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күшін сұрама, бітірген 
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«Ембімұнайгаз» АҚ:  
Біз уақытпен бірге 
өзгеріп отырамыз!
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Ембіліктер биылғы жылы да ғасырлар  бойына 
атадан балаға мирас болып келе жатқан дәстүрлі 

Наурыз мерекесін бірге қарсы алды. Наурыздың 16-
сы күні «Доссормұнайгаз» басқармасына қарасты 
Ботақан кен орнында ақшаңқан киіз үйлер тігілді, 
алаңда ұлттық жөн-жоралғылар жасалды, арқан 
тарту, кір тасын көтеру, білек күшін байқау – арм-
рестлингтен спорттық сайыстар өтті. Бір-бірімен 
көріскен ұжымдастар, еңбек ардагерлері табысып, 
мәз-мәйрам болды. «Ембімұнайгаз» АҚ-на қарасты 
барлық мұнайгаз өндіру басқармалары мен қосалқы 
бөлімшелері еңбек ұжымдарының өкілдері келіп, 
әрқайсысы бір-бір киіз үйден тігіп, қалашық ішінде 
ақшаңқан отаулар орын алып, әдемі сәнге бөленді. 
Бір-бірімен көріскен ұжымдастар дастархан ба-
сында наурыз көжеден ауыз тиіп, жақсы тілектер 
айтып, бата берілді. Аталған шараға Астанадан ар-
найы келген «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ бас директоры 
Құрманғазы Есқазиев ембіліктерді жыл басымен 
құттықтап, еңбектеріне табыс тіледі: 

НАУРЫЗ – ЕМБІ ТӨРІНДЕ!
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Жер әлемді жайнатып, әнші құстарды сайратып, На-
урыз тойын тойлатып Амал мерекесі де келіп жетті. 

Наурыз-бақтың бастамасы, жақсылықтың жаршысы, өмірге 
нұр сыйлаған, халық қастерлейтін күн. Қазақ Ұлыстың ұлы 
күні алдына келсе, атасының да құнын кешкен. Бұл қасиетті 
күні дүрдараз адамдар бір дастарханнан дәм татып, бір-бірімен 
құшақ айқастырған. 

Осы мейрамға орай Жаңаөзен қаласында ауқымды шара 
ұйымдастырылып, қала деңгейінде тойланды. «Мұнайшы» 
мәдениет сарайының жанындағы «Даңқ» аллеясында үлкен 
сахна қойылып, жиырмадан астам киіз үй тігілді.

Шараға Маңғыстау облысының әкімі Ералы Тоғжанов, 
Жаңаөзен қаласының әкімі Әділбек Дауылбаев, «Өзенмұнайгаз» 
АҚ бас директоры Бекзат Абайылданов қатысып, көпшіліктің 
қуанышына ортақтасып, Наурыз мерекесімен құттықтады. 
Қонақтар «Өзенмұнайгаз»АҚ киіз үйіне кіріп, тұсау кесу рәсімін 
тамашалады. Компания қызметкері Гүлзира Дәрменованың 
Сафия атты тәй-тәй басқан кішкентай бөбегінің тұсауы кесіліп, 
балдырғанға ауыл ақсақалы бата берді. 

«Баршаңызға Амал мерекесі құтты болсын! Бабалардан 
аманат болған «Көрісу» дәстүрін көздің қарашығындай 
сақтап жүрген Сіздерге шексіз алғысымды білдіремін. Тұсауы 
кесіліп, өмір атты көшке ілесіп, қадам басып жатқан Сафия 
балдырғанымыздың жолы ақ болсын, әке-шешесінің көз 
қуанышы, еліміздің сыйлы қызы боп өссін. Бейбіт еліміздің 
бақытты жасы болсын» – деді облыс басшысы Ералы Тоғжанов. 
Бұл күні мұнайшылардан өзге коммуналдық, білім мекемелері 
ағаш үй тігіп, мерекені тойлап жүрген әрбір жаңаөзендікке 
есіктерін айқара ашты, құшақтарын жайып, дәм ұсынды. 

«ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» АҚ  
АМАЛ МЕРЕКЕСІН ТОЙЛАДЫ

– Қадірменді мұнайшылар, әріптестер, 
зейнеткер еңбек ардагерлері. Сіздерді 
Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз мерекесімен 
құттықтаймын. Наурыз – бірліктің, ізгіліктің, 
татулықтың мерекесі! Жаңа жыл құт әкелсін, 
әр шаңыраққа бақ дарысын, отбастарыңыз 
аман, дендеріңіз сау, еңбектеріңіз жемісті 
болсын. Міне, осымен үшінші жыл наурыз 
мерекесін мұнайшылардың жұмыс орнында – 
өндіріс басында атап өтіп келеміз. Осылайша 
әр мұнайгаз өндіру басқармаларында кезек 
кезекпен кең көлемде тойлау жалғасып келеді. 
Былтырғы жылы Сіздер, ембіліктер, мұнай 
өндіру жоспарын жақсы орындадыңыздар, ал 
биылғы жылы одан да жоғары межені жоспар-
лап отырмыз. Қашан да жетістігіміз жоғары 
болсын. Мереке құтты болсын, ұлыс оң, ақ мол 
болсын! – деді ол.

Алаңға жиналған қауым алдында еңбек 
барысында жоғары нәтиже көрсеткен 
мұнайшыларды «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ бас 
директоры Қ.Есқазиев пен «Ембімұнайгаз» АҚ 
Басқарма төрағасы Ә.Жақсыбеков құттықтап,  
Құрмет грамотасы, Алғыс хатпен марапатта-
ды, алдағы уақытта да жемісті еңбек тіледі. 
Марапаттау рәсімінен кейін өнер жұлдыздары 
Айгүл Қосанова мен Ақылбек Жеменей 
және жергілікті өнерпаздар мұнайшыларға 
концерт қойып, мың бұрала би билеп, 
кен алаңын әсем әнге, күмбірлеген күйге 
бөледі. Сондай-ақ, кеніш басында «Мейірімді 
мекен» атты қайырымдылық жәрмекесі 
ұйымдастырылып, онда көптеген жергілікті 
қылқалам шеберлерінің суреттері, ұлттық өнер 
шеберлерінің қолөнер, зергерлік бұйымдары, 
т.б. қойылды.  

Айтқали Ержанғалиев, Қарсақ, Байшо-
нас жер асты жөндеу бригадасының кран 
машинисі:

– Жал сайын Компанияға қарасты еңбекшілер 
өкілдерін бір кен алаңға жинау дәстүрге ай-
налуда, көптен көрмеген әріптестерімізді 
көріп қуанып қалдық. Марапат  та алып 
жатырмыз. Мереке құтты болсын, наурыздан 
наурызға аман жетейік!

Муса Алғазиев, «Жайықмұнайгаз» МГӨБ ар-
наулы техника және автокөлік колоннасының 
жүк тиегіш жүргізушісі:

– Биыл мекемеден зейнеткерллікке шыққан 
ардагерлер көптеп келді. Біз солардың сара 
жолымен келе жатырмыз ғой. Олар бата-
сын беріп жатыр. «Еңбегіне қарай өнбегі» 
демекші, көппен бірге есімім аталып, Ұлыстың 

ұлы күнінде марапатқа ие болғаныма да 
қуаныштымын. Мереке жақсы өтті, Наурыз 
көже ішіп, ақ тілегімізді арнадық. Мереке 
құтты болсын!

Ахмет Жылқайдаров, «Жылыоймұнайгаз» 
жолаушы тасымалы көлігінің жүргізушісі: 

– Наурыз құтты болсын, мұнайымыз 
көп болсын. «Еңбек бәрін жеңбек» дегендей, 
еңбегіміздің жемісін көрейік! Ұлыс оң, ақ мол 
болсын!

