 

Кӛрмені ӛткізу мақсаты: 

Энергетикада жаңа технологиялық жетістіктерді жаһандық қолдану нәтижелерін кӛрсетуге арналған 

алаң; 

Келіссӛздер, инновациялар трансфері, жоғары технологиялық ӛнімдер және инвестициялық 

қызметтерді, сондай-ақ оларды энергетикалық нарыққа жылжытуға арналған платформа; 

Қоғам ӛміріндегі энергия мен энергия ресурстарының рӛлі мен маңызы туралы келушілерге 

арналған танымдық қызмет. 

Кӛрме дәстҥрлі емес форматта ӛтеді. Заманауи технологиялар мен әзірлемелердің, даму және 

инновациялық инфрақҧрылым институттарының кӛрмелік экспозициясы кластерлік қағидат 

бойынша «нҥктелік » форматта қалыптастырылатын болады. Әлеуетті әріптестермен байланыс 

орнату және дамыту ҥшін коммуникациялық аймақтар ҧйымдастырылады.  

Жаңа интерактивті формат (виртуалды шындық, толықтырылған шындық, жасанды интеллект, 

блокчейн) ҧсынылады, ол қонақтарға – іс-шараға қатысудан кӛбірек ақпарат алуға, ал қатысушы 

компанияларға – ӛз ӛнімдерін барынша тиімді таныстыруға мҥмкіндік береді. 
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19:00-21:00              ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙЫНЫҢ 120 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН 

САЛТАНАТТЫ ҚАБЫЛДАУ РӘСІМІ  

Ӛткізу орны: Астана Опера (шақыру хаттары бойынша кіру) 
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5-КҤН - 27 ҚЫРКҤЙЕК (ЖҦМА) 

08:00-10:00              ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ ТІРКЕУ  

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы 

 

10:00-11:20             ҚАЗАҚСТАН МҦНАЙЫНЫҢ 120 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН 

АРНАЙЫ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы, Пленарлық зал 

Тӛраға: Қанат Бозымбаев, Энергетика министрі, Қазақстан Республикасы  

Құттықтау сӛзі: 

 Жеңіс Қасымбек, Премьер-министр орынбасары, Қазақстан Республикасы 

 

Қатысушылар: 

 Гюльмамед Джавадов, Энергетика министрінің орынбасары, Әзербайжан 

Республикасы 

 Ҧзақбай Қарабалин, Тӛраға Орынбасары, KAZENERGY қауымдастығы  

 Алик Айдарбаев, «ҚазМҧнайГаз» ҦК АҚ Басқарма тӛрағасы  

 Имер Боннер, Бас директор, «Теңізшевройл» ЖШС 

 Эдвин Роналд Блом, Бас директор, Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. 

В. 

 Ермек Марабаев, Басқарушы директор орынбасары, North Caspian Operating 

Company N.V. 

Қазақстан мҧнайының тарихы 1899 жылдың қараша айынан бастап, Қарашҧңғыл 

шатқалында тереңдігі 40 м ҧңғымасынан алғаш мҧнай бҧрқағы атылған кезден 

басталады. Бҧл механикалық бҧрғылау тәсілімен алынған алғаш мҧнай болды. 

Қазақстанның мҧнайшылары мҧнайгаз саласының қалыптасу және даму 

тарихын мақтанышпен еске алады: кӛптеген жылдар бойы еліміз кҥрделі даму 

жолын ӛтті, нәтижесінде мҧнай-газ кешені оның табысы мен ӛсіп-ӛркендеуінің 

іргетасы болды.  Бҥгінгі кҥні мҧнай және газ Қазақстанның негізгі табиғи 

байлықтарының бірі, алдағы уақытта еліміздің энергетикалық қауіпсіздігінің 

кепілдігі болып табылады. Республикада ондаған мҧнай-газ кен орындары 

игерілуде. Осы сектор шетел инвесторлары ҥшін капитал салдың барынша 

тартымды салаларының бірі болып табылады. 

Тәуелсіз жылдары Қазақстанда мҧнай-газ ӛнеркәсібін дамытудың ҧзақ мерзімді 

стратегиясы алғаш рет жасалды және саланы басқарудың тәуелсіз жҥйесі 

қҧрылды. Оның жетекшілері бейінді министрліктер мен барлау және ӛндіру, 

мҧнай және газды тасымалдау саласындағы ҧлттық компаниялар болды, олардан 

нақты шешімдер қабылдау талап етілген. Барлық мемлекеттік органдар мен 

инвесторлардың ӛзара қарым-қатынастары мен барлық процестерін одан әрі 

жетілдіру ҥшін негіз болған жер қойнауын пайдалану саласындағы заңнама 

базасы әзірленді және енгізілді. 
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Қазақстанның әр жылдарда мҧнай-газ ӛнеркәсібінің қҧрылу және даму 

жолындағы қандай қиындықтармен кҥрескендігі жӛнінде конференцияға 

қатысушылар сӛз етеді. 

