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Газет 2005 жылдың  
29 желтоқсанынан шыға бастады

Бүгінгі санда:

(473)

«ҚазМұнайГаз» 
кемелдену жолында

Сансызбай 
Күмісқалиев:
Жұмысшыға барлық 
жағдай жасалады, 
есесіне талап та күшті

Жастар – Өзен 
кенорнының  
болашағы 
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Қаражанбастың  
50 миллионыншы  
тонна мұнайы

50 миллион тонна мұнай «КБМ» компания-
лар тобының және оның іскер әріптестерінің 
1980 жылдан бастап кен орнында мұнай 
өндіру жұмыстарының нәтижесі. 

Мұнай өндірісі – іркілісті көтермейтін 
үрдіс. Бірнеше минуттар ішінде өндірілген 
50 миллионға мұнайдың кезекті тонналары 

қосылды. Жаңа шыңдарға апаратын жол 
есебі басталды. Уақыт өте келе, Қаражанбас 
кен орны тарихында жаңа Жеңістер жазыла-
тын болады, және бұл жайт ешқандай күмән 
тудырмайды. 

Қол жеткізген табыс – сөзсіз. Тағы бір 
маңызды іс атқарылды, тағы бір биіктік 
алынды. Өткен жылдар ішінде Қаражанбас 
кен орнының өсіп-өркендеуіне өлшеусіз 
үлес қосып, кешегісі  мен бүгініне куә 
болған, ұжымымыздың негізін қалаған 
азаматтармен бірге жұмыс жасағанымызды 
мақтан тұтамыз. Қазіргі таңда да олармен 
бірге қоян-қолтық қызметтес болып келе 
жатырмыз.

Бұл жылдар көптеген жарқын естеліктер 
қалдырды, оны ұмытуға болмайды. Өткен 
ғасырдың 80-жылдары басталған істің 
жалғасып келе жатқанын, дамып жатқанын 
және жаңа сапаға шыққанын көру біз үшін 
өте қуанышты. 

Барша мұнайшыларды үлкен мұнай 
мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. 
Жаңа жетістіктер мен өркендеу тілейміз!

«Қаражанбасмұнай» АҚ  
басшылары

Қаражанбас кен орнында 
2018 жылдың 1 мамырында 
50 миллионыншы тонна 
мұнай өндірілді. Ұжым 
күткен оқиға орындалды!  
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«Өзенмұнайгаз» АҚ

«Ембімұнайгаз» АҚ

«Қазгермұнай» БК» ЖШС (50%)

«Қаражанбасмұнай» АҚ (50%)

«ПетроҚазақстан Инк.» АҚ (33%)

100,8 %

Сәуір айында мұнай өндіру жоСпары 
қалай орындалды?

100,0 %

100,0 %

100,4 %

106,6 %

«ҚазмұнайГаз» кемелдену жолында – 
еңбек қауіпСіздігі мен еңбекті қорғауды  
әр адамның жеке іСіне айналдыру
Біз соңғы үш жылдың қорытындысын 

келтіре отырып, өндірістегі еңбек 
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз 
етуде маңызды табыстарға қол жеткізгенімізді 
мойындауға болады. Дегенмен, біз өз 
қызметкерлеріміздің, активтердің және 
қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге бағытталған күшімізді ұдайы жұмсауға 
тиіспіз. 

Өз саласының нағыз көшбасшысы болу үшін 
қауіпсіздік мәселесі әрқайсымыз үшін негізін 
қалайтын құндылықтардың бірі болуы тиіс. 

Сондықтан мен Сіздердің әрқайсыңызды 
шын мәнінде «Қ азМұнайГаз» әлемдік 
деңгейдегі компания болу үшін жұмысымызды 
қалай орындайтынымыз және не жасай алаты-
нымыз туралы жаңаша ойлауға шақырамын. 

Мен егер өз адамдарымыздың, біздің 
м е рд і г е р л е рд і ң  ж ә н е  б і з д і ң  б а р л ы қ 
қызметіміздің қауіпсіздігіне салыстырмалы 
ойлауды өзгерте алсақ, біз осы тәсілдерді 
компанияның барлық бизнес-процестеріне 
кіріктіре аламыз, себебі сол кезде өндірістік 
тәртіп тұрақты түрде нығаятынына берік 
сенемін. Мен Қауіпсіздік техникасын әр 
адамның жеке ісіне айналдыруға шақырамын.

Өндірістік тәртіп пен қауіпсіздік техника-
сы ережелері мен оларды сақтау арасында 
тікелей тәуелділік болады. Рәсімдерді сақтау 
кепілдігі, кезінде орындалмай қалған істерді, 
келесі іс-шараларды орындау, бір-бірімізге 
деген қамқорлық – мұның барлығы Қауіпсіздік 
техникасының әр адамның жеке ісіне айналған 
белгілері. Егер Сіз қауіпсіздікті өзіңіздің жеке 
ісіңіз ретінде қабылдамасаңыз, онда ешнәрсе 
жасай алмайсыз, әрине мұны түсіну керек. 
Қауіпсіздік техникасын жеке өзінің ісі ретінде 
қабылдау біздің жұмысымыздың табиғи 
ырғағын және қорғаныстық механизмін 
қалыптастырады, ал бұл біздің қауіпсіздігімізге 
кепілдік береді, бізді пайдалы және табысты 
болуға жетелейді. 

Біздің қызметіміздің өзіндік ерекшелігі 
қауіпті болып табылады. Біз жарақатталу 
мен зақымдану қатерінің көп болуы, тіпті 
адам өліміне дейін апаратын жағдайлар 
болатындығын білеміз. Біз өте күрделі 
операциялық жүйеде жұмыс істейміз, мұнда 
көптеген факторлар бар, яғни қателіктерге, 
ережелерді толық түсінбеген немесе абайсыз 
бұзушылықтарға алып келетін факторлар 
болады. Мұның барлығы адамдар жарақат 
алатын негізгі себептерге байланысты. Біз 
осы күрделі жүйеде еңбек қауіпсіздігі мен 

еңбекті қорғау саласының көшбасшылары бо-
лып табыламыз. Барлығымыздың алдымызда 
түсініксіз рәсімдерді түсінікті рәсімдер, күрделі 
рәсімдерді қарапайым рәсімдер ретінде жасау 
міндеті тұр. Міндеттер қою, жабдықтарды жо-
балау, алдын ала көрегендік таныту және пайда 
болуы мүмкін қателерге жол бермеу, сондай-ақ 
қателіктерді түзету немесе жұмыс басталғанға 
дейін ондай қателіктерді жою. Еңбекті қорғау 
саласындағы Сіздің көшбасшылығыңыз өзіңізді 
жігерлендіреді және болып жатқан оқиғаларды 
шынайы түсінуге, яғни басқару жүйесіндегі 
кемшіліктерді табуға және түзетуге көмектеседі. 
Бұл қауіпсіздікті арттыруға арналған қосымша 
басымдылық болып табылады. 

Біздің қызметкерлеріміз, біздің мердігерлеріміз 
мен сала бойынша әріптестеріміз бір-біріне 
қамқорлық таныта алатын, егер қауіпті 
жүргізілген жұмыстарды байқап қалса, үндемей 
қалмайтын, ешкім өзіндік көзқарасын айту-
дан қорықпайтын, себебі оның дауысы айқын 
естілетін компания ретінде мойындаған кезде 
біздің жолымыздың дұрыс екендігі осыған дәлел 
бола алады.   

Ашық және шынайы жұмыс істейік, бір-
бірімізді жарақатсыз бизнес-міндеттерімізге қол 
жеткізуге шақырайық.   

Ашық және шынайы болайық, басқа да 
өндірістік мақсаттарға қол жеткізу жолында бір-
біріміздің пікірлерімізді ескерейік.   

«ҚазМұнайГаз» компаниялары тобының  
барлығында еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті 
қорғауды әр адамның жеке ісіне айналдырайық. 

Сауат Мыңбаев,
«ҚазМұнайГаз» компаниялар тобының 

Басқарма төрағасы 

Ембіде инфрақұрылымдық нысан дар-
дың қызмет көрсету деңгейін жақса-

рту бағытында «Тұрғын-үй комитеті» 
құрылған болатын. Жуырда оның алғашқы 
жиыны болып өтті. Оған Компанияның 
өндірістік құрылымдық бөлімшелерінен 
делегат тар –  әр  мұнайгаз  өндіру 
басқармаларындағы жатақханаларда 
тұратын 50-ден астам жұмысшылар, 
кәсіподақ белсенділері, әлеуметтік саясат 
бөлімі мамандары қатысты.

– Бүгінгі күні Компанияның кен орында-
рында жұмысшы жатақханаларын 
жақсартуға және қызметкерлердің 
тамақтануына қолайлы жағдай жасалған. 
Бірақ, уақыт бір орында тұрмайтыны 
белгілі. «Ембімұнайгаз» акционерлік 
қоғамы өндіріске жаңа технология-
ларды енгізіп, жұмысшылардың кәсіби 
біліктілігін арттыруға қомақты қаражат 
бөліп, отандық мұнай-газ саласының көш 
басында тұрған компания ретінде алға 
үлкен міндеттер қойып отыр. Соның бірі 
– ембілік мұнайшылардың әлеуметтік-
тұрмыстық жағдайын одан әрі айтарлықтай 
жақсарта түсу, – деп атап өтті әлеуметтік 
саясат жөніндегі басқарушы директор  
Сәлімжан Нақпаев.

