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Компания жаңалықтары

Ақтауда «ҚазМұнайГаз» компаниясының өкілдігі ашылды
Ақтау қаласында «ҚазМұнайГаз»
ҰК АҚ өкілдігі өз жұмысын
бастады. Салтанатты шараға
ҚМГ Басқарма төрағасы
Мағзұм Мырзағалиев қатысты.
Өкілдіктің офисі ұлттық
компанияның еншілес кәсіпорны
– «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК»
ЖШС ғимаратында орналасқан.
Маңғыстау облысының орталығындағы
қызметтік офис батыс өңірінде жұмыс
істейтін компанияларға түрлі бағытта қызмет
көрсетуді көздейді. Олардың қатарында
орталық мемлекеттік органдармен, жергілікті
билікпен, «ҚазМұнайГаз» компаниясының
еншілес және мердігерлерік ұйымдарының
кәсіподақтарымен бірлесе әрекет ету, өнді
рістік бағдарламалардың, жоспарланған
жұмыстардың орындалу барысы мен кен
орындарын игеру ісін бақылау бар. Со

нымен қатар атаулы өкілдік тұрғындарды
жұмыспен қамту бойынша шараларды,
еншілес ұйымдардағы еңбекақы төлеудің
бірыңғай жүйесі мен кадр мәселелерін
үйлестіреді. Жеке және заңды тұлғалар
еншілес ұйымдардың қызметіне қатысты
өтініштерін, ұсыныс-тілектерін де осы
өкілдікке тапсыра алады.
Өкілдіктің ашылуында сөз алған «ҚазМұнай
Газ» ҰК Басқарма төрағасы Мағзұм Мырза
ғалиев жаңа орталықтың алдында маңызды
міндеттер тұрғанын атап өтті.
«Біз Маңғыстау облысында өңір тұрғын
дарының әлеуметтік әл-ауқатын жақсарту
бағытында бірқатар бастаманы іске асы
рып жатырмыз. Мұнай мен газ қорларын
ұлғайту және өндіру бойынша инвестициялық
жобалар қолға алынды. Демек, Ақтауда
ашылған өкілдікке жүктелген міндет зор. Оған
қоса, компанияның топ-менеджменті мен
мамандарының дәл осы жерде жұмыс істеуі
өндірістік және әлеуметтік мәселелерді жедел

әрі барынша тиімді шешуге мүмкіндік береді»,
– деп атап өтті М.Мырзағалиев.
Ақтау өкілдігін ҚМГ Басқарма төрағасының
барлау және өндіру жөніндегі орынбасары
Құрманғазы Есқазиев басқаратын болады.
Айта кетейік, бүгінде Маңғыстау облысында
«ҚазМұнайГаз»-ға қарасты 18 кәсіпорында
32,5 мыңнан астам адам еңбек етеді. Ал
компанияның аймақта мұнай өндірудегі үлесі
43 пайызды құрайды.
Сонымен қатар Мағзұм Маратұлы
Маңғыстау облысына жұмыс сапары бары
сында таяу күндері техникалық режимде
іске қосылатын Қаражанбас кен орнындағы
суды тұщыландыру зауытына барды. Мұнда
мұнаймен бірге өндірілетін қабаттық су
тұщытылады. Сол арқылы «Қаражанбасмұнай»
АҚ өндіріске және тұрмысқа қажетті су
мен өзін толық қамтамасыз ететін болады.
Бұл өз кезегінде Астрахань – Маңғышлақ
магистральдық су құбырынан алатын суды
өңір тұрғындарының игілігіне бағыттауға
жағдай жасайды.
«Облыс тұрғындарын таза ауызсумен
қамтуды көздейтін жобалар Мемлекет бас
шысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ерекше

бақылауында. Қойылған міндеттерді орындау
жауапкершілігінің бір бөлігі «ҚазМұнайГаз»
компаниясына жүктелгенін атап өту керек.
Осы мақсатта компания Кендірлі кентінде
теңіз суын тұщыту зауытын салуды және
Астрахань – Маңғышлақ су тарту құбырын
жаңғыртудан өткізіп, кеңейтуді жоспарлап
отыр», – деді Басқарма төрағасы.
Мағзұм Мырзағалиев «Өзенмұнайгаз»,
«Қазақ газ өңдеу зауыты» және «Маңғыстау
мұнайгаз» кәсіпорындарының өндірістік
нысандарын да аралады. Еншілес кәсіп
орындарының басшылары Маңғыстау об
лысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың
2021-2025 жылдарға арналған кешенді
жоспары аясында «ҚазМұнайГаз» компа
ниясы атқаратын әлеуметтік жобалар мен
шаралардың қазіргі барысы туралы баяндады.
Бұл жоспар аясында ҚМГ