Қымбат Жұбаниязова, «Доссормұнайгаз» 
МГӨБ ұңғымаларды зерттеу операторы:

– Бүгін Ботақанға барлық басқармалардан 
қонақтар келді. Өте қуаныштымыз. Осылай 
басымыз аман қосыла берсін. Еліміз тыныш, 
халқымыз аман, мұнайымыз көп болсын!

Мерекелік көңіл күй сыйлау мақсатында сахналандырылған 
көріністер қойылды. «Көрікті көркем – Наурыз» ұлттық 
киімдер, «Достық дастарханы» атты өзге ұлт өкілдерінің 
ұлттық тағамдар және киіз үй байқаулары, «Наурыз кубогы» 
ұлттық ойындар жарысы, Наурыз жәрмеңкесі өтті.  Облыс 
әкімі бастамасымен наурыз айы бойы өткізілетін «Жомарт 
жүрек» акциясы аясында аталмыш әл-ауқат қоры жаңаөзендік 
100 отбасыға қажетті тұрмыстық техникаларын табыстады. 
ҚР Мәдениет саласының Үздігі маңғыстаулық әнші – сазгер 
Ұлықпан Жолдасов жаңаөзендіктерді құттықтап, әннен шашу 
шашты. Шара жастардың «Менің сүйікті қалам – Жаңаөзен» 
флешмобына ұласты.

«Қырдағы ел, ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, 
құшақтасып...» деп ақындар жырлағандай, қыстан аман 
шығып, көктемнің шуақты күнінен үмітті жұрт бірін-бірі 
құшақтап көрісіп, қонаққа шақырып жатты.   

1-бетте
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– Әлихан Жексенбайұлы, соңғы жыл-
дар бедерінде компания шығындарды 
оңтайландыру және өндірістік қызметтің 
тиімділігін арттыру бойынша жобалар-
ды табысты жүзеге асырып келеді. Соның 
ішінде, материалдық-техникалық қамтуды 
оңтайландыру (МТО), техникалық қызмет 
көрсету және жабдықтарды жөндеу 
(ТОРО), көлікпен қамтамасыз ету, т.б. 
жобалар бар. Айта кетерлігі, бұрын Сіздің 
мамандарыңыз жекелеген бағыттардағы 
осал тұстарды анықтауға назар аударса, 
енді қызметтің бағытына қарай, компания 
қызметіндегі осал тетіктердің бәрінен 
тұтастай құтылуға шешім алынған 
сияқты. 

– Иә, ЕМГ келешекті дамыту департаменті 
әр түрлі бағыттарда жұмыс жүргізіп отыр. 
Шығындарды оңтайландыру жобалары-
мен қатар, ішкі нормативтік құжаттарды 
актуализациялау және сапаны басқарудың 
біріктірілген жүйесі аясында бизнес-үдерісті 
сипаттау жүргізілуде. Оған ЕМГ-ні 2027 
жылға дейін дамыту Концепциясын дайында-
уды қосыңыз. Бұл қомақты жұмыс неге қатар 
жүргізіліп келе жатыр? Егер компанияның ішкі 
процестерінің байыбына барсақ, жоғарыда 
айтылған бағыттар бірі-бірімен тізбектеле 
байланысқан. Мәселен, ішкі нормативтік 
құжаттарды оңтайландыру компаниядағы 
барлық құжаттарды бірыңғай стандартқа 
сәйкестендіруге мүмкіндік береді. Бизнес-
үдерісті сипаттау операциялық процестердің 
жалпы сипатын құруға мүмкіндік береді. 
Ал, дамыту концепциясы арқасында, топ-
менеджменттің бекітілген стратегиялық 
міндеттерге жету үшін нені жақсарту керек, 
неге назару аудару керектігі туралы нақты 
түсінігі болады. Бір бағытқа байыпты түрде 
қозғалу үшін жергілікті жердің бағдарын білу 
керек. Өзіміз тұрған «А» нүктесінен, қайда 
келгіміз келетін «Б» нүктесін анықтауымыз 
керек. Бұл кезеңде біздің команда алдында 
ағымдағы бизнес-үдерісті «сол күйіндегі» 
форматта сипаттау және Қоғамның бизнес 
картасын құру міндеті тұр («А» нүктесі). Одан 
әрі «Ембімұнайгаз» құрылымдық бөлімшелер 
арасындағы қарым-қатынас туралы Ереже» 
құжатын жасақтау қажет. Біз аталған жұмыс 
басшылыққа осал тұстарды анықтау және оны 
кейін күшейту үшін, қосылған құнның барлық 

«ЕМБІМҰНАЙГАЗ» АҚ:  

«Ембімұнайгаз» АҚ басшылығы (бұдан әрі – ЕМГ немесе Компания) ішкі 
регламенттеуші құжаттар мен бизнес-үдерісті өзектендіру бойынша 
кешенді шараларға бастамашы болып, ауқымды шараларды атқаруда. 
Осының бәрі компанияның негізгі қызметіне қалай әсер етеді? Бұл туралы 
біз ЕМГ келешекті дамыту жөніндегі басқарушы директоры  
Әлихан Байдүйсеновтен сұраған едік. 

БІЗ УАҚЫТПЕН БІРГЕ 
ӨЗГЕРІП ОТЫРАМЫЗ!

тізбегін көруге мүмкіндік береді деп санай-
мыз. Мектеп қабырғасынан білетініміздей, 
тізбектің күші оның ең осал бөлігінің күшіне 
тең.

Біздің команда алдында қиын міндет тұр, 
бірақ біз одан қорықпаймыз, «жолды жүрген 
еңсереді» ғой. Оның үстіне бізде келешекті 
дамыту департаменті мамандарынан мықты 
және ұйымшыл команда жинақталды деп 
есептейміз: департамент директорының 
орынбасары Әнуәрбек Каримов, стандарти-
зация және оптимизация бөлімінің басшы-
сы Мұратбек Куримов, бизнес-үдерістерді 
стандартизациялау және оптимизациялау 
бөлімінің сапа бойынша аға инженері Бекет 
Ғұбайдуллин қойылған міндетті абыроймен 
орындайды деп сенеміз.

– Бизнес-үдеріс туралы толықтай айтып 
беріңізші. Сіздің команда алдында қандай 
негізгі міндеттер тұр?

– Егер бизнес-үдеріс туралы егжей-тегжейлі 
айтар болсақ, әрбір құрылым белгілі бір 
процестегі моделді ұстануы тиіс. Яғни, әр 
департамент немесе құрылымдық бөлімше 
қай бизнес-үдерістің иесі болуы қажеттігін, 
өзінің бизнес-процесін орындау барысында 
кімдермен бірлесе әрекет ететінін, олар қандай 
өнім шығарады (ол ақпарат не қызмет болуы 
мүмкін), оны кім үшін жасайды және ол өнім 
мен қызметтің сапасы қандай болуы қажеттігін 
түсінуі тиіс. Мысалы, егер мұнай өндіру 
процесі компанияда дұрыс жолға қойылған, 
бірақ, көлікпен қамту «ақсап» жатса, қажетті 
учаскеге адамды не техниканы уақытында 
жеткізбесе, онда нәтижесінде мұнай өндіру 
процесі де зардап шегеді. Сондықтан, осал 
тұстарды анықтап, барлық тізбектер дұрыс 
жұмыс жасауы үшін оларды күшейту қажет. 

– Бизнес-үдерісті жүйелендіру жұмыстары 
барысында Сіздер қандай проблемаларға 
кезіктіңіздер?