Форум барысында қатысушыларға 
арнап Инфрақұрылымдық нысандарды 
және сервисті басқару департаментінің 
директоры С.Күмісқалиев ЕМГ мұнай-
газ өндіру басқармаларының әлеуметтік 
инфрақұрылымының жағдайы ту -
ралы талдау жұмыстарын ұсынып, 
мұнайшылардың әлеуметтік-тұрмыстық 
жағдайларын  жақсарту бағытындағы 

жоспарларымен бөлісті және сервисті 
жақсарту бағытындағы жұмыстар таны-
стырылды. Соның ішінде, Кенбай кен орны 
бойынша сервистік қызметті аутсорсинг 
жүйесімен бір мердігерге тапсыру пилоттық 
жобасының жұмысы түсіндірілді. Мұның 
басты тиімділігі: Компанияның негізгі 
операциялық қызметінен ауытқымауын 
қамтамасыз ету, мұнай-газ секторындағы 
жетекші компаниялардың тәжірибесін 
тарату, Компания шығындары мен ресур-
старын оңтайландыру, кейбір сатып алу 
рәсімдер тізбегін қысқарту және шағын 
келісімшарттарды бір жүйеге келтіру.

Инфрақұрылымдық нысандарды 
және сервисті басқару департаментінің 
әлеуметтік мәселелер жөніндегі маманы 
Алмас Жұмалиевтің таныстырған презен-
тациясы форумға қатысушылардың жоғары 
қызығушылығына ие болды. Баяндамашы 
Қазақстандағы тамақтандыру ұйымдары мен 
тамақ блогы жұмысының технологиялық 
рәсімдеріне қойылатын жалпыәлемдік 
нормалар мен талаптар жөнінде жан-
жақты баяндап, мекеменің қолданыстағы 
тамақтандыру моделіне талдау жасап, оны 
жақсарту жолдарын ұсынды. Қозғалған 
тақырыптар бойынша қойылған сұрақтарға 
спикерлер тұщымды жауаптар берді. Алдағы 
уақытта тамақтандыру сапасына және 
қызметкерлерге әлеуметтік-тұрмыстық 
қызмет көрсетуге жедел мониторинг жүргізу 
мақсатында инфрақұрылымдық нысандар-
ды және сервисті басқару департаментінің 
жауапты мамандарының байланыс теле-
фондары беріліп, үнемі байланыста болуы 
ұсынылды. 

«тұрғын-үй» комитеті 
делегаттарының алғашқы 

форумы өтті
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уақытша сақтауға арналған стеллаждар 
тексерілді. 

«Доссормұнайгазда» Солтүстік Жолдыбай 
кен орны, Шығыс Мақат мұнай дайындау және 
айдау цехының, газды дайындау учаскесінің, 
өндірісшілік жолдар жағдайларының жұмысы 
тексерілді. Қарсақ кен алаңындағы жаңа жинау 
орындарында, мұнай дайындау пункттерінде 
болып, сағаалды алаңдарын, көлденең ре-
зервуарды және өрт сөндіру жүйесін қарап, 
Ботахан кен алаңындағы мұнай мен газды 
дайындау цехының әкімшілік ғимараты 
және жинау пунктінде де болды. Басқарма 
төрағасы Ә.Жақсыбеков сапар барысында 
еңбек ұжымдарымен жұмыс орындарында 
кездесіп, келешектегі өндірістік жоспарлар, 
әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар, өндірістік 
қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелерін 
талқыға салды.  

«Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасы 
Ә . Ж а қ с ы б е к о в  « Ж ы л ы о й м ұ н а й г а з » , 
«Қайнармұнайгаз» және «Доссормұнайгаз» 
мұнайгаз өндіру басқармаларында болып, 
өндірістік нысандарды аралады. Алдымен ол 
Құлсары қаласындағы жабдықтарды жөндеу 
және жалға беру цехының жұмысымен 
танысты. Сонымен қатар, мұнай мен газ-
ды өндіру, ұңғымаларды жерасты жөндеу, 
зерттеу жұмыстары  цехтарының, арнаулы 
техника мен автокөлік колоннасының, 
жылу, газ, сумен жабдықтау учаскесінің 
және материалдық-техникалық қамту 
қоймасының жұмыстары да назардан тыс 
қалмады.  Ақінген кен орнындағы нысан-
дарды аралаған соң, Басқарма төрағасы 
«Қарашүңгіл Ата» мемориалдық кешенінде 
болып, Компания және бүкіл қазақстандық 
мұнай саласы үшін үлкен маңызы бар 

өндірістік нысандарда болды
мұраны сақтап қалу мақсатында ескерткішті 
қалыпқа келтіру жұмыстарын жүргізуді 
тапсырды. Бұдан кейін жұмыс сапары 
Аққұдық, Қисымбай, Ж.Досмұхамбетов, 
Ақтөбе, Нұржанов және Батыс Прорва кен 
алаңдарында жалғасты. ЕМГ басшысы әр 
өндірістік нысанда цех жұмысшыларымен 
кездесті. Мұнайшылармен еркін әңгімелесу 
к е з і н д е  ө н д і р і с т і к  ж ә н е  ә л е у м е т т і к 
бағыттағы мәселелер көтерілді. Прорва 
кен алаңдары тобындағы ілеспе газды дай-
ындау қондырғысы нысанының, өндірістік 
қызмет көрсету базасының, арнаулы тех-
ника мен автокөлік колоннасының, өрт 
сөндіру бөлімінің жұмыстарын тексерумен 
жалғасты. Бұдан соң Ә.Жақсыбеков «Каспий 
самалы» вахталық поселкесінің жағдайымен 
танысып, демалыс бөлмелерін, асхана, 
мұражай және дәрігерлік кабинетті аралады.  

«Қ айнармұнайгаз»  сапары орта лық 
мұнай жинау паркінің, автокөліктер мен 
жатақханалар үшін арка ғимаратының 
жұмысымен танысумен басталды. Кейін 
Кенбай кен орнындағы Солтүстік Қотыртас 
учаскесінде ІІ су көтергіш сорапты қайта 
жасақтау бойынша атқарылып жатқан 
жұмыстарды бақылап, май қазандары мен 
100 орынды жаңа модульдік жатақхананың 
жағдайымен танысты. Бұдан соң Шығыс Мол-
дабек учаскесіндегі әкімшілік ғимараттың, 
алдын-ала су жіберетін қондырғылардың 
бұрандалы сораптарының жаңа сынақ стендтері 
мен суды жинау және қабат қысымын сақтап 
тұратын резервуардың, жинау орнының, суды 
бөлу пунктінің жұмыстарын бақылады. Со-
нымен қатар, ұңғымаларды жерасты жөндеу 
агрегаты станогының жұмысымен танысып, 
негізгі құралдарды және металл сынықтарын 

«Өзенмұнайгаз» АҚ Жас мамандар кеңесі бас директор 
Бекзат Абайылдановпен кездесті. Кездесуде Жас мамандар 
кеңесінің төрағасы Бауыржан Бәйімбетов есеп беріп, биылғы 
жылдың жоспарымен бөлісті. Кездесуге компанияға қарасты 
16 басқарма директорлары да қатысып, кеңес жұмысына 
қызығушылық танытты.

жастар – өзен кенорнының болашағы 
жүйелі түрде жүзеге асырып отыру үшін 
тұрақты комитет құру туралы нақты ұсыныс 
айтты.

«Келер заман – ой тереңдігі, өре биіктігі 
бәсекесінің заманы. «Кез келген елдің 
болашағын көргің келсе, сол елде тұрып 
жатқан жастардың тыныс-тіршілігіне қара» 
деген сөз бар. Компания болашағы қайрат-
жігері, қуаты мол аса дарынды жастардың 
қолында», – деді Бекзат Абайылданов.

Кездесуде бір топ белсенді жас маман бас 
директордың Алғыс хатымен марапаттал-
ды. Ашық та, нақты пікірлесу, жаймашуақ 
әңгімелесу түрінде өткен шара – басшы мен 
жастар арасын жақындастыра түсті. 

Кездесуде сөз алған «Өзенмұнайгаз» АҚ бас 
директоры Бекзат Абайылданов жастардың 
компания өмірінде алатын орны, маңызы мен 
рөліне тоқталды. Бас директор жастардың білімі 
мен біліктілігін ескере отырып, лауазымдық өсу 

жүйесінің бірыңғай ережесін жасақтау туралы 
Персоналды басқару және дамыту департаменті 
директоры Ермек Көптілеевке тапсырма берді. 

Жастардың рационализаторлық жоба-
ларын өндіріске енгізу, патенттеу істерін 

«ембімұнайГаз» басшысы 
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«Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма төрағасы 
Ә.Жақсыбеков ұжым алдында 2017 жыл-
дың және 2018 жылдың І тоқсанының 
қорытындылары бойынша есеп берді. Есеп беру 
жиналысына басқару аппараты мен өндірістік 
құрылымдық бөлімшелері және цех басшылары, 
департамент басшылары мен қызметкерлері, 
Компания мен басқармалардағы кәсіподақ 
комитетінің жетекшілері қатысты.

