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Компания АрселорМиттал Актау, один из ключевых участников по 
обеспечению высокого уровня местного содержания в реализации 
комплексной программы газификации Алматинской области, 
удостоена награды «Проект года по развитию казахстанского 
содержания» («Kazakh Content Project of the Year»), учрежденной 
The Oil and Gas Year. 

Награда The Oil and Gas 
Year учреждена в целях 
признания выдающихся 
личностей и событий 
на рынках присутствия 
-  от Латинской Америки 
до Ближнего Востока, 
Африки и Азии. Награда 
– это способ выделить 
и поощрить компании 
за значительные дос-
тижения в развитии 
нефтегазовой про мыш-
лен ности Республики 
Казахстан.  

Церемония наг раж-
дения The Oil and Gas 
Year Kazakhstan 2013 
состоялась в рамках 
традиционного гала-
приема, посвященного 
открытию VIII Евразийс-
кого Форума KAZENERGY. Ежегодно гала-прием собирает элиту 
нефтегазового бизнеса Казахстана. В прошедшем 8 октября в 
Астане приеме приняли участие Тимур Кулибаев, председатель 
Ассоциации KAZENERGY и председатель Президиума Национальной 
экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен», Пьер Оффан, 
председатель и управляющий директор компании «Норт Каспиан 
Оперейтинг Компани» (NCOC), Тим Миллер, генеральный директор 
«Тенгизшевройл», а также Дамиано Ратти, генеральный директор  
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО), которые также 
были удостоены наград  The Oil and Gas Year. Кроме этого,  в приеме 
приняли участие  Узакбай Карабалин, министр нефти и газа РК, а 
также руководители других крупнейших игроков нефтегазового 
рынка. 

АрселорМиттал Ақтау компаниясы Алматы облысын газдандырудың 
кешенді бағдарламасын іске асыруда жергілікті маңыздың жоғары 
деңгейін қамтамасыз ету бойынша басты қатысушылардың бірі, The 
Oil and Gas Year құрған «Қазақстандық маңызды дамыту жөніндегі 
жыл жобасы» («Kazakh Content Project of the Year») марапатына 
лайық. 

The Oil and Gas Year 
марапаты Латын Аме-
ри ка сынан бастап Таяу 
Шығыс, Африка мен 
Азияға дейін аса көрнекті 
тұлға мен нарыққа 
қатысу оқиғасын тану 
мақсатында құрылды. 
Марапат – бұл Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
мұнайгаз өнеркәсібін да-
мы туға қосқан елеулі 
жетістігі үшін компанияны 
ынталандыру әдісі. 

The Oil and Gas Year 
Kazakhstan 2013 мара-
патының салтанаты 
KAZENERGY VIII Еура-
зиялық Форумының 
ашылуына арналған 
дәстүрлі гала-қабылдау 
аясында өткізілді. 

Гала-қабылдауға жыл сайын Қазақстанның мұнайгаз бизнесінің 
элитасы жиналады. Өткен 8 қазанда Астанадағы қабылдауға 
KAZENERGY Ассоциациясының төрағасы және «Атамекен» Одағы» 
Қазақстанның Ұлттық экономикалық палатасы Төралқасының 
төрағасы Тимур Кулибаев, «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» 
(NCOC) компаниясының төрағасы және басқарушы директоры 
Пьер Оффан, «Теңізшевройл» бас директоры Тим Миллер, сондай-
ақ Дамиано Ратти, «Карашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В.» 
(КПО) бас директоры қатысты, сондай-ақ олар да The Oil and Gas 
Year марапатына лайықты. Бұдан басқа қабылдауға Қазақстан 
Республикасының Мұнай және газ министрі Ұзақбай Қарабалин, 
сондай-ақ мұнайгаз нарығының басқа да ірі ойыншыларының 
басшылары қатысты. 

АрселорМиттал Актау удостоен 
награды «Проект года по развитию 
казахстанского содержания»

АрселорМиттал Ақтау «Қазақ стан
дық маңызды дамыту жөнін де гі 
жыл жобасы» марапатына лайық 

Тимур Кулибаев, председатель Казахстанской 
ассоциации «KAZENERGY», принимает награду 
"Человек года", учрежденной The Oil & Gas Year

Женис Утегенов, генеральный директор 
АрселорМиттал Актау, принимает награду 
«Проект года по развитию казахстанского 
содержания», учрежденной The Oil and Gas Year



Принимая награду из рук Гийома Дуана, председателя правления 
The Oil and Gas Year, Женис Утегенов, генеральный директор 
АрселорМиттал Актау, выразил благодарность за высокую оценку 
вклада завода в развитие казахстанского содержания нефтегазовой 
индустрии Казахстана. 

