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Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың 
« Қ а з а қ с т а н д ы қ т а р д ы ң  ә л -

ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапа-
сын арттыру» Қазақстан халқына Жолда-
уын түсіндіру мақсатында «ҚазМұнайГаз» 
ҰК  АҚ Басқарма төрағасының барлау, өндіру 
және мұнайсервистері жөніндегі орынба-
сары Құрманғазы Есқазиев республикалық 
ақпараттық-насихат тобының құрамында 
Маңғыстау облысында екі күн жұмыс сапа-
рымен болды. Сапар барысында Қ.Есқазиев 
М а ң ғ ы с т а у  о б л ы с ы н ы ң  а к т и в і м е н , 
тұрғындарымен кез дес ті .  Сондай-ақ, 
Қаражанбас және Қаламқас кен орындарында 
болып, мұнайшылармен жүздесті. 

АқпАрАттық топ МАңғыстАу 
облысындА болды 

« Қ а з М ұ н а й Га з »  Ұ К  А Қ  Б а с қ а р м а 
Тө р а ғ а с ы н ы ң  б а р л а у,  ө н д і р у  ж ә н е 
мұнайсервистері жөніндегі орынбасары 
Құрманғазы Есқазиев және Қазақстан Респуб-
ликасы Мәдениет және спорт министрлігінің 
Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси 
жұмыс комитетінің төрағасы Қуат Бора-
шев Маңғыстау жұртшылығымен кездесті. 
Жиында Жолдауда атап көрсетілген негізгі 
стратегиялық міндеттер, оларды өңірде іске 
асыру жолдары кеңінен талқыланды. 

Қ.Есқазиев өз сөзінде стратегиялық 
құжаттың маңыздылығына баса назар ау-
дарып, Жолдаудағы әрбір бағытқа жеке 

тоқталып өтті. «Жолдау нақты, уақытылы 
және өзекті. Еліміздің тұрақты дамуының 
жаңа кез еңін айқындайды. Жолдауда 
әлеуметтік салаға басым көңіл бөлініп отыр. 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы министрліктер 
мен құзырлы органдарға, барлық деңгейдегі 
басшыларға қарапайым халықтың әл-ауқатын 
жақсартуға, қазақстандықтардың қолайлы 
өмір сүруі үшін барынша жағдай жасауға 
бағытталған тапсырмалар берді», – деді 
Қ.Есқазиев. 

Ж и ы н д а « Қ а з М ұ н а й Г а з »  Ұ л т т ы қ 
Компаниясының атқарған жұмыстары тура-
лы қысқаша айтылды. «Ұлттық Компания ел 
экономикасының дамуына өз үлесін қосып 
отыр. Себебі «ҚазМұнайГаз» шикізатты 
барлау, өндіру, қайта өңдеу және тасымал-
дау саласындағы барлық ірі мемлекеттік 
активтерді басқарады. 2017 жылы Компания 
шамамен 23 млн. тонна мұнай (бұл республи-
ка бойынша өндірудің 27 %-ы), 8 млрд текше 
метр газ өндірді. 12,2 млн. тонна мұнайды 
қайта өңдеді. Мұнайды тасымалдау 66,7 
млн. тонна, газды тасымалдау 100,9 млрд. 
текше метр болды. 2018 жылдың бірінші 
жартыжылдығының өзінде ҚМГ ел бюджетіне 
630 млрд. теңге салық аударды», – деді 
Құрманғазы Орынғазыұлы. 

Жолдау да әлеуметтік салаға көп көңіл 
бөлініп, отандастарымыздың өміріне тікелей 
қатысы бар негізгі салалар бойынша шаралар 
ұсынылған. 

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы да 
әлеуметтік саланы жіті назарда ұстайды. 
Жыл сайын «ҚазМұнайГаз» Компаниясы 
Маңғыстау облысына тұрғын үйлердің, дене 
шынықтыру-сауықтыру орталықтарының, 
мектеп пен ауруханалардың, балабақшалар 
мен балалар лагерьлерінің құрылысына 
қомақты қаражат бөліп отырады. 

Ұлттық Компания салада еңбек етіп жатқан 
жұмысшылардың әлеуметтік жағдайын, жас 
мамандардың біліктілігін арттыру, даму 
мәселелерін да ұдайы назарда ұстайды.

Сонымен бірге республикалық ақпараттық-
насихат тобының мүшелері Мемлекет 
басшысының білім беру, денсаулық сақтау, 
«Бизнестің жол картасы 2020», «Рухани 
жаңғыру» бағдарламаларын бұдан әрі дамы-
ту, қазақстандықтарды баспанамен қамту 
жөніндегі тапсырмаларын талқылады. 

Кездесу соңында Қ.Есқазиев «ҚазМұнайГаз» 
Ұлттық Компаниясына үнемі қолдау көрсетіп, 
жұмыстың жемісті болуына септесіп отырған 
Маңғыстау облысының әкімдігіне, басқарушы 
мекемелерге және жергілікті тұрғындарға 
алғысын білдірді. 

МұнАйшылАрдың әлеуМеттік 
жАғдАйы бАсты нАзАрдА 

Сапардың екінші  күні  Құрманғазы 
Есқазиев, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Мұнай 
және газ өндіру жөніндегі басқарушы ди-
ректоры Мәлік Сәлімгереев Қаражанбас 

және Қаламқас кен орындарына аялдап, 
мұнайшы қауыммен жүздесті.  Мемле-
кет басшысының халыққа Жолдауында 
айтылған әлеуметтік мәселелерді айта келе, 
өндіріс жұмыстарының маңыздылығына 
тоқталды. «Қаражанбасмұнай» АҚ мен 
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-да әлеуметтік және 
өндірістік бағытта атқарылатын жұмыстар 
жайын сөз етті. 

«Маңғыстау облысында «ҚазМұнайГаз» 
Ком паниясына қарас ты мекемелерде  
30 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Олардың 
атқаратын жұмысы ел экономикасы үшін аса 
маңызды. Сондықтан, олардың әлеуметтік 
мәселелеріне айрықша көңіл бөліп, назардан  
тыс қалдырмаймыз», – деді Қ.Есқазиев.

«Қаражанбас» кен орнында мұнайшылармен 
кездесуде кен орнының әлеуметтік нысан-
дарына алдағы уақытта күрделі жөндеу 
жүргізілетіні айтылды. Сонымен бірге, 
жұмысшыларға бас пана алуға несиемен 
көмектесу мүмкіндігі де сөз болды. 

Қызметкерлердің әлеуметтік жағдайын 
жақсарту бағытында маусым айында 
кәсіподақ ұйымымен бірге ұжымдық шартқа 
толықтырулар енгізілді. Жұмысшыларға 
көрсетілетін әлеуметтік көмектердің сомасы 
артты. 

Өндіріс жұмыстарынан бөлек, еңбек 
ұжымдарындағы қысқарту жайы да өзекті 
мәселе ретінде аталды. 

«Біздің еңбек ұжымдарында ешқандай 
қысқарту шаралары жүзеге аспайды. Қазіргі 
уақытта мұнайдың нарықтағы бағасы 
тұрақ ты. Өсу байқа ла ды. Сондық тан, 
еңбек тәртібін бұзғандар болмаса, себепсіз 
жұмыстан қысқарту болады деп алаңдауға 
негіз жоқ», – деді Қ.Есқазиев. 

Ө з  к е з е г і н д е ,  М ә л і к  С ә л і м г е р е е в , 
« Қ а р а ж а н б а с м ұ н а й »  ж ә н е 
«Маңғыстаумұнайгаз» компанияларының 
басшылары өз ұсыныстары мен пікірлерін 
білдірді. 

Содан кейін ҚМГ басшылығы Қаламқас 
кен орнындағы бірқатар цехтар мен топтық 
қондырғыларды, жаңа технология бойынша 
іске қосылған нысандарды аралап, өндіріс 
жұмыстарымен танысты.

Жолдауды түсіндіру – 
негізгі міндет

«Қаражанбас» кен орны «Қаламқас» кен орны
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2 сейсенбі, 30 қазан 2018 ж. Ембімұнайгаз  АҚ« «

Ел б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в т ы ң 
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының 

өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында айтылған 
өзекті мәселелерді насихаттау, кеңінен 
түсіндіру мақсатында Атырау облысына сапа-
ры аясында Қазақстан Республикасы Премьер-
министрінің орынбасары Асқар Жұмағалиев 
«Ембімұнайгаз» АҚ бас кеңсесінде болды. 
Сапар барысына Атырау облысының әкімі 
Нұрлан Ноғаев, ҚР Энергетика министрлігінің 
вице-министрі Мағзұм Мырзағалиев, Атырау 
облысы әкімінің бірінші орынбасары Серік 
Шапкенов және басқа да ресми тұлғалар мен 
бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері 
қатысты.

Бас кеңседегі Өндірісті процесті бақылау 
орталығында болған ҚР Премьер-министрінің 
орынбасары Ембінің өндірісі барысымен, 
компанияның «Интеллектуалды кен алаңы» 
тұжырымдамасымен танысты. Ембілік 
мамандар  Уаз кен алаңында енгізілген 

Цифрлық жүйе сапаны жақсартады
тұжырымдама туралы толығырақ айтып 
берді.

– Тұжырымдаманың енгізілуне орай, 
электр энергиясын пайдалану 30%-ға азай-
ып, ұңғымаларды жөндеуаралық мерзімі 
айтарлықтай қысқарды. Олардың тәуліктік өнім 
өндіру көрсеткішіне есеп жүргізуге мүмкіндік 
туды. 2017 жылы бұл жоба «Жылыоймұнайгаз» 
МГӨБ Прорва кен алаңына енгізілсе, 2018 
жылы «Жайықмұнайгаз» МГӨБ Жаңаталап кен 
алаңына қолға алынды. 2024 жылға дейін ЕМГ-
ге қарасты 12 кенішке тұжырымдама тараты-
лады, – деп атап өтті өз сөзінде ЕМГ басқарма 
төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары 
Айболат Ғабдуллин. 

Мемлекет басшысының Қазақстан халқына 
Жолдауын насихаттау мақсатында Атырау 
өңіріне келген ҚР Парламенті Мәжілісінің 
және «Нұр Отан» партиясының депутаттары 
Бейбіт Мамраев пен Мейрам Пішембаев та 
компанияның  бас кеңсесінде болды. Қонақтар 
компанияның интерактивті мұражайы 

мен өндірістік процесті жедел бақылау 
орталығының жұмыстарымен танысты. 