«Ембімұнайгаз»  АҚ Басқарма төрағасы Әнуар 
Жақсыбеков атап өткендей, 2017 жылы ЕМГ 2 мил-
лион 840 мың тонна мұнай өндіріп, мұнайды тап-
сыру жоспарын 2 миллион 806 мың тоннаға орын-
дады. 2018 жылдың І тоқсанының қорытындысы 
бойынша мұнай өндіру мен тапсыру көлемі 
жоспарлы көрсеткіштерге сай келіп отыр. Әрине, 
Компанияның басты міндеті жұмысшылардың 
өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігі. Ембіде 
өткен жылы 3 бақытсыз жағдай орын алған. Атап 
айтқанда, «Қайнармұнайгаз» МГӨБ-де жер асты 
жөндеу бригадасының операторы А.Жұмағазиев 
қауіпсіздікті сақтамағандықтан ажал құшты, 
Атырау-Астрахань тас жолы бойында жол-көлік 
оқиғасы болып, ЕМГ мамандары жарақат алды, 
ӨТҚжЖК электромонтері И.Ахтлеуов аяғынан 
ауыр зақымданды. 

– Компанияда өндірістік қауіпсіздіктің 
сақталуы – біз үшін басты мәселе. Компа-
ния үшін жұмысшының өмірі мен саулығы 
маңызды. Өндіріс қауіпсіздігіне тек қауіпсіздік 
техникасы жөніндегі инженерлер ғана емес, 
қызмет көрсетуші техникалық персоналдан 
бастап, бірінші басшыға дейінгі әр қызметкер 

өндірістің келешеГі – ерен еңбекте
ерекше мән беруі керек, – деп баса айт-
ты ЕМГ басшысы. Компанияда 2017 жылы 
өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбек қорғау 
бойынша 13 түрлі, ал еңбек қорғау шаралары 
бойынша 15 түрлі жұмыс пен қызмет түрлері 
белгіленіп, сол жұмыстарды атқаруға бөлінген 
қаражат толықтай игерілген. Атап айтқанда, 
өрт қауіпсіздігі мен нысандарды өрттен 
сақтау, өндірістік нысандарды апат-құтқару 
қызметтерімен қамтамасыз ету, цехтар мен 
учаскелер арасында үздік жұмысқа, өндірістік 
мәдениетті дамытуға бағытталған байқаулар 
өткізу шаралары. Қоршаған ортаны қорғау сала-
сында ластанған жерлерді өңдеу, экологиялық 
мониторинг, өндірістік қалдықтарды жою, т.б. 
жұмыстар да өз дәрежесінде жасалған.  

Компания бойынша бірқатар бизнес-
үдерістерді оңтайландыру бағытында да 
үлкен жұмыс жүруде, ондағы мақсат – еңбек 
өнімділігін арттырып, жұмысшылардың 
еңбегін жеңілдету. Соның ішінде материалдық-
техникалық қамту, жабдықтарға техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу, транспортпен 
қамтамасыз етудің тиімділігін арттыру бойын-
ша да қарқынды жұмыстар жүргізілуде. 

2018 жылы Компания алдына мұнай өндіру 
көлемін 2 895,0 мың тоннаға жеткізу, мұнай 
өндіру көлемін арттыру мақсатында жаңа 40 
ұңғыманы іске қосу, 290 ұңғымаға күрделі 
жөндеу жасау, күрделі құрылыс жұмыстарын 
жүргізу, т.б. көптеген міндет қойып отыр. 
«Әрине, ол жетістіктерге жету үшін бірлесе 
жұмыс жасау қажет», – деді Басқарма төрағасы 

Ә.Жақсыбеков. Баяндама барысында өндіріс 
қызметінің 2017 жылғы және 2018 жылдың І 
тоқсанындағы қорытындысы тыңдалғаннан 
кейін, мұнай-газ өндіру басқармаларына және 
басқару аппараты департаменттеріне қатысты  
барлық бағыттағы өндірістік қызметтер жан-
жақты қаралып, анықталған проблемалардың 
шешілу жолдары сараланып, барлық сауалдар 
бойынша жетекшілік ететін басшыларға нақты 
тапсырмалар берілді.

– Бүгінгі таңда ЕМГ өз жұмысшыларының 
кәсіби дамуына барлық жағдай жасап, 
бәсекеге қабілетті еңбекақымен және маңызды 
әлеуметтік пакетпен қамтамасыз етуде. 2017 
жылы Компанияның 5 мыңға жуық жұмысшысы 
міндетті курстық оқудан, 974 қызметкер жұмыс 
мамандықтары бойынша даярлау және қайта 
даярлау курстарынан өтіп, 478 адам кәсіби 
біліктіліктерін арттырды. Ауыр еңбекті қажет 
ететін жекелеген мамандықтар бойынша 
мұнайшыларды әлеуметтік қолдау аясында 
2017 жылы қолданыстағы «Мерзімінен бұрын 
зейнеткерлікке шығу» ережесіне өзгертулер 
енгізіліп, 58 жастан ай сайынғы еңбекақысынан 
48%-50% көлемінде 5 жылға дейін жәрдемақы 
алып отыруға мүмкіндік берілді. Ал, әлеуметтік 
пакетке келер болсақ, 2017 жылы Компания 
«2017-2021 жылдарға арналған Ұжымдық 
шартқа» сәйкес, 3,9 миллиард теңгеден артық 
көлемінде өз қызметкерлерінің алдындағы 
міндеттемелерін орындады. Бұған жыл 
сайынғы еңбек демалысына қоса сауықтыру 
төлемдері, баланың дүниеге келуіне байланы-

сты бір реттік төлемдер, құрметті демалысқа 
шығу, жүктілік пен бала тууға байланысты 
төлемдер, қызметкерлер мен олардың от-
басы мүшелерін медициналық сақтандыру, 
ата-аналардың балаларының демалысы 
үшін сауықтыру лагерьлеріне жұмсалатын 
шығындары, компанияның зейнеткерлерін 
қолдау мақсатындағы әртүрлі төлемдер және 
тағы басқалар кіреді, – деді Ә.Жақсыбеков. 
Келісімшарт міндеттемелеріне сәйкес Ком-
пания Атырау облысының инфрақұрылымын 
дамытуға белсенді қатысып келеді. Жыл 
сайын бұл мақсатта облыстық бюджетке 
қаражат аударылуда. 2017 жылы әлеуметтік 
жобаларды: орта мектептер, балабақшалар, 
мәдениет үйлері, дене шынықтыру-сауықтыру 
кешендері, фельдшерлік-акушерлік пункт 
және басқа да нысандар құрылыстарын 
қаржыландыру үшін 755 миллион теңге 
қаражат бөлінді. 

– «Ембімұнайгаз» – тарихы тереңде жатқан, 
материалдық-техникалық базасы бірнеше жыл-
дар бойы қалыптасқан компания. Жаңа техно-
логияларды өндіріске енгізіп, жұмысшылардың 
кәсіби біліктіліктерін арттыруға қомақты 
қаражат бөліп, отандық мұнай-газ саласын-
да көш бастап тұрған компаниялардың бірі 
ретінде кәсіпорын өз алдына мұнайшылардың 
әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларын жақсарту 
бойынша жаңа міндеттерді қойып отыр. Ембінің 
келешегі кемел болуы үшін әрқайсысымыз 
бірігіп, жүйелі еңбек етуіміз керек, – деді сөзінің 
соңында Компания басшысы.   

«Ембімұнайгаз» АҚ қоғаммен байланыс 
қызметі осы жылдың ақпан-наурыз айлары 
аралығында Компанияға қарасты өндірістік 
құрылымдық бөлімшелер мен басқару ап-
параты жұмысшылары арасында «МЕН 
– ЕМБІЛІКПІН» ұжымдық шығармашылық 
байқауын жариялаған болатын. Байқаудың 
мақсаты – Компаниямыздың жұмысшылары 
арасынан шығармашылыққа жақын адамдар-
ды анықтау, жұмыс күндері туралы қызықты 

«мен – ембілікПін»
шығармашылық байқауының қорытындыСы жарияланды

әңгімелерді тыңдау, әр ұжымның ішкі жағдайын 
сезіну, өндіріс үдерістерін, қауіпсіздік техни-
касы мен әлеуметтік-тұрмыстық жағдайды 
жақсарту жөніндегі ұсыныстар мен жаңа иде-
яларды тыңдау. 

Компанияға қарасты басқармалардың, 
Б а с қ а р у  а п п а р а т ы н ы ң  к е з  к е л г е н 
жұмысшысына байқауға қатысуға мүмкіндік 
беріліп, ұсынылған шығармашылық жұмыстар 
әртүрлі жанрда – мақала, эссе, репортаж, 
фоторепортаж, сурет, бейнеролик түрінде 
қабылданды. Нәтижесінде, байқауға 23 
еңбек келіп түсті.  «Ембімұнайгаз» АҚ 
қазылар алқасының шешімімен жүлдегерлер 
анықталып, марапатталды.  

Айта кететін жайт, байқау 4 номинация 
– «Ұжымым – менің мақтанышым», «Менің 
әріптесім – тамаша жан», «Мен таңдаған 
кәсіп» және «Ембідегі жаңа технологиялар» 
бойынша жарияланған болатын. Соңғы ата-
лым бойынша түскен екі шығармашылық 
еңбекте тақырып толық ашылмағандықтан, 
бұл номинацияның жүлделі орындары 

анықталмады. Ал, «Мен таңдаған кәсіп» номи-
нациясына материалдардың көп түсуіне байла-
нысты жүлделі 3 орыннан бөлек ынталандыру 
сыйлықтары бөлінді. Сонымен қатар, байқауға 
белсенділікпен қатысқан «Қайнармұнайгаз» 
(7 еңбек) және «Жылыоймұнайгаз» МГӨБ 
ұжымдарын (6 еңбек) Алғыс хатпен марапат-
тау ұйғарылды. 