«Команда АрселорМиттал работала над проектом «Алматы - 
Байсерке – Талгар» практически в течение трех лет, и нам приятно 
получить признание нашей работы.  Благодаря эффективному 
партнерству с «АрселорМиттал Темиртау», мы добились рекордной 
доли казахстанского содержания в трубах, используемых для этого 
газопроводного проекта – свыше 90%, тогда как обычно этот 
показатель равен 0%,» - добавил господин Утегенов. 

Cтроительство газопровода «Алматы - Байсерке – Талгар» стало 
уникальным проектом для Казахстана и всей Центральной Азии, 
поскольку впервые для строительства магистрального газопровода 
использовались трубы казахстанского производства. 

Для строительства газопровода «Алматы - Байсерке – Талгар» 
компания АрселорМиттал Актау произвела около 70 км или 8 тыс. 
тонн стальных труб с трехслойным антикоррозионным покрытием, 
что позволило добиться рекордной доли казахстанского содержания 
в производстве труб для нужд проекта.

Участие актауского завода в проекте было активно поддержано  
акиматом  Алматинской  области, компанией «КАТЕК», которая 
разработала проект с учетом возможностей местных производителей, 
а также субподрядчиком «НефтеТрансСтрой» осуществлявшим 
строительство газопровода.

The Oil and Gas Year басқармасының төрағасы Гийома Дуананың 
қолынан марапат қабылдай отырып, оған АрселорМиттал Ақтау бас 
директоры Жеңіс Өтегенов Қазақстанның мұнайгаз индустриясының 
қазақстандық маңызын дамытуға қосқан зауыттың үлесін жоғары 
бағалағаны үшін алғыс білдірді. 

«АрселорМиттал командасы үш жыл бойы іс жүзінде «Алматы 
- Байсерке – Талғар» жобасымен жұмыс істеп келді және бізге 
біздің жұмысымызды мойындағаны, әрине, көңіл қуантады. 
«АрселорМиттал Теміртау» компаниясымен тиімді әріптестік 
арқасында біз құбырларда қазақстандық маңыздың рекордтық 
үлесіне қол жеткіздік, бұл үшін пайдаланылған газ құбырының 
жобасы - 90% жоғары, онда әдетте, бұл көрсеткіш 0% тең болады» - 
деп атап өтті Өтегенов мырза. 

«Алматы - Байсерке – Талғар» газ құбырының құрылысы 
Қазақстан және барлық Орталық Азия үшін бірегей жоба болды, 
өйткені магистральдық газ құбырының құрылысы үшін алғаш рет 
қазақстандық өндірістің құбырлары пайдаланылды. 

«Алматы - Байсерке - Талғар» газ құбырының құрылысы үшін 
АрселорМиттал Ақтау компаниясы шамамен 70 км. немесе 8 мың 
тонна үш қабатты тоттануға қарсы жабыны бар болат құбырларды 
жүргізді, бұл жоба қажеттілігі үшін құбыр өндірісінде қазақстандық 
маңыздың рекордтық үлесіне қол жеткізуге мүмкіндік берді. 

Жобаға ақтаулық зауыттың қатысуын Алматы облысының әкімдігі, 
жобаны жергілікті өндірушілердің мүмкіндігін ескере отырып 
әзірлеген «КАТЕК» компаниясы, сондай-ақ газ құбырының құрылысын 
жүргізген  «НефтеТрансСтрой» қосалқы мердігер белсенді қолдады.