– Көбінесе былай болады, жекелеген ма-
мандар тек өздеріне түсінікті және таныс 
міндеттерді ғана орындайды. Нәтижесінде, бір 
процесс екі не үш құрылыммен бір мезгілде 
бірнеше рет қайталанады. Ал, қызметкерлерге 
түсінікті емес қызметтер немесе міндеттерді 
орындау олар маңызды болғанына қарамастан, 
бизнес-үдерістің иесінсіз қалады. Соның сал-
дарынан осы міндетті орындауды талап ететін 

ешкім жоқ, содан бір-біріне сілтеу басталады. 
Мұндай жағдай мәселені қиындатып жіберіп, 
әр қызметкер бизнестің тек өзі жасап отырған 
бөлігін ғана көре алады. Жаңаны енгізудегі, 
тіпті қолданыстағы процесті болмашы 
өзгерткендегі ең қиын міндет ол – адамдарға 
бұл не үшін керек және неге алып келетінін 
түсіндіру. Бізге жаңа процестерге үйрену қиын 
әрі қорқынышты, себебі үйреншікті нәрселер 
түсінікті әрі жағымды. Ал, жаңа процестер 
қауіпті көрінеді, оған үйрену керек, қосымша 
оқу керек, яғни, бұрынғы «жағымды зонадан» 
шығу керек. Бұл мәселелердің бәрімен біз 
МТО автоматизациялау, техникалық қызмет 
көрсету мен жөндеу процесін енгізу және 
көлікпен қамту үдерісінің тиімділігін арттыру 
жобалары аясында жолықтық. Бірақ, біз бұл 
жобалардың мақсатын түсіндіру бағытында 
үлкен жұмыстар жүргізіп жатырмыз, бір рет 
емес, бірнеше рет оқытудамыз. 

– Шынымен де, адамдардың өзгеруге деген 
дайындығы жаңа жобалар мен технология-
ларды енгізуде өте маңызды. Тағы бір жауап-
ты мәселе – бизнес-үдеріс жүйесін енгізудегі 
департаментаралық келіспеушіліктердің 
болу мүмкіндігі. Жасыратыны жоқ, бір 
үдеріс бір департаментте аса маңызды 
болса, екіншісінде басымдығы төмен болуы 
мүмкін. Нәтижесінде, жалпы міндетті 
орындау ақсайды. 

– Біз, әр басшы, департамент/қызмет, 
компанияның бизнес бірлігі ретінде аталған 
жұмысқа мүдделі екендігіне сенімдіміз. 
Процестердің идеясы баяғыдан белгілі, ал, 
артықшылығы түсінікті. Бұл – басшылар үшін 
бизнесті басқару мен оның ашықтығын көтеру, 
оны жылдамдық, сапа, өзіндік құн және қауіпті 
азайту тұрғысынан байыпты жетілдіру. Ол 
өз кезегінде әр департаменттің нәтижесіне 
жекелеп және Компанияның нәтижесін 
тұтастай жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл 
жұмысты біз бірлесе отырып, әр жұмысшының 
талпынысы арқылы бітіре аламыз. Өйткені, 
аталған процестің иелері ғана (департамент/
қызмет) жұмыс қалай құрылғанын және 
оны жақсартудың қандай жолдары барын 
біледі. Қорыта айтқанда, біз әріптестеріміздің 
қолдауына және бірлескен жемісті жұмысына 
сүйенеміз. 

– Дұрыс түсінген болсам,бұл жұмыс 
«Самұрық-Қазынаның» Трансформация 
Бағдарламасына сай жүргізіліп отыр ғой? 

– Иә, бизнес-үдерістерді талдау және сипат-
тау кезінде біз трансформация әдістемесін 
ұ с т а н а м ы з ,  с е б е б і ,  о л  ә л е м д і к  о з ы қ 
тәжірибелерге негізделген. Бірақ, аталған 
жұмыс біздің компания басшылығының 
бастамашылығы болып табылады және ол 
біздің өзіндік бизнес міндеттерімізді шешу мен 
қызметіміздің тиімділігін және табыстылығын 

арттыру үшін жасалып отыр. 

– Аталған жұмыстың бірінші кезеңін 
қашан бітіруді жоспарлап отырсыздар? 

– Тиімділік үдерісін арттыру – үнемі 
жүргізілетін процесс, себебі, үнемі жаңа тех-
нологиялар пайда болады. Олар өндірістік/
технологиялық және бизнес-үдерістерге 
әсер етеді. Сөйте тұра, біздің компанияның 
процесті моделін осы жыл бойына сипаттап 
шығуды көздеп отырмыз. Өйткені, алдағы 
уақытта компания жақсарту мен өзгертуді 
қажет ететін үдерістерге ғана шоғырлануы 
үшін. 

– Біз бизнес-үдерісті жүйелендіру ту-
ралы Компанияның басқару аппараты 
көлемінде көп айтамыз, бірақ негізгі 
өндірістік кезеңдер өндірістік құрылымдық 
бөлімшелер мен кеніштерде жүзеге асыры-
лады. Олардың жұмысы қалай өзгереді? 

– Өзіңіз білетіндей, 2016 жылы Уаз кен 
орнында («Қайнармұнайгаз» МГӨБ) цифрлы 
кен орнын енгізу пилотты жобасы жүзеге 
асырылды. Біздің әріптестеріміздің бәрі де 
ол туралы хабардар деп ойлаймын. Аталған 
жоба Мемлекет басшысының қатысуымен 
өткен республикалық мәжілісте ұсынылды 
және «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасына енгізілді. 2017 жылдан 
бастап компанияның басқа кен орында-
рында цифрлы кен орнын тарату басталды. 
Жаңа цифрлы технологияны енгізу, кен 
орнын игеруді басқару мен мониторинг 
үдерістеріне сөзсіз әсер етеді. Жаңа операци-
ялар басталады, сәйкесінше, жұмыскерлердің 
қызметтік міндеттері де өзгереді. Ал біздің 
жұмыскерлерімізді жаңа міндеттеріне оқыту 
үшін процесті «сол күйіндегіден», яғни, қазір 
қалай орындалып жатыр, өзгергеннен кейін 
«қалай болатындығына» дейін сипаттау керек. 

Өткен жылы Астанада «Болашақ энергиясы» 
тақырыбында бүкіләлемдік ЭКСПО көрмесі 
өтті. Көрмеге қойылған технологиялар мені 
қарапайым адам ретінде қуантты, оған қоса 
олар адам өмірін жеңіл және қызғылықты 
қылады. Алайда, мұнай-газ компаниясының 
қызметкері ретінде бұл технологиялар біздің 
компанияның негізі өнімдері: мұнай мен газды 
ығыстырып шығарады деген ойға қалдырды. 
Әлем біздің қалауымызға қарамастан, 
жаңа технологиялар мен энергия көздері 
бағытында өзгеріп, одан әрі де дами береді. 
Яғни, «Ембімұнайгазбен» бірге немесе одан 
тыс па, әйтеуір, әлем қарыштап алға озады, 
соған сәйкес біз де өз таңдауымызды жасау-
ымыз қажет! Өзіміз бен ұрпақтарымыз үшін 
Компанияның тиімділігі мен артықшылығын 
арттырып, өзгереміз бе, әлде бәрін сол күйінде 
қалдырып, бір кереметке үміт етеміз бе? Біз 
уақытпен бірге өзгеріп отыруды таңдаймыз!
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Наурыз – күн мен түн теңесер, жер ана бусанар, тіршілік жаңарар қасиетті мей-
рам. Адамзат өзін табиғаттың төл перзенті деп санайды. Біздерге жарық күн, кең 

дала, асқар тау, жасыл орман, айдын көл, тіршілік атау-
лыны сыйлағаны үшін де оның алдында қарыздармыз. 
Бұл күн тіршіліктің, дәстүрлі құндылықтар аясында 
бірігіп, игілікті жаңа бастауларға ниет білдірудің нышаны. Біз де өз перзентімізді 
аялаймыз, немер-жиен сүйіп отырмыз, солардың бақытын көруге жазсын. Ұзақ 
жылғы еңбегімізде компания игілігін көріп келеміз. Қадірменді мұнайшылар, 
дендеріңіз сау, еңбектеріңіз жемісті, отбасында бақ-береке, ең бастысы елде бірлік-
береке тасып, ұрпағымыз аман болсын! 