І  н о м и н а ц и я  –  « Ұ ж ы м ы м  –  м е н і ң 
мақтанышым» бойынша: «Қайнармұнайгаз» 
МГӨБ ұңғыларды жерасты жөндеу цехының 
ұжымы; «Қайнармұнайгаз» МГӨБ Кенбай 
МГӨС қабат қысымын ұстау бөлімшесінің 
механигі Асылан Жолаев;  «Қайнармұнайгаз» 
МГӨБ қолданыстағы құрал-жабдықтарды 
жөндеу және прокаттау бөлімшесінің 
шебері Нұркен Жамалов; ІІ номинация - 
«Менің әріптесім – тамаша жан» бойынша: 
«Ембімұнайгаз» АҚ Жаңа техника және тех-
нология департаментінің директоры Рауан 
Сабиров; «Жылыоймұнайгаз» МГӨБ Терең-
өзек мұнай өндіру цехының қабат қысымын 
қолдау операторы Гүлбағыт Испанғалиева. ІІІ 

номинация – «Мен таңдаған кәсіп» бойынша: 
«Доссормұнайгаз» МГӨБ әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі 2-категориялы маман Жанат Ары-
станова; «Ембімұнайгаз» АҚ мұнай және газ 
өткізу департаменті директорының орынба-
сары Елена Маврешко; «Жылыоймұнайгаз» 
МГӨБ, студент-стажер Тұрсынгүл Жантілеуова 
ж е ң і м п а з  а т а н д ы .  С о н ы м е н  қ а т а р , 
«Қайнармұнайгаз» МГӨБ еңбекке ақы төлеу 
және қызметкерлерді басқару бөлімінің еңбек 
жөніндегі 1-категориялы экономисі Нұрсұлтан 
Елеусінов; «Ембімұнайгаз» АҚ күрделі құрылыс 
департаменті ынталандыру дипломын иеленді. 
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Мұнайшылардың өндірісте қолайлы 
жағдайда еңбек етуіне жағдай жа-
сау жылдан жылға жақсарып келеді. 

Осыдан ширек ғасыр бұрынғы кезеңдегі 
ахуалмен бүгінгі жағдайды салыстыруға 
келмейді. Өндірістік әлеуметтік жағдайды 
жақсарта түсу Қоғам басшылығының ешқашан 
күн тәртібінен түскен емес. Алға қойған осы 
мақсатты жүзеге асыру үшін «Ембімұнайгаз» 
АҚ-ның басқарма төрағасы Әнуар Жақсыбеков 
әлеуметтік нысандармен тікелей айналысатын 
департамент құру керек деп шешті. Бұл мақсат 
бұған дейін әлеуметтік мәселелермен айналы-
сып келген әлеуметтік саясат департаментін 
екіге бөлу негізінде жүзеге асты. Осылайша 
жаңа «Инфрақұрылымдық нысандарды және 
сервисті басқару» департаменті өмірге келді. 
Бұл жаңа құрылым алға қарай қай бағытта 
жұмыс жасамақ, қандай мәселелерді жүзеге 
асырады? Сол туралы департамент директо-
ры Күмісқалиев Сансызбай Асылбайұлымен 
сұхбаттасқан едік.

– Сансызбай Асылбайұлы, жаңа департа-
мент қандай бағытта жұмыс жасайты-
нын, мақсатын түсіндіріп өтсеңіз?

– «Ембімұнайгаз» АҚ-ы қазақ мұнайының 
қара шаңырағы десек, оның иелігіндегі 
игеріліп жатқан кен орындарының саны 42. 
Осынша өндірістің басын біріктіріп отырған 
4 мұнай газ басқармасында 45 жатақхана, 38 
асхана бар. Бүгінгі күнге дейін осы нысандар-
ды дамытуда айтарлықтай істер тындырыл-
ды. Олардың күрделі жөндеуі, жиҺаздармен 
жабдықталуы, тұрмыстық техникалармен 
қамтылуы, аумақты көгалдандыру секілді 
толып жатырған жұмыстар жүйелі жүргізілді. 
Ең басты мақсатымыз – жұмысшыларға өндіріс 
басында жағдай жасау десек, ол міндеттер 
орындалды. Бірақ, уақыттың бір орнында 
тұрмайтындығын ескерсек, жасалып отырған 
жұмыстардың сапасын арттыру, әрі тиімді 
басқару қажеттігі күн сайын сезіліп отырды. 
Басшылық уақыт талабын қолдап, жаңа депар-
тамент ашуға қолдау білдірді. Департаменттің 
атауы айтып тұрғандай,  біз  а лдымен 
инфрақұрылым мен сервисті басқарамыз. Ком-
панияда Еңбек шартына сай жұмысшыларға 
әлеуметтік пакет қарастырылғаны белгілі, 
яғни, еңбек демалысы, шипажайларға жолда-
ма, медициналық сақтандыру, балаларының 
жазғы демалысы, т.б. Сонымен қатар олар 
өмірінің жарты бөлігін жанұясынан алшақ 
жатқан өндіріс басында өткізетін жандар. 

СанСызбай күміСқалиев:

Сондықтан, жатақхана, асхана жұмысы, 
әлеуметтік қызметтің қай түрінің де талапқа 
сәйкестігі маңызды. Негізі, еліміздегі шетелдік 
компанияларда әлеуметтік мәселе қашан да 
өндірістен кейінгі бірінші орында тұрады. Біз 
де осы бағытты қолдаймыз. Оған жауапсыз 
қарауға болмайды. Өйткені ол сан қырлы, сан 
салалы және аса жауапты қызмет. 

– Департамент жұмысын қандай істермен 
бастап жатырсыздар?

– Біздің мақсатымыз инфрақұрылымды 
дамыту болғандықтан, алдымен барлық 
жатақхана, асханалардағы жағдаймен таны-
сып көрдік. Тарата айтар болсақ, жұмысшылар 
тұрып жатқан жатақхананың жағдайы, төсек 
орны, аяқ-киім сақтайтын, киініп-шешінетін 
орын, демалыс бөлмелері, жиһаздың жай-күйі, 
тренажер залдары, ғимараттың сыртқы-ішкі 
келбеті, ауланың тазалығы мен абаттандыры-
луы, асханада тамақ пен тамақтану сапасы, 
ыдыс-аяқтардың жуылуы, тағамдардың тасы-
малдануы, санитарлық талапқа сай сақталуы, 
т.б. көптеген мәселелер. Егер шетелдік ком-
паниялар тәжірибесіне сүйенсек, осы аталған 
қызметтердің барлығын бір компанияның 
басқаруына тапсырады. Осылайша талап та, 
сұраныс та бір компаниядан болады. Біз толып 
жатырған қызметтер үшін бірнеше мемлекеттік 
сатып алулар санын тек біреуге қысқартамыз. 
Жасыратыны, Қоғам бойынша мұндай жұмыс 
бірінші рет қолға алынғалы тұр. Егер біз 
оған қол жеткізсек, жұмысшылар жағдайы 
бұрынғыдан да жақсара беретініне сенім мол. 
Жаңа департаменттің бақылауында жатақхана, 
асханалардан өзге орталық аппараттың 
ғимараты да бар. Біз осы ғимараттың өрт 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өрт сөндіру 
жүйесін басқару, төтенше жағдайда адамдарды 
эвакуациялау жолдарын талапқа сай қалыпқа 
келтіруіміз қажет, себебі, жоғарыда айтылған 
жұмыста жүрген әрбір қызметкердің отбасына 
аман-есен қауышуы басты мақсатымыз болып 
қала береді. Бөлмелердің салқындату мен жы-
лыту жүйесін реттеу, қызметкерлер демалатын 
орын қарастыру, олардың жайлы демалуына 
қолайлы жағдай туғызу секілді т.б. жоспар-
ларымыз бар. Сондықтан осы жұмыстарды 
жаңаша бастап, қолға алу міндеті тұр. Соған 
кірісіп жатқан жайымыз бар...

– Иә, оны офистің кіре берісін жаңарту 
бағытындағы бастамаларыңыздан көре 
бастағандаймыз?..

– Айтуыңыз орынды, ол жұмысымыз сәтті 
жүзеге асты деуге болады. Қай мекеменің 
де кіре берісі – оның айнасы іспетті. Оның 
үстіне жүз жылдан артық уақыт мұнай өндіріп 
жатқан «Ембімұнайгаз» секілді отандық 
компанияның кіре берісі  келушілерге 
ыңғайлы, ашық-жарқын болуы тиіс. Мұнда 
күніне жүздеген адам, компания өкілдері 
әр түрлі жұмыстарымен келеді. Сол себепті 

арнайы ресепшн жасақтап, оған қазақ, орыс, 
ағылшын тілін жетік меңгерген екі жас ма-
манды аутсорсинг жүйесімен жұмысқа алдық. 
Олар қонақтарға қалтқысыз қызмет көрсетеді. 
Одан келген қонаққа қызмет көрсету сапасы 
әрі компания беделі арта түседі. Мекемеге 
келген әр адам өзіне қолайлылық болғанын 
қалайды. Отыратын, күтетін, сөйлесетін орын 
болмаса, ішінде үлкені бар, кішісі бар, шаршап, 
мазаланатыны сөзсіз. Сондықтан арнайы кең 
холл жасақтап, онда бірнеше жұмсақ кресло 
мен шағын аласа үстелдер қойылып, келген 
адам ЕМГ мамандарымен сол жерде кездесіп, 
сөйлесе алатындай мүмкіндік жасалды. Бүгінде 
келушілер мен біздің мамандарымыз сол жер-
де жұмыс бабындағы істері жөнінде сөйлесе 
алатын жағдай қалыптастырдық. Сонымен 
қатар, сегіз қабатты және бірнеше қанатқа 
бөлінген үлкен офиске кірген адам адасып 
жүрмес үшін, департаменттердің қай қабатта 
екені көрсетіліп жазылған бағыттамалар, 
кабинеттерді нөмірлеу жүргізілді.