11:20-12:40              ТАНЫСТЫРЫЛЫМ: KAZENERGY IV ҦЛТТЫҚ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ 

БАЯНДАМА   

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы,  «ABAI» залы 

Тӛраға: Болат Ақшолақов, Бас директор, KAZENERGY қауымдастығы 

Негізгі баяндама: Мэттью Сейгерс, Еуразияда энергетика экономикасы 

бойынша басқарушы директор, Ресей және Каспий ӛңірі бойынша 

Энергетикалық Зерттеулер басшысы, IHS Markit 

Қатысушылар: 

 Бақытжан Жоламанов, Басқарма Тӛрағасы, «Самҧрық-Энерго» АҚ 

 Катя де Вере Уолкер, Директор, Seepx Energy 

 Ли Юнг Хун, Вице-Президент, CNPC Қазақстан 

 

Ҧлттық Энергетикалық Баяндама (ҦЭБ) – Қазақстанның энергетика саласының 

ағымдағы жай-кҥйі мен даму перспективалары туралы ақпараты бар кешенді 

қҧжат. Бҥгінгі кҥні КAZENERGY қауымдастығы 2013, 2015 және 2017 жылдары 

ҥш ҦЭБ дайындаған. Қҧжаттар KAZENERGY бірыңғай жҥйе ретінде Қазақстан 

Республикасының мҧнай-газ және энергетика салаларының тҧрақты дамуына 

деген стратегиялық кӛзқарасын кӛрсетеді. ҦЭБ бойынша жҧмыс жасау 

процесінде бас сарапшы IHS Markit компаниясы болды.  

ҦЭБ еліміздің барлық сараптамалық қоғамдастығының маңызды оқиғасы болды 

және дҥниежҥзілік энергетика мән-мәтінінде Қазақстанның энергетика саласын 

одан әрі дамыту ҥшін бағдарлар берді.  Оның негізінде жасалған қорытындылар 

мен ҧсынымдар мемлекеттің және бизнес-қоғамдастығының маңызды әрі 

кҥрделі шешімдерді қабылдау процесінде талап етілді. 

2018-2019 жылдар ішінде KAZENERGY қауымдастығы ҦЭБ жаңартылған 

нҧсқасын дайындады.   

 

ҦЭБ-ға бес негізгі блок кіреді: 

1-блок. ▪ Дҥниежҥзілік мҧнай нарығы және Қазақстанның рӛлі; 

2-блок. ▪ ЕАЭО-да нарықтардың ықпалдасуы; 

3-блок. ▪ Газ нарығының моделі; 

4-блок. ▪ Электр энергиясының және қуаттылық нарығы. 

5-блок. ▪ Энергия ҥнемдеу және экология мәселелері.  

 

11:20-12:40              ДӚҢГЕЛЕК ҤСТЕЛ: БОЛАШАҚТЫҢ ЦИФРЛЫҚ ЭНЕРГЕТИКАСЫ. 

ӚТПЕЛІ КЕЗЕҢ  

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы,  «AL-FARABI» залы 

Тӛраға: Асқар Жҧмағалиев, Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыштық 

ӛнеркәсіп министрі, Қазақстан Республикасы  

Модератор: Дәрмен Садуақасов, Басқарушы әріптес, DASCO Consulting Group 
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Қатысушылар: 

 Қайрат Келімбетов, «Астана» Халықаралық қаржы орталығының (АХҚО) 

басқарушысы 

 Алем Фрига-Ной, Қазақстан Республикасында «Тоталь» басшысы, «Тоталь 

Барлау және Ӛндіру Қазақстан» басқарушы директоры   

 Корнелиу Бодеа, Президент, Румыния энергетикалық орталығы 

 Мҧхтар Манкеев, Негізін қалаушы, Digital Academy 

 Тони Линдквист, Бас директор, «Collaprime Oy» 

 Евгений Теремов, Басқарушы директор, Қазақстанда SAP  

 Джозеф Циглер, CEO «Astana Hub» 

 Кемел Айтжанов, Байқау Кеңесінің мҥшесі, «Bridge Group» 

 Ерхат Искалиев Кӛлік логистикасы кіші комитетінің тӛрағасы, «Атамекен» 

ҦКП 

 Ерлан Дурмағамбетов, Басқарма тӛрағасы, «ZERDE» ҧлттық 

инфокоммуникациялық холдингі  

 

Энергетика болашағы ең жаңа цифрлық технологиялармен, робототехникамен, 

жасанды зиятпен байланысты, бҧл «цифрлық» сҧраныстың пайда болуы мен 

дамуын ақындайды. Цифрландырудың қазіргі заманғы энергетика 

проблемаларын шешу және мҧнай-газ секторының барлық аспектілерінде 

тиімділікті арттыру ҥшін маңызды және ол инвестициялау ҥшін кӛптеген жаңа 

мҥмкіндіктер береді. Жоғары технологиялар арқасында еңбек ӛнімділігі, бизнес 

қҧзыреттілігі, ӛнім мен кӛрсетілетін қызмет, сондай-ақ адамдар ӛмірінің сапасы 

ӛсіп келеді. Басқа сӛзбен айтқанда, бҥгінгі кҥні қалғандарынан бір қадам алда 

келе жатқан жеңеді. 

Қазақстан геологиялық барлау, мҧнай мен газды ӛндіру, қайта ӛңдеу, 

тасымалдау саласында цифрлық технологияларды енгізуге кӛп кӛңіл бӛледі. 

Еліміздің экономикасын дамытудың тірегі болып табылатын Қашаған, Теңіз, 

Қарашығанақ атты гигантты кен орындарында іске асырылатын жобалардың 

ӛздерінің технологиялық ерекшеліктері бойынша дҥниежҥзінде аналогтары жоқ.  

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде мҧнай-газ 

саласында 2019-2021 жылдары 34 млрд теңгеден асатын сомаға жобалар іске 

асырылатын болады. Олардың ішінде мҧнайды есепке алудың ақпараттық 

жҥйесін, сҧйытылған мҧнай газының балансын болжауға қабілетті кіші жҥйесі 

бар жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жҥйесін, кен 

орындардың онлайн-аукциондары бар жер қойнауын пайдалануды басқарудың 

бірыңғай мемлекеттік жҥйесін қҧру. Бҧл ретте олардан Қазақстанға тиесілі 

пайдасы 119 млрд теңгені қҧрайды. 