– Елбасы Қазақстан халқына Жолдауында 
«Индустрияландыру жобасы жаңа технология-
ларды енгізуде көшбасшы болуы тиіс», – деп 
атап өтті. Осы бағытта «Ембімұнайгаз» АҚ 
негізгі қызметінің барысында тың бастамалар 
мен жаңалықтарды жүзеге асыруда. Осындай 
бастаманың бірі – Уаз кен алаңында 2016 
жылдан іске аса бастаған «Интеллектуалды 
кен алаңы» пилоттық жобасы. Кен алаңындағы 
өндірістік процестердің ақпараты онлайн 
режимінде дереу осы орталыққа түседі және 
бір мезетте Астана қаласындағы бас кеңсеге 
түсіп тұрады, – деді аталған орталығының 
жұмысымен таныстырған өндірістің авто-
маттандыру және ақпарат технологиясы 
департаментінің директоры Болат Нсанбаев.

Мұнай өндіру процестерін оңтайландыру, 
өндіріс барысында туындаған мәселелер 
бойынша жедел шешім қабылдау және талдау 
мақсатында жүзеге асып жатқан жоба «Цифр-

лы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасына 
енгізілді. Аталған жобаның жұмысына оң 
баға беріліп, компанияның цифрланды-
ру бағытында айтарлықтай жетістіктерге 
жеткендігі ерекше атап өтілді.  

«Интеллектуалды кен алаңы» жобасының 
мақсаты:  

• мұнай өндіруді және басқа да жалғаспалы 
бизнес процестерді оңтайландыру бойын-
ша жедел шешім қабылдау және талдау, 
мониторинг жүргізу үшін компанияның 
өндірістік процестерін Өндірісті жедел басқару 
орталығына нақты уақыт режимінде түсетін 
ақпараттарды бұдан әрі қорытындылау және 
бизнес-процестерді автоматтандыру;

• жетілген активтерде – табыстылық, 
мұнай беру және жалпы дайындау мерзімін 
ұзарту бойынша міндеттердің мақсатқа 
сәйкес дайындаудың соңғы кезеңдерінде 
жоғары суландырылған кен орындарға 
қолданылатын басқарушылық шешімдер 
қабылдауды қолдау.

Қазанның 22-23 күндері «Ембімұнайгаз» 
а к ц и о н е р л і к  қ о ғ а м ы н а  ұ л т т ы қ 

компаниялардың басшылары және IT–секторы 
мен өндіріске жауапты өкілдері келді. 

Өндірістік нысандар мен ЕМГ-нің бас 
кеңсесіне жоспарланған екі күндік сапарға 
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасының 
барлау, өндіру және мұнайсервистері жөніндегі 
орынбасары Қ. Есқазиев, «Самұрық-Қазына» 
әл-ауқат қоры» АҚ IT департаментінің 
басқарушы директоры Д.Керейбаев, Самұрық-
Қазына IT және цифрландыру кеңсесінің 
жетекшісі Д.Сакрюкин, ҚМГ ҰК мұнай және 
газ өндіру жөніндегі басқарушы директоры 
М.Сәлімгереев, ҚМГ ҰК IT және трансформа-
ция жөніндегі басқарушы директоры Д.Салов, 
ҚМГ өндірістік процестерді автоматтандыру 
департаментінің директоры Т.Махамбетов 
қатысты.  

Сапардың алғашқы күні делегация мүшелері 
2016 жылдан бері «Интеллектуалды кен алаңы» 
жобасы сәтті жүзеге асып жатқан Қызылқоға 
ауданындағы «Қайнармұнайгаз» МГӨБ-нің Уаз 
кен алаңында болды. 

Кен орнында өндірістік процесстер, сондай-ақ  
 «Интеллектуалды кен алаңы» жобасы бой-
ынша техникалық шешімдердің барлық 
кезеңі – операторлардың бақылау бөлмесі, 
тереңдікте және бұрандалы сорғыларда 
орнатылған басқарудың интеллектуалдық 
стансалары, автоматтандырылған топтық 
өлшем қондырғылары (АТӨҚ), тік болат 
резервуарлар, өртке қарсы қорғанысы бар 
және автоматты түрде тұталатын мұнайды 
қыздыру пештері, мұнай, су және газды жедел 
есептеу қондырғылары кеңінен таныстырыл-
ды. Бұған қоса, ЕМГ қызметкерлері әзірлеп, 

енгізген бағдарламалары, мәліметтерді жіберу 
инфрақұрылымы егжей-тегжейлі көрсетілді.  

Кейіннен «Қайнар» вахталық поселкесінің 
мәжіліс залында өткен жиында Компания 
мамандарының «Техникалық қызмет көрсету 
және жабдықтарды жөндеу» (ТҚКжЖ) жобасы 
бойынша атқарылған ауқымды жұмыстардың 
есебі тыңдалып, аталған бағдарламаның 
мақсаты, міндеті және тиімділігі жан-жақты сөз 
болды. Сонымен қатар, жабдықтардың бұзылуы 
туралы хабарламалар, наряд-тапсырмаларды 
жасақтау, тауарлы-материалдық қорларды 
(ТМҚ) есептен шығару сияқты ТҚКжЖ жүйесінің 
тиімді тұстары көрсетілді. Бұған қоса, ТМҚ 
анықтамалығы жасақталды. Барлық жабдықтар, 
техникалық орындар туралы мәліметтерді 
цифрландырған және технологиялық карталар-
ды жасаған  нормативті-анықтамалық ақпарат 
департаменті мамандарының екі жылдық 
жұмыс нәтижесі сараланды. Жиын кезінде со-
рап-компрессор құбырын есепке алу негізінде 
ТҚКжЖ жобасының  SAP ERP жүйесіндегі сорап-
компрессор құбырларын есептеу бойынша іске 
асқан бизнес-процестер таныстырылды. 

«Жылыоймұнайгаз» мұнай-газ өндіру 
басқармасына сапар барысында делегация 
мүшелері «Интеллектуалды кен алаңы» 
жобасының Прорва кен алаңдары тобы-
на таратылу жүйесімен танысты. Компа-
ния мамандары Самұрық-Қазына және 
ҚМГ ҰК өкілдеріне ұңғымаларды басқару 
интеллектуалды стансасының, Прорва 
мұнайды дайындау және айдау цехының, 
газды кешенді дайындау қондырғысын 
сандық жүйемен қамту жұмыстары туралы 
айтты. «Самал» вахталық поселкесін аралау 
барысында ұлттық компаниялардың өкілдері 

мұнайшылардың тұратын, тамақ ішетін және 
демалатын орындарын бақылады.  

Сапардың екінші күні қонақтар Компанияның 
бас кеңсесіндегі ЕМГ-нің интерактивті 
мұражайы мен өндірістік процесті бақылау 
ортылығында болды. ЕМГ қызметкерлері аталған 
орталықтың онлайн-режим жүйесі арқылы 
өндірісті қашықтықтан басқару мүмкіндігі бар 
екенін, барлық ақпарат жедел түсіп тұратынын,  
соның негізінде шешімдер қабылданатынын 
жеткізді. Нақтырақ айтсақ, «Қайнармұнайгаз» 
МГӨБ-нің технологиялық үдерістерін басқару 
автоматтандырылған жүйесі, ЕМГ-нің барлық 
кен орындарындағы әр ұңғыманың мәліметтері, 
жөндеу бригадалары мен көлік мониторингін 
бақылау жүйесі туралы мол мағлұматтар берілді. 

Уаз кен алаңындағы «Интеллектуалды кен алаңы» 
жобасы негізінде ұңғымалар матрицасы, АТӨҚ, 
мұнайды дайындаудың технологиялық кестесі, 
екі сағаттық кесте, ұңғымаларды жерасты жөндеу 
модулі, басқармалардың интеллектуалдық 
стансаларының мониторингі және т.б. блоктар-
дан тұратын «Өндіру мониторингінің модулі» 
таныстырылды. 

Жұмыс сапарын қорытындылау кезінде 
Д.Керейбаев Компания қызметкерлерінің 
ТҚжЖ және цифрландыру жобалары бойын-
ша жасаған жұмыстарын жоғары бағалап, 
оларды жүзеге асыру бағытындағы Ембінің 
IT-мамандарының, өндіріс және бизнес 
бөлімшелері қызметкерлерінің біріккен 
жұмыстарын ерекше атап өтті. 

Ембіде өткен екі күн
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«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ (ҚМГ БӨ) өзінің 
артықшылықты акцияларын қайта сатып алуды жалғастырып 
жатыр. Бүгінгі күні KASE алаңында ҚМГ БӨ акцияларын сатып 
алу бойынша арнаулы сауда-саттықтың бесінші раундын 
өткізу үшін өтінімдер қабылданып жатыр. Өткен сауда-
саттықтың нәтижелері бойынша ҚМГ БӨ акцияларды сатып 
алу бағдарламасын іске қосу сәтінде еркін айналымдағы 
артықшылықты акциялардың жалпы санының 35,6%-ын сатып 
алып үлгерді. Еске сала кетейік, 13 тамызда ҚМГ БӨ  
1 905 209 акцияға дейінгі көлемде еркін айналымдағы өзінің 
артықшылықты акциясын сатып алу туралы хабарлаған 
болатын. ҚМГ БӨ бас директорының экономика және қаржы 
жөніндегі орынбасары Дастан Абдулғафаров артықшылықты 
акцияларды қайта сатып алу бағдарламасы шеңберінде 
атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде айтып берді. 

жеке тұлғалардың қолында екенін атап өткен 
жөн. Қазіргі кезде жеке тұлғалардан түсіп 
жатқан өтінім санының артқаны байқалады. 
Күніне орта есеппен 50-ден астам өтінім келіп 
түседі. 

– Акционерлердің арасында акцияларды 
сатып алу мәселелері бойынша түсіндіру 
жұмыстары жүргізіліп жатыр ма? 