– Ал, өндірістегі әлеуметтік нысандарды 
қандай жаңалықтар күтіп тұр?

– Бұл енді басты бағытымыз. Жоғарыда 
айтқанымдай, бүгінгі күні жатақханалар 
мен асханаларға, олардың қызмет көрсету 
сапасына қатысты сұрақтар көп. Ол үшін осы 
жұмыстардың бәрі бір қолдан шығатындай 
етіп, аутсорсингке, бір ғана мердігерге беруді 
ойлап отырмыз.Қазір мақтанышпен айтуға бо-
лады, «Ембімұнайгаз» АҚ-ы «ҚазМұнайГаз» ҰК 
компанияларының арасында алғашқылардың 
бірі болып цифрлау жұмыстарын бастады. Ол 
бүгінде басқа мекемелерге үлгі ретінде ақпарат 
құралдарында насихатталып отыр. Әлеуметтік 
саланы дамытуда да осындай деңгейге жетіп, 
үлгі боларлықтай компаниялар қатарына 
қосылу ойда бар. Әзірге ол тәжірибе жүзінде 
«Қайнармұнайгаз» МГӨБ-на қарасты «Кенбай» 
кен алаңындағы жатақханалардан басталмақ. 
Вахталық қалашықтағы №1,2,3 жатақхананың 
іші мен сырты күрделі жөндеуді қажет етеді. 
Сыртқы киімді кептіру орны санитарлық-
эпидемиялық талапқа сай ету, өрт қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету. Су, кәріз желісі, вентиляция, 
жабдықтар, тазалық бойынша да атқаратын 
жұмыстар көп. Ауыз су диспенсерлеріне де-
зинфекция жүргізу, төсек орын сақталатын 
инвентарлық бөлмелерді қалыпқа келтіру секілді 
жұмыстар күтіп тұр. Вахталық поселоктегі 
Еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы, 
санитарлық бағытта да пысықтайтын жұмыстар 
көп. Соған сәйкес, осы жұмыстардың бәрін бір 
компанияға беріп, сол бір ғана компаниядан 
сұрасақ дейміз. Егер жақсы нәтиже берсе, осы 
тәжірибені барлық жатақханаларға таратамыз. 
Кенбайда бұл жұмыстар биылғы жылдың 2-3-ші 
тоқсанында басталады деп күтілуде. 

– Басқа жатақханалар бұрынғыша қала 
бере ме?

– Міне, осыны болдырмас үшін ЕМГ 
б а с қ а р у  а п п а р а т ы н д а  ж ә н е  б а р л ы қ 
құрылымдық бөлімшелерде «Тұрғын-үй 
комитетін» құрудамыз. Оның құрамы сол 
жатақханаларда жататын, қызметін пайдала-
натын жұмысшылардан тұрады. Сол өкілдер 
кемшіліктерді анықтап, бүркеліп жата бермес 
үшін, бізге тікелей шығып отырады. «Сын 
түзелмей, мін түзелмейді» демей ме? Біз өз 
тарапымыздан бақылау жасап, орын алған 

олқылықты жедел шешу қамын жасаймыз. 
Мердігерлерге деген талап та қатаяды, оларды 
босаңсытып қоя алмаймыз. Талап деңгейінде 
жұмыс жасауға міндеттейміз. Ол бастама-
мыз алғашқы қадамын жасап та үлгерді. 
Біз жуырда басқармалардан ұсынылған 
делегаттардың қатысуымен алғашқы Форумды 
өткіздік. Бұл басқосуға жұмысшылардан өзге 
басқармалардың кәсіподақ басшылары да 
қатысты. Жалпы жұмысшылар тарапынан біз 
үлкен қолдау таптық.  

– Ал, мұнайшыларды тамақтандыру 
бағытында не өзгеріс болады?

– Бұл бағытта кемшіліктердің бары рас. 
Бірақ біз әзірге қазіргі мердігер компаниямен 
осы мәселені талқылауды көздеп отырмыз. 
Тағам түрлері сан алуан болуы тиіс. Бұл жерде 
тағамдардың тасымалдануы, сақталуы, дай-
ындалуы, қауіпсіздігі сынды мәселелер бар. 
Ең бастысы СанПин және НАССР ережелері 
мен талаптарын сақтау қажет. Тіпті ыдыс-
аяқты жуудың да өз талабы бар. Соған сәйкес, 
басқа компаниялардың тәжірибесімен танысу 
мақсатында «Ембімұнайгаз» АҚ-ның барлық 6 
құрылымдық бөлімшесінің әлеуметтік бөлім 
басшылары мен мамандары Карабатандағы 
вахталық қалашықта болып, ондағы мердігер 
мекемелердің басқаруындағы жатақхана, ас-
хана жұмыстарымен танысып, жақсы әсерде 
оралды. Енді біз де жұмысшыларға қызмет 
көрсетуді жақсартуға жұмыстануымыз керек.   

– Айтпақшы, Сіз де өңірдегі бірқатар 
шетелдік компанияларда қызмет еттіңіз 
ғой. Олардың бұл саладағы тәжірибесі бізге 
үйлесе ме?

– Әрине, үйлеседі. Біз Атырауда еңбек 
етіп жатқан шетелдік компаниялармен иық 
тірестіре алатындай дәрежеде боламыз, ол 
тек мұнай өндіру емес, әлеуметтік салаға да 
қатысты. Оларда сервис саласына ерекше 
көңіл бөлінеді. Жұмысшыға деген көзқарас 
мүлдем бөлек, барлық жағдай жасалады, 
есесіне талап та күшті. 

– Тағы қандай жоспарларыңыз бар?

– Басқарма төрағасы А.Жақсыбековтың 
қолдауымен биылғы жылы қазақ мұнайының 
бастауы – Қарашүңгіл кен орнына «Қарашүңгіл 
Ата мемориалдық кешенін» жаңа дизайнда 
жаңартқымыз келіп отыр. Бұл ер есемін ел 
есінде сақтау, жастарға, кейінгі буынға өнеге 
әрі мұнай бұрқағы алғаш атқылаған жерге 
ескерткіш болмақ. Прорвадағы мұражайды 
қайта жаңартуымыз қажет. Бас кеңсе 
жанындағы мәңгілік алау паркін де қайта 
жаңартып, қала адамдарының демалатын бір 
демалыс аймағына айналдырғымыз келеді. 
Сонымен бірге бас кеңсе алдындағы фонтан 
жұмысын жаңарту, қаланың көрікті жерлерінің 
біріне айналдыруды көздеп кеңсе айналасына 
өзгешелеу көгалдандыруды жүзеге асыруда-
мыз. Офисте шай ішетін орындар, кафетерий, 
сөйлесу, пікірлесу алаңдарын жасақтау да 
ойда бар. Ал құрылымдық бөлімшелердегі 
жатақханаларды басқаруды бір стандартқа 
сәйкестендіруді қарастырып отырмыз. Бұл 
жұмыс жасауға да, талап етуге де ыңғайлы. 
Қысқасы, жұмыс көп, соларды көпке созбай 
жүзеге асыру бүгінгі міндетіміз.

– Әңгімеңізге рахмет, жұмыстарыңыз 
жемісті болсын! 

жұмысшыға барлыҚ жағдай 
жасалады, есесіне талаП та күшті

Күмісқалиев Сансызбай Асылбайұлы – 1965 жылы атырау облысы, жылыой ауданы, 
Сарқамыс ауылында мұнайшы отбасында туған. мамандығы – заңгер, экономист. ұзақ 
жылдар нкок, аджип кко, теңізшевройл мекемелерінде инфрақұрылым, сервис, 
логистика саласында менеджер, директор лауазымдарында еңбек еткен. Соңғы бес 
жылда америка, канада, дубай, польша, ұлыбритания елдерінде тәжірибеден өткен. 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерін еркін меңгерген. 
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мын. Мазмұнды, мағыналы өмір сүрдім деп 
есептеймін. Шаруамды еңбекпен үйлестіріп, 
тұрмысымды түзедім. Компанияға ешқандай 
өкпем жоқ. Еңбегім еленіп, талай марапатқа 
ие болдым. Бейнетіміздің зейнетін көру 
үшін құрмет демалысына шығып барамыз. 
Мерекелік көңіл-күй сыйлап, марапат-
тап жатқан басшылыққа Алланың нұры  
жаусын!  

Өзенмұнайгаз   АҚ

«Өзенмұнайгаз» 
АҚ қызметкерлерін 
зейнеткерлік демалысқа 
салтанатты жағдайда 
шығарып салды. 
Кенорынның игерілуіне өз 
үлестерін қосқан мамандарға 
Компания басшылығы үлкен 
құрмет көрсетті. 

Құрмет иелеріне арналып қаладағы «Ата-
мекен» мейрамханасында ақ дастархан 

жайылды. Шақырылған 256 адамның 200-ден 
астамы мекемеде қызмет етіп, әр жылдары 
зейнеткерлікке шыққандар, ал қалғаны жуық 
арада көп жылдық еңбектерінің құрметті дема-
лысына аттанып бара жатқан мамандар болды. 