Осы мемлекеттік бағдарламаны іске асыру халықтың ӛмір сҥру сапасын 

жақсарта отырып, мҥлдем жаңа экономика жасау ҥшін қосымша серпін береді. 

Талқылау ҥшін мәселелер: 

 

 Энергетика барынша жетілген даму нысанына кӛшу бойынша дереу іс-қимыл 

жасай ала ма? 

 Ол Қазақстанда қандай проблемалармен, кедергілермен және тәуекелдермен 

кездесетін болады? 

 Инновациялардың болашақ энергетикалық жҥйелердегі рӛлі қандай және 

елімізде инновациялық сценарийлерді іске асыру ҥшін технологиялық 

резервтер қандай? 

 Цифрлық энергетикада халықаралық тәжірибе және ең ҥздік практикалар. 
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11:20-12:40              ПАНЕЛЬДІ СЕССИЯ: АҚЫЛДЫ ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ 

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы,  «SAFI UTEBAYEV» залы 

Тӛраға: Алмасадам Сатқалиев, Басқарушы директор, "Самҧрық-Қазына" ҦӘҚ 

Қатысушылар:  

 Бақытжан Қажиев, Басқарма тӛрағасы, «KEGOC» Қазақстан электр 

желілерді басқару компаниясы  

 Аббас Джалали Джафари, Вице-Президент, Электрисите  де Франс 

 Александр Савинов, Әріптес альянстарының мәселелері жӛніндегі 

директор,  GE Пауэр Дижитал  

 Ханс-Юрген Бенке, Пайдалану және техникалық қызмет кӛрсету 

жобаларының жетекшісі, RWE (Германия) 

 Сергей Карпец, Басқару директоры, Siemens Kazakhstan 

 

Бҥгінгі кҥні электр энергетикасы – бҧл қолайлы ӛмір сҥрудің қҧралы ғана емес, 

адам қызметінің барлық бағыттарын дамытуға да арналған қҧрал. Smart-

технологияларды белсенді енгізу, электр энергиясының генерациясын, берілуін 

және бӛлінуін «зияткерлік» ететін, энергия шығынының айтарлықтай 

тӛмендеуін қамтамасыз ететін қуатты электр техникасымен ақпараттық 

технологиялар мҥмкіндіктерін біріктіру, экологиялылығы, энергия ҥнемдеу 

сенімділігінің еселік артуы, энергия ресурстарын барынша тиімді пайдалану – 

қазіргі заманғы сала алдындағы міндеттер. 

Ақылды желілер біздің ӛміріміздің бір бӛлігіне айналып келеді. Қазіргі уақытта 

бҥкіл дҥниежҥзінде – Еуропада, АҚШ-та, Жапонияда, Ҥндістанда, Қытайда, 

Ресейде, Қазақстанда цифрлық кіші станцияларын енгізу жҧмыстары 

жҥргізілуде, мҧнда бақылау, қорғау және басқару жҥйелеріндегі барлық ақпарат 

арнайы оптикалық цифрлық ӛлшеуіш трансформаторлар мен жаңа ҧрпақ 

цифрлық аппаратураларының кешені арқылы цифрлық форматта пайда болады, 

қайта ӛңделеді және басқарылады. Цифрлық кіші станцияларын пайдалануға 

енгізу энергия жҥйесінің сапасы мен сенімділігін арттырып қана қоймай, 

автоматтандыруға кӛшу есебінен еңбек ӛнімділігін де айтарлықтай 

жақсартатындығы кҥтілуде. 

Бҥгінгі кҥні бҧл халықаралық тренд пен барлығымыздың мақсаты. «Табысқа 

жету тарихтарын», халықаралық тәжірибе  мен ең ҥздік практикаларды, ақылды 

желілерді қалай жасауға болатындығын, сондай-ақ жаңа ойыншылар мен 

жоғары технологиялық компаниялардың нарыққа шығу шарттарын осы панельді 

сессия барысында талқылайтын боламыз.  

Талқылау ҥшін мәселелер: 

 

 Желілерге «ақылды» болу жеңіл ме? 

 Электр энергетикасы желілік инфрақҧрылымды тҧтынушыларды энергиямен 

тиімді және икемді қамтамасыз ету ҥшін жаңа инновациялық платформаға тез 

және сапалы айналдыра ала ма? 

 Жҥйелік қатерлер мен қауіптердің алдын алып және қақтығыстар мен 

аварияларға дереу ден қойып, ең әлсіз және осал буындарды қоса отырып, 

автоматтандыру кӛлемін және сыни сенімділікті арттыра отырып, электр 

энергетиканы тҧтас кӛп деңгейлі басқару жҥйесіне қалыптастыру ҥшін негізгі 

шарттар қандай? 

 Қазіргі заманғы қалаларда сҧраныстың сапалы ӛзгерісін айқындайтын 

цифрлық жҥйелер мен дәлдігі жоғары энергия ӛндірістерінің пайда болуымен 

не ӛзгереді? 
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 Реттеуіштің қолдауы қандай болу қажет? 

 Тҧтынушы цифрлық энергетикадан нені кҥтеді? 