– Әрине, ондай жұмыстар жүріп жатыр. Біз ак-
ционерлермен кездесіп, бағдарламаны кеңінен 
түсіндірдік. Кездесулерге «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 
мен ҚМГ БӨ басшылығы қатысты. Жина-
лыстар ашық форматта өткізілді. Кез кел-
ген акционер өзін толғандыратын сұрағын 
қойып, оған тұщымды жауап алды. Бұдан 
бөлек, «Қазпошта» АҚ-мен бірлесе отырып, 
1499 нөміріне тегін қоңырау шалу арқылы 
call-орталықтың жұмысы ұйымдастырылды. 
Оның қызметкерлері аталған бағдарлама 
бойынша арнайы оқудан өтті. Call-орталықта 

сұраққа жауап беруге қиналатын болса, онда 
қоңырау шалушыны құзырлы қызметкерлерге 
қосуға мүмкіндік бар. «Өзенмұнайгаз» АҚ 
(ӨМГ) және «Ембімұнайгаз» АҚ (ЕМГ) 
қызметкерлерінің көп бөлігі  ҚМГ БӨ 
артықшылықты акцияларының ұстаушылары 
екені ескеріліп, акцияларды сатып алу тетігі 
жөніндегі нақты нұсқаулықтар ӨМГ мен 
ЕМГ, ҚМГ БӨ кеңселерінің лифттерінде, кен 
орындардағы асхана мониторларында орна-
ластырылды. Қазір де көрсетіліп жатыр. Со-
нымен қатар осы компанияларда және Атырау 
мен Жаңаөзен қалаларындағы «Қазпошта» АҚ 
бөлімшелерінде лифлеттер таратылды. Біз 
артықшылықты акцияларды сатып алу туралы 
материалдарды корпоративтік газеттерімізге 
жариялап тұрамыз. Бұл жұмыскерлеріміз 
арасында сұранысқа ие газеттер. Қосымша 
ақпарат республикалық және жергілікті 
бұқаралық ақпарат құралдарында орналас-
тырылады. Әрбір раундтың нәтижелері де 
KASE сайтында және ҚМГ мен ҚМГ БӨ ресми 
сайттарында жарияланады. 

– Әңгімеміздің басында әрбір акционер 
өз акцияларын сату үшін белгілі бір про-
цедуралар өтеді деп айтып өттіңіз. Бұл про-
цедуралар нені қамтиды? 

–  Б і р і н ш і д е н ,  а к ц и о н е р  ө з і н і ң 
артықшылықты акцияларын сатуға өздігінен 
шешім қабылдайды. Одан кейін брокерлік шот 
ашуға «Қазпошта» АҚ-мен немесе кез келген 
басқа брокерлік компаниямен келісімшартқа 
отырады. Бұл ретте ҚМГ БӨ трансфер-агент 
және брокер ретінде қызмет көрсететін 
«Қазпошта» АҚ-ның шығындарын өзі көтереді. 
Қалаңызда Тіркеушінің кеңсесі болмаған 
жағдайда, «Қазпошта» АҚ трансфер-агентіне 
жүгініп, акцияларды есептен шығаруға бұйрық 
беру қажет. Бұдан кейін барып акцияларға 
қабылдауға тікелей бұйрық беріледі. Келесі 
қадам – биржадағы арнаулы сауда-саттыққа 

қатысуға бұйрық бересіз. Кезекті есеп айы-
рысу жүргізілгеннен кейін акционер брокерге 
жүгініп, ақша қаражатын аударуға тапсырма 
береді. Артықшылықты акцияларды сатып алу 
рәсімі туралы егжей-тегжейлі ақпарат ҚМГ БӨ-
нің корпоративтік сайтында орналастырылған. 

– Акционер өз акцияларын сатпаған 
жағдайда не болады? Бұның салдары неге 
әкеледі? 

– Бұған дейін жария етілгендей, қайта са-
тып алу бағдарламасы аяқталғаннан кейін 
артықшылықты акциялардың делистингін 
жүргізу жоспарланып отыр. Яғни, құнды қағаз 
сауда-саттықтан алынады. Енді акционерлер 
Қазақстан қор биржасының алаңында өз акция-
ларын нарық бағасымен сата алмайды. Бұдан 
басқа, бүгінде ҚМГ компаниялары тобында 
ауқымды оңтайландыру жүріп жатқандығы 
белгілі. Оның ішінде ҚМГ БӨ қызметін 
тоқтату туралы мәселе де қаралып жатыр. 
Бұл жағдайда акционерлік қоғамдар туралы 
ҚР заңнамасында қарастырылған тәртіпте 
барлық акциялар (жай және артықшылықты) 
өз күшін жояды. Өзіне тиесілі артықшылықты 
акцияларды сату туралы шешімді қабылдау 
бұл акционердің жеке құқығы. Акция иесі өз 
қалауы бойынша әрекет етеді. Артықшылықты 
акцияларды иемденетін акционерлер барлық 
факторлар мен тәуекелдері ескеріп барып, 
өздеріне тиесілі артықшылықты акцияларды 
сату не сатпау жөнінде шешім қабылдауға тиіс. 

– Әңгімеңізге рахмет!

ҚМГ БӨ: артықшылықты акцияларды 
сатып алу бойынша өтінімдер  
саны артуда 

– Дастан Елемесұлы, арнаулы сауда-
саттық осыған дейін 4 рет өткізілді. 
Нәтижелері қандай? 

– Қазіргі уақытта ҚМГ БӨ 8,7 млрд теңгеден 
артық сомаға 679 560 артықшылықты ак-
циясын сатып алды. Бұл тек өткен төрт 
раундтың көрсеткіші ғана, келесі есеп айырысу 
1-ші қарашада болады. Ал бағдарламаның 
өзі қарашаның 16-на дейін жалғасатынын 
білесіздер. Демек, акционерлердің құжаттарды 
толтырып, барлық қажетті процедуларды өтуге 
әлі де уақыттары бар. 

Бүгінгі күні қаржы нарығының кәсіби 
қатысушыларының көпшілігі  ҚМГ БӨ 
артықшылықты акцияларды қайта сатып алу 
бағдарламасы шеңберінде өз акцияларын сат-
ты. Ал нарықтың кәсіби емес қатысушыларына 
өз акцияларын сату үшін тиісті процедулар-
дан өтуге біраз уақыт қажет. Жалпы алғанда 
артықшылықты акциялар санының көп бөлігі 

Ел экономикасының өркендеуіне ерек-
ше үлес қосып, мемлекетіміздің басты 

ресурстарының бірін өндіруші кәсіпорындар 
қатарындағы Жаңаөзен қаласындағы қазақтың 
тұңғыш газ өңдеу зауытының негізі қаланғанына 
биыл 45 жыл толып отыр. Бүгінгі күні Серіктестік 
өндірісін дамытып, Маңғыстау өңірінің дамуына 
да септігін тигізіп келеді. 

Ұзақ жылдар бойы табиғи және ілеспе газ 
өндірумен және өңдеумен айналысып, халықты 
және бірқатар өндірістік саланы газбен 
қамтамасыз етіп келе жатқан Серіктестіктің 
мерейтойы қазанның 11-і күні кең көлемде атап 

өтілді. Салтанатты шара зауыттың орталық 
кеңсесінде өтті. Жарты ғасырға жуық уақыт та-
рихы бар ірі кәсіпорынның мерейлі мерекесіне 
Жаңаөзен қаласының әкімі Ә.Дауылбаев, 
«ҚазМұнайГаз»  ҰК  АҚ мұнай сервисі жөніндегі 
директоры А.Шаненова, Маңғыстау облысында 
орналасқан бірнеше мекеменің басшылары, зауыт 
ардагерлері және Серіктестіктің ұжымы қатысты. 

Алдымен сөз сөйлеген зауыттың бас директоры 
Н.Тулепов ұжымды 45 жылдық мерейтоймен 
құттықтап, осы мекемеде 25 жылдан астам 
үздік еңбек еткен 185 маманға алғысын білдіріп, 
мерейтойлық төсбелгі табыстады. 

Кейіннен мереке «Мұнайшы» мәдениет 
үйінде салтанатты жиынмен жалғасты. 
Жаңаөзен қаласының әкімі Ә.Дауылбаев 
жиналған жұртшылықты «ҚазГӨЗ» ЖШС-ның 
45 жылдығымен, Жаңаөзен қаласының 50 
жылдығымен және Астананың 20 жылдығымен 
құттықтап, жүрекжарды тілегін жолдады. Қала 
әкімі бірқатар зауыт қызметкерлерін Маңғыстау 
облысының әкімі Е.Тоғжановтың алғыс хатта-
рымен, құрмет грамоталарымен марапаттады. 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Мұнай сервисі жөнінде-
гі директоры А.Шаненова өз сөзінде барша 
жаңаөзендіктерге, зауыт ұжымына және мерей-

Қазақ газ өңдеу зауытына – 45 жыл!  
той қонақтарына ықыласын арнап, жеке өз аты-
нан және Ұлттық Компания басшылығы атынан 
мерейлі мерекемен құттықтады. Сондай-ақ, 
еңбекте ерекше көзге түсіп, үздік қызмет үлгісін 
көрсеткен бірнеше маманға «ҚазМұнайГаз» 
Ұлттық компаниясы» АҚ-ның құрмет грамотала-
ры және алғыс хаттарын табыс етті. 

Қазақ газ өңдеу зауытын 45- жыл ды ғы мен 
а р  н а й ы  қ ұ т т ы қ т а у ғ а  к е л г е н 
«ӨзенМұнайСервис» ЖШС директорының 
м.а. О.Тарғынов, «Су өндіру және тасы-
ма лдау басқармасы» ЖШС дирек торы 
А.Рзаханов, «Кен Құрылыс Сервис» ЖШС 
директоры Д.Медеуов, «КМG EP-Catering» 
ЖШС директоры Б.Қиялбаев өз естелік 
сыйлықтарын тарту етті. 

Сонымен қатар, жиын барысында зауыт 
директоры Н.Тулепов 15-тен астам кәсіпорын 
зейнеткерлеріне кәде-сый ретінде шапан 
жауып, 20-ға жуық қызметкерге «ҚазГӨЗ» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 45 жыл» 
естелік төсбелгісін тақты. 

Қонақтарға Серіктестіктің тарихында 
алтын әріппен белгіленген зауыттың даму 
кезеңдері және кәсіпорын негізін салушы 
ардагер мамандардың еңбек жолындағы 
естеліктер айтылған деректі фильм көрсетілді. 
Мерекелік іс-шара зауыт тарихынан сыр 
шерткен театрландырылған қойылыммен, 
мерекелік концертпен тәмамдалды. 

Жалпы, зауыттың 45 жылдығына орай түрлі 
мерекелік шаралар, концерттік бағдарламалар 
мен бірнеше спорт түрлерінен ашық турнир, 
қызметкерлер арасында әр түрлі сайыстар 
ұйымдастырылған болатын. 
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Қазанның 13-15 күндері Алматы қаласында «ҚазМұнайГаз» 
Ұлттық Компаниясы» АҚ жастарының құрылтайы өтті.  
Шараға «Ембімұнайгаз», «Өзенмұнайгаз», «Қаражанбасмұнай», 
«Маңғыстаумұнайгаз», «Қазақтеңізкөлікфлоты», 
«ҚазТрансГаз», «ҚазТрансОйл», «Урал Ойл энд Газ» 
компанияларының және «ҚМГ» Өндіру және бұрғылау 
технологиялары ғылыми-зерттеу институты», «Атырау мұнай 
өңдеу зауыты», «Павлодар мұнай өңдеу зауыты», «Caspi Bitum 
зауыты», «Су өндіру және тасымалдау», «ӨзенМұнайСервис», 
«Oil Construction Company», «АмангелдіГаз» және басқа да 
еншілес мекелемелерден 100-ден аса жас маман қатысты. 