«Өзенмұнайгаз» АҚ кәсіподақ комитетінің 
төрағасы Наурыз Сақтағанов: «Сіздер мұнай 
өндірісіндегі қызық та қиын күндеріңізді артқа 
тастап, зейнеткерлікке шығып бара жатыр-
сыздар. Компанияның өрлеу кезеңдерінен 
Сіздердің қолтаңбаларыңызды анық танимыз. 
Бүгінгі күні Сіздерге мықты денсаулық, ұзақ 
өмір және шаңырақтарыңызға қуаныш пен 
шаттық тілейміз», – деп ізгі ниетін білдірді.

Ұзақ жылғы абыройлы қызметтері үшін 
зейнеткерлікке шығып бара жатқан бір топ 
мұнайшыға Компания тарапынан Алғыс хат-
тар мен «Технодом» сауда үйінің сертификатта-
ры табысталды. Әр зейнеткердің құшағы гүлге 
толды. Сондай-ақ, барлық зейнеткерлерге 
сыйлықтар табыс етілді. Олар да өз тараптары-
нан разылықтары мен ақ тілектерін жаудырып 
жатты. Ырзық-несібесін осы компаниядан 
табуға жазған әр жан еңбектерін бағалап, 
құрметпен шығарып салып жатқан компа-

шүкіршілік айтамын. Компания басшылығына 
алғысым шексіз. Адамды өрге бастыратын 
еңбек қана. Өзен кенорнының болашағы 
жарқын болып, өсіп-өркендей берсін деген 
тілек айтамын.

Қанатбай Өтепбаев,
«Өзенмұнайгаз» АҚ, МӨҚжТКЖБ, №1 
дәнекерлеу цехы бастығының орынбасары:
– Мен өмір бойы өзімнің талабыммен, 

адал еңбегіммен нан тауып жеген адам-

мұнайшы зейнеткерлер!
сіздерГе мың алғыс – 

ния басшылығына ризашылығын білдірді. 
Ұжымның мұнай өнімінің жоспарын орындап, 
алға қойған мақсаттарға қиындықсыз жете 
беруіне тілектестік білдірді. 

Жина лған көпшілікке  жаңаөз ендік 
өнерпаздар ән, күйден шашу шашты. 

Сейітхан ҚАдыров,
« Ө з е н м ұ н а й г а з »  А Қ ,  Т Т Б  а в т о бус 
жүргізушісі
– Мен 38 жыл бойы ТТБ автобус жүргіздім. 

Ұжымға бауыр басып қалғаным соншалық, 
еңбек демалысына кеткенде кәдімгідей 
сағынып көрісемін. Зейнеткерліктің де 
өзіндік артықшылығы бар деп ойлаймын. 
«Адам өткен күндерімен күліп қоштасады» 
деген сөз бар емес пе? Еткен еңбегіміз бен 
төккен терімізді ескеріп бізге мерекелік 
дастарқан жайып, құрмет демалысына салта-
натты түрде шығарып салып жатқан компания 
басшылығына алғыстан басқа айтарымыз жоқ. 

рәзия Түлкібаева,
«Өзенмұнайгаз» АҚ, №1 МГӨБ сораптар 
станциясының машинисі
– Менің әкем Смағұл Түлкібайұлы Өзен ке-

норнын алғашқы игерушілердің бірі. Ол киелі 
түбекке 1962 жылы келіп қоныстанған бола-
тын. Мен де мұнай саласында 40 жыл үзбей 
жұмыс жасап, бүгін аман-есен зейнеткерлікке 
шығып тұрған жайым бар. Аллаға мың да бір 

Өзенмұнайгаз» АҚ өз қызметін Қазақстан 
Республикасы Конституциясының және 

қолданыстағы заң талаптарының аясында 
ұйымдастырады. 

Компанияда күнделікті атқарылатын 
қызметтердің, жасалатын жұмыстардың, 
қабылданатын шешімдердің қолданыстағы заң 
талаптарына сәйкес болуын қамтамасыз ету, 
Құқықтық блок яғни, Құқықты қамтамасыз 
ету департаментінің еншісінде. 

Компанияның заң талаптарына сәйкес 
жұмыс жасауы және оның күнделікті іскерлік 
қатынастарда көрініс табуы – Компанияның 
болашағына және өсіп-өркендеуіне кепілдік 
боп табылады.     

Мұндай кепілдік, тек қана жоғары деңгейдегі 
кәсіби маман иелері – заңгерлермен іске асы-
рылады.  

Мемлекеттік бақылау, қадағалау, құқық 
қорғау, сот органдарында Қоғамның заңды 
құқықтары мен мүдделерінің тиісті деңгейде 
қорға луы және Компанияға қатыс ты 
мәселелердің оң шешімін табуы, департамент 
заңгерлерінің жоғары кәсіби қабілеттігін 
дәлелдейтін бірден-бір көрсеткіші екені даусыз.

Компанияның құқықты қамтамасыз ету 
департаменті, әлемдік компанияның Құқықтық 
блогы сияқты – өндірістік-шаруашылық 
жұмыстар бойынша корпоративтік шешім 
қабылдау барысында туындайтын құқықтық 

жағымсыз әрекеттердің алдын-алатын – 
тәуекел менеджері ретінде әрекет етеді. 

Департамент заңгерлері, Қоғамның барлық 
салаларының қызметтері бойынша құқықтық 
көмек көрсетіп, шешім қабылдауға өз септігін 
тигізуде.

Жұмыс барысында заң нормаларының 
бір-біріне қарама-қайшылығы туындаған 
жағдайда, департамент жұмыскерлері, тиісті 
құзіретті мемлекеттік органдар арқылы  
заңнамалық актілерге өзгерістер мен 
толықтырулар енгізуге ұдайы атсалысады.

Сондай-ақ, жекелеген еңбек дауларының 
бейбіт түрде шешілуін қамтамасыз ету, Қоғам 
мен кәсіподақ жұмыскерлеріне заң нормала-
рын түсіндіру мен жеткізу жұмыстары тұрақты 
түрде жолға қойылған.     

«Өзенмұнайгаз» АҚ дербес заңды тұлға 
болып, өз қызметін бастағаннан бері, депар-
тамент мамандарының тынымсыз еңбегінің 
нәтижесінде Қоғамға елеулі кіріс келтіріп қана 
қоймай, Қоғамның беделін  республикалық 
деңгейге көтерді, дәлірек айтсақ;  

1.  Соңғы бес  жыл ішінде  Құқық ты 
қамтамасыз ету департаменті тарапынан 
сын-талап жұмыстарын жүргізу нәтижесінде, 
Қоғамға 6 млрд.  теңгеге жуық пайда 
келтірілді.

2. Өткен жылдары мемлекеттік бақылау 
және қадағалау органдарының Қоғамға 
қатысты қолданған құны: бірнеше жүздеген 
миллиардтар құрайтын айыппұлдарды, сот 
органдары арқылы Департамент заңгерлері 
жоққа шығарды.     

3. Соңғы 30-40 жыл ішінде шешімін таппай 
қордаланып қалған Қоғамның контрактілік 
аумағынан тыс орналасқан тарихи мұнай 
қалдықтары,  сот шешімі арқылы иесіз деп 
танылып, коммуналдықтан республикалық 
меншікке өтті ал, Қоғамның контрактілік 
аумағындағы тарихи мұнай қалдығының 
заңдық мәртебесі сот шешімімен анықталды. 

Қ о ғ а м д а ғ ы  Қ ұ қ ы қ т ы қ  б л о к т ы ң 
ұйымдастыруымен атқарылған ауқымды 
жұмыс нәтижесінде,  соңғы жылдары 
мемлекеттік бақылау және қадағалау органда-
рынан және сыртқы Ықтимал өнім берушілер 
тараптарынан Қоғамға қолданылатын күрделі 
айыппұлдар мен арыз шағымдар саны күрт 
азайып, қазіргі таңда ондай күрделі фактілер 
жоқ десе де болады. 

Қоғамға қарасты 28 құрылымдық және 17 
өндірістік құрылымдық бөлімше қызметтерін 
Департамент тарапынан құқықпен қамтамасыз 
ету жұмыстары күнделікті және тұрақты 
жүргізілуде. 