09:00-12:40              ҚАЗАҚСТАН КОНСУЛДЫҚ КОНГРЕСІ  

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы, Аспан залы 

Ұйымдастырушылар: Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі, 

Дүниежүзілік консулдар федерациясы, Құрметті консулдар қоғамы 

Қатысушылар:  

 Ермек Кӛшербаев, Сыртқы істер министрінің орынбасары, Қазақстан 

Республикасы 

 Рустам Исатаев, ҚР Сыртқы істер министрлігі Инвестициялар комитетінің 

тӛрағасы  

 Бауыржан Сартбаев, Басқарма тӛрағасы, «KAZAKH INVEST» ҧлттық 

компаниясы» АҚ 

 Денис Ван ден Вейх, Басқарма Тӛрағасы, Қҧрметті консулдар қоғамы 

 Николаос К. Маргаропулос, Бас хатшы, Дҥниежҥзілік консулдар 

федерациясы 

 Лейф-Кристиан Сверстад, Директорлар кеңесінің мҥшесі, Дҥниежҥзілік 

консулдар федерациясы 

 

KAZAKHSTAN ENERGY WEEK шеңберінде бір алаңда бҥкіл дҥниежҥзіңнен 

дипломатиялық шеңберлер ӛкілдері жиналатын болады. Конгрестің негізгі 

міндеті бизнес климатпен және оны жақсартумен, сондай-ақ Қазақстанға 

салынатын инвестициялармен байланысты әртҥрлі тақырыптарды талқылау. Іс-

шараны «FICAC» Дҥниежҥзілік Консулдар Федерациясымен және Қҧрметті 

Консулдар қоғамымен қолданды. 

«FICAC» Дҥниежҥзілік Консулдар Федерациясы 1982 жылы қазан айында 

Копенгагенде (Дания) қҧрылды және бҥгінгі кҥні бҥкіл дҥниежҥзінде барлық 

қҧрметті консулдарды біріктіре отырып, 87 мҥше қауымдастық кіреді. 

«Қҧрметті Консулдар қоғамы» республикалық қоғамдық бірлестігі 

Қазақстанда 2018 жылы тіркелді. Ҧйымның міндеті Қазақстанда аккредиттелген 

қҧрметті консулдар мен Қазақстан Республикасының Ҥкіметімен ӛзара қарым-

қатынасты одан әрі дамытуда болып табылады.  
 

11:00-18:00              ЖУРНАЛИСТЕР ҤШІН ТРЕНИНГ: «САЛАЛЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА: 

ҚАЗАҚ БАҚ МҦНАЙ-ГАЗ ТАҚЫРЫБЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ» 

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы, Баспасӛз орталығы 

Ұйымдастырушылар: «Бизнес Медиа» компаниялар тобы» ЖШС және 

Қазақстанда «Шеврон» компаниясы, KAZENERGY қауымдастығының 

қолдауымен. 

 

Тренинг мақсаты: 

 Қазақстан Республикасы мҧнай-газ ӛнеркәсібін дамыту туралы тҧтас суретті 

жас журналистерге ҧсыну; 

 Ақпарат кӛздерімен, ақпараттық және аналитикалық материалдарды 

дайындаумен, мҧнай-газ тақырыбына сҧхбат қҧзыреттілігімен жҧмыс 

жасауды ҥйрету. 
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Тренингті ҥлкен тәжірибесі бар журналистер, мҧнай-газ және әскерлік 

тақырыбына маманданатын медиа тренерлер Әсия Акишева және Елена 

Бутырина жҥргізеді. 

«Семинар барысында журналистерге дҥниежҥзілік мҧнай-газ нарығының 

трендтері, Қазақстанда мҧнай мен газды геологиялық барлау, ӛндіру, қайта 

ӛңдеу, тасымалдау саласындағы ең ірі жобалар туралы ақпарат беріледі. Бҧдан 

басқа біздің әріптестер мҧнай мен газ саудасымен, мҧнай бағасын 

қалыптастырумен, Қазақстанның ОПЕК және ОПЕК+ бастамаларын қолдаумен 

байланысты сҧрақтарға және т.б. жауап алады, - деп, тренинг 

ҧйымдастырушылары пікір қалдырды. – Практикалық кейстер семинардың 

ажырамас бӛлігі болып табылады. Біз ақпарат кӛздерімен қалай жҧмыс істеу 

керек, алынған мәліметтерді қалай талдау қажет екендігі жӛнінде тәжірибемен 

бӛлісеміз. Біздің тренинг мҧнай-газ тақырыбында мамандануды қажет ететін 

әріптестерге қызықты және пайдалы болатындығына сенімдіміз». 
         

12:40-14:00              ТҮСКІ АС 

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы, Фойе 

 

14:00-15:20              «АШЫҚ ДЕРЕКТЕРДІҢ ЫҚПАЛДАСТЫРЫЛҒАН ЖҤЙЕЛЕРІНДЕ 

ӚСАБ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ЖАҢА ДЕҢГЕЙІНЕ КӚШУ» АТТЫ ӚСАБ 

ЖӚНІНДЕГІ X ҦЛТТЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ «(1-БӚЛІМ) 

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы,  «ABAI» залы 

Ұйымдастырушылар: ҚР ИИДМ бірлесіп KAZENERGY қауымдастығы  

Тӛраға: Тимур Тоқтабаев, Индустрия және инфрақҧрылымдық даму вице-

министрі, Қазақстан Республикасы  

Қатысушылар: 

 Ақбатыр Надырбаев, Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің 

тӛрағасы, Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі, Қазақстан 

Республикасы  

 Ахмет Мҧрадов, ҚР Парламенті Мәжілісінің Депутаты, МТҦК мҥшесі  

 Николай Радостовец, Атқарушы директор, Тау-кен ӛндірушілері және тау-

кен металлургиялық кәсіпорындардың республикалық қауымдастығы  

 Руслан Баймишев, ӚСАБ Халықаралық Басқарма мҥшесі, ҚР ИИДМ жер 

қойнауын пайдалану департаментінің директоры  

 Олеся Нехорошко, Украинаның Ҧлттық Ҥйлестірушісі  

 Лусине Товмасян, Арменияның Ҧлттық Ҥйлестірушісі  

 Бахтиер Зухуров, Тәжікстанның Ҧлттық Ҥйлестірушісі  

 Диана Медведникова (Окремова), ҤЕҦ атынан МТҦК мҥшесі  

 Татьяна Седова, МТҦК мҥшесі, тәуелсіз сарапшы, «Азаматтық бақылау» 