өмір салты, мәдениет және әлеуметтік салалар, 
жастардың дамуы. Жыл сайынғы бас қосудың 
мақсаты – әр кәсіпорында жұмыс жасайтын 
жастардың бірлігі мен ынтымағын нығайту, 
жас қызметкерлердің өсуі мен кемелденуі үшін 
жағдай жасау. Баршаңызға сәттілік тілеймін, 
құрылтайдың нәтижесі мол болсын!», – деді 
Серік Әбденов.

«ҚазМұнайГаз» Ұлт тық Компаниясы 
жастардың бастамаларына ұдайы қолдау 
көрсетіп келеді. Биылғы дәстүрлі құрылтай 
да осының бір дәлелі. Саят Кайгельдинов 
төрағалық етіп отырған Ұлттық компанияның 
Жас мамандар кеңесі құрылтайдың мазмұнды, 
танымдық тұрғыдан тартымды өтуіне жан-
жақты белсенді атсалысты. 

Алатау баурайында болған үш күнді жас-
тар мазмұнды және қызықты өткізді. Өзара 
тәжірибе, пікір алмасты және алдағы жылға 
жұмыс жоспарларымен бөлісті.  

Құрылтайдың бірінші күні еліміздің әр 
аймағынан келген жас маман кеңестерінің 
мүшелері өткен жылдың және биылғы 
жартыжылдықта атқарған жұмыстарын, қол 
жеткен жетістіктерін ортаға салды.Сондай-
ақ, құрылтайға қатысушылар Мемлекет бас-
шысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан 
халқына Жолдауында ерекше атап көрсетілген 
жас тардың дамуы мен тұрғындардың 
әлеуметтік жағынан аз қорғалған тобына 
көмек көрсетуге бағытталған тапсырмалары 
мен міндеттеріне ерекше назар аударды. 

Ал, шараның екінші күні ҚМГ жас маман-
дары таңғы 9:00-де Алматының орталық 
көшесінің бірінде жиналып, қалалық әкімдік 
ұйымдастырған велошеруге қатысты. 100-ден 
астам қызметкерге әрқайсысына бір-бір вело-
сипед берілді. Велошеру 7,5 шақырымға созыл-
ды. Велошеру ынтымақ және достық ахуалын-
да өтті. Жалпы, Компания қызметкерлері ара-
сында спорт додалары үнемі ұйымдастырып 
тұрады. 

Веложарыстан кейін жастар тауға шығып, 
серуендеуге мүмкіндік алды. Ол жерде 
түрлі интеллектуалдық ойындар ойнады. 
Одан кейін жастар топқа бөлініп, 2019 
жылға арналған жоспар мен міндеттерді 
талқылады. Жиынның негізгі тақырыбы 
қызметкерлерді, жалпы компанияны да-
мыту жөнінде болды. Жас мамандарды ше-
телге оқуға жіберу үшін қандай талаптарды 

енгізу керектігі жөнінде үздік идеялар мен 
ұсыныстар таңдап алынды. Олар хаттама 
түрінде ресімделді. Бұл құжат басшылыққа 
ұсынылатын болады. 

Шараның соңғы күні Алматы қаласының 
әкімі Бауыржан Байбекпен кездесу өтті. Әкім 
жас мамандарға өзінің өмірлік ұстанымы, 
қызметте басшылыққа алар қағидаттары 
және жетістікке жету жолдары төңірегінде 
ой-пікірлерімен бөлісті. Әкім жастарды 
білім алуға және ұдайы дамып, ізденімпаз 
болуға шақырды. Бақытты болудың үш 
шартын атады: білім, сүйікті жұмысы 
және отбасы. Бұның барлығы біздің елде 
қолжетімді екенін айтты. Бауыржан Байбек 
отбасы мен жақындарына көбірек уақыт 
бөлу қажеттілігіне де баса назар аударды. 
Отбасы – әрбір адамның тірегі, табысқа 
жетудің кілті. Кездесу барысында жастар өз 
сұрақтарын қойып, оларға қала басшысы 
тұщымды жауап берді. 

Құрылтай жұмысы Республика сарай-
ында өнерпаз мұнайшылар қойған үлкен 
гала-концертпен тәмәмдалды. Концертті 
қарттар үйіндегі қариялар, балалар үйінің 
тәрбиеленушілері, оқушылар мен студент-
тер, мұнайшы ардагерлер тамашалауға 
мүмкіндік алды. Мұнайшы жастар күшімен 
ұйымдастырылған концерт жоғары деңгейде 
өтті. Кеш соңында мұнайшы ардагерлерге 
дастархан жайылып, естелік сыйлықтар та-
бысталды. 

Бүгінгі күні «ҚМГ» компаниялар тобындағы 
жас маман кеңестері шамамен 17,5 мың 
жасты қамтиды. Компания бойынша 42 
жас маман кеңесі жұмыс істейді. Бірлесіп 
атқарып жатқан жұмыстары жетерлік. Мы-
салы, биылғы жылы Маңғыстау және Атырау 
облыстарының жас мамандары 31 тарихи 
және мәдени ескерткіштердің аумағын таза-
лап, жөндеу және абаттандыру жұмыстарын 
жүргізді. 

Халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына 
көмек көрсетуге бағытталған шаралар да 
тұрақты өткізіліп тұрады. Көпбалалы және 
тұрмысы төмен отбасыларының балаларын 
мектепке даярлауға, Атырау облысында арда-
герлерге арналған баспананың құрылысына 
және Шығыс Қазақстан облысында төтенше 
жағдайлардан зардап шеккен тұрғындарға 
жәрдем берілді. Жалпы, осы жылы ҚМГ 
жастары шамамен 25 миллион теңгеге 
қайырымдылық көмек көрсетті. 

Үш күнге созылған «ҚазМұнайГаз» компания-
лар тобының жастар құрылтайы мазмұнды 
және қызықты өтті. Қазақстан Президенті 
Н.Назарбаевтың халыққа Жолдауында 2019 
жыл – Жастар жылы болып жарияланды. 
Осыған байланысты жас мамандардың алға 
қойып отырған мақсат-міндеттері, іске асы-
ратын жобалары көп. 

«Бірлігі мықты жастар –  
болашаққа жол бастар!» 

Дәстүрлі шараның ашылу салтанатында 
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Адам ресурстарын 
басқару жөніндегі басқарушы директоры 
Серік Әбденов сөз сөйлеп, жастарға ізгі 
тілегін білдіріп, құрылтай жұмысына та-
быс тіледі. «Биыл біздің дәстүрлі құрылтай 
Алатау баурайындағы Алматы қаласында 
өтіп отыр. «ҚазМұнайГаз» компаниясының 
болашағы – жастардың қолында. Жас ма-

ман кеңестері – корпорация қызметінің 
ажырамас бөлігі. Сол себепті компания 
басшылығы жас мамандардың идеялары мен 
ұсыныстарын ұдайы қолдап келеді. Сіздер 
компанияның дамуына, өркендеуіне зор 
үлес қосып келесіздер. Біз Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауында баса айтылған міндеттерін, бас-
тамаларын толық қолдаймыз. Бұл – салауатты 
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Мақсұт санақаев, 
«Oil Construction Company» ЖШС мон-
тажшысы: 
– «ҚазМұнайГаз» Ұлттық Компаниясы 

деңгейіндегі жас мамандар құрылтайына 
екінші рет қатысып отырмын. Бұған дейін 
өзіміздің Маңғыстауымызда өткен еді. 
Барлығы ұнады, өтіп жатқан шаралар 
біз үшін өте қажет. Еліміздің түкпір-
түкпірінен келген әріптестерімізбен 
өзара тәжірибе алмасып, өзара қарым-
қатынасымызды одан әрі нығайтып жа-
тырмыз. Әр өңірде қаншама жобалар іске 
асып жатқандығынан хабардар болдық. Өз 
ойларымыз, идеяларымызбен бөлістік. Білмегенімізді үйреніп, білгенімізді 
айтып жатырмыз. Бір жағынан демалып қайттық.Біздің мұнайшы өнерпаздар 
қойған гала-концерт өте жақсы ұйымдастырылған. Республикамыздың бас 
сахнасында өнерлерін паш етті. Жұмысшыларымыз өнерден де қол үзбеген 
жандар екенін дәлелдеді. Ардагер мұнайшыларымыз дән риза болып, 
алғыстарын білдіріп жатыр. Компаниямызда білімді, білікті және өнерлі жас 
мамандар қатары арта берсін! 

Гүлмира құтқожаева, 
«Урал Ойл энд Газ» ЖШС, кадрлар қызметі 
басшысының міндетін атқарушысы: 
– Жастар құрылтайына бірінші рет 

қатысып отырмын. Үш күннен бергі іс-
шаралар өте жоғары деңгейде өтіп жа-
тыр. Жастарымыздың мәдениет, спорт 
жағынан болсын, жалпы жан-жақты 
екендеріне көзім жетті. Қазақстанның әр 
өңірінен келген «ҚазМұнайГаз» Ұлттық 
Компаниясының жастары өте ұйымшыл, 
болашаққа нық сеніммен қарайды. Жаңа 
идеяларын, жаңа жобаларын таныстырып 
жатыр. Шараға үлкен ықыласпен қатыстым. 
Құрылтайдың бір бөлігі болғаныма ри-
замын. Ұлттық Компанияның басшыла-
рына, ұйымдастырушыларға көп рахмет. 
Алдағы уақытта осындай құрылтайлардың өрісі кеңейе берсін. Елбасының 
«Рухани жаңғыру» және басқа да мемлекеттік бағдарламалары бойынша 
жастардың алдына қойған міндеттерді орындауға, елімізді көркейтуге 
бәріміз атсалысайық. Өзім де өз үлесімді 
қосуға тырысамын. Көздеген мақсаттарға  
жетейік. 