Қоғам және заң
« «

«
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Жы л ы о й  ө ң і р і н і ң  Ж а р ш ы қ  ау ы -
лы орта мектебінен түлеп ұшқан 

Елеусін Боқыбайұлы Бисенов Алматы тау-
кен-техникалық институтының геология 
факультетін инженер-геолог мамандығы бой-
ынша тәмамдады. Бұл 1959-1965 жылдардың 
аралығы болатын. Оқу бітіріп келген жылы 
Құлсарыдағы «Қазмұнайбарлау» бұрғылау 
кеңсесінде коллектор, геолог, аға геолог 
міндеттерін абыроймен атқара жүріп, қазіргі 
«Жайықмұнайгаз», «Жылыоймұнайгаз» 
мұнай-газ өндіру басқармаларындағы Мар-
тыши, Прорва кен орындарының игерілуіне 
үлес қосты. Сол кездері аталмыш кеңсенің 
бастығы Кемелов Аққуан, бас инженері 
Есенов Зайлағи және бас геологы Әлжанов 
Айтбайлармен бір сапта қызмет етті. Еділ 
мен Жайық - қос өзен аралығындағы кенішті 
игеру экспедициясындағы уақыттарын еске 
алған Елеусін аға сол кездердегі Мартыши 
учаскесінің бастығы Үсібалиев Латип, гео-
лог Шеркешбаев Нұр, Прорва учаскесіндегі 
бастығы Қуанғалиев Бақтығали, геологтар 
Амангельдин Сәлкен, Тлеубаев Мырзабай 
ағаларды өзінің өндірістегі алғашқы ұстаздары 
ретінде санайды. Бұрғылау ісінің шеберлері 
Қалымбетов Бақтыбай, Мирманов Бақтияр, 
білікті жас инженер Жұмағалиев Жолдаспен 
де бірге еңбек еткен жылдарында көп үйренді. 
Өндірісте шыңдала түсті. Бұдан кейінгі 
еңбек ортасы Биікжал бұрғылау учаскесінде 
жалғасты. Мұнда аға геолог болып еңбек 
ете жүріп, бүкіл мұнайлы Ембіде бірінші рет 
аса терең ұңғыларды қазудың дайындық 
жұмыстарына араласты. Кейін осы учаскенің 
негізінде Биікжал аса терең бұрғылау экспеди-
циясы құрылады. 

1967–1970 жылдарда Үстірт мұнайын 
игеру басталды да, мұнда барлау экспеди-
циясы құрылды. Бұған дейін өзін білікті ма-
ман ретінде таныта білген Елеусін Бисенов 
жаңадан құрылған экспедицияның аға геологы 
ретінде жаңа міндетке шақырылады. Осы кез-
де экспедиция бастығы Кемелов Аққуан мен 
бас геологы Тлеубеков Мырзабай еді. Бірлесе 
еңбек ету арқасында сол жылдары «Ары-

АРДАГЕР

өндіріске арналған өмір

стан», «Қарақұдық» кен алаңдарынан мұнай 
бұрқағы ашылды, бірақ өндірістік пайдалануға 
берілмей, консервацияға қойылды. Бүгінде 
Маңғыстау облысына қарайтын осы кенорын-
дары өндірістік пайдалануға беріліп, мұнай 
өндіріліп жатыр.

Е. Бисенов 1970 жылы «Ембімұнай» өндірістік 
бірлестігінің «Құлсарымұнай» мұнай-газ 
өндіру басқармасының Қосшағыл мұнай 
өндіру цехына аға геолог болып жұмысқа 
ауыса отырып, басқарма бастығы Ғабдуллин 
Хамит, бас инженері Бешімов Наурызғали, 
бас геолог Қарабалин Әбілқайыр, цех бастығы 
Оразалиев Шамбай, аға инженері Жаналиев 
Демеулермен қызметтес болады. 1975 жылы 
өндірісте аздаған кадрлық өзгеріс болып, Ора-
залиев Шамбай басқарма бастығы лауазымына 
көтеріледі. Цех бастығы орнына Жаналиев Де-
меу тағайындалады да, Елеусін Боқыбайұлына 
аға инженерлік міндет жүктеледі. Ал, 1986 
жылының қазан айының 26 жұлдызында ол 
цехтың басшылығына көтеріледі. Ол уақыт 
Коммунистік партия саясатының дүрілдеп 
тұрған кезі мамандарға қойылар талап 
өте қатал еді. Әрбір басшылық лауазымға 
лайық деп танылған маман аудандық партия 
комитетінің бюросында бірлестіктің дирек-
торлар кеңесінде бекітілетін. Цех басшысы 
болып 2001 жылдың тамыз айына дейін 
абыроймен міндетін атқарған Елеусін Би-
сенов зейнеткерлік демалысқа шығады. Тек 
Қосшағыл цехының өзінде табан аудармай 
еңбек еткен 31 жылын майталман мұнайшы 
былай деп еске алады.

«Осы цехта қызмет істеген кезімде талай 
қиындық та, көңіл толатын қуанышты кездер, 
де болды. Қиындықтарды айтатын болсам, 
олар мұнай құрамын тазарту, ескі мұнай 
құбырларының жиі-жиі жарылуы, құрал-
жабдықтың ескілігі деген сияқты көпке белгілі 
өндіріс қиындықтары ғой. Газ жүргізгенге 
дейін, мұнайды тазарту процестерінде пеш-
терге мұнайды қыздыру үшін отын есебінде 
мұнайды жағатынбыз. Бұдан қоршаған ортаға 
зиян келетіндігі (пештерді жаққан күндері 
поселке қара түтінге оранып тұратын), 

мұнайдың көп мөлшерде шығын болуы және 
мұнайды тазарту процесінің ұзаққа созылуы, 
соның себебінен құрал-жабдықтар жиі-
жиі істен шығады. 1995 жылы газ құбыры 
жүргізілгеннен кейін, аталған қиындықтардан 
құтылдық. 

1998 жылға дейін әлеуметтік салаға қатысты 
объектілер (жылу жүйесі, жылу қазандары, 
балалар бақшалары, поселкенің тазалық 
жұмыстары) цехтың міндетінде болды. Бүкіл 
поселкені қыста үзіліссіз жылумен қамтамасыз 
етуіміз керек, ол үшін 4 жылу қазандарының 
тоқтаусыз жұмыс істеуі жіті назарда тұратын. 
Сондықтан осылардың ырғақты үзіліссіз 
жұмыс істеулерінің барлық шараларын алатын 
едік. Мен осы цехта жұмыс істеген уақытымда 
жылу жүйесі мен қазандарының тоқтап 
қалғанынан төтенше жағдайлар болған жоқ.

Мен басшылық еткен 15 жылдың ішінде 
Қосшағыл цехы бірқалыпты ырғақты жұмыс 
жасап тұрды. Мұнай өндіру, тапсыру жоспары 
үнемі орындалды. Осындай табыстың негізі 
өндірісті дұрыс ұйымдастыру, ұжымдағы 
ынтымақ, жақсы қарым-қатынас, сыйластық 
деп білемін. Сонымен қатар өндіріске 
жаңа технологияны енгізудің, алынған 
ұйымдастыру-техникалық шаралардың 
уақытында орындаудың арқасында еді. 1993 
жылы Ақінген кен орыны жайластырылып, 
өндірістік пайдалануға берілді».

Еліміз егемендік алғаннан кейін өндірісте, 
ұжым мүшелерінің әлеуметтік жағдайын 
жақсартуда үлкен өзгерістер мен жағымды 
жаңалықтар болды. Өндірістік эстетика 
мен мәдениетке көп көңіл бөлінетін болды. 
Цехта өндірістік және әлеуметтік жағдай 
заман талабына сай түбегейлі өзгерді деп 
айтуға болады. Осы жылдарда бірнеше бір 
қабатты, екі қабатты үйлер салынды. Ескі 
барак үйлер құлатылып, олардың иелеріне 
жаңа үйлер берілді. Осындай игі істердің 
Қосшағылда жасалуын (тек қана Қосшағыл 
емес басқарма бойынша) бүгіндері ардагер 
мұнайшылар сол уақыттағы «Ембімұнайгаз», 
«Теңізмұнайгаз» АҚ-ның, «Құлсарымұнай» 
мұнай-газ өндіру басқармасының: Батырба-

ев Махамбет, Сағытжанов Серік (марқұм), 
Дүзбаев Сатыбай, Ізбасов Мақсым, Бойжа-
нов Бағыт(марқұм), Қарабалин Әбілқайыр 
(марқұм), Көптілеуов Мәліктердің білікті 
дұрыс басшылықтарының арқасы деп біледі.
Ембі кеніштерінің өркендеуіне қосқан азды-
көпті еңбегі бағаланған Елеусін Бисенов «Ерлік 
еңбегі үшін В.И.Лениннің туғанына 100 жыл 
толу құрметіне», «Еңбек ардагері» медальдары-
мен, жоғары органдардың құрмет грамотала-
рымен, алғыс хаттармен марапатталған. 2017 
жылы Жылыой ауданы әкімінің ұсынысымен, 
аудандық мәслихаттың шешімімен, Елеусін 
Боқыбайұлы Бисеновке аудан алдындағы ерек-
ше еңбегі үшін «Жылыой ауданының құрметті 
азаматы» атағы берілді.

Жақсы әкенің тірнектеп жиған атақ-абыройы 
балаға өмірлік азық қой. Елеусін аға мен Зияда 
ападан (марқұм) тараған 3 қыз, 1 ұл бүгінде 
жоғары білім алған білікті мамандар. Ақмамық 
әке жолын қуып мұнайшылық кәсіпті таңдаған. 
Қазақ политехникалық институтын инженер-
геолог мамандығы бойынша бітіріп, бүгінде 
«Жылыоймұнайгаз» басқармасында геолог бо-
лып, геология және мұнай-газ кен орындарды 
игеру бөлімінде еңбек етсе, оның жолын Қази 
да жалғастыруда. Ол да Алматыдан мұнай-газ 
институтын тау-кен инженері мамандығы 
бойынша тәмамдап, «Жылыоймұнайгаз» 
басқармасының қоршаған ортаны қорғау 
бөлімінің бастығы болып қызмет етіп жатыр. 
Гүлсімнің мамандығы – экономист-бухгалтер, 
Теңіз кенішінде абыройымен еңбек етуде, 
Гүлшат та қаржы саласының жоғары білімді 
маманы ретінде, Гүлнар келіні де аударма-
шы ретінде, магистралдық мұнай құбыры 
мекекемесінде еңбек етуде. Немерелері Асыл-
бек пен Райымбек атасы мен әкесінің жолын 
қумақ болып, мұнайшы мамандықтарын 
тандап, бұрынғы Қазақ политехникалық 
институтында, кәзіргі Қ.Сәтбаев атындағы 
университетте оқып жатыр.Ұл-қыздарынан 
тараған немере-жиендерінің ортасында өмір 
кешіп жатқан майталман мұнайшы ағамызға 
әлі ұзақ уақыт ұрпағының қызығын көруге 
жазсын деп тілейміз.