коалициясы 

 Максим Кононов, ТМКҚ, МТҦК мҥшесінің орынбасары  

 Эльвира Жантӛреева, ӚСАБ Ҧлттық Хатшылық басшысы   

 

ӚСАБ жӛніндегі X ҧлттық конференциясы интерактивтік режимде ӛтеді және 

оған панельді сессия мен дискуссия кіреді. 
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Іс-шара ҚР Ҥкіметі ӛкілдерінің, ҚР Парламенті депутаттарының, жергілікті 

әкімшілік органдардың, ӚСАБ Халықаралық хатшылығы мен Басқармасының, 

ТМКҚ қауымдастығының, жер қойнауын пайдалану саласындағы ірі 

компаниялардың, ҥкіметтік емес сектордың, халықаралық ҧйымдардың, 

байқаушылар мен басқа мҥдделі тараптардың қатысуымен ӛтеді. 

ӚСАБ іске асыру Қазақстанның имиджіне, энергетика саласының 

инвестициялық тартымдылығына, экономиканың кӛптеген салаларына оң әсер 

етеді, сондай-ақ елімізде іске асырылатын басқа да жобаларға ҥлгі болады.  

2018 ж. Осло (Норвегия) қаласында ӚСАБ 39-шы Халықаралық Басқарма 

отырысының барысында Қазақстан бойынша мәртебесіне қатысты шешім 

қабылданды. ӚСАБ Халықаралық Басқармасы Қазақстан ӚСАБ енгізу бойынша 

айтарлықтай прогреске жетті деп шешті, бҧл ретте ӚСАБ одан әрі іске асыруды 

жақсарту ҥшін бірқатар ҧсынымдар берілді. 

Бҥгінгі кҥні еліміз «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы 

бойынша дамып келеді, оның мақсаты цифрлық технологияларды пайдалану 

есебінен ҚР экономикасын дамыту қарқындылығын жылдамдату және халықтың 

ӛмір сҥру сапасын жақсарту болып табылады.  

Цифрлық геологиялық-геофизикалық ақпаратты шоғырландыратын Ҧлттық 

деректер банкінің функционалы (ҦДБ) ӛзекті және қолжетімді геологиялық 

ақпаратты ҧсынуға мҥмкіндік береді, сондай-ақ онлайн режимінде барлауға 

және ӛндіруге лицензия береді. Бҧдан басқа компаниялардың ҦДБ-не ҧсынатын 

жер қойнауын пайдалану саласындағы есептілігі қолданыстағы мониторингтік 

жҥйелердің басқа да есептіліктерімен ықпалдасады.  

 

Талқылау ҥшін мәселелер: 

 

 Ашық деректердің ықпалдастырылған жҥйелерінде ӚСАБ іске асырудың 

жаңа деңгейіне кӛшу мҥмкіндіктері мен кедергілері. 

 ӚСАБ бойынша валидациялау қорытындысы, пікірлер, бос орындар.  

 Компаниялар келісімшарттар мен бенефициарлық иеленушілер туралы 

ақпарат беруге дайын ба? 

 ҤЕҦ қатысуы, ішкі жағынан кӛзқарас. 

14:00 – 15:20            ДӚҢГЕЛЕК ҤСТЕЛ: «ТАЗА КӚМІР: ИННОВАЦИЯЛАР ЖӘНЕ 

ЭКОЛОГИЯЛЫЛЫҚ»   

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы,  «AL-FARABI» залы 

Модератор: Мырзабек Бәйкенов, Е.А. Букетов  атындағы Қарағанды 

мемлекеттік университетінің химиялық технологиялар және мҧнай-химия 

кафедрасының меңгерушісі  

Қатысушылар: 

 Болат Ақшолақов, Бас директор, KAZENERGY қауымдастығы 

 Проф. Жақсынтай Кайырбеков, әл-Фараби атындағы ҚазҦУ  

 Марко Пассалия, Әріптес, ENET Energy SA 

 Николай Радостовец, Атқарушы директор, «Тау-кен ӛндірушілері және тау-

кен металлургиялық кәсіпорындардың республикалық қауымдастығы» ЗТБ 

 Проф. Тілеукен Ахметов, Хатшы, Қазақстанның Пагуош комитеті  

 Индира Желдібаева, PhD-доктор, Жаңа химиялық технологиялар және 

материалдар ҒЗИ ЕМК аға ғылыми қызметкері, әл-Фараби атындағы ҚазҦУ 

РМК  

 Даржан Айтбекова, Е.А. Букетов атындағы ҚарМУ 2 курс PhD-докторанты   

 Болат Кеңесов, профессор, химия ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы ҚазҦУ жанындағы ФХМТО директоры  
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Кӛмір ӛнеркәсібі және кӛмір генерациясы дҥниежҥзінің кӛптеген елдерінде 

экономиканы дамытудың маңызды кӛзі болып табылады. Кӛмірді пайдалану 

ерекшелігі оның арзандығы, қолжетімділігі мен сақтау мҥмкіндігі болып 

табылады. Кейбір деректер бойынша бҥгінгі кҥні дҥниежҥзінің Қытай, АҚШ, 

Ҥндістан, ОАР және т.б. сияқты 13 ірі еліне кӛмірден электр энергиясын 

ӛндірудің дҥниежҥзілік кӛлемінен 90% тиесілі.  