СоСтАвляющие уСПехА ПроектА

КАТЕК, Алматы

ä  Проект был разработан с учетом возмож-
ностей местного производства

ä  Эффективный авторский надзор за ис-
полнением требований проекта

АрселорМиттал Темиртау

ä  Освоил и поставил в срок требуемую 
марку стали

ä  Обеспечил своевременность поставок, 
несмотря на тяжелые зимние условия

АрселорМиттал Актау

ä  Освоил производство стальных труб с за-
щитным покрытием для газонефтепро-
водов

ä  Организовал производство с учетом тре-
бований проекта

НефтеТрансСтрой, Алматы

ä  Первая строительная компания приме-
нившая трубы казахстанского производ-
ства для укладки казахстанского газо-
провода

Акимат г. Алматы

ä  Действенная поддержка отечественного 
производства

ЖобАны тАбыСты ҚұрАйтындАр

КАТЕК, Алматы

ä  Жоба жергілікті өндірістің мүмкіндігін еске-
ре  
отырып әзірленді

ä  Жоба талаптарының орындалуы үшін тиімді 
авторлық қадағалау

АрселорМиттал Теміртау

ä  Талап етілген болаттың маркасын 
мерзімінде игерді және жеткізді

ä  Қыстағы қиын жағдайға қарамастан, өз 
уақытында жеткізуді қамтамасыз етті

АрселорМиттал Ақтау

ä  Газмұнай құбыры үшін қорғаныс жабыны 
бар болат құбырлардың өндірісін игерді

ä  Өндірісті жобаның талаптарын ескере оты-
рып ұйымдастырды

НефтеТрансСтрой, Алматы

ä  Қазақстандық газ құбырын тарту үшін 
қазақстандық өндірістің құбырын 
пайдаланған алғашқы құрылыс компания-
сы

Алматы қаласының әкімдігі

ä  Отандық өндірісті пәрменді  
қолдау



АрселорМиттал Актау продолжает 
работу над развитием 
казахстанского содержания в 
нефтегазовых проектах

АрселорМиттал Ақтау мұнайгаз 
жобасында қазақстандық  
маңызды дамытумен жұмысты 
жалғастырады

21 и 23 октября завод АрселорМиттал Ак-
тау при содействии Контрактного Агентства 
Министерства нефти и газа Республики 
Казахстан провел конференции «Развитие 
местного содержания в трубных проектах» 
в г. Актобе и Атырау. 
Совсем недавно, на прошедшем форуме 
KAZENERGY, компания АрселорМиттал 
Актау была удостоена награды «Проект 
года по развитию казахстанского содержа-
ния», учрежденной The Oil and Gas Year. 
Для развития достигнутого успеха и ус-
тановления прямого взаимодействия с 
нед ропользователями Западного Казах-
стана при поддержке Контрактного Аген-
ства были организованы встречи с по-
тенциальными потребителями трубной 
продукции нефтегазового назначения. 
Мероприятия в Атырау и Актобе собрали 
потенциальных деловых партнеров из неф-
тегазовой промышленности, представите-
лей таких компаний, как АО «Трансэнер-
го», АО «Акбулак», ТОО «Атыраумунай», 
ТОО «Норс Каспиан Ойл Девелопмент», 
АО «Озенмунайгаз» и др. В рамках про-
веденных конференций были обсуждены 
актуальные вопросы, касающиеся строи-
тельства нефте-газопроводов в западном 
регионе, перспективных планах и мер по 
увеличению доли  казсодержания в проектах по строительству трубо-
проводов. 
По данным мониторинга закупа нефтегазовых компаний Контрактно-
го агентства  за период с января по сентябрь 2013 г. самый высокий 
показатель местного содержания наблюдался в Атырауской области 
(51,9%), второе место занимала Мангистауская область (21,1%), в 
Актюбинской области данный показатель равнялся 9,7%. Однако, 
применительно к нефтегазопроводным трубам большого диаметра - 
основному материалу трубопроводных проектов, ситуация выглядит 
диаметрально противоположной: на долю Мангистауской области 
приходится 32% всех продаж актауского трубного завода, тогда как 
суммарная доля всех остальных областей западного Казахстана не 
превышает 10%.
«Сегодня нашей главной задачей является создание условий для уве-
личения местного содержания в отечественных и международных 
промышленных проектах, - отметил Нурлан Сеитов, управляющий по 
развитию бизнеса АрселорМиттал Актау, - мы стремимся разъяснить 
операторам, использующим трубы большого диаметра (более 400мм) 
преимущественно зарубежных производителей, что продукция отечес-
твенного производства по своему качеству соответствует всем стандар-
там и требованиям нефтегазовой промышленности».
В рамках проведенных конференций представители АрселорМиттал 
Актау презентовали производственные возможности трубного завода, 
линии по нанесению защитных антикоррозионных покрытий, рассказа-
ли о текущей деятельности и новостях завода, а также поделились пла-
нами развития Компании.