Қуанышкерей Құспанов, №3 Жаңаталап цехының
қабат қысымын сақтау шебері,

Рая Есенгенжина, «Жайықмұнайгаз» МГӨБ
С. Балғымбаев кен орны басқару пультінің операторы

Ұлттық дәстүрді 
ұлықтайық

Мен мұнай саласында 10 жылдың үстінде жасап келемін. Әкем Тілек те мұнайшы болып еңбек етті. Осы 
жылдарда Наурыз мерекесін үнемі тойлап келеміз. Наурыз ұлттық дәстүріміз ғой. Оны жас ұрпақтың тәліміне 
және ұлттың құндылығына айналдыру – біздің баршамыздың парызымыз. Осы тұрғыдан алғанда, азаматым 
Еркін Қабиев қазақтың ат спортын дамытуға өз үлесін қосып келе жатқан атбегі. Баптаған жылқысының аты 
– Бала би. Өңірімізде өтетін ат бәйгелерінде жүлделі орындарды иемденіп жүр. Ұлдарымыз Асқар мен Елнұр 

да әкесінің кәсібіне үйір, жылқыны жақсы 
көреді, суарады, бағады дегендей. Бұл да 
ұлттық тәрбие деп білемін. Ал қызым Ақгүл 
ҚазМУ-де журналистика факультетінде 
студент. Балаларымызды ұлтымыздың 
салт-дәстүрімен нәрлендіріп өсіруге ты-
рысудамыз. Наурызды бүгінгі әр отбасы 
өзінің шаңырағында тойлап, ұрпағының 
жадына сіңіріп келе жатқаны қуантады. 
Келіп тұрған жақсылықты лайықты қарсы 
алу, осыған мәз-мейрам әзірленудің өзі 
ғанибет емес пе? Ендеше, ұлыс оң, ақ мол 
болсын, қадірлі мұнайшы әріптестер!

Эльмира Мырзағали,
«Қайнармұнайгаз» МГӨБ ұңғымаларды 

зерттеу жұмыстары 
цехының операторы 

Ұлыс оң болсын!

Қуанышта жүреміз
Бұл мереке ата-бабаларымыздан қалған салт-дәстүріміз, ұмытылмай ары қарай жылдан жылға жалғасып 

қызықты да мағыналы өтуде. Осы мерекені жылда мұнайшылардың қарашаңырағы «Ембімұнайгаз» ұжымы, 
жылыойлық мұнайшылар аса құрметпен, ерекше көңіл бөліп қызықты өткізеді. Бұл күні бәріміз де ұлттық 
киім киіп, кеудемізді мен – қазақпын деген ой ұрғылап, бір бөлек қуанышта жүреміз. Наурыз мерекесі – 
көрісу мерекесі. Көрісу елімізде осы батыста ғана бөлек тойланады. Тамырын тереңнен тартқан осынау 
мейрам – береке мен бірліктің, тазалық пен татулықтың тұғырын нығайтып, риясыз шаттық пен қуанышқа 
кенелтер ұлы мереке. Баршаңыздың дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, отбасыларыңызға 
амандық, ырыс пен ынтымақ тілеймін!

Зариф Орынғалиев, арнайы техника жүргізушісі, 
Рая Сапарова, әлеуметтік қамту бөлімінің маманы, 

Галина Даргулова, Прорва арнайы техника керуені диспетчері,
«Жылыоймұнайгаз» МГӨБ

Берекелі жыл болсын!

Наурыз – құт-береке әкелсін!
Қазақстанның батысында, наурыздың 14-нен «Көрісу» деп аталатын та-

маша дәстүр басталады. Ембілік мұнайшылар мұны жылда арнайы шара 
ретінде өткізеді, ол Ұлыстың ұлы күніне жалғасады. Наурыз мерекесі – бұл 
өзі әлімсақтан бері адамзаттың табиғатқа бейімделуіне байланысты туған 
тіршілік мейрамы. Наурызда халық жиналады, үлкен той жасайды, бір-
бірінің амандығын сұраса келген ел көрісіп, «Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын» 
деп тілек айтады. Бұл күнді халқымыз «Ұлыстың ұлы күні» деп, айрықша 
қуанышпен, үмітпен күткен. Ең бастысы елімізде тыныштық болып, мерейі 
аспандай берсін! Біз өз жұмысымызға ризамыз, өндірістің дамуына үлес 
қосып келе жатсақ – ол бізге абырой. Құрметті мұнайшылар, Наурыз мейра-
мы туған жер топырағына құт-береке әкелсін. Баршаңызға амандық, саулық, 
дастархандарыңызға молшылық тілейміз!

Нәсіп Тоқтабаева, «ӨТҚжЖК» басқармасының есепшісі
Жұмажан Сәрсенов, жүк қармалаушы

 Виссарион  Осавалюк, жүргізуші

Еліміз өркендей берсін
Байшонас алғаш мұнай өндірілген кеніштердің бірі. Мен де осында дүниеге 

келдім. Міне, 40 жылдың үстінде «Доссормұнайгазға» қарасты Қарсақ кен алаңында 
мұнай өндіру операторы болып жұмыс жасап келемін. Өзіме бәрі ұнайды. На-
урызды да тойлаймыз. Бұл күнді халқымыз «Ұлыстың ұлы күні» деп, айрықша 
қуанышпен, үмітпен күткен. Осы дәстүрді әр отбасы өзінің шаңырағында тойлап, 
ұрпағының жадына сіңіре бергені жөн. Наурыз көже ішіліп, дастархан басында 
жақсы тілектер айтылады. Яғни, жастарға Наурыз көже берілген дастархан басын-
да айтылған бата-тілектер қабыл болады деген ұғым бар. Мереке құтты болсын, 
елімізде тыныштық болып, мерейі аспандай берсін!

Нұрлан Ерғалиев, мұнай өндіру операторы Наурыз 
мерекесін асыға 

күтеміз

Дастархандарыңызға 
молшылық тілеймін!

Мен асханада Біздің мекеме ашылғалы бері жұмыс жасап келемін. Қарамағымда 
7 қыз-келіншек бар. Асханадан күніне 300-ге жуық адам тамақтануына қызмет 
етіп келеміз. Өзімнің 4 балам бар. Оларды 
жұмыста жүріп сағынамын. Бізде бәрі әйел 
адамдар ғой, жұмысымызды жақсы көреміз. 
Наурыз мейрамы туған жер топырағына 
құт-береке әкелсін. Халықтар арасындағы 
достықты бекітуге, бауырластық қарым-
қатынастың нығаюына, әр ұлттың салт-
дәстүрінің қайта жаңғыруына осы мейрам 
үлкен үлесін қосып отыр. Наурыз мейра-
мы құтты болсын! Баршаңызға амандық, 
саулық, дастархандарыңызға молшылық 
тілеймін!

Тоты Қалдығожина,
«Қайнармұнайгаз» басқармасы 

асханасының Бас аспазы, 
«KMG EP-Catering» ЖШС

Ата-анам Ембі кенішінде еңбек еткен арда-
гер мұнайшылар. Солардың өткен жолын біз 
ұрпағы жалғастырып келеміз. Яғни, мұнайшылар 
династиясының өкіліміз деп санаймыз. Бала 

күнімнен өнерге, спортқа, сөз өнеріне жақын болып өстім. Облыстық, аудандық 
және Компанияның мәдени шараларына қатысып, 2004 жылы «Ембімұнайгаз» 
АҚ бойынша «Жігіт сұлтанында» бас жүлдені иелендім. Кір тасын көтеру, арқан 
тарту сынды сайыстарда да жетістіктерге жетіп жүрмін. Отбасымда 4 балам, 
келінім, немерем бар. Үлкен ұлым Наурызбек мұнайшы мамандығына оқуда, 
қызым Алтынгүл медбике, Алтынбек студент, Мейрамгүл мектепте. Зайыбым 
Айнаш тәрбиеші. Отбасымызбен Наурыз мерекесін үнемі асыға күтіп, атап өтеміз. 
Ұлттық мерекемізді елеусіз қалдыра алмаймыз, Наурыз көже дайындап, бауырсақ 
пісіріп, ұлттық киіммен шығып, ән айтып, өнер көрсетеміз. Осының бәрі ата-баба 
салтын жалғастыру деп білеміз. Мереке құтты болсын, халқымыз аман, еліміз 
тыныш болсын!