Энергетикадағы кӛмірдің айтарлықтай рӛліне қарамастан, жаһандық талаптар 

энергобаланстың дҥниежҥзілік қҧрылымында кӛмір генерациясы ҥлесінің 

қысқаруына алып келеді. Энергетиканы тҧрақты дамытуды қамтамасыз ету ҥшін 

энергетикалық кӛздердің экологиялылығы басым орын алады. Әрине, кӛмірді 

пайдаланудан дереу және толық бас тарту деген сӛз емес. Жаңа технологиялық 

шешімдер кӛмір ӛндіруді және кӛмір станцияларының жҧмысын барынша 

экологиялық етеді. Олардың арқасында, кӛмір қабаттарын игеру «жасыл» 

игеруге кӛшіп, ал заманауи кӛмір станцияларының жҧмысы газ сияқты таза 

жҧмысқа айналған. 

Қазақстанда кӛмір ӛнеркәсібі – ең маңызды ресурсты салалардың бірі болып 

табылады, оның ЖІӚ-ге қосатын ҥлесі шамамен 1,5% қҧрайды. 2018 жылы 

елімізде 113,7 млн тонна кӛмір ӛндірілді, бҧл  2017 жылға қарағанда 6,5% артық.  

Қазақстанның «жасыл экономикаға» кӛшу бойынша тҧжырымдамасына 

сәйкес елде кӛмір қабаттарынан метанды ӛндіру бойынша (КҚМ) кешенді 

жобаны іске асыру жоспарлануда, 2016 жылы ҚР Энергетика министрлігі 

бекіткен КҚМ барлау және ӛндіру ҧйымдастыру жӛніндегі іс-шаралар жоспары 

ӛзектендірілді. 

Қазақстанда кӛмір химиясын дамыту ӛнімнің тҧтыну қасиеттерін сапалы 

ӛзгеруін қамтамасыз етеді, оның нарықтық бағасын арттырады, энергетикалық 

кӛмір нарығы шегінен тыс шығуға мҥмкіндік береді, сондай-ақ бірқатар 

ӛңірлерде әлеуметтік-экономикалық жағдайын айтарлықтай жақсартады.  

 

Талқылау ҥшін мәселелер: 

 

 Кӛмір саласын дамыту стратегиясы: кӛмір генерациясының перспективалары 

қандай? 

 Кӛмір ӛнеркәсібін дамытудың жаңа тәсілдері; 

 Кӛмір генерациясын экологизациялау; 

 «Таза кӛмірдің» бірегей технологиялары: кӛмірді қалай таза етіп жасауға 

болады? 

 Кӛмірді пайдаланудың экологиялық таза технологияларын іске асырудың 

және оларды жағудың ілеспе ӛнімдерін кәдеге жаратудың шетел тәжірибесі  

 Қатты жанар-жағармай қазбаларын кешенді қайта ӛңдеу: жай-кҥйі мен 

перспективалары   

 Ауыр кӛмірсутек шикізатын каталитикалық қайта ӛңдеу  

 

 

14:00 – 15:20           ЖАБДЫҚТЫ ӚНДІРУШІЛЕР ФОРУМЫ. ИМПОРТТЫ АЛМАСТЫРУ 

ЖӘНЕ ОҚШАУЛАУ: МҦНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНДАҒЫ ТАБЫСҚА ЖЕТУ 

ТАРИХЫ 

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы,  «SAFI UTEBAYEV» залы 

Ұйымдастырушылар: KAZENERGY қауымдастығы, Мұнай-газ саласында 

Стратегиялық Әріптестіктерді Дамыту Кеңесі  

Қатысушылар: 
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 Асылбек Жакиев, Хатшы, Секретарь, Мҧнай-газ саласында Стратегиялық 

Әріптестіктерді Дамыту Кеңесі  

 Даниэль Жолдыбаев, ТШО  

 Паоло Биндини, Бас директор, «Petrovalves Kios» ЖШС 

 «Электросила» ЖШС, Ақтӛбе 

Жабдықты ӛндірушілер форумының негізгі мақсаты мҧнай-газ ӛнеркәсібінде 

жабдықты ӛндірушілердің отадық нарығын дамытуды ынталандыру, шетел 

ӛндірушілерімен бірлескен кәсіпорындар қҧру жолымен тауарлар ӛндірісін 

оқшаулау болып табылады. Іс-шараға жабдықты ӛндірушілер компанияларының 

дҥниежҥзілік кӛшбасшыларының ӛкілдері шақырылды (Emerson, Honeywell, 

General Electric, Sulzer, Cameron, Siemens, Atlas Copco, Aggreko, Schneider 

Electric және т.б.). 

Іс-шараға ҚР Энергетика министрлігінің, «ҚазМҧнайГаз» ҧлттық 

компаниясының, Қазақстанның машина жасау одағының, Мҧнай-газ саласында 

стратегиялық әріптестікті дамыту кеңесінің ӛкілдері қатысады (Petrocouncil).  

«Теңізшевройл», Норт Каспиан Оперейтинг Компани, Карашығанақ Петролиум 

Оперейтинг компанияларының ӛкілдері тәжірибелерімен бӛлісіп, ӛз жҧмыстары 

және жабдық ӛндірісін оқшаулау туралы сӛз етеді.  

Жабдықты ӛндірушілер форумы Қазақстанда жабдық ӛндірісін дамыту ҥшін 

мҥмкіндіктерді анықтау және проблемаларды талқылауға арналған мҧнай-газ 

операторлары мен қазақстандық ӛндірістік компаниялар ҥшін бірыңғай 

платформаға айналатындығына ҥміттенеміз.   