берік Айдаров, 
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ға қарасты 
«Жетібаймұнайгаз» өндіріс
 басқармасының геологы: 

– Жастар құрылтайынан алған әсерім өте ке-
ремет. Құрылтайдың бірінші күні әр мекемедегі 
Жас маман кеңестері өз жұмыстарын баяндап, 
қорытынды шығарды. Сонда өзіме түйгенім, басқа 
мекемелерге қарағанда біздің жүзеге асырған ша-
раларымыз аздау болып қалған сияқты. Сол себепті 
енді 2019 жылға жоспар құрған кезде көбірек жұмыс 
жасауға, басқа компаниялардан қалмауға тырыса-
мыз. Велошеру туралы айтсақ, велосипед тебу оңай, 
еш қиындығы жоқ, бәрінен озып кетемін деп ойла-
дым. Бірақ мен үшін велосипед тебу өте қиын болып 
шықты, оның өз техникасы бар екен. Жалпы, спорт 

адам денсаулығына қаншалықты пайдалы екенін бәріміз білеміз. Енді велоси-
пед тебуді қолға алып, дәстүрге айналдырамын. Осы спорт түрін Маңғыстау 
өңірінде дәріптеуге, кеңінен насихаттауға үлесімді қосамын. Барлық шаралар 
жоғары деңгейде өтті. Алматы қаласының әкімімен кездестік, ҚазМұнайГаз 
компаниялар тобының мұнайшылары қойған гала-концертін тамашаладық. 
Құрылтайға қатысқаныма қуаныштымын. Мұндай шаралар мәдениеттің 
артуына септігін тигізеді. Мәдениет жоғары болса, адамдардың бір-бірімен 
қарым-қатынасы да жақсарады. Қауіпсіздік, бірлік, сабыр, сапа – осы төрт 
корпоративтік құндылықты мықтап ұстансақ, оларды дұрыс түсіне білсек, 

көп нәтижерлерге қол жеткіземіз. 
Өндірісте те дами түседі де-

ген сенімдемін. 

Али Өсербаев, 
«ӨзенМұнайСервис» ЖШС өндірісті қамту базасының шебері: 
–Жас мамандар кеңесінің құрылтайы бізге, мұнайшы жастарға әрі қарай 

кәсіби дамуымызға, қызметте өсуімізге үлкен серпін береді деп ойлаймын. 
Осындай шаралар арқылы жастарымыздың қатары артады. Жастар тек 
жұмысқа келіп кетпей, еңбек етіп жатқан мекемесіне пайда әкелуі тиіс. Пайда 
дегеніміз өндірісті өркендетуге үлес қосу. Біз қазір ескі құрылғылармен жұмыс 
жатырмыз, соның оңай түрлерін тауып, жаңа технологиялар арқылы жұмысты 
жеңілдетуіміз керек. Табысты да ескерген жөн. Биылғы форумның нәтижесі көп 
болатынына сенімдімін. Басшылық тарапынан жақсы ұсыныстар айтылды, біз 
де өз ұсыныстарымызды ортаға салдық. Олар: ұлттық құндылықтарымызды да-
мыту, ұлттық компания деңгейінде жас мамандар күнін белгілеу, инновациялық 
байқауда үздік деп танылған жобарларды өндіріске енгізуге атсалысу. Біздің қыз-жігіттер инновациялық 
байқауда өз жобасын таныстыру үшін бірнеше жыл бойы еңбек етеді. Жаңалықты ойлап шығарады, оны 
зерттейді, ізденеді, қорғайды. Бұның бәрі үлкен еңбек. Сол еңбектері еленсе екен деп ойлаймын. Мысал 
келтіріп өтейін, біздің әріптесіміз Асқар Өтесов 2014 жылдан бері ізденіп, «Топ-драйв» деген құрылғыны 
ойлап тапты. Оның тиімділігі жоғары және өндірісте пайдалану жағынан әлдеқайда оңай. Міне, осы құрылғы 
біздің кәсіпорында іске қосылып, жұмыста қолданыла бастады. Осындай тәжірибе бізде ғана емес, басқа 
компанияларда да болса деп тілеймін.

әлия төлетаева, 
«Су өндіру және тасымалдау басқармасы»  ЖШС, 
сораптар станциясының машинисі, Жас ма-
мандар кеңесінің төрағасы:
– Үш күнге созылған шара өте жоғары деңгейде 

өтті. Жастар құрылтайын ұйымдастырушыларына 
ж ә н е  о н ы ң  ө т у і н е  қ о л д а у  к ө р с е т к е н 
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Адам ресурстарын басқару 
жөніндегі басқарушы директоры Серік Әбденовке 
алғысым шексіз. Мұндай бас тамалар жастарды 
ынталандырады, атқарып жатқан жұмыстарын 
жақсы жағынан көрсетеді деп ойлаймын. Үш 
күнде біраз шаралар өтті. Алғаш рет велошеруге 
қатыстым. Алматы қаласының әкімі Б.Байбектің бұқаралық спорт түрлерін 
дамытып, салауатты өмір салтын насихаттап жүргеніне ризамын. Өзім 
тұрып жатқан Жаңаөзен қаласының әкіміне осындай велошеру өткізу туралы 
ұсыныс жасаймын деген шешімге келдім. Жалпы, бұл жерде жаңа достармен 
таныстым. Бұрыннан танитын әріптестерімді көріп қуанып жатырмын. 
Осы сияқты шаралардың арқасында біздер, жастар, бәсекеге қабілетті бо-
лып, әлі талай биіктерді бағындыратынымызға сенімдімін. «ҚазМұнайГаз» 
компаниясының табысы арта берсін, жұмыстарымыз жемісті болсын! 
Мұнайымыз таусылмасын! 

Абат әбілхаиров,
«Атырау мұнай өңдеу 
зауыты» ЖШС өндіріс 
департаментінің инженер-
технологы: 

– Биылғы құрылтай 
А л м а т ы  қ а л а с ы н д а 
ұ й ы м д а с т ы р ы л ы п 
о т ы р .  Б а с қ а 
мекеменің жас ма-
мандарымен таны-
сып, жаңа достар тау-

ып жатырмын. Барлық шаралар ұнады. Алматы 
қаласының әкімі Б. Байбекпен өткен кездесуден 
ерекше әсер алдым. «Рухани жаңғыру» жөнінде, 
адамның жеке дамуы жөнінде біраз әңгіме 
айтты. Еске сақтап қаларлықтай дүниелер көп 
болды. Б.Байбек жастар үлгі ететіндей өмірлік 
тәжірибелерімен бөлісті. Адамның өзін дамыту 
жөніндегі кеңестерін өзіме түртіп алдым. Өзіңді 
үнемі шыңдап жаңартып отырмасаң, бір орында 
қалып қоясың. Жалпы, құрылтай барысында 
алдағы уақытқа жоспарлар құрылып, ұсыныстар 
айтылып жатыр. Адамның ой-өрісін дамытатын 
түрлі интеллектуалды ойындар өтті. Құрылтай 
ұйымдастырушыларына алғысымды білдіремін. 

қанат Ақбаев, 
«Өзенмұнайгаз» АҚ №2-ші скважиналарға 
қызмет көрсету басқармасының машинисі: 
– «ҚазМұнайГаз» компаниялары тобының 

Жастар құрылтайына бірінші рет қатысып 
отырмын. Жас мамандардың барлығы белсенді, 
айтқан ұсыныстары мен идеялары ұнап жатыр. 
Көптеген пайдалы ақпарат пен кеңестер ал-
дым. Алматы қаласының әкімімен де кездесіп, 

оның ой-пікірімен таныстық. Өзімді шыңдауға, 
дамыту үшін біраз жұмыстануым керектігін 

түсіндім. Құрылтай барысында бір-бірімізбен 
жақын танысып, тәжірибе алмасып жатырмыз. Биыл 
біздің мекемедегі Жас 
мамандар кеңесі өзінің 
5 жылдығын атап өтті. 
Осы уақыт ішінде біраз 
жұмыстар атқарылды. 
Қайырымдылық шара-
лары, спорт додалары, 
өнер сайыстары үнемі 
өткізіліп тұрады. Шара 
өзара пікір алмасуға 
ү л к е н  м ү м к і н д і к 
береді. 
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Маңғыстау облысында бастау алған «Асар» 
қайырымдылық акциясы және Жаңаөзен 
қаласының 50 жылдық мерейтойы аясында 
өткен жылдың желтоқсанында «Кен-Құрылыс-
Сервис» ЖШС жұмысшысы, көпбалалы отба-
сын асырап отырған  Сойырқаз Нәбиге баспана 
салып беру жобасы қолға алынды. Серіктестік 
ұжымының ауызбіршілігі арқасында мамыр 
айында үйдің құрылысы басталып кетті. 

Бүгінде 5  бөлмелі  үйдің қабырғасы 
қаланып бітті. Төбесі жабылып, үйдің іші 
сырланып, жылу жүйесі жүргізілді. Асар-
латып жасап жатқан бастамаға кәсіпорын 
қызметкерлерінің бірі қаржылай, енді 

«КЕН-ҚҰРЫЛЫС-СЕРВИС» қызметкерлері 
көпбалалы отбасыға баспана тұрғызды

АО НК «КазМунайГаз» выпустил Отчет об устой-
чивом развитии за 2017 год, раскрывающий ин-
формацию о деятельности, достижениях, целях и 
о влиянии Группы компаний «КазМунайГаз» как 
положительном, так и отрицательном на окружа-
ющую среду, экономику в регионах присутствия 
и общество. Отчет служит центральным каналом 
коммуникаций, посредством которого КМГ рас-
крывает информацию для всех заинтересованных 
сторон. 

Отчет подготовлен в  соотв етс твии с  GRI 
Standards 2016 в «расширенной» опции и прошел 
проверку процесса определения материальности 
GRI Materiality Disclosures Service. Отчет также 
представляет собой «Сообщение о Прогрессе» в 
рамках участия КМГ в Глобальном договоре ООН 
и отражает информацию о приверженности Ком-
пании принципам в области прав человека, труда, 
окружающей среды и противодействия коррупции, 
а также о содействии Компании в достижении 
17 глобальных Целей в области устойчивого раз-
вития. 

Осознавая важность учета интересов заинте-
ресованных сторон, мы ежегодно проводим сбор 
обратной связи к Отчету (www.kmg.kz). Такая 
практика помогает нам улучшать содержание и 
наполнение Отчета, а также повышать осведом-
ленность работников и других заинтересованных 
сторон по вопросам устойчивого развития Ком-
пании. 

бірі заттай, ал келесісі қол күшімен демеу 
болды. 