Әскер Нұрманов,
«Доссормұнайгаз» МГӨБ, Шығыс Мақат кен орны 

газ өндіру цехының операторы 
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«Қаражанбасмұнай» АҚ ұжымы Амал 
мерекес ін  өткіз д і .  Орта лық аппарат 
қызметкерлерін Компания Президенті Ли 
Тецян, Бірінші Вице-президент Сүйіндік 
Алдашев, Кәсіподақ төрағасы Батырғали 
Серікбаев, «ТұлпарМұнайСервис» ЖШС 
Бірінші Вице-президенті Мұстахим Беркалиев, 
«Қазгермұнай» БК» ЖШС бас директорының 
бірінші  орынбасары Есен Қ айыржан 
құттықтады. 

«ҚАРАЖАНБАСМҰНАЙ» АҚ  

Жылдың бастауы саналатын атаулы күнде 
Әлеуметтік және әкімшілік-шаруашылық 
департаментінің ұйымдастыруымен концерттік 
шара өтіп, оған Компания қызметкерлері 
атсалысты. Ұлттық ойындардан асық ату, 
ләңгі тебу ойнатылып, ұлттық киімдер киген 
арулар арасында үздік киім үлгісіне арнайы 
сыйлықтар табысталды. Сондай-ақ, мерекеге 
орай киіз үйлерде арнайы дастархан жайылып, 
қызметкерлерге ұлттық ас мәзірі ұсынылды.

Құрметті әріптестер!
Ұлыстың ұлы күні құтты болсын! Табиғат жаңарып, жаңа жыл, жаңа өмір басталатын осы 

тамаша кезде – достық пен ізгіліктің, бауырмалдық пен ынтымақтастықтың мейрамында 
баршаңызға берекелі дастархан, өнегелі өмір, отбасы амандығын тілейміз! Бұл ағайын-туыс, 
көрші-көлем, дос-жаранның басын қосатын, реніш-өкпені кешіріп, болашаққа ақ тілегін ар-
найтын, ұлттық құндылығымызды дәріптейтін ерекше мейрам. Тіршілікке шуақ сыйлайтын, 
жақсылықтың жаршысы Әз Наурыз мейрамы ғасырдан ғасырға жалғаса бергей! 

Ізгі тілекпен, 
«Argymak TransService» ЖШС ұжымы 

Наурыз – жақсылықтың жаршысы

Кеніштен келген құттықтау

Сыр бойынан жеткен лебіз
Құрметті әріптестер!

Жер-жаһанға тіршілік нәрін сеуіп, ару көктем алып келген жарқын мерекеміз – Ұлыстың 
ұлы  күні баршаңызға құтты болсын! Наурыз – ізгілік пен бірліктің мерекесі. Бұл күні барша 
жұрт өкпе-ренішті ұмытып, ағайынмен бір дастархан басында қайта табысады. Адамдар бір-
біріне бақыт пен береке тілейді. Келер жылдан кемелдік тілеп, амандық айтып, ақ пейілдерін 
арнайды. Бұл кезеңді біздің халқымыз береке мен бірліктің, ырыс пен ынтымақтың мезгілі 
санайды. Ұлыстың ұлы күнінде айтылған барлық тілек қабыл болады деген ежелден келе 
жатқан сенім бар. Олай болса, Наурыз мерекесі баршаңызға жаңа жетістіктер, молшылық 
пен татулық әкелсін. Тәуелсіз еліміз тыныш, әрбір жаңа күн барлық отбасына шат көңіл, 
бақыт және береке сыйласын!

Ізгі ниетпен,
«Қазгермұнай» БК» ЖШС–нің сатып алу – материалдық  

техникалық жабдықтау департаменті ұжымы

Құрметті әріптестер!
Жыл басы Әз Наурызда Сіздерге Қаражанбас кен орнынан мерекелік сәлем 

жолдаймыз! Дүниені әсемдік пен ақ тілектерге толтырып, адамдарға тамаша 
көңіл күй мен жүрек тазалығын сыйлай келетін айда біз де Сіздерге шаңырақтың 
шаттығын, бала-шағаның бақытты күлкісін, ата-ана мен ағайын-туманың 
амандығын, мекемелеріміздің ілгері өрлеуін тілейміз!

Ақ тілекпен, 
«Argymak TransService» ЖШС кен орнындағы 

құрылымдық бөлімшелердің басшылары  

АМАЛ МЕРЕКЕСІН АТАП ӨТТІ
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1986 жылдың желтоқсанында Берекет 
Қаражанның облыстық аграрлық-өндірістік 
басқармада жұмыс істеп жүрген кезі болатын. 
«Союзтермнефть» мекемесінің технологиялық 
көлік басқармасы құрылып жатыр деген 
жаңалықты естіп, бағын сынамақ болды. Сәті 
түсіп жоспарлау және еңбек бөлімінің бастығы 
болып жұмысқа орналасты. Сол кезде Берекет 
Қаражан саналы ғұмырының 30 жылын бір 
автокөлік мекемесіне арнайтынын ойлады 
ма екен?! 

Әрине, екі автотізбектен құралған басқарма 
жұмысының өзіндік қиындықтары көп болды. 
Автокөлік түрлеріне қарап бір сағаттың та-
рифын шығару, оны жоспарлау, ол жоспарды 
Краснодар қаласындағы «Союзтермнефть» 
ғылыми-өндірістік бірлестігінде бекіту, 
бөлімге осындай мекемеде жұмыс жасаған 
тәжірибесі бар қызметкерлер қабылдау сияқты 
сан қилы жұмыстарды ұйымдастыруына тура 
келді. 

1988 жылы бөлімді басқара жүріп, еңбек 
ұжымы кеңесінің төрағасы болып сайланды. 
1992 жылдың соңында «Каражанбастерм-
нефть» МГӨБ басқармасында қаладан гараж 
және көлік бөлімі ашылып, соған басшы болып 
ауысқан кезінде кен орнында жұмыс жасайтын 
барлық мекемелердің автокөліктерін тексеру, 
жоспарлы түрде мұнайшылардың пайдалана-
тын техникаларын қадағалау, қажетті қосымша 
техникаларды реттеу, мұнайшыларды вахтаға 
және кері тасымалдайтын жаңа автобустардың 
жұмысын ұйымдастыру Қарекең басқаратын 
бөлімге жүктеліп, осы жұмыстарды абыроймен 
атқарып шықты. 

1996 жылы сол кездегі басқарма басшысы 
орнынан босатылып, «Қаражанбасмұнай» ААҚ 
Президенті Жұмағұлов Н. Қарекеңнің мекеме-
де жауапты қызмет атқарып жүргенін ескеріп, 

Перуза Пахыржанова, 
«Кен-Құрылыс-Сервис» ЖШС

– Мен «Кен-Құрылыс-Сервис» серіктестігінде қойма 
меңгерушісі болып еңбек етемін. Жұмыс жағдайымыз 
барлығы жақсы. Қажетті мүмкіндіктердің бәрі де 
жасалған. Өзім осы құрылыс саласында 1992 жылдан 
бері жұмыс істеймін. Ұзақ жылғы қажырлы қызметімнің 
лайықты бағасы ретінде көптеген марапаттарға да 
ие болдым. Әріптестерімнің бір-біріне деген қарым-
қатынасы, үлкенге құрметі, өзара түсіністігімен іштей 
қуантады. Міне, көзді ашып жұмғанша, зейнет жасына 
да жетіп қалдым. 4 бала өсіріп, 10 немере сүйіп отыр-
мын. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен барлық 
әріптестерімді құттықтаймын. Ұлыс оң, ақ мол болсын! 
Әрдайым жүздеріңіз жарқын, жүректеріңіз жылылыққа 
толы болсын.