Талқылау үшін мәселелер: 

 

 Шетел жабдық ӛндірушілерінің орналасуы – мысалдар  

 Жергілікті жабдық ӛндірушілер мен сервистік компаниялардың 

мҥмкіндіктері  

 Қазақстанда мҧнай-газ ӛнеркәсібі ҥшін жабдық ӛндіруді дамытуды тоқтатып 

тҧратын факторлар және оларды шешу жолдары.  
 

 
 

15:30-17:00             «АШЫҚ ДЕРЕКТЕРДІҢ ЫҚПАЛДАСТЫРЫЛҒАН ЖҤЙЕЛЕРІНДЕ 

ӚСАБ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ЖАҢА ДЕҢГЕЙІНЕ КӚШУ» АТТЫ ӚСАБ 

ЖӚНІНДЕГІ X ҦЛТТЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ «(2-БӚЛІМ) 

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы,  «ABAI» залы 

Ұйымдастырушылар: ҚР ИИДМ бірлесіп KAZENERGY қауымдастығы  

Тӛраға: Тимур Тоқтабаев, Индустрия және инфрақҧрылымдық даму вице-

министрі, Қазақстан Республикасы  

Қатысушылар: 

 Ақбатыр Надырбаев, Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің 

тӛрағасы, Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі, Қазақстан 

Республикасы  

 Ахмет Мҧрадов, ҚР Парламенті Мәжілісінің Депутаты, МТҦК мҥшесі  

 Николай Радостовец, Атқарушы директор, Тау-кен ӛндірушілері және тау-

кен металлургиялық кәсіпорындардың республикалық қауымдастығы  

 Руслан Баймишев, ӚСАБ Халықаралық Басқарма мҥшесі, ҚР ИИДМ жер 

қойнауын пайдалану департаментінің директоры  

 Олеся Нехорошко, Украинаның Ҧлттық Ҥйлестірушісі  



34 
 

 Лусине Товмасян, Арменияның Ҧлттық Ҥйлестірушісі  

 Бахтиер Зухуров, Тәжікстанның Ҧлттық Ҥйлестірушісі  

 Диана Медведникова (Окремова), ҤЕҦ атынан МТҦК мҥшесі  

 Татьяна Седова, МТҦК мҥшесі, тәуелсіз сарапшы, «Азаматтық бақылау» 

коалициясы 

 Максим Кононов, ТМКҚ, МТҦК мҥшесінің орынбасары  

 Эльвира Жантӛреева, ӚСАБ Ҧлттық Хатшылық басшысы   

 

ӚСАБ жӛніндегі X ҧлттық конференциясы интерактивтік режимде ӛтеді және 

оған панельді сессия мен дискуссия кіреді. 

Іс-шара ҚР Ҥкіметі ӛкілдерінің, ҚР Парламенті депутаттарының, жергілікті 

әкімшілік органдардың, ӚСАБ Халықаралық хатшылығы мен Басқармасының, 

ТМКҚ қауымдастығының, жер қойнауын пайдалану саласындағы ірі 

компаниялардың, ҥкіметтік емес сектордың, халықаралық ҧйымдардың, 

байқаушылар мен басқа мҥдделі тараптардың қатысуымен ӛтеді. 

ӚСАБ іске асыру Қазақстанның имиджіне, энергетика саласының 

инвестициялық тартымдылығына, экономиканың кӛптеген салаларына оң әсер 

етеді, сондай-ақ елімізде іске асырылатын басқа да жобаларға ҥлгі болады.  

2018 ж. Осло (Норвегия) қаласында ӚСАБ 39-шы Халықаралық Басқарма 

отырысының барысында Қазақстан бойынша мәртебесіне қатысты шешім 

қабылданды. ӚСАБ Халықаралық Басқармасы Қазақстан ӚСАБ енгізу бойынша 

айтарлықтай прогреске жетті деп шешті, бҧл ретте ӚСАБ одан әрі іске асыруды 

жақсарту ҥшін бірқатар ҧсынымдар берілді. 

Бҥгінгі кҥні еліміз «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы 

бойынша дамып келеді, оның мақсаты цифрлық технологияларды пайдалану 

есебінен ҚР экономикасын дамыту қарқындылығын жылдамдату және халықтың 

ӛмір сҥру сапасын жақсарту болып табылады.  

Цифрлық геологиялық-геофизикалық ақпаратты шоғырландыратын Ҧлттық 

деректер банкінің функционалы (ҦДБ) ӛзекті және қолжетімді геологиялық 

ақпаратты ҧсынуға мҥмкіндік береді, сондай-ақ онлайн режимінде барлауға 

және ӛндіруге лицензия береді. Бҧдан басқа компаниялардың ҦДБ-не ҧсынатын 

жер қойнауын пайдалану саласындағы есептілігі қолданыстағы мониторингтік 

жҥйелердің басқа да есептіліктерімен ықпалдасады.  

 

Талқылау ҥшін мәселелер: 

 

 Ашық деректердің ықпалдастырылған жҥйелерінде ӚСАБ іске асырудың 

жаңа деңгейіне кӛшу мҥмкіндіктері мен кедергілері. 

 ӚСАБ бойынша валидациялау қорытындысы, пікірлер, бос орындар.  

 Компаниялар келісімшарттар мен бенефициарлық иеленушілер туралы 

ақпарат беруге дайын ба? 

 ҤЕҦ қатысуы, ішкі жағынан кӛзқарас. 

