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«ӨзенМұнайСервис» 
серіктестігіндегі 

жетістіктер мен жаңа 
бастамалар 
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Өнертапқыш жастар 
байқауда бақ сынады

Тренер болу – 
талабыңды ұштайды
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Сіздерді 2018 Жаңа жыл мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, 

отбасыларыңызға амандық тілеймін.
2017 жылы біздің үлкен еңбек ұжымы ынтымақ-бірлікте 
абыройлы еңбек етті. Біздің негізгі міндетіміз – мұнай 

өндіру, жоспарды орындау! Осы жолда Сіздердің әрқайсыңыз 
адал еңбек етіп, өз үлестеріңізді қосып келесіздер. 

Алдағы келе жатқан Жаңа жылда жемісті еңбек етіп, 
алға қойылған міндеттерді ынтымақ-бірлікте абыроймен 
атқарайық. «Ырыс алды ынтымақ» деген, үлкен еңбек 
ұжымымызда лайым тек өзара сыйластық, түсіністік, 

береке-бірлік салтанат құрсын. 
Өндірісте барлық қауіпсіздік талаптарын 

бұлжытпай орындап, биік белестерді бағындырайық. 
Ең бастысы – Сіздердің әрқайсыңыздың амандығыңыз! 

Жаңа жылда да отбасыңыздың, перзенттеріңіздің 
қызық-қуанышына бөленіп, бәйтерек, 

үлкен тірек болып жүріңіздер. 
 Ел экономикасын дамыту жолындағы қызметіміз 
2018 жылы да жемісті болсын. Жаңа жыл әрбір 

шаңыраққа құт-береке болып енсін. 
Ойға алған арман-мақсаттарыңыз орындалсын! 
Жаңа жыл жақсылығы мен қуанышын сыйласын! 

Төрімізге  қыдыр-бақ болып қонсын! Құтты жыл болсын! 

Жаңа жыл құтты болсын! 

Ізгі ниетпен,
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ
Бас директоры                                    Қ.Есқазиев

Құрметті әріптестер!

15 желтоқсанда Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 26 жылдығына орай Астана-
да өткен мұнай-газ саласы қызметкерлерін 
ұ л ы ғ ы л а у  с а л т а н а т т ы  ш а р а с ы н д а 
«Ембімұнайгаз» АҚ басқарма төрағасы Әнуар 
Жақсыбеков «Құрмет» орденімен марапат-
талды. 

«Құрмет» орденімен қоғамдық қызметке 
белсене  араласып ,  елд ің  әлеуметт і к -

экономикалық, мәдени дамуына, халық 
арасындағы достық пен ынтымақтастың 
нығаюына еңбек сіңірген қайраткер азаматтар 
марапатталады. 

Ә.Жақсыбеков саналы ғұмырын еліміздің 
мұнай-газ өнеркәсібінің дамуына арнап 
келеді .  1982 жылы «Ембімұнай» ӨБ-не 
қарасты «Доссормұнай» МГӨБ-нің Байшо-
нас кен алаңында 2-разрядты мұнай және 

газ өндіруші операторы болып басталған 
еңбек жолында үлкен өндіріс мектебінен 
өтті. Саладағы жауапты буындарда  қызмет 
етт і .  2017 жылдың 24 сәуір інен бастап 
«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар Кеңесінің 
шешімімен Компанияның Басқарма төрағасы 
болып сайланып, абыройлы еңбек етіп келеді. 
ЕМГ басшысын жоғары мемлекеттік марапа-
тымен құттықтаймыз! 

«Ембімұнайгаз» АҚ 
басқарма төрағасы
Ә. Жақсыбеков – 
«Құрмет» 
орденінің иегері
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МҰНАЙШЫЛАР МАРАПАТТАЛДЫ
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ТƏУЕЛС�ЗД�К МЕРЕКЕС� 
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ҚАЛАЙ БОЛДЫ :

ҚАЗІР ҚАНДАЙ :

Автопарктің 
тозуы

Автокөлік құралын 
пайдаланудың  
мониторингтік  

автоматтандырылған  
жүйесінің жоқтығы

  Жоспарлау  
сапасының
төмендігі 

Жоғарғы 
жабдықтарда  

ЖЖМ 
шығындарын 

бақылау 
жүйесінің жоқтығы

ЖЖМ-ды  
бақылау

Орталық 
басқарудың 

жоқтығы

Стандарттың
 жоқтығы 

Көлікпен қамту 
өндірістік
бағдарламасының 
жоқтығы

ЖЖМ шығындарын  
бақылаудың төмендігі 

(шығын көлемінің 
шамадан тыс болуы)

(көлікпен қамту саласында  
нормативтік-әдістемелік 

және регламенттік 
құжаттамалардың 

жоқтығы)

көлікпен қамту үдерісі 
(жауапкершілік механика 

және көлік   департаменттері, 
өндірісті жедел басқару орталығы, 

механика- энергетикалық  
бөлім  арасында бөлінді)

Автопарктің
 жаңаруы 

Көлік құралын 
бақылауға GPS 
жүйесін енгізу 

Жоспарлау 
жүйесін  енгізу 

және өндірістік құрылымдық 
бөлімшелердің цехтары 

бойынша көліктік шығынды 
бөлу (Шығынның туындау 

орнын есепке алатын 
тәуліктік , онкүндік, айлық  
негіздегі сұраныстар  мен  

жолдама қағаздарын 
әзірлеу)