Асар – бұл ертеден келе жатқан әдет-
ғұрыптың бір түрі. Қол күшін керек ететін, 
көпшіліктің қатысуымен орындалатын жұмыс. 
«Асар» халқымыздың бірлігін, көмек қолын 
беруге, жақын дос адамдарға қамқорлық жа-
сайтынын көрсетеді. 

«Кен-Құрылыс-Сервис»  серік тес тіг і 
қызметкерлерінің игі істері өзге де меке-
мелерге үлгі болсын деп тілейміз. Қаймағы 
бұзылмаған ауылдардың бірлік-берекесі 
кетпесін! 

Мұрат Бекмағанбетов

Қазанның 17-і күні «ӨзенМұнайСервис» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінде өндірістік қызмет орындарындағы 
қауіпсіздікті нығайту мақсатында оқу-жаттығу шарасы өткізілді. 
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ға қарасты мекемелер шеңберінде 
жүргізілетін қауіпсіздік жүйесін сақтау мақсатында бекітілген 
жоспар бойынша 2018 жылдың жарты жылдығына арналған 
оқу-жаттығу шарасына цех қызметкерлері, ТҚЕҚжҚОҚ бөлімінің 
мамандары, басшылық құрам және өрт сөндіру қызметі мен 
жедел жәрдем қызметі қатысты. 

Жылына екі рет өткізілетін оқу-жаттығу «Түсіру-көтеру опера-
циялары кезінде тальдық жүйеден элементтің құлауы», «Скважи-
налар сағасындағы өртті алғашқы өрт сөндіру құралдары арқылы 
ауыздықтау», «Жазатайым оқиға кезінде немесе жәбірленушінің 
денесінде сыну болған жағдайда алғашқы медициналық 
көмек көрсету» тақырыптары бойынша ұйымдастырылды. 
Оқу-жаттығу барысында Серіктестіктегі ТҚЕҚжҚОҚ бөлімінің 
бастығы Нұрым Ермағанбетов бәрін қадағалап, бірқатар 
тапсырмалардың орындалуын бағалады. 

«Мұндай сақтандыру шаралары «Төтенше жағдайлар және 
азаматтық қорғаныс» департаментінің бекіткен ереже-
тәртіптеріне және қауіпсіздікті сақтау, төтенше жағдайлардың 

алдын алу бағдарламаларына сәйкес жоспарлы өткізіліп 
тұрады. Міндетті түрде өрт сөндіру қызметі мен медициналық 
көмек қызметі жұмылдырылады. Оқу-жаттығу шараларында 
жауапты мамандардың тығырықтан шығуы, төтенше жағдай 
кезіндегі қызметкерлердің іс-әрекеті және өрт сөндіру, медицина 
қызметкерлерінің оперативтілігі мен кәсібилігі басты назарда 
болады. Шара кезінде апатты жою жоспары бойынша Серіктестік 
басшылығына, ТҚЕҚжҚОҚ бөліміне және цех қызметкерлеріне 
хабарлама тарату 10 минут көлемінде орындалса, оқиға ор-
нына өрт сөндіру қызметі 5 минутта, жедел жәрдем қызметі 
6 минутта келді. Сондай-ақ, оқу-жаттығу кезінде әдейілеп 
ұйымдастырылған жазатайым оқиға салдарынан сыныққа 
ұшыраған қызметкерге кәсіби алғашқы медициналық көмек 
көрсетілді», – деді Н.Ермағанбетов.

Апатты жою немесе оның алдын алу, жазатайым оқиғаны 
болдырмау үшін ұйымдастырылған шарада оқиға кезінде кез 
келген апаттық жағдайда қызметкерлердің тарапынан орын-
далатын алғашқы әрекеттер және алғашқы көмек құралдарын 
қолдану нұсқаулықтары сияқты бірқатар міндеттерді атқару 
жұмыстары пысықталды. 

Қаламқас Аманқосова 

Серіктестікте оқу-
жаттығу шарасы өтті АО НК КазМунайГаз 

выпустил Отчет  
об устойчивом развитии  
за 2017 год 
«Создавая устойчивое 
будущее»
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Қазан айының соңғы күні Елбасының 
Жарлығымен «Еңбек күні» болып 
бекітілген болатын. Атаулы мерекеге 
орай жуырда Астанада еңбек фору-
мы өтіп, «Еңбек жолы» байқауының 
жеңімпаздары анықталды. 

Байқауға «Доссормұнайгаз» мұнай-газ 
өндіру басқармасының мұнай өндіру 
операторы Айбек Тұрсынбек «Өндіріс-
тің үздік жас маманы» номинациясы 
бойынша қатысып, жеңімпаз атанды. 

Ж а с  т а  б о л с а ,  а л ғ ы р  м а м а н 
байқаудың талаптарына сай барлық 
шарттарын орындап, қызметі бой-

ынша шығармашылық жұмыстарын 
ұсынды. Нәтижесінде, облыстық 
кезеңнен оза шығып, республикалық 
кезеңге жолдама алды. Еліміздің 
14 облысы мен А лматы,  Ас та -
на қалаларының үздік мамандары 
қатысқан байқауда Айбек Атыраудың 
н а м ы с ы н  а б ы р о й м е н  қ о р ғ а п 
шықты. Үздіктер шығармашылық 
тапсырмалардың сапалығы және 
электронды дауыс беру нәтижесімен 
анықталды. 

Республикалық байқауда жеңіске 
жеткен әріптесімізді құттықтаймыз! 

Мақтанышымыз

Айбек – өндірістің үздік 
жас маманы!



m u n a i l y m e k e n . k z

7сейсенбі, 30 қазан 2018 ж.Мұнай және мәдениет

Солардың бірі – өз заманының озық ойлы 
ағартушысы болған, Бөкей ордасын 50  жыл-
дай басқарған Мақаш (Мұхамбетжан) 
Бекмұхамбетов. Ол – өлкенің оқу-ағарту, 
денсаулық сақтау, кәсіпшілік, отырықшылық 
мәдениеті сияқты мәселелерде өз көзқарасы 
бар, өзгелерден оқ бойы озық тұрған тұлға.

В.Григорьев, В.Ханьков, В. Даль, И. Березин 
сияқты әйгілі ғалымдармен аралас құралас 
болған ол сонау 1908 жылы Қазан қаласында 
«Жақсы үгіт» атты кітабын шығарыпты. 
Мақаштың отырықшылыққа қатысты мына 
бір ойлары бүгінге дейін мәнін жойған жоқ: 
«...Отырықшылықты қабылдау және сонымен 
бірге оңды қадам құру, жерді пайдалану тәртібі 
мен жас ұрпаққа білім берудің мүмкін болған 
бар тәсілдерін қолдану, өндіргіш күштерді, сау-
да мен өнеркәсіпті дамытуға бағыттап, ұлғайта 
түсуге халқымыздың қолын жеткізер еді таяу 
болашақта...». Бұдан жүз жылдан астам уақыт 
бұрын айтылған осы сөздерден-ақ сол кездегі 
оқыған қазақ зиялыларының қаншалықты 
өресі биік болғанын аңдау қиын емес.

Осынша бай тарихы мен мәдениеті бар, 
сәулет өнерінің ғаламдық болмысын көрсететін 
ескерткіштер жинақталған Батыс Қазақстан 
халқымыздың көпғасырлық ұлттық рухын 
сақтай білді. Осы өлкеде тұрған адамдардың 
биік рухани болмысы кіндік қаны тамған жерді 
мақтан етуі арқылы барынша ынталандыры-
лып, жігерлене түседі. Және пассионарлықтың 
жарқын үлгісі де осы жерде. Батыс өлкенің жер 
асты байлығын игеруге келген адамдар да 
жергілікті халықтың рухани игілігін қабылдап, 
игеруге құлшынып тұрады.

Маңғыстау елдің ырыздығы мен байлығын 
иіп беріп жатыр. Шежіресі мен жылна-
масы бедерленіп түскен, өлке өмірінің 
өзегіне айналған «қара алтын» тарихына көз 
жіберсеңіз, бұған көз жеткізу оңай. Ғасырлар 
бойы жат жұрттықтар қазанын қайнатып 
келген қара алтынды өндірістік негізде өндіріп 
алғанға дейін жергілікті қазақтар жер бетіне 
шығып жатқан қара майды отын ретінде пай-
даланып келіпті. Көнекөз қариялар мұндай 
табиғи отын Қарасаз, Тапас деген жерлерде 
көбірек кездескенін айтады. 

«Әлем көз тіккен Үш қиян

Шархан ҚАЗЫҒҰЛ

Кезінде Каспий өңіріне андағайлап ат қойған 
шетелдік мұнай компаниялары Маңғыстау 
түбегінен түбінде ірі мұнай қорын табуға бо-
латынын түсініп, көз тіккенімен одан арғыға 
бара алмаған. Лүп етіп жел соқса, сарышағыл 
құмы суылдап, таңдай кептірер аңызағы, 
маңдайдан күн, табаннан ыстық өткізетін 
шөліркеген сайын дала, бұйрат-бұйрат төбелер 
ашық даладағы ежелгі тарихтың мұражайы 
ғана емес, «қара алтынның» қазынасы да бо-
лып шықты. 

Азырақ тарихқа үңілсек, жалпы, адамзат 
баласы мұнайды ерте уақыттан бері біледі. 
Оны доңғалақтарды майлауға, алау жағуға 
және адамдарды емдеуге пайдаланған. Фа-
раондар билік құрған кезде Египетте атақты 
адамдардың мүрдесін майлаған. Мұнай 
атауы біздің дәуірімізге дейінгі бірінші 
мыңжылдықтағы Вавилон қолжазбаларында 
және санскриттік жазуларда кездеседі. 
Византиялықтар өз заманында жауларының 
кемелерін мұнайға малынған шүберекті 
жағып, жебемен атқылаған. Бұл дүниенің 
әр түкпірінде мұнай туралы түсінік әбден 
қалыптасып, уақыт өткен сайын оны алуға 
деген ұмтылыс күшейе түскенін көрсетеді. 

Ал Маңғыстау өлкесіне Орыс ғылым акаде-
миясы екі ғасыр бұрын назар аударды. 1714 
жы лы 22 мамырда І Петр қазақ даласының 
табиғи байлығын және оның ауа райын 
зерттеу ге арнайы экспедиция жіберді. XVIII 
ға сырда С.Г.Гмелин, одан кейін Э.А.Эверсман 
мен С.Г.Карелин деген ғалымдар келді. Содан 
бастап Каспий бассейнінің қазақстандық бөлігі 
сан алуан экспедициялар мен ғалымдардың 
зерттеу объектісіне айналды.