21 және 23 қазанда АрселорМиттал Ақтау 
зауыты Қазақстан Республикасының 
Мұнай және газ министрлігі Келісімшарт 
агенттігінің көмегімен Ақтөбе және Аты-
рау қалаларында «Құбыр жобаларында 
жергілікті маңызды дамыту» конферен-
циясын өткізді. 
Жақын уақытта өткен KAZENERGY фору-
мында АрселорМиттал Ақтау компаниясы 
The Oil and Gas Year құрған «Қазақстандық 
маңызды дамыту жөніндегі жыл 
жобасының» марапатына лайық деп та-
нылды. 
Қол жеткізілген табысты дамыту және 
Келісімшарт агенттігінің қолдауымен Ба-
тыс Қазақстанның кен пайдаланушыла-
рымен тікелей өзара іс-әрекетті белгілеу 
үшін мұнайгаз мақсатындағы құбыр 
өнімдерінің әлеуетті тұтынушыларымен 
кездесулер ұйымдастырылды. 
Атырау және Ақтөбе қалаларындағы 
шараларға мұнайгаз өнеркәсібінің 
әлеуетті іскер әріптестері, «Трансэнер-
го» АҚ, «Ақбұлақ» АҚ,  «Атыраумұнай» 
ЖШС, Норс Каспиан Ойл Девелоп-
мент» ЖШС,  «Өзенмұнайгаз» АҚ сияқты 
компаниялардың өкілдері және басқалар 
жиналды. Өткізілген конференциялар 
аясында батыс аймақтардағы мұнайгаз 

құбырының құрылысына қатысты өзекті мәселелер, болашақ жос-
парлар мен құбыр құрылысы бойынша жобалардағы қазақстандық 
маңыздың үлесін ұлғайту жөніндегі шаралар талқыланды. 
Келісімшарт агенттігінің мұнайгаз компаниялары сатып алу 
мониторингінің мәліметтері бойынша 2013 жылғы қаңтар мен 
қыркүйек аралығындағы кезеңде жергілікті маңыздың ең жоғарғы 
көрсеткіші Атырау облысында (51,9%) байқалды, екінші орынға 
Маңғыстау облысы (21,1%) ие болды, Ақтөбе облысында бұл 
көрсеткіш 9,7% тең болды. Алайда, үлкен диаметрлі мұнайгаз 
құбырына сәйкес құбыр жобаларының негізгі материалына жағдай 
мүлде қарама-қайшы келеді: Маңғыстау облысының үлесіне ақтаулық 
құбыр зауытының барлық сатылымы 32% келеді, онда Қазақстанның 
барлық қалған батыс облыстарының жиынтық үлесі 10% аспайды. 
«Бүгінгі күні біздің басты мақсатымыз отандық және халықаралық 
өнеркәсіптік жобаларда жергілікті маңызды ұлғайту үшін жағдай 
жасау болып табылады, - деп атап өтті АрселорМиттал Ақтау 
бизнесті дамыту жөніндегі басқарушы Нұрлан Сейітов, - біз шетелдік 
өндірушілердің үлкен диаметрлі құбырларын (400 мм артық) басым 
пайдаланатын операторларға отандық өндірушілердің өнімі өзінің 
сапасы жағынан мұнайгаз өнеркәсібінің барлық стандарттары мен 
талаптарына сәйкес келетінін түсіндіреміз». 
Өткізілген конференциялар шегінде АрселорМиттал Ақтау 
өкілдері құбыр зауытының өндірістік мүмкіндігін, тоттануға 
қарсы қорғаныс жабынын төсеу бойынша жолдарды таныстыр-
ды, ағымдық қызметтер мен зауыттың жаңалығын әңгімеледі, 
сондай-ақ Компанияны дамыту жоспарымен бөлісті.