Жоғарғы жабдықтарда  
отын шығынын  

есептеу 
қондырғысын 

орнату

ЖЖМ шығындары  
көлемін реттеу 

Басқару 
аппаратында көлік 

департаментін  

Көлікпен 
қамту саласында     

Көлікпен қамтудың  
ұзақ мерзімді 
өндірістік 
бағдарламасын 
жасақтау

(жол  санаты мен 
климаттық жағдайларды  

ескере отырып)

нормативтік- әдістемелік 
және регламенттік 

құжаттамалар 
жасақтау 

(16 нормативтік-әдісте-
мелік құжат және KPI)

ДАМУДЫҢ КЕЛЕШЕГІ 

Көлік саласындағы техникалық қызмет 
көрсету және жөндеуді автоматтандырылған  басқару жүйесін продуктивке көшіру

Көлік құралын пайдалану шығынын есептеудің
 бөлінетін жүйесін құру

(2017 жылы арнаулы техниканы 
пайдалану мерзімі    5-тен 10 

жылға дейін-116 бірлік немесе 
35,5%, 10 жылдан астам -71 бірлік 

немесе 21,7% )

және көліктік 
шығындарды 

ретсіз бөлу

(2017 жылы 51  бірлік  
жаңа арнаулы техниканы  

алу,   32 бірлік  жеңіл және 
автобустық көлікті  

аутсорсингке шығару )

(автопаркті 100% қамту) және өндірістік 
құрылымдық бөлімше-
лердегі көлік қызметін 

құру  (көліктік қамту 
үдерісін орталық   
басқаруды құру)

ЖАЙЫҚМҰНАЙГАЗ МҰНАЙГАЗ 
ӨНДІРУ БАСҚАРМАСЫНДАҒЫ 
КӨЛІКПЕН ҚАМТУ ҮДЕРІСІНІҢ 
ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ПИЛОТТЫҚ ЖОБАСЫ

ӨНДІРІСТІК
 ҚҰРЫЛЫМДЫҚ 

БӨЛІМШЕЛЕРГЕ ТАРАТУ 

ЖОБАНЫҢ ҮДЕРІСТІК 
ЖҮЙЕГЕ КӨШУІ 

-

-

«Ембімұнайгаз» АҚ қызметкерлері –

«Жыл адамы-2017» 
байқауының жеңімпаздары 

-

-

-

-

-

-



Нұрзада Үсіпбекова, «ҚазМүнайГаз»БӨ»АҚ Логистика 
жəне сатып алу департаментінің жетекші маманы: 
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Эльмира Каримова, «ҚазМүнайГаз»БӨ» АҚ 
Қызметкерлерді басқару жəне еңбекақы төлеу жөніндегі 
департаментінің директоры:

«ITS» – ішкі тренерлер мектебі

ТРЕНЕР 

Досымбек Тасқымбаев, «ҚазМүнайГаз» БӨ» АҚ 
Логистика жəне сатып алу департаментінің директоры: 

Ернұр Сəбікенұлы, «ҚазМүнайГаз» БӨ» АҚ Маркетинг 
жəне мүнай сату департаментінің аға маманы:Б О Л У  – 

ТАЛАБЫҢДЫ 

Ұ Ш Т А Й Д Ы
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«�ЗЕНМ�НАЙСЕРВИС» ЖШС

ҰЖЫМДЫҚ ШАРТ �  
САПАЛЫ ЕҢБЕКТІҢ 

КІЛТІ

�ӨЗЕНМҰНАЙСЕРВИС� 
С Е Р І К Т Е С Т І Г І Н Д Е Г І 

ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ  
БАСТЫ НАЗАРДА 

-

-

-

-

*ҚАРТЫ БАР ҮЙДІҢ 
ҚАЗЫНАСЫ БАР...-

-

-

-

-

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ  
КӨРСЕТТІ

-

-

-

-

-

ЖЕТІСТІКТЕР  МЕН 
ЖАҢА БАСТАМАЛАР 

*РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ- 
БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА 

ШАРАЛАР ӨТТІ

 

-

-

-

«ӨЗЕНМҰНАЙСЕРВИС» ЖШС 
мамандары марапатталды

-

-
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«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» 

-
-

-

МƏДЕНИ К�ЛТ� ҚАНДАЙ?

-
-

-

–
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 2  , 5 000 

  :
 – B.TOLEGEN@KMGEP.KZ

 – ZH.TEMIRGALI@KMGEP.KZ

 – PSDSO@UMG.KMGEP.KZ

 – L.SULEIMENOVA@EMG.KMGEP.KZ

 – G.KARAJANOVA@EMG.KMGEP.KZ

 – K_MUKASHEV@EMG.KMGEP.KZ

 – AALISHEROVA@KGM.KZ

 – ZH.SERIKOVA@KMGEP.KZ

 – D.KALKAMBEKOVA@KMGEP.KZ

 : +7 (7172) 97 78 93
. : MUNAILYMEKEN@KMGEP.KZ

 -  , 17
.: +7 (7132) 21 19 30

:  «SAMRUK INVEST GROUP
 -  , 41- , 476 . 

.: +7 (7172) 68 00 79

8 771 054 45 70 WhatsApp

-
-

 8 771 054 45 70  WhatsApp

-
-

рухани мереке сыйлады
8 800 333 3574 (RU)
8 800 333 4233 (KZ)
8 800 333 4244 (ENG)

-

-

-
-
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