Егер дүние жүзінде тұңғыш рет алғашқы 
мұнай Америкада бұдан 155 жыл бұрын алын-
са, осыдан 40 жыл өткенде Атыраудың Жылой 
ауданындағы Қарашүңгіл кен орнынан тұңғыш 
қазақ мұнайының бұрқағы атқылады. Алғаш 
рет осында 7 тонна «қара алтын» өндірілді.

Дала мәдениеті мен өркениетінің тұнып 
тұрған ежелгі ордасында жаңа ғасырдың, жаңа 
заманның қуат көзі – мұнай өндірісі осыдан 
кейін қауырт қолға алынды. 

Қазіргі түсінікпен қарасақ, негізі адамзаттың 
жалғыз арманы – ешқашан перпетум-мобилені 
жасай алмауы. Мәңгілік двигательді бір тапса 
Эйнштейн табар еді, оның да жолы болма-
ды. Василий Шукшиннің кейіпкері теңдессіз 
қозғаушы күшті табамын деп жаман сарай-
ында күндіз-түні азапқа түсіп ел-жұртқа мазақ 
болып тынды.

Ал мұнай адам баласына ұзақ уақыт бойы 
керек. Тіршілік етуі үшін, лайықты өмір сүруі 
үшін. Қазіргі өмірдің пәлсапасы осында тұр. 
Осы орайда Каспий бойы өркениетінің сан 
ғасырлық тарихы жаңа қозғалыспен адамзат 
дамуының соны серпінді биігіне бағыт алды. 
Жиырмасыншы, жиырма бірінші ғасырдың 
тынысы «қара алтын» бұрқақтарының, мұнай 
құбырларының бойымен кеңінен ашылып, 
уақыт тұлпардың шабысынан қалмай келеді.

Кезінде КСРО құрамында 70 жыл бойы 
бодандық қамытын киіп, Мәскеуге жалтақтап 
келген Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары 
қиын жағдайларды басынан өткерді. Алғашқы 
кезде мұнай өндірісі тым құлдырап кетті. Са-
лыстырып көрелік: 1991 жылы еліміз жылына 
26,6 миллион тонна мұнай өндіріп келсе, 1994 
жылы оның көлемі 20 миллион тоннаға дейін 
құлдырады. Мұнай-газ кәсіпорындарының 
қызметі жергілікті кен орындарындағы 
операторлардың жұмысымен ғана шектелді. 
Ал Мәскеу мұнай жобаларының, мұнай 
мен газ маркетингі және экспорты сияқты 
экономикалық мәселелерді өзіне қалдырды. 
Дәл осы кезеңді Президент Н.Назарбаев 
мемлекеттің «клиникалық өлім жағдайында 
болуы» деп бағалағаны есімізде.

Бағымызға қарай, өткен ғасырдың 70-80 
жылдары ашылған көміртегінің орасан мол 
қоры арқасында Қазақстан айтарлықтай 
ауқымды шикізат қорына ие болды. Алайда, 
мұнай-газ саласындағы табиғи байлықты 
игеру үшін республика ірі инвестицияларға 
мұқтаж еді. Сондықтан да Президент Н. Назар-
баев нақты дұрыс шешім қабылдап, «Қазақстан 
Республикасының мұнай-газ кешенін нығайту 
бойынша кезек күттірмейтін шаралар туралы» 
Жарлыққа қол қойды. Енді елімізге шетелдік ірі 
мұнай компаниялары бірінен соң бірі ұмтыла 
бастады.

Қ а з а қ  м ұ н а й ы н ы ң  б а ғ а с ы  а р т т ы , 
республиканың «қара алтыны» ғаламдық 
нарыққа шығарылып, «Теңізшевройл» ЖШС, 
«Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг», 
«ПетроҚазақстанИнк» АҚ және басқалар 
елімізге жалпы инвестицияның 90 пайызын 
құйды. Тек 2007 жылы ғана минералды-
шикізат кешенінде табиғи байлықты игеру 
үшін 74,6 миллиард доллар инвестиция 
әкелінген екен.

«Қара алтын» өндіру тәуелсіздік алған 
20 жыл ішінде жылдық мөлшерін төрт есе 
көбейтті. Еліміздегі мұнай мен газ өндірудің 
24 пайызын Маңғыстау облысындағы 50-ге 
жуық мұнай-газ кәсіпорны еңсерді. Мұнай 
нарығындағы мемлекеттің ғаламдық үлесі 
10  пайызға өсті. «ҚазМұнайГаз» шетелдік ком-
паниялармен бәсекелесетін ірі компанияға, 
мұнай-газ өндірісінің отандық локомотивіне 
айналды.

С ө й т і п ,  м ұ н а й - г а з  с а л а с ы  ұ л т т ы қ 
экономиканың басты өзегі болуда. Және ол – 
еліміздің басты стратегиялық саласы.

Каспийдегі қазақ мұнайы дегенде дүние 
жүзіндегі алпауыт елдердің бәрі де көзін тігіп, 
өзегі талып үздігіп отырғанын айта кеткен жөн. 
Олардың қай-қайсысы да майлы «шелпектен» 
үлес алып қалуға тырысуда. Үлкен саясат «қара 
алтынға» тіреліп тұр. Қазақстан қазір «күлшелі 
баланың» бейнесінде. Сондықтан мемлекеттің 
саясаты мұнаймен өріліп, мұнаймен байланыс-
тырыла жүргізіле бастады. 

Бүгінде мұнай-газ саласында индустриалдық 
жобалар жүзеге асырылып, жаңа өнеркәсіптік 

өндірістер пайда болуда. Сан тарау мұнай-
газ құбырлары Маңғыстау, Атырау жерінен 
стратегиялық маңызды бағыттарға күре 
тамырдай тартылып жатыр. Өз қолымыз өз 
аузымызға жетті. Ендігі мақсат – шетелдіктердің 
қ а т ы с у ы м е н  ж а с а л ғ а н  ж о б а л а рд а ғ ы 
шығындарды азайту. Қазақстан Үкіметі 2020 
жылға дейінгі ғылыми-техникалық дамыту 
жоспарын және өндірістік-инновациялық 
техникалық дамыту бағдарламасын бекітті. 
Ал Президент шикізаттық мемлекет сана-
тынан шығу алдыңғы қатарлы технология-
ларды енгізумен ілесе жүргізілуі керектігін 
бірнеше мәрте атап көрсетті. Осы орайда 
«ҚазМұнайГаз» АҚ бастаған қазақ мұнай-газ 
саласы жаңа әлеуеттерді іске қосып, жаңа 
биіктерді бағындыруға, ел экономикасының 
тірегі болуға ұмтылуда.

Талай соқтықпалы-соқпақсыз жолдан өткен 
қазақ мұнайы еліміздің өркениет көшіндегі 
қадамына қуат беріп, табаны таймай ілгері 
басуын қамтамасыз етіп келеді. Қанша ғасыр 
бабалар көші шаңдатқан, ат тұяғы дүбірлеп, 
доңғалақ іздері шиырлаған Каспий бойындағы 
киелі даламыз – ежелгі өркениеттің ордасы 
бүгінгі ұрпаққа қылау түспей аман жеткеніне 
мың да бір шүкір дейсің. Тезек жаққан 
көшпелілер елі қазіргі алмағайып заманда 
дүниенің тұтқасына айналған мұнай мен 
газдың игілігін көріп отырса, мұнда табиғи 
заңдылық бар. Ол – әр азаматтың бойында 
туған жерге деген ыстық ықылас, кең пейіл, 
ғашық жүрек арқылы қалыптасқан құдіретті 
перзенттік махаббат. Бабалар аманатының 
туын жықпай келе жатқан ұлы сезім осы.

Біз бүгін ерекше өңірдің барлық рухани 
және табиғи байлығын игерудің бірегей 
гуманитарлық идеясын тұтас қарастыруға 
ұмтылсақ, қазір сол ұғым өмірлік маңызға ие 
болды. Өйткені, мұнай – бүгінгі тіршіліктің 
қайнар көзі, ал оны өзге игіліктен бөліп 
қарастыруға болмайды.

ЭпилоГ орнынА

Қазақ мұнайының қатпарлы тарихы-
на қарап отырсаңыз, соның өн бойында 
шежірелі өңірдің жылнамасы қоса жүреді. 
Жаугершіліктің, шешендік пен жыраулық 
өнердің, күйшілік пен аңшылық-кәсіпшіліктің 
көптеген түрлерінде тамыр тартқан, үзілмей 
келе жатқан бір желі бар.

Халқымыздың адал көңіл ақ пейіліне 
лайықты шалқар даламыздың асты-үсті жер 
асты байлығына тұнып тұр. Оны ел игілігіне, 
ұрпақ игілігіне жарату ұғымы аттап бассаң, 
алдыңнан шығады. Үзілмей келе жатқан ал-
тын желі дегеніміз осы болар.

Бір кездері осы өңірдің тума таланты, ақын 
Мұрат Мөңкеұлы былай деген екен:

«Еділдің бойы – қанды қиян,
Жайықтың бойы – майлы қиян,
Маңғыстаудың бойы – шаңды қиян,
Адыра қалғыр, үш қиян!»

Туған өлкенің қадір-қасиетін, киесі мен 
құдіретін қысқа қайырып, күңірене суреттеудің 
бұдан артық көрінісін табу қиын шығар, сірә. 
Сол үш қиян – ата-бабамыздың мәңгілік 
тұрағы болашақтың есігін бұлқынған бұла 
күшпен қақты. Қазақстан әлемнің мұнайлы 
елдері қатарында тұр. Төрткүл дүние бізбен 
санасатын болды. Қазақтың маңдайына 
біткен рызық несібеміз игілігімізге жараты-
лып жатыр.

Мұнай саласы ел бюджетінің төрттен 
бірін құрайды. Әлеуметтік бағыттағы 
қыруар шаруа мұнайдан түскен пайда арқылы 
атқарылуда. Күні кеше жаһанды жайлаған 
дағдарыстан «қара алтынымыз» болмаса 
қысылмай, қымтырылмай шыға алар ма едік? 
Ұлттық қорымыз мұнайдан түскен пайда 
арқылы толықтырылуда, индустриалдық-
инновациялық даму бағдарламасы бойын-
ша ауқымды жобалар жүзеге асырылуда. 
Бір сөзбен мұнай келешектің игіліктерін 
қамтамасыз етудің бастауы болып тұр. 

Мұнайлы өлкенің бүгінгі тынысы, дүние көз 
тіккен қазақ мұнайы, оны игеріп жатқан ап-
тал азаматтар бүгінде әлемдік өркениет пен 
мәдениет көшіндегі Қазақстанның маңдайын 
жарқыратып, болашағын баянды ете бергей!