8-наурыз – Халықаралық әйелдер күні 
қарсаңында ЕМГ-де «Мұнайшы қыз» әйелдер 
клубы құрылып, аталған клубтың жұмыс 
жоспарына сай алғаш рет «Мен – әйелмін. 
Әлемнің анасымын!» атты конференция 
өтті. Оған Компанияға қарасты барлық 
өндірістік құрылымдық бөлімшелер мен 
Орталық аппараттан жүзден аса қыз-келіншек 
қатысты. Конференцияға қатысушылар 
алдында құттықтау сөз сөйлеген Басқарма 
төрағасы Әнуар Жақсыбеков өндірістегі 
қазіргі нәзік жандылар рөліне баса мән бере 
отырып, олардың қоғамдағы орнын арттыру 
мақсатында әйелдер клубының құрылып 
отырғандығын жеткізді. 

– Ембі өндірісін дамытуда мұнайшы 
қыздардың үлесі жоғары. Өндірістік жоғарғы 
көрсеткіштерге тұрақты қол жеткізуде ер-

ЕМБІДЕ «МҰНАЙШЫ ҚЫЗ» КЛУБЫ ҚҰРЫЛДЫ
лермен бірге иық тірестіре бір сапта жүрген 
мұнайшы әйелдер үлкен жұмыс атқарып келеді. 
Ауыр да қызу жұмыстың ортасында жүрген 
сіздерге үлкен рахмет айтамын. Компанияның 
өндірістік қызметі мен қоғамдық жұмысына 
деген әйелдердің белсенділігін арттыруға 
септігін тигізетін клуб жұмысына табыс 
тілеймін, – деп атап өтті ол. 

Конференцияда Басқарма төрағасының 
экономика және қаржы жөніндегі орынбасары  
Рысты Тасмағамбетова «Қоғамдағы әйелдің 
рөлі» тақырыбында баяндама жасады. Өз 
сөзінде ол қазіргі заманғы әйелдердің орны 
жыл сайын ерекше маңызға ие болып келе 
жатқанын баса айтты. Компаниядағы мыңнан 
астам әйел өндірісте ерлермен тең жұмыс жасап 
келеді. Қызмет барысында олар өздерін кәсіби 
біліктілігі жоғары маман ретінде көрсетіп 

Тарбия Блахаева, 
«Кен-Құрылыс-Сервис» ЖШС

– Міне, тағы да бір көктем жадырап келіп жетті. 
Құрылыс саласында еңбек етіп жүрген біздер 
көктем мерекелерін қуанышпен қарсы алып жа-
тырмыз. Мекемеде еңбек етуге барлық қолайлы 
жағдай жасалған. Әлеуметтік-тұрмыстық ахуал 
да әлдеқайда көп жақсарған. 1985 жылы слесарь 
болып жұмысқа орналастым. Ұзақ жылдар бойы 
құрылыс саласында жұмыс істеп, қазіргі таңда 
«Кен-Құрылыс-Сервис» ЖШС плитка салушы ма-
маны болып жұмысымды жалғастырып келемін. 
Барлық әріптестерімді Наурыз мейраммен шын 
жүректен құттықтаймын. Өміріміз мәнді-сәнді, 
ал өндірісіміз өркендей берсін.

«ARGYMAK TRANSSERVICE» ЖШС 
«АЗАМАТТЫҢ ЖҰМСАҒАН КҮШІН 

СҰРАМА, БІТІРГЕН ІСІН СҰРА»
басқарма басшылығына тағайындайды. 
Дәл осы кезең ең бір қиын шақ еді: бүкіл 
Қазақстанда айлық ақша төленбей, барлық 
құрал-жабдықтар, автобөлшектер, жаңа 
керекті техникалар алу бартермен ғана 
іске асатын. Техникалардың көбі тұралап 
қалған, ал бартермен, яғни дизель және 
бензин отынымен есеп айырысып, оған 
құрал-жабдықтар, дөңгелектер, аккумуля-
торлар, техникалар алғанда, ақшамен есеп 
айырысқаннан екі-үш есе қымбатқа шығатын. 
Жұмысшылар жалақысын 6-8 ай бойы ала 
алмай жатқанда, ақшамен саудаласу де-
ген болмады. Осы жылдары мекемелердің 
көбі банкротқа ұшырады. Сол бір кезде 
мекеменің болашағын ойлаған Қарекең 
жұмысты ұйымдастыруды Артелбек Жакула-
ев, Кеңес Жоламанов ағалардан үйренгеніне 
қарай, білікті, білімді, жұмысқа жаны аши-
тын, ұйымдастырушылық қабілеті бар аза-
маттарды мекемеге қызметке қабылдады. 
Осындай үміт артылған жігіттермен жұмысты 
ұйымдастырып, бартермен алынатын құрал-
жабдықтарды, дөңгелектерді, аккумулятор-
ларды, техникаларды орнына қойып, жұмысты 
жеткілікті техникамен қамтамасыз ете білу 
де сол бір тұстағы ауқымды жұмыстардың 
қатарына жататыны сөзсіз. 1997 жылдың 
соңына таман Қаражанбас кен орнын шетелдік 
инвесторлар сатып алып, 1998 жылы көлік 
басқармасы технологиялық көлік цехы болып 
өзгеріп, «Қаражанбасмұнай» акционерлік 
қоғамына қосылды. Инвесторлар жұмыс 
бастағанда, техникадан хабары жоқ аудар-
машылармен жұмыс жасау ең қиыны болды. 
Ол кезде ағылшын тілін техникалық деңгейде 
білетін жергілікті мамандар жоқтың қасы еді. 
Кен орнына келген шетелдіктердің ішінде 
білімді әрі техниканы түсіне білетін мамандар 

да, арнаулы техниканы меңгерген қарапайым 
жұмысшылар да болды. Олар да соңынан 
басшылық қызметтер атқаруға тартылды. 
Сол шетелден келген мамандар жергілікті 
жұмыскерлерге жұмысты жаңаша жүргізу 
әдістерін үйретті. Басқаруға ыңғайлы, сапалы, 
бізде жоқ техникалар, біздің адамдар көрмеген 
кілт-қашақтар мен құрал-жабдықтарды әкеліп, 
жаңа қожайындар инвестиция салып, үлкен 
жұмыстар атқарды. Бұл кезде адам саны цех-
та тоғыз жүзден асты. 2004 жылдың қараша 
айында «Argymak TransService» ЖШС өз ал-
дына бөлек мекеме болып құрылды. Жұмыс 
көлемі үлкейіп, қосымша жұмыс орындары 
ашылып, көптеген шетелдік техникалар 
алынды. Жалақы уақытында беріле бастады. 
Жаңа техника, құрал-жабдықтар сатып алы-
нып, жергілікті мамандардың біліктілігі мен 
жауапкершілігі артты. 

Міне, мекеменің осындай қиын күндерінен 
бүгінгі жақсы кезеңіне дейінгі тыныс-
тіршілігінің басы-қасында жүрген Қаражан 
аға жақында ғана зейнеткерлікке шықты. 