Корлан Адамбаева, менеджер по продажам защитных 
покрытий АрселорМиттал Актау, презентует услуги завода

Нурлан Сеитов, управляющий по развитию бизнеса 
АрселорМиттал Актау, дает интервью телеканалу “Рика ТВ”



Поддержка акимата 
Мангистауской области 
стабилизирует работу актауского 
трубного завода

Маңғыстау облысы әкімдігінің 
қолдауы ақтау құбыр  
зауытының жұмысын 
тұрақтандырады

АрселорМиттал Актау отмечает вклад акимата Мангистауской 
области по стабилизации работы предприятия. 
Развитие казахстанского содержания – стратегическая задача, 
поставленная перед правительством Главой государства. Согласно 
пос тавленной задаче, доля казахстанского содержания должна 
достигнуть показателя в 50% от ВВП.
Реализация программы по развитию местного содержания влечет 
за собой инфраструктурные изменения, повышение уровня 
занятости и компетенций казахстанских специалистов и, тем самым, 
способствует обеспечению макроэкономической стабильности, 
модернизации экономики и социального благополучия народа 
Казахстана.
Вплоть до 2011 г. в условиях продолжающегося массированного 
ввоза трубной продукции из РФ, Украины и Китая единственный 
завод по производству труб большого диаметра в Казахстане 
простаивал. Однако, благодаря поддержке акимата и лично г-на 
Бауржана Мухамеджанова, занимавшего в 2011 г. пост акима 
Мангистауской области, ситуацию удалось изменить. 
«Мы уверены, что местное содержание является показателем уровня 
технологического и индустриально-инновационного развития 
Казахстана в целом и каждого отдельного региона в частности. 
Поэтому мы не могли не обратить внимание на единственного 
производителя труб большого диаметра в Казахстане, отвечающего 
техническим требованиям международного уровня – поделился 
Биржан Канешев, председатель Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых 
технологий РК, ранее занимавший должность заместителя акима 
Мангистауской области.
В 2012 г. при активном содействии со стороны акимата, была 
заложена основа взаимодействия между промышленными 
предприятиями области и АрселорМиттал Актау по основным 
направлениям деятельности завода, от производства труб для 
теплосетей и нефтегазового сортамента до специализированных 
услуг по нанесению защитных антикоррозионных покрытий 
и проведению испытаний материалов. В первый же год 

АрселорМиттал Ақтау кәсіпо рынның жұмысын тұрақтандыру 
бойынша Маңғыстау облысы әкім дігінің үлесін ерекше атап көрсетеді. 
Қазақстандық маңызды дамыту – мемлекет Басшысы үкіметтің 
алдына қойған стратегиялық міндет. Қойылған міндетке сәйкес 
қазақстандық маңыздың үлесі ЖІӨ 50% көрсеткішіне қол жеткізуі 
тиіс. 
Жергілікті маңызды дамыту жөніндегі бағдарламаны іске асыру 
ин фра құрылымдық өзгерістерді, жұмыспен қамту деңгейін және 
қазақ стандық мамандардың құ зы ретін арттыруды қамтиды және 
ол мак роэкономикалық тұрақ тылықты, экономиканы және Қа-
зақ стан халқының әлеуметтік әл-ауқатын жетілдіруді қамтамасыз 
етуге ықпал етеді. 
2011 жылға дейін РФ-дан, Украина мен Қытайдан құбыр өнімдерін 
жаппай әкелу жалғасқан жағдайда, үлкен диаметрлі құбырларды 
жеткізу өндірісі бойынша Қазақ стандағы жалғыз зауыт тұрып қал-
ды. Алайда, әкімдіктің және 2011 жылы Маңғыстау облысы әкімінің 
лауазымын атқарған Бауыржан Мұхамеджанов мырзаның жеке 
өзінің қолдауының арқасында жағдайды өзгертудің сәті болды. 
«Біз жергілікті маңыздың Қазақ станның, жалпы және атап айт-
қанда, әрбір жеке ай мақтың технологиялық және индус триялық-
инновациялық даму дең гейінің көрсеткіші болып табылатынына 
сенеміз. Сондықтан біз халықаралық деңгейдің техникалық 
талаптарына жауап беретін Қазақстандағы үлкен диаметрлі 
құбырды бірден-бір өндірушіге назар аудармай қала алмадық, 
– деп бөлісті бұрын Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары 
лауазымын атқарған, Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа 
технологиялар министрлігі Техникалық реттеу және метрология 
комитетінің төрағасы Біржан Қанешев. 
2012 жылы әкімдік тарапынан көрсетілген белсенді жәрдеммен жылу 
желілері мен мұнайгаз сұрыптамасы үшін құбыр өндірісінен бастап 
тоттануға қарсы қорғаныс жабынын төсеу және материалдарды 
сынауды жүргізу бойынша мамандандырылған қызметтерге дейін 
зауыт қызметінің негізгі бағыты бойынша облыстың өнеркәсіптік 
кәсіпорындары мен АрселорМиттал Ақтау арасындағы өзара іс-
әрекетке негіз қаланды.  Алғашқы жылдары ынтымақтастық өзінің 