Жылыойлық ардагер мұнайшы 
Елеусін Бисенов мерейлі 80 жастың 
биігіне көтерілді. Ол өмірінің 40 
жылдан астам уақытын еліміздің 
мұнай-газ саласының дамуына 
арнады. Ардагер мұнайшының 
өмір жолы бүгінгі жас мамандарға 
үлкен өнеге. Ембі кеніштерінің 
біразында оның қолтаңбасы 
қалды. Майталман мұнайшының 
мұнай-газ саласындағы еңбек 
жолын бүгінде балалары 
жалғастыруда.

Фотомұрағат
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Арақтың зияны туралы көп жазылды, көп 
айтылды. Бұл тақырыпты қаузай-қаузай 

жағымыз талды. Бір қуанарлығы, қазіргі кезде 
арақты жаппай ішу азайды. Дегенмен де пышақ 
кесті тыйылды деп тон пішуден аулақпыз. 
Арақтың кесірінен адам тұрмақ, ұлт азып-тозып 
жер бетінен жойылып кетпеді емес пе? Жапон 
халқы «Шарапты алдымен адам ішеді, кейін 
шарап адамды ішеді» деп мәтелдесе, қалмақтар 
«Арақ ыдысынан басқаның бәрін қиратады» деп 
ой түйеді. Арақ ішкен адамның жағдайы қандай 
деген сұраққа дәрігерлер: «арақ ішкен адамның 
көзі қанталап, басын әрең көтереді. Басына 
әлдекім қорғасын құйғандай зіл-батпан болып 
тұрады» – деп жауап береді. Арақ жүрген жерден 
ырыс та, бақыт та қашады. Арақтың адамды 
адамдықтан, қатардан шығаратыны айтпаса 
да түсінікті. Ақ мойыннан стаканға толтырып 
құйып, тастап алған соң, талай бұйығы жігіттің 
басы көтеріліп, қаптың аузы шешілгенінің куәсі 
болғанбыз. Кейбір марқасқа жігіттің арақтың 
түпсіз тұңғиығына батып кеткенін көріп, 
жүрегің ауырады. «Арақ ішу – ақымақтыққа 

ой түРткі

«шараПты алдымен 
адам ішеді, кейін шараП 
а д а м д ы  і ш е д і »   

Жапон халқының мәтелі 

Туған жерім Комсомолым
барар жолдағы жаттығу» деп кетіпті Пифагор.

«Өмір деген өмірбойы әзәзілмен арпалыс» 
деген екен бір данышпан. Әзәзілдің ең үлкені-
арақ! Арақ ішіп, мас болып ұйықтап қалғандар 
несібесінен құр қалады. Ғалымдардың айту-
ынша, арақ-адамның жұлын, жүйке, жүрек, 
миындағы абстрактылы нәзік сезімнің тамыр-
ларын оңалмастай етіп бүлдіреді. Нәтижесінде, 
өмірге сөз ұқпайтын топастар, қуыс кеуде ар-
мансыздар, жүрегі тас залымдар, жаны ашымас 
безбүйректер, ешқандай оқуға қызықпайтын 
ынжықтар мен мақсатсыз тіршілік кешетін 
надандар күрт көбейіп, қоғамды тығырыққа 
тірейтін көрінеді.

Түнімен арақ ішкен адамды ертесі күні 
көрсеңіз ғой...Көз алдыңызға миы шыққан, 
жаңбырдан кейінгі көк балшық елестейді. Мас 
мәңгіріп, жаңа аяқтанған ботадай тәлтіректеп 
тұрғаны... Тілеп алған аурудың емі табыла ма? 
Арақтан адам өлмейді, азғындайды. 

Бөтелкедегі сұйық (арақ) қай жағынан 
қарасаң да тұп-тұнық. Тазалығына, пәктігіне 
қалтқысыз сендіреді. Қашан жұтып жібергенше 
осы қалпынан аумайды. Тартып қалсаң сұйық 
жалын іспетті, өңеш өртейді. Мұнша тұнық, 
мұнша момақан зат ақыл-ойды қалай лай-
лайды?! Өтірік мақтап, арақты бір-бірімізге 
құямыз. Ешқандай өлшем жоқ. Әрберден соң 
сілекейіміз шұбырып қылжия бастаймыз. 

Адам өмірге бір-ақ рет келеді. Күш-жігеріңді 
еліңнің гүлденуіне жұмса. Арақ ішемін деп, 
айрандай ұйыған өз ошағыңды өзің сөндіріп 
алма!

Сарша Сүгірәлі,
«Өзенмұнайгаз» АҚ қызметкеріСуретті салған Д.Қалқамбекова

Ақылды адам өз денесіне лайық киім таңдайды. 
«Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы 

киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза 
кимек-дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, 
не киімі артық болмаса да көңліне қуат тұтып, тым 
айналдырмақ кербездің ісі» – дейді хакім Абай. 

Шешем үнемі біздерге «жақсы киініп жүретін бол, 
адам көркі-шүберек, ағаш көркі-жапырақ деген ғой»-
деп отырушы еді... 

«Киім-адамның ішкі рухының көрінісі саналады. 
Ішіңде не болса, адам соны киген киімі арқылы да 
сыртқа паш етеді» – дейді психолог мамандар. Расында 
да, адамның киген киімі оның ішкі дүниесінен хабар 
береді. Адам баласының бойын түзеп, ұнасымды киім 
киінуі табиғи нәрсе. Келісті киім адамға өң беріп, 
көңілін көтеріңкі етеді әрі өзге кісілерге жағымды әсер 
қалдырады. Әсем киіну адамның әсемдікті қабылдау 
қабілетіне де қатысты.

«адам көркі – 
ш ү б е р е к »

Ал әлеуметтанушылар киген киімі арқылы адамның 
әлеуметтік ортасын, ахуалын білуге болатындығын 
айтады. 

Бүгінде адамдардың үстіндегі киімінен де арзан бо-
лып бара жатқандығын айтып баспасөз бетінен дабыл 
қағушылар да қылаң беріп қалады. 

Жалпы киім киюге жүрдім-бардым қараушылық-
рухтың әлсіздігінің белгісі екені сөзсіз. Тік те шалқақ 
денесіне қонымды сәнді киім киінген қыз-келіншектер 
ұлттың сәні.

Киім таңдау да – өнер. Киген киіміңнің өзіңе 
қонымды әрі таза болғанына не жетсін! 

Есіме бала кезімде көрші үйде тұрған кейуананың 
сөзі түсіп тұр. «Қымтанып киін, қатын елеңдемесін, 
еркек алаңдамасын!» – дейтін еді жарықтық.

Сарша Сүгірәлі,
 «Өзенмұнайгаз» АҚ қызметкері

Туған жер кіндік кескен Комсомолым.
Алыстан аңсап жүрмін таң самалын
Саф алтын таңғы таза ауасымен
Тыныстап кеуде кере тамсанатын.

Комсомол айналайын белдеріңнен
Теңіздей толқып жатқан көлдеріңнен
Төрт түлік малға толған белестерің
Комсомол жер ұйығы емеспе едің?

Комсомол 43-те ашылыпты
Мұнайы майданға да тасылыпты
Сол күннен мына бүгін бізге жеткен
Комсомол айналайын асылымсың

Комсомол алтын бесік,алтын ұям
Өзіңнен басқа жерге қалай сиям
Балалық бал дәуренім сенде өткен
Комсомол мен өзіңді қалай қиям?

Бұл күнде Комсомолым шарықтайды
Халқы да ешнәрседен тарықпайды
Тәуелсіз ел болған соң көтеріліп
Көңілі Комсомолдың қалықтайды

Қасында Комсомолдың Алтыкөл бар
Жеткенше Алтыкөлге алты бел бар
Сол жерде кен орнында еңбек еткен
Мұнайшы қыздар менен жігіттер бар

Шіркін ауыл сен неткен керемет ең
Мен өзіңді жұмаққа теңеп өтем
Топырағыңнан нәр алдым бала кезден
Өзіңді мен осылай жырлап өтем.

Тұрлан Кенесариев,  
«Комсомолдан» шыққан мұнайшы

«Доссормұнайгаз»
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Мақат ауданына қарасты Комсомол поселкесі, мұнай арқылы халықты жұмыспен 
қамтамасыз етіп отырған шап-шағын ауыл болатын. Бұл ауылдың адамдары қазақы 
қаймағы бұзылмаған бір-бірімен өте тату-тәтті болатын. Ауыл өрісінде төрт түлік 
малы, жанға жайлы ауасымен ерекшелінетін. Осы ауыл топырағында аунап өскен азамат-
пын. Менің осы туған жеріме деген махаббатым өлеңіммен өрнектелген. Ауылдастарым 
бәрі де мұнайшылар. Қазіргі таңда вахталық әдіспен еңбек етіп жүр. Барша ауылдастарыма 
туған жерлерін еске салатындай қылып, өзімнің жүректен шыққан туындымды өзіміздің 
төл газетіміз арқылы жолдап отырмын.