Серіктестік басшысы Шаттық Кульшиков: 
«Қарекең сонау қиын кезде Қаражанбасмұнай 

т е х н о л о г и я л ы қ  к ө л і к 
басқармасын басқарды. Бас-
шы ретінде мекеменің осын-

дай деңгейге жетуіне өзіндік мол үлесін 
қосты. Соңынан ұзақ жылдар еңбек қорғау 
және қауіпсіздік бөлімін басқарып келді. 
Білікті маман ретінде осы жылдар бойына 
жұмысшылардан еңбек тәртібін бұзбауды, 
өндірістік талаптар мен ережеге сай жұмыс 
жасауды талап етуден шаршаған емес. Себебі 
еңбек қорғау және қауіпсіздік талаптарын 
сақтау – жұмыста жүріп жарақат алмаудың, 
адам өмірін сақтаудың амалы болып табыла-
ды» деп ағаның қызметін жоғары бағалады. 
«Азаматтың жұмсаған күшін сұрама, бітірген 
ісін сұра» дейді халық даналығы. Енде-
ше, Қаражан аға, ел игілігі үшін атқарған 
берекелі қызметіңізге ынтымағы жарасқан 
«Argymak TransService» ЖШС ұжымы аты-
нан алғысымызды айта отырып, ұзақ жылғы 
еңбегіңіздің жемісін көріңіз, зейнеткерлікке 
шығуыңыз құтты болсын дейміз! 

Зейнеп Маханбет, 
«Argymak TransService» ЖШС

Әлеуметтік-әкімшілік жұмыс бойынша 
аға маманы 

жүр. Әйелдер клубын құру мен конференция 
ұйымдастырудағы мақсат – Компаниядағы қыз-

келіншектердің ашық ортада жұмыс істеуіне 
жол ашу, белсенділігін арттыру. 

НАУРЫЗ ЛЕБІЗ
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Теңізшевройл, NCOC, Ембімұнайгаз секілді 
Қазақстанның жетекші компаниялары – 17 
жыл бойы Global Oil & Gas Atyrau көрмесінің 
тұрақты қатысушылары. 

Теңізшевройл өзінің 25 жылдық мерейтой-
ын осы жылы атап өтпек және өзінің қатысу 
шеңберінде ТШО компаниясы кеңейтілген 
көрме экспозициясын ұсынады, компания 

қызметінің түрлі аспектілерін қамтитын 
бірқатар семинарлар мен презентациялар 
өткізеді.

Осы жылы келушілер мен қатысушылар 
санының өсу үрдісі байқалады: қазіргі сәтте 
(2018 жылғы ақпан) Қазақстан, Ұлыбритания, 
Беларусь, Ресей, Австриядан 50-ден астам 
компаниялар өз қатысуын растады, олардың 
ішінде 15 экспонент Global Oil & Gas Atyrau 
көрмесінде өз өнімдерін бірінші рет ұсынады. 
Бұл көрсеткіш 2017 жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 34%-ға жоғары. 

Көрменің тақырыптық бөлімдері қатысушы 
компаниялардан түрлі бағыттағы презентаци-
ялар мен оқу семинарларын қамтиды. Мыса-
лы, NCOC консорциумы 2017 жылға тұрақты 
даму туралы есеп береді, «Ембімұнайгаз» 
АҚ спикерлері мұнай өндіру үдерісінде 
геологиялық барлау және цифрландыру 

мәселелерін талқылайды. Семинарлар жаңа 
ашық форматта екі семинар бөлмесінде өтеді.
Семинар аймағы бойынша серіктес – бұл іс-
шараға алғаш рет қатысатын Каспий құбыр 
консорциумы. 

Global Oil & Gas Atyrau – бұл Солтүстік 
Каспий аймағының ең ірі іскерлік алаңы бо-
лып табылады. Атырау Қазақстанда негізгі 
өнеркәсіптік орталық болып табылаты-
нын және Дүниежүзілік энергетикалық 
қалалар серіктестігі (WECP) тізіміне кіретінін 
естеріңізге сала кетейік. «Атырау облысы ел 
экономикасында стратегиялық рөл атқарады. 
Аймақ тың әлеуме т тік-экономика лық 
жағдайын ойлау маңызды міндет болып та-
былады. Осыған байланысты, негізгі опера-
торлар, сервистік компаниялар, халықаралық 
мұнай-газ компанияларының өкілдері, әлеуетті 
инвесторлардың қатысуымен Көрме өткізу 
өте маңызды және қажет», – деді Қазақстан 
Республикасының Энергетика министрі Қанат 
Бозымбаев.

Global Oil & Gas Atyrau көрмесіне Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрлігі, 
Атырау облысының әкімдігі, «ҚазМұнайГаз» 

Ұлттық компаниясы» АҚ, «KAZENERGY» 
Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені 
ұйымдарының қауымдастығы, сондай-ақ 
«KazService» Қазақстанның сервистік компа-
ниялар одағы ресми қолдаудын көрсетеді. 

Global Oil & Gas Atyrau 2018 көрмесінің 
ұйымдастырушысы – қазақстандық көрме 
компаниясы Iteca Plc және оның халықаралық 
серіктесі ITE Group Plc (Ұлыбритания). 

Күні және уақыты:
10 сәуір сағ. 10:00

Өткізілетін жері: 
Атырау қ. 
Әбілқайыр хан даңғ., 79

Көрме орталығы

GLOBAL OIL & GAS ATYRAU 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КӨРМЕСІ 
СӘУІР АЙЫНДА БАСТАЛАДЫ

Мұнай-газ саласының 
мамандары көрме 
орталығында өтетін Global 
Oil & Gas Atyrau 2018 – 
«Атырау мұнай және газ» 
Солтүстік Каспий аймақтық 
көрмесінде 17-рет жиналады. 

«Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамында жылдағыдай «Ұлттық 
киімдер» сайысы өткізілді. Келісті киім – өзенмұнайгаздық 
жігіттер мен қыз-келіншектерге өң беріп, көңілін көтеріңкі  
етіп, өзгелерге жағымды әсер қалдырды. Қызылды-жасылды 
киінген қыз-келіншектер далада жайқалған қызғалдақтар мен 
сарғалдақтарды елестетеді-ақ. 

Сайыс нәтижесінде, бас жүлдеге Гүлзия Тайжанова 
(Әлеуметтік-әкімшілік департаменті), І орынға Эльвира 
Қожахметова (Маркшейдерлік және топографо-геодезиялық 
жұмыстар қызметі), ІІ орындарға Бақтыгүл Багаева (игеру 
департаменті) мен Аманбибі Бегалиева (қауіпсіздік қызметі), 
ІІІ орынға Гүлмира Нұрлан (корпоративтік оқу орталығы) ие 
болды.

Сондай-ақ, «Жігіт сұлтаны» болып Ақжігіт Түйешиев (жобаны 
басқару департаменті), «Кимешекті әже» болып Пердеш Джу-
раева (Кеңсе), «Инабатты келін» болып Нұржамал Мыңбаева 
(Бюджеттеу және экономикалық талдау департаменті), «Сері 
жігіт» болып Мақсат Сариев (Сатып алу және материалдық-
техникалық қамтамасыздандыру департаменті) табылды. 

Көріністер сайысынан «Құдалық» көрінісін сахналаған (Са-
тып алу және материалдық техникалық қамтамасыздандыру 
департаментіне) І орын, «Қазық майлау» көрінісі үшін (күрделі 
құрылыс департаментіне) ІІ орын берілді. Жүлдегерлерге «Тех-
нодом» дүкенінің сертификаты тапсырылды.  

«Өзенмұнайгаз» АҚ, №3 Мұнай-газ өндіру 
басқармасы, №3 Қабат қысымын сақтау цехы 
ұжымы да Амал мерекесін тойлады.