Жалгасбаев Сабит, инженер по качеству АрселорМиттал Актау, и Коптлевов Избаскан, 
контролер АрселорМиттал Актау, осуществляют контроль состоянии покрытых труб, 
вывезенных на склад

Коптлевов Избаскан, контролер АрселорМиттал Актау, измеряет профиль 
поверхности трубы после дробеструйной очистки с помощью O-Film



сотрудничество дало свои результаты – число местных заказов 
выросло на порядок, обеспечив минимально допустимый уровень 
загрузки производства. 
Новое руководство области во главе с г-ном Айдарбаевым не только 
продолжило, но и значительно развило начинание, в результате 
чего объем заказов размещаемых предприятиями области вырос в 
5 раз по сравнению с 2012 г. и сейчас составляет около 40% от всех 
заказов завода. В этой связи следует особо отметить как поддержку 
акимата Мангистауской области, так и взвешенную позицию 
руководства АО «ОзенМунайГаз», благодаря которому предприятие 
смогло избежать вынужденной остановки производства в сентябре-
октябре т.г. 
К сожалению, примеры успешного сотрудничества с местными 
органами власти пока ограничиваются лишь несколькими 
регионами, к которым, помимо Мангистауской, можно также 
добавить Алматинскую и Акмолинскую области.  
«В условиях углубления интеграционных процессов в Едином 
экономическом пространстве и с учетом перспективы вступления 
в ВТО, конкурентоспособность казахстанских производителей  
является ключевым фактором  развития казахстанского содержания. 
Поэтому в современных условиях техрегулирование призвано 
создавать условия для поддержки и развития конкурентоспособности 
отечественного бизнеса. Я убежден, что наш опыт взаимодействия 
между региональными органами власти и промышленным 
производством в Актау должен транслироваться на другие регионы. 
При этом ключевым вопросом будет использование инструментов 
технического регулирования на стыке спроса и предложения», - 
подчеркнул г-н Канешев.

нәтижесін берді – жергілікті тапсырыс саны өндіріс жүктемесінің ең 
жоғарғы жол берілген деңгейін қамтамасыз ете отырып, бірнеше 
санға өсті. 
Айдарбаев мырзаның бас қа ру ындағы облыстың жаңа бас шы-
лығы бастаманы жал ғастырып қана қоймай, сонымен бірге 
оны айтарлықтай дамытып та ке ле ді, соның нәтижесінде облыс 
кәсіпорындарының орна лас ты рыл ған тапсырыс көлемі  2012 
жыл мен са лыс тырғанда 5 есеге өсті және қазір зауыт тың бар лық 
тапсырысы шамамен 40% құ райды. Осы ған байланысты Маң-
ғыстау облысы әкімдігінің, сондай-ақ «ӨзенМұнайГаз АҚ бас-
шылығының салмақты ұстанымын ерекше атап өткен жөн, соның 
ар қа сында кәсіпорын ағымдағы жыл дың қыркүйек-қазанында өн-
ді рістің мәжбүрлі тоқтап қалуына жол бермеді. 
Өкінішке орай, жергілікті билік органдарымен табысты ын-
тымақтастық үлгісі Маңғыстау облысынан басқа, әзірге тек бірнеше 
аймақтармен ғана шектеліп отыр, сондай-ақ оған Алматы және 
Ақмола облыстарын қосуға болады. 
«Бірыңғай экономикалық кеңіс тіктегі интеграциялық процесті те рең-
дету жағдайында және БСҰ-ға кірудің болашағын ескере отырып, 
қазақстандық өндірушілердің бәсе кеге қабілеттілігі қазақстандық 
маңызды дамытудың басты факторы болып табылады. Сондықтан 
заманауи жағдайда техникалық реттеу отандық бизнестің бәсекеге 
қабілеттілігін қолдау мен дамыту үшін жағдай жасауға тартылған. 
Мен биліктің аймақтық органдары мен Ақтаудағы өнеркәсіптік 
өндірушілер арасында өзара іс-әрекет етудегі біздің тәжірибеміздің 
басқа аймақтарға таратылатына сенемін. Бұл жағдайда негізгі 
мәселе талап пен ұсыныс түйісінде техникалық реттеу аспаптарын 
пайдалану болады», - деп атады Қанешев мырза.

