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А.Айдарбаев избран управляющим директором по разведке и добыче
(членом Правления) АО НК «КазМунайГаз»
В соответствии с решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»
Алик Серикович Айдарбаев избран управляющим директором по разведке и
добыче (членом Правления) АО НК «КазМунайГаз».
А.Айдарбаев родился в 1963 году. Окончил Казахский политехнический
институт им. В.И. Ленина (1980 – 1985 гг.), Академию народного хозяйства при
Правительстве РФ (2009 – 2010 гг.). Является кандидатом технических наук,
почетным профессором Казахского Национального технического университета
им. К.И. Сатпаева, член-корреспондентом Национальной инженерной академии
Республики Казахстан.
В нефтегазовой отрасли работает с 1985 года. Прошел все ступени
профессионального развития в нефтегазовом производстве, работал старшим
геологом, затем технологом и мастером по добыче нефти и газа в НГДУ
«Жетыбайнефть» объединения «Мангышлакнефть». В разные годы занимал
руководящие должности в производственном объединении «Южказнефтегаз».
Занимал должность генерального директора АО «Кумколь-Лукойл», АО
«Тургай-Петролеум» и АО «Мангистаумунайгаз».
Награжден орденами «Парасат», «Құрмет», медалями «Қазақстан
Республикасынын тəуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10
жыл». Автор книги «Теория и практика разработки нефтяного месторождения
Кумколь» (1999 г).

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор
по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий
интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100 процентов акций АО НК
«КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
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Астана қаласы

А.Айдарбаев «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлау жəне өндіру жөніндегі
басқарушы директор (Басқарма мүшесі) болып тағайындалды
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ директорлар Кеңесінің шешімімен Алик Серікұлы
Айдарбаев «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлау жəне өндіру жөніндегі басқарушы
директор (Басқарма мүшесі) болып тағайындалды
А.Айдарбаев
1963
жылы
туған.
В.И.Ленин
атындағы
Қазақ
политехникалық институтын (1980 – 1985 жж.), РФ Үкіметінің жанындағы халық
шаруашылық Академиясын (2009 – 2010 жж.) бітірген. Техника ғылымдарының
кандидаты, Қ.И. Сəтпаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университетінің
құрметті профессоры,
Қазақстан
Республикасы
Ұлттық
инженерлер
академиясының корреспондент-мүшесі.
Мұнай-газ саласында 1985 жылдан бері қызмет істейді. Мұнай-газ өндірісі
кəсіби дамуының барлық сатысынан өткен, аға геолог, одан соң
«Маңғышлақмұнай» бірлестігінің
«Жетібаймұнай» мұнай-газ
өндіру
басқармасында мұнай жəне газ өндіру жөніндегі технолог жəне мастер қызметін
атқарды. Əр жылдары «Оңтүстік Мұнайгаз» өндірістік бірлестігінде басшылық
қызметте болды. «Құмкөл-Лукойл» АҚ бас директоры, «Торғай-Петролеум» АҚ
жəне «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ бас директоры қызметтерін атқарды.
«Парасат», «Құрмет», ордендерімен, «Қазақстан Республикасының
тəуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» медальдарымен
марапатталған. «Құмкөл кен орнын игерудің теориясы мен тəжірибесі» атты
кітаптың (1999 ж.) авторы.

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ – Қазақстанның мұнай-газ саласындағы
мемлекеттің мүдделерін білдіретін көмірсутегілерін барлау, өндіру, өңдеу жəне тасымалдау,
жөніндегі қазақстандық ұлттық оператор. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акцияларының 100%-і
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ-қа тиесілі.
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