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Баспасөз релизі 
Нұр-Сұлтан қ., 2021 жылғы 12 мамыр 

 
«ҚазТрансОйл» АҚ «Өзен-Атырау-Самара» магистральдық мұнай құбыры 

учаскелерін қайта жаңартудан кейін қосу аяқталғандығын туралы хабарлайды  
 
 

«ҚазТрансОйл» АҚ қайта жаңартудан кейін «Өзен-Атырау-Самара»  магистральдық мұнай 
құбырының 511,3-514,1 км және 516,8-528 км жаңадан салынған учаскелерін қосу 
жұмыстарын жүргізді. 

Жалпы ұзындығы 14 км құбырдың ауыстырылған учаскелерін қосу үшін мұнай құбырын 
жоспарлы түрде 72 сағатқа тоқтату қажет болды. Барлық техникалық жұмыстар 
өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарын сақтай отырып, уақтылы 

аяқталды. 
Қайта жаңартудан кейін мұнай құбыры учаскелерін қосу жөніндегі іс-шараларға Құлсары, 
Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Павлодар және Қарағанды мұнай құбыры басқармаларының 

237 жұмыскері, сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ пайдалану департаментінің және 
«ҚазТрансОйл» АҚ мұнай тасымалдауды басқару орталығы филиалының бас диспетчерлік 
басқармасының жұмыскерлері жұмылдырылды. Іске жұмылдырылған техниканың саны – 

74 бірлік. «Өзен-Атырау-Самара» магистральдық мұнай құбырының учаскесін ауыстыру 
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған бизнес-жоспарына сәйкес 
жүргізілді және мұнайды авариясыз тасымалдауды қамтамасыз етуге бағытталған. 

«Атырау-Самара» мұнай құбыры қазақстандық мұнайдың әлемдік нарыққа экспорты 
бойынша екінші орында. Мұнай «Атырау-Самара» мұнай құбыры арқылы және одан әрі 
«Транснефть» ЖАҚ жүйесі арқылы жеткізу Усть-Луга Балтық терминалына және 

Новороссийск Қара теңіз портына дейін жеткізіледі. 2020 жылы «Атырау-Самара» мұнай 
құбыры арқылы 14,4 млн тонна қазақстандық мұнай тасымалданды. 
 

Анықтама үшін: 
«ҚазТрансОйл» АҚ – Қазақстан Республикасының магистральдық мұнай құбыры бойынша 
ұлттық операторы. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тобына кіреді. Ұзындығы 5,4 мың км 

магистральдық мұнай құбырларының әртараптандырылған желісіне ие. Мұнайды 
қазақстандық мұнай өңдеу зауыттарына және экспортқа келесі бағыттар бойынша 
тасымалдайды: «Өзен-Атырау-Самара» магистральдық мұнай құбырының «Атырау-

Самара» учаскесі, «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС жүйесіне ауыстырып тиеу («Атасу-
Алашанькоу» мұнай құбыры), Ақтау порты (мұнайды танкерлерге құю), «Каспий Құбыр 
Консорциумы-К» АҚ жүйесіне ауыстырып тиеу, «Шағыр» МҚП және Т.Қасымов атындағы 

МАС теміржол цистерналарына мұнай құю. «ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік нысандары 
Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Павлодар, Қарағанды, Қызылорда, Алматы, 
Түркістан, Солтүстік Қазақстан облыстарында, Нұр-Сұлтан және Шымкент қалаларында 

орналасқан. 
 
 

«ҚазТрансОйл» АҚ  
жұртшылықпен байланыс және  

ішкі коммуникациялар департаменті 