Амал мерекесіне бас директордың экономи-
ка және қаржы жөніндегі орынбасары Жасұлан 
Балуанов, корпоративтік хатшы қызметінің 
жетекші аналитигі Бердібек Есенжанов, 
«Өзенмұнайгаз» АҚ кәсіподақ төрағасы Наурыз 
Сақтағанов, басқарма директоры Жеңісбек 
Сүлейменов, басқарма кәсіподақ төрағасы 
Валерий Қаржаубаев қатысып, құттықтау сөз 
сөйледі. «Наурыз-мейірім мен жақсылықтың, 
бірлік пен берекенің төгілер айы. Наурыз 
мерекесі арқылы біз ұлттық салт-дәстүрімізді, 
әдет-ғұрпымызды, мәдениетімізді, өмір салты-
мызды өскелең ұрпақтың санасына сіңіреміз. 
Ата салтын, ұлттық қалпын сақтаған ұлттың 
ғана мерейі үстем болмақ. Ақ мол болсын! 
Ұлыс оң болсын!» – деді Жасұлан Балуанов. 

Амал мерекесін белсенді ұйымдастырушының 
бірі, сораптар станциясының машинисі 
Күнсұлу Әйтешова «Бұл ерекше мереке. Амал 
мерекесі-компания жұмыскерлерінің бір-
бірімен жақынырақ танысуына көмектеседі, 
адамдар бір-бірінің өкпе-ренішін кешіріп, 
бір-біріне игі тілек тілейді. Наурыз-кешірім 

«ҰЛТТЫҚ КИІМДЕР» 
САЙЫСЫ ӨТТІ 

мен мейірім мерекесі!» – деді.
А м а л  м е р е к е с і н д е  м ұ н а й ш ы л а р ғ а 

мерекелік көңіл-күй сыйлау мақсатында 

сахналандырылған «Бесікке салу» көрінісі 
қойылып, ұлттық ойындар жарысы өткізілді. 
Компания жұмыскерлері бір-бірімен көрісіп, 

алға мол сеніммен қадам басты. Ертеңіне 
сенімі нық елдің болашағы да жарқын.

АМАЛ – КЕШІРІМ МЕН МЕЙІРІМ АЙЫ

Қош келдің, Әз Наурыз!

Суретте: Гүлзия Тайжанова
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звонок бесплатный

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ!
Скажем коррупции 

СТОП!

Сотрудникам гарантируется 
анонимность и конфиденциальность.

Обращения, в том числе анонимные, поступающие 
на «горячую линию», рассматриваются Службой 
внутреннего аудита АО РД КМГ, иными структур-
ными подразделениями, либо рабочими группами, 
обеспечивая надлежащий уровень независимости и 
объективности.

По поступившим в текущем году обращениям прове-
дена соответствующая работа и приняты необходимые 
меры реагирования.

АО «РД «КМГ» в рамках совершенствования корпо-
ративных политик в области противодействия кор-
рупции, внедрило «горячую линию», доступ к которой 
доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю посредством 
электронной почты: 

report@seehearspeakup.co.uk 
или на сайте:

www.seehearspeakup.co.uk 
также позвонив на следующие телефонные номера:

Шуақты көктемнің алғашқы күндерінде дүниеге келген 
әріптесіміз Биғалиев Серік Аққалиұлын асқаралы 60 жасқа 
толған мерейлі жасымен құттықтаймыз. Еңбек белестерінде 
суретші де, ұстаз да болған Сіз «Ембімұнайгаз» компаниясында 
ширек ғасырдан бері бухгалтерия саласында табысты еңбек етіп 
келесіз. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің 
түлегі ретінде өзіңізді білімді де білікті маман ретінде көрсетіп 
келесіз. Сізді ұжым мүшелері кәсіпорындағы беделді маман 
ретінде танып, бағалайды. Қандай қызметті атқарсаңыз да 

ұтымды ұйымдастыра білу, өнертапқыштық, жаңашылдық қабілетіңізді көрсете жүріп, 
бастаған істі аяқтамай тыным таппайсыз. Өз жұмысыңызға үлкен жауапкершілікпен 
қарайсыз. Қоғамдық жұмыстардан да тыс қалмай, өз үлесіңізді қосып келесіз. Отбасында  
1 ұл, 3 қыз тәрбиелеп өсіріп, әкелік қамқорлығыңызды үнемі білдіріп келесіз, немере-жиен 
сүйген сүйікті атасыз. Сізге ең алдымен зор денсаулық, отбасыңызға амандық, бірлік-береке 
және қызметіңізге табыс тілейміз. 

«Ембімұнайгаз» АҚ басқару аппараты
қаржы-экономикалық блогы

60

Ғұмырлы болыңдар, 
айналайындарым!

Еңбек жемісін берсін
Наурыз – баршамыз үшін қуанышты күн, ұлан-асыр той кезі. Ақтың мо-

лаятын, жарықтың ұзаратын, нұрдың молығатын, тіршіліктің жаңаратын, 
өмірдің жаңғыратын, пейілдің түзелетін, көңілдің кеңейетін кезеңі – Нау-
рыз мейрамы құтты болсын! Халықтар арасындағы достықты бекітуге, 
бауырластық қарым-қатынастардың нығаюына, әр ұлттың салт-дәстүрінің 
қайта жаңғыруына осы мейрам үлкен үлесін қосып отыр. Ұлыстың Ұлы 
күні әз-Наурызбен, еңсесі биік елдіктің, іргесі сөгілмес бірліктің, ырыс пен 
ынтымақ мерекесімен құттықтаймыз. Біз осы мекемеде абыройлы еңбек етіп 
келеміз, немере-жиендеріміз өсіп келеді, солардың қызығын көруге жазсын. 
Құрметті барша мұнайшылар, дендеріңіз сау, еңбектеріңіз жемісті болсын.

Ақкенже Тушкенова, сым ораушы,
Райхан Ізмағамбетова, тазалық қызметкері 

«Ембімұнайэнерго» басқармасы

« М ұ н а й ш ы »  м ә д е н и е т  с а р а й ы н -
да өзенмұнайгаздық 8 команда қатысқан 
2018-жылдың Жайдарман ойнының «Көрісу» 
тақырыбындағы маусымашары ашылды. Ко-
мандалар әзілмен көрермендеріне көктемдей 
көңілді шуақ сыйлады. 

ЖАЙДАРМАННЫҢ  
МАУСЫМАШАРЫ БАСТАЛДЫ

«Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» 
демекші, сайыста бас жүлдеге №3 МГӨБ, 
І орынға ӨЭМБ, ІІ орынға №1 МГӨБ, ІІІ 
орынға №2 СҚКБ командалары ие болды. 

22 наурыз мерекесін бала күнімізден жақсы көретінбіз. 
Адамдардан ерекше ықылас-ниет төгілетін шақ қой. Соғыс 
жылдарында да бұл мейрам ұмыт қалмады. Біз бала болсақ 
та, есімізде сол кездер. Елдің еңсесін көтеруге жәрдемдесті. 
Қиындықты сезінбеген жан болмаған шығар. Менің де әкем 

1942 жылы соғысқа аттанып, содан хабарсыз 
кетіп, оралмады, анам 4 жасымда суға кетіп 
қайтты. Әкемді тек 70 жылдан аса уақыт 
өткенде Ленинград қаласының Пискарев бау-
ырластар зиратынан тауып, перзенттік боры-
шымды өтеп, қабіріне туған жерден топырақ 
салдым. Немере аға-жеңгем қолында өстім. 
1956 жылы Абдол атты азаматпен шаңырақ 
құрып, 8 баланы тәрбиелеп өсірдім. Прорвада 
мұнай өндіру операторы болып еңбек еткен 
едім. Қазір зейнеткермін, компания бізге 
жақсы қарасады. 2010 жылы қажылыққа ба-
рып қайттым. Бүгінде 28 немере, 15 шөбере 
сүйіп отырған әжемін. Алланың бергеніне 
шүкіршілік. Айналайын, ізбасар әріптестерім! 
Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз мерекесі құтты 
болсын! Бәріңе де бақыт тілеймін, ұрпақ 
қызығын сүйгізуді жазсын. Мерекелеріңмен! 

Орынша Алтыбаева, 
еңбек ардагері, зейнеткер.