успешное начало сотрудничества 
АрселорМиттал Актау  
и Ао «озенмунайгаз» 

 АрселорМиттал Ақтау және 
«Өзенмұнайгаз» АҚ тың табысты 
ынтымақтастықтың басталуы

В начале октября 2013 г. АрселорМиттал Актау завершил работу над 
еще одним проектом, в рамках которого удалось значительно по-
высить казахстанское содержание - производство 1,2 км. труб для 
ремонта нефтепровода, принадлежащего АО «Озенмунайгаз». Для 
нужд проекта компанией АрселорМиттал Актау было произведено и 
поставлено 97 труб суммарным весом 243 т.
Ранее для ремонта нефтепроводов использовались только прямо-
шовные стальные трубы, которые не производятся в Казахстане, в 
связи с чем трубы закупались исключительно за рубежом, что опре-
деляло их  высокую стоимость.

2013 жылдың қазанында АрселорМиттал Ақтау бір жобамен 
жұмысты аяқтады, оның аясында «Өзенмұнайгаз» АҚ-ға тиесілі 
мұнай құбырын жөндеу үшін 1,2 км құбыр өндірісін – қазақстандық 
маңызды едәуір арттыруға мүмкіндік туды. Осы жобаның қажеттілігі 
үшін АрселорМиттал Ақтау жиынтық салмағы 243 т. 97 құбырды 
қамсыздандырды. 
Ертеде мұнай құбырларын жөндеу үшін тек тікелей жапсарлы болат 
құбырлар пайдаланылды, олар Қазақстанда өндірілген жоқ, соған 
байланысты құбырлар тек шетелдерден ғана сатып алынды, бұл 
олардың жоғары бағасымен анықталды. 

Технологический процесс нанесения наружного 
трехслойного полиэтиленового покрытия на трубы  
для нужд проекта АО «Озенмунайгаз» 

Готовые трубы с антикоррозийным  внешним 
полиэтиленовым  и внутренним эпоксидным покрытием 
для нужд проекта АО «Озенмунайгаз»



Предложения актауского трубного завода по использованию спира-
лешовных труб местного производства вместо импортируемых пря-
мошовных не находило понимания со стороны нефтегазовых компа-
ний.
Однако, благодаря содействию и поддержке акимата Мангистау-
ской области и лично акима, Алика Айдарбаева, был организован 
конструктивный диалог между двумя крупными производственными 
предприятиями региона, в результате которого было принято реше-
ние о внесении соответствующих изменений в техническую специфи-
кацию проводимых АО «Озенмунайгаз» тендеров на поставку трубной 
продукции.
По своему качеству актауское производство ни в чем не уступает ана-
логичной продукции традиционных поставщиков прямошовных труб 
из Украины и Российской Федерации, но предлагает значительно бо-
лее выгодные  сроки и условия поставки. Это еще раз подтвердили 
итоги тендера проведенного АО «Озенмунайгаз» на поставку спира-
лешовных труб Ф720х12мм, согласно которым ценовое предложе-
ние  актауского завода было почти на 20% выгоднее ожидаемых, что 
позволило нефтяному оператору сэкономить около 10 млн. тенге. 
Успешное исполнение первого контракта позволило  значительно 
расширить объем сотрудничества и уже в октябре АО «Озенмунай-
газ» разместил на актауском трубном заводе значительно более круп-
ный заказ на поставку около 1,250 т. труб Ф1020х10мм с внешним и 
внутренним защитным эпоксидным покрытием, практически в 5 раз 
увеличив объем первоначального заказа.
Совместные усилия акимата Мангистауской области, АО «Озенму-
найгаз» и АрселорМиттал Актау позволили установить продуктивные 
и взаимовыгодные деловые отношения между предприятиями реги-
она. При этом следует особо отметить последовательную и принци-
пиальную позицию нового руководства АО «Озенмунайгаз» по до-
стижению максимального уровня местного содержания в проектах 
компании по ремонту трубопроводов. 
Сотрудничество АО «Озенмунайгаз» и АрселорМиттал Актау при ор-
ганизационной поддержке областного акимата является еще одним 
положительным примером эффективного взаимодействия промыш-
ленности и исполнительного органа власти в Мангистауской области. 