 15:30-17:00              ДӚҢГЕЛЕК ҤСТЕЛ: ҚАЗАҚСТАНДА ЖӘНЕ ЕАЭО-ТА МҦНАЙ-ГАЗ, 

МҦНАЙДЫ ҚАЙТА ӚҢДЕУ, МҦНАЙ-ХИМИЯ, СОНДАЙ-АҚ ӚНДІРУ 

САЛАЛАРЫНДАҒЫ ЖАРЫЛУ ҚАУІПСІЗДІГІ  

Ӛткізу орны: Конгресс орталығы, «AL-FARABI» залы 

Ұйымдастырушылар: KAZENERGY қауымдастығы, «Еділ-Орал.kz» ЖШС 

Қатысушылар: 

 Қайрат Тӛребаев, Сауда және интеграция вице-министрі, Қазақстан 

Республикасы   
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 Серік Сҥлейменов, Атом және энергетикалық қадағалау және бақылау 

комитетінің тӛрағасы, Қазақстан Республикасы  

 Арман Шаққалиев, Техникалық реттеу және метрология комитетінің 

тӛрағасы 

 Қайрат Сақтағанов, «ҚазМҧнайГаз» ҦК» АҚ Еңбекті және қоршаған 

ортаны қорғау бойынша тең басқарушы директоры, Қазақстан Республикасы 

 Серік Аманғалеев, «Еділ-Орал.kz» ЖШС операциялық директоры, 

Қазақстан Республикасы 

 Себастьян Глейзер, «Eurasia Business Partners BV» басқарушы директоры, 

жарылыс қауіпсіздігі саласындағы халықаралық сарапшы, Нидерланды 

Корольдігі  

 

Дҥниежҥзінде ең ірі халықаралық ӛндіру жобаларымен жасалып жатқан 

ағымдағы жҧмысты ескере отырып, Қазақстан ҥшін және инвестицияларға, 

тартылған жҧмыс кҥшіне, азаматтық халық, қоршаған орта ҥшін қауіп-

қатерлерге қатысты жарылыс қауіпсіздігі мәселелерінің негізгі маңыздылығы 

бар. Халықаралық электр техникалық комиссияның жарылыс қауіпсіздігі 

бойынша халықаралық стандарттарының маңыздылығы атып келеді. Біршама 

жҧмыс жасалды, соған қарамастан, озық стандарттар деректері мен тәсілдерін 

енгізу бойынша барлық мҥдделі тараптардың және нарықтың отандық 

қатысушылардың, әсіресе, ӛндіру саласын қосқанда энергетика секторында  

бірлескен белсенді әрекеттері қажет, себебі осы стандарттарды сақтау шетел 

компаниялардың талабы болып табылады. Осы ретте Нидерланды, 

Ҧлыбритания, ПАҚШ, Норвегия және т.б. елдерінің тәжірибесі мен практикасы 

ҥлгі болады.  

Жабдықты сияқты қызмет кӛрсетуші қызметкерлер мен қоршаған ортаны қорғау 

ҥшін жарылыс қаупі бар ортада жарылыстың пайда болу мҥмкіндігі нӛлге 

жеткізілетін жағдайлар жасайтын сақтану шаралары қабылдануы тиіс.  

Жарылыс қаупі бар ортада электр жабдығын қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз 

ететін, жарылыстан қорғайтын кӛптеген тәсілдер бар екені белгілі. Ҧлттық, 

мемлекетаралық және халықаралық стандарттар осы технологияларды орнатады 

және әртҥрлі жарылыстан қорғалған жабдықты қалай жобалау, қолдану, жӛндеу, 

оған қалай қызмет кӛрсету екендігін, сондай-ақ уәкілетті қызметкерлер қандай 

расталған қҧзыреттіліктерге ие болу қажет екендігін айқындайды. 

Талқылау ҥшін мәселелер: 

  

 Қазақстанда, ӛңірде және дҥниежҥзіндегі ӛзектілік, тәсілдер мен 

қолданыстағы практика  

 Жарылыс қауіпсіздігін техникалық реттеудің ерекшеліктері мен трендтері  

 Қызметкерлерді оқытудың және біліктілігінің негізгі аспектілері: 

халықаралық практика  

 Жарылыстан қорғалған жабдық ӛндірісі, сҧраныс пен ҧсыныс, оны тестілеу 

және ЕурАзЭК ТР сәйкес келуін растау ерекшеліктері. 

 Жарылыс қаупі бар орталарда тәуекелдер кҥрделілігі және оны бағалау  

 

«DIGITAL ENERGY» кӛрмесі  

10.00-17.00 

Ӛтетін орны: Конгресс орталығы 

Ұйымдастырушылар: KAZENERGY 

Кӛрмені ӛткізу мақсаты: 
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Энергетикада жаңа технологиялық жетістіктерді жаһандық қолдану нәтижелерін кӛрсетуге арналған 

алаң; 

Келіссӛздер, инновациялар трансфері, жоғары технологиялық ӛнімдер және инвестициялық 

қызметтерді, сондай-ақ оларды энергетикалық нарыққа жылжытуға арналған платформа; 

Қоғам ӛміріндегі энергия мен энергия ресурстарының рӛлі мен маңызы туралы келушілерге 

арналған танымдық қызмет. 

Кӛрме дәстҥрлі емес форматта ӛтеді. Заманауи технологиялар мен әзірлемелердің, даму және 

инновациялық инфрақҧрылым институттарының кӛрмелік экспозициясы кластерлік қағидат 

бойынша «нҥктелік » форматта қалыптастырылатын болады. Әлеуетті әріптестермен байланыс 

орнату және дамыту ҥшін коммуникациялық аймақтар ҧйымдастырылады.  

Жаңа интерактивті формат (виртуалды шындық, толықтырылған шындық, жасанды интеллект, 

блокчейн) ҧсынылады, ол қонақтарға – іс-шараға қатысудан кӛбірек ақпарат алуға, ал қатысушы 

компанияларға – ӛз ӛнімдерін барынша тиімді таныстыруға мҥмкіндік береді. 

 

 

17:00              KAZAKHSTAN ENERGY WEEK ЖАБЫЛУЫ 