«еділдің бойы – қанды қиян,
Жайықтың бойы – майлы қиян,
Маңғыстаудың бойы – шаңды қиян,
адыра қалғыр, үш қиян!»

ˮ

ˮ
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Ж а ң а ө з е н  қ а л а с ы н ы ң  5 0 
жылдығына орай №3 Мұнай-газ 
ө н д і ру  б а с қ а р м а с ы  ә к і м ш і л і к -
әлеуметтік қамту бөлімі кәсіподақпен 
біріге отырып, цехаралық «Жыр-
лаймын сені ,  Ж аңаөз ен!»  ат ты 
п а т р и о т т ы қ  ә н д е р  б а й қ а у ы н 
өткізді. Байқау әнұранмен ашылды. 
Әділқазылар алқасы құрамында 
«Өз енмұнайгаз» АҚ Әлеумет тік 
әкімшілік департаменті директоры 
Тарас А леуединов,  Персона лды 
басқару және дамыту директоры Ер-
мек Көптілеев, кәсіподақ заңгері мен 
маманы Назар Әбішаев және Жанар 
Мананова болды.

Байқауға басқармаға қарасты  
8 цех тас-түйін болып дайындалыпты. 
Өнерлі жігіттер мен қыздар ән айтып, 
7 минуттық бейнетаспаларын ұсынды. 

«Болғанда атам қазақ, анам қазақ, 
мен неге қазақтықтан сақтанамын»,-
деп Міржақып айтқандай, қазақ екенін 
әрдайым мақтан тұтатын №1,5 МГӨК 
жұмыскерлері Асқар Ноғай мен Қайрат 

Жолдасбаевтың шырқаған әндері 
көпшілік көңілінен шықты. Рәмила 
Аманжолова «Жаңаөзен» атты өлеңін 
оқыды.

№ 3  М Г Ө Б  д и р е к т о р ы  Ға б и т 
Әбенов, кәсіподақ төрағасы Вале-
рий Қаржаубаев пен спорт әдіскері 

Шәріп Ақжігітов өз ісінің маман-
дарына Құт тық тау қағазы мен 
сертификат,  дүбірлі  дода ларда 
басқарма мәртебесін көтеріп, абы-
ройын асқақтатып жүрген бір топ 
спортшыларға диплом және ақшалай 
сыйлықтар тапсырды.
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«Доссормұнайгаз» мұнай-газ өндіру 
б а с қ а р м а с ы н ы ң  ұ ж ы м ы  ж ы л  с а й ы н 
Қайырымдылық айына орай түрлі шара-
лар ұйымдастырады. Осы жолы да асыл 
қазынамыз – қарияларымызға дәстүрге 
сәйкес құрмет көрсетілді. Ортамызда жүрген 
қарияларымыздың бір кезде елі, халқы, келе-
шек ұрпағы үшін жасаған игі істері ерекше 
орын алады. Қазан айының бiрiншi жұлдызына 
тап келген мейрам жыл сайын ескiнiң көзiндей 
болған қазыналы қарттарымыздың бiр сәтке 
болса да көңiлiн көтерiп, өмiрiне қуаныш 
сыйлауда үлкен тәрбиелiк мән атқаратыны 
белгiлi. Қарты бар елдің қазынасы бар. 
Басқарма бастығы Амангелді Сүлейменов, 
кәсіподақ комитетінің төрағасы Серік Исақов 
ардагерлеріміз Барсай Байболатов, Манзура 
Бахишева, Қоңырбай Болшаков, Мухамбетияр 
Желдібаев, Назипа Нұрғалиева, Дина Шаграе-
ваны үйлеріне арнайы барып, мекерелерімен 
құттықтады. Сыйлықтарын тарту етті. Арда-
герлер мен тыл еңбеккерлері меймандарды 
құшақ жая қарсы алып, марқайып қалды.   

– «Қариясы бар елдің дариясы бар» демекші, 
сіздердің ақыл – парасаттарыңызға кейінгі 
ұрпақ – біз әрдайым мұқтажбыз. Арамызда 
ақылшы болып жүре беріңіздер, ардақты жан-
дар! Шаңырақтарыңызға құт-береке тілейміз!» 

– деп ДМГ Басқарма бастығы А.Сүлейменов ізгі 
тілегін жеткізді.

Облыс орталығында тұратын ардагерлердің 
бірі – Қоңырбай Болшақов. Ол көп жылдар 
бойы Ескене кәсіпшілігінде ерен еңбегімен 
көзге түскен, екінші дүниежүзілік соғыстың 
жылдарында еңбекке араласқан. Еңбек жо-
лын 1944 жылы 16 жасында Ескене дизель 
электр стансасында жөндеуші болып баста-
ды. Кейін мұнай өндіру учаскесіне ауысты 
да, токарь мамандығын меңгерді. Жастарды 
тәрбиелеуге ерекше үлес қосты. Сонымен 
бірге ол қоғамдық жұмыстарға да белсене 
араласты. Кәсіподақ тобының мүшесі ретінде 
мұнайшылардың әлеуметтік тұрмыстық 
жағдайын жақсарту мәселесіне тиісті көңіл 
бөлетін. Зұлмат жылдары талай қиындықты 
басымыздан өткердік дейді қарт ардагер. Міне, 
осындай естеліктер 90 жастағы ақсақалдың 
мәңгі есінде қалған. Десе де ол қазір бақытты. 
Егде жасына қарамастан әлі де тың. Басында – 
баспанасы, қасында балалары бар.   

– Біздерді осылай ардақтап, құрмет биігіне 
шығарып жатқан сіздерге үлкен алғыс 
білдіремін. Бізден тілек сіздердің аман бо-
лып, ел өркендеуіне үлес қосқандарыңыз. 
Отбасыларыңыз бірлікте, елге жасап жатқан 
істеріңіз берекелі болсын, – деді Қоңырбай қарт.

Басқармада екінші дүниежүзілік соғыстың 
бір ардагерi, он тоғыз тыл ардагерлеріміз, 
Ауған соғысына қатысушы – төрт, Чернобыль-
ге қатысқан – бір және Семей полигонына 
қатысқан – төрт жұмысшымыз бар.  

Қарттар күні мейрамында ардагерлер мен 
зейнеткерлердiң басын қосып, ақ дастар-
хан жайып, мерекелiк ас ұйымдастырылып 
отырады. Мәндi де мағыналы әңгiмесiн 
«Бiз де жас болғанбыз» деп бастап, сонау 
жастық шақтан күнi бүгiнге дейiн басы-
нан өткерген өмiр баспалдақтарынан сыр 
шертетiн қариялардың әрбiр ұлағатты сөзi 
өскелең ұрпаққа мол тәрбие. Олардың өмір 
жолдары – бүгінгі ұрпаққа табылмас қазына. 
Қазыналы жандарға ұйымдастырылған оты-
рыста замандастардың әзілдері жарасып, 
арқа-жарқа болды. Жақсы іске жаны құмар 
жастар аға буын өкілдерінің ықыласына 
бөленіп, баталарын алды. Қайткенде де, 
қарттардың көңілдері көтеріңкі. Өздерінің 
жас буынға қажет екендерін сезінгендей. Осы 
орайда, «біздің асыл қазынамыз – қариялар» 
деп пайымдайтын жастар шын тілектерін 
білдіріп, еңбектің зейнетін көріп отырған 
шақта әр ұрпаққа игілік пен ізгіліктің, 
пайым-парасаттың үлгісін танытқаны үшін 
алғыстарын білдірді. Қазыналы қарттарымыз 

ән мен бидің әуенінде дем алып, көңілді 
тарқасты. Келген ардагерлерге кішігірім 
сыйлықтар табысталды. Олар үшін концерттік 
бағдарлама әзірленіп, ардагерлер мен зей-
неткерлер өздерінің сүйікті әндерін ұжым 
әншілерінің орындауында тыңдады.

Бүгінгі күні 500-ден астам зейнеткеріміз 
бар. Басқарманың назарынан ардагерлердің, 
ең алдымен, соғысқа қатысқандар мен 
мүгедек тердің,  тыл еңбеккерлерінің 
дәрігерлік көмекпен қамтылуы, олардың 
шипажай-курорттық емделуі, дәрі-дәрмекпен 
қамтамасыз етілуі тыс қалып көрген емес. 
Басқарма зейнеткерлеріне де әртүрлі 
әлеуметтік қолдау көрсетіліп келеді. Оларға 
жыл сайын шипажайларда демалуға ақша 
бөлінген және зейнеткер емделген жағдайда 
барлық емге шыққан шығындары басқарма 
атынан өтеледі. Мерейжасқа толған және 
дүниеден озған зейнеткерлерімізге ақшалай 
көмек көрсетілуде. Басқарманың барлық 
жұмысшылары мен зейнеткерлері әлеуметтік 
қолдау жағынан осындай көмектермен 
қамтылған. 

Жанат АРЫСТАНОВА,
«Доссормұнайгаз» МГӨБ-нің әлеуметтік 

қамсыздандыру бөлімінің маманы.

Мен «Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамына қарасты №2 Мұнай-
газ өндіру басқармасының қабат қысымын сақтау цехында сораптар 
станциясының машинисі болып 24 жыл бойы жұмыс істедім. Осы 
жылдар ішінде екінші отбасыма айналып кеткен әріптестеріме 
алғысым шексіз.

2016 жылы абыроймен зейнеткерлікке шықтым. Құрмет демалы-
сында жүрген біздерді компания басшылығы ұмытпай, мерекелерде 
дастархан жайып, жылы сөздерін 
айтып, сыйлық тапсырып жатады. 
Біз оларға өте ризамыз. 

Түсінгенім, еңбегіңнің зейнетін 
к ө р у  ү ш і н  ұ з а қ  ж ы л  б о й ы 
қажырлы еңбек етіп, абыройлы 
болу керек екен. Зейнеткерлерін 
сый-құрметпен қа дірлейтін, 
қызметкерлерін сүйіп қастерлейтін 
компания ешқашан өлмейді. 
Қазақта «еңбегіне қарай – құрмет, 
жасына қарай – ізет» деген керемет 
сөз бар. 

Маңдай терін төгіп, адал еңбек 
етіп жүрген мұнайшылар біздің 
заманның нағыз қаһармандары. 

Қарттарды құрметтеу – парыз

«Жырлаймын сені, Жаңаөзен!» 
Әлия Құрбанбаева:  
Компания құрметіне  
ризамыз