Импортталатын тікелей жапсарлы құбырлардың орнына жергілікті 
өнді ріс тің түтікше жапсарлы құбырларын пайдалану бойынша 
Ақтау құбыр зауытының ұсынысы мұнайгаз компанияларының та-
рапынан түсіністік тапқан жоқ.  
Алайда, Маңғыстау облысы әкімдігінің және әкім Алик Айдарбаевтың 
жеке өзінің көмегінің және қолдауының арқасында аймақтың 
екі ірі өндірістік кәсіпорындарының арасында сындарлы диалог 
ұйымдастырылды, оның нәтижесінде «Өзенмұнайгаз» АҚ өткізетін 
құбыр өнімдерін жеткізуге арналған тендерлердің техникалық 
ерекшелігіне тиісті өзгерістер енгізу туралы шешім қабылданды. 
Өзінің сапасы жағынан ақтау өндірісі Украина мен Ресей Феде-
рациясынан әкелінетін тікелей жапсарлы құбырларды дәстүрлі 
жеткізімшілердің ұқсас өнімдерінен ешбір кем емес, алайда 
жеткізудің едәуір барынша тиімді мерзімі мен шартын  ұсынады. 
Сондықтан, Ф720х12мм түтікше жапсарлы құбырларды жеткізуге 
арналған «Өзенмұнайгаз» АҚ өткізген тендердің қорытындысы 
бойынша ақтау зауытының бағалық ұсынысы күтілгендегіден 20% 
тиімдірек болды, бұл мұнай операторына шамамен 10 млн. теңге 
үнемдеуге мүмкіндік берді. 
Бірінші келісімшартты сәтті орындау ынтымақтастық көлемін едәуір 
ұлғайтуға мүмкіндік берді және қазірдің өзінде «Өзенмұнайгаз» 
АҚ қазанда ақтау құбыр зауытында ішкі және сыртқы қорғаныс 
эпоксидті жабыны бар шамамен 1,250 т. Ф1020х10мм құбырды 
жеткізуге айтарлықтай барынша көлемді тапсырысты орналастыр-
ды, бұл іс жүзінде бастапқы тапсырыстан 5 есе көлемге ұлғайды. 
Маңғыстау облысы әкімдігінің, «Өзенмұнайгаз» АҚ мен Арселор-
Миттал Ақтаудың бірлескен күш-жігері аймақ кәсіпорындары ара-
сында өнімді және өзара тиімді іскерлік қарым-қатынас орнатуға 
мүмкіндік берді. Бұл жерде құбырларды жөндеу бойынша компа-
ния жобасындағы жергілікті маңыздың ең жоғарғы деңгейіне қол 
жеткізу жөнінде «Өзенмұнайгаз» АҚ басшылығының жүйелі және 
түбегейлі позициясын айрықша атап өткен жөн. 
Облыстық әкімдіктің ұйымдық қолдауымен «Өзенмұнайгаз» АҚ мен 
АрселорМиттал Ақтау компаниясының ынтымақтастығы өнеркәсіп 
және Маңғыстау облысындағы атқарушы билік органының өзара 
тиімді іс-әрекетінің оңтайлы үлгісі болып табылады.

АрселорМиттал Актау 
Тел.: +7 7292 541 108
Факс: +7 7292 541 109
Адрес: Промзона, порт Актау,
Мангистауская область, 130000
http://aktau.arcelormittal.com
 

АрселорМиттал Темиртау
Пресс-служба
Тел.: +7 7213 96-99-10
e-mail: press.service@arcelormittal.com
Адрес: г. Темиртау, Карагандинская 
обл., пр. Республики 1, 101407
http://www.arcelormittal.kz

АрселорМиттал Ақтау
Тел.: +7 7292 541 108 
Факс: +7 7292 541 109 
Мекен-жайы: Өнеркәсіптік аймақ, 
Ақтау порты, 
Маңғыстау облысы, 130000 
http://aktau.arcelormittal.com

АрселорМиттал Теміртау
Баспасөз-қызметі
Тел.: +7 7213 96-99-10
e-mail: press.service@arcelormittal. com
Мекен-жайы: Теміртау қ., Қарағанды
обл., Республика даңғ. 1, 101407
http://www.arcelormittal.kz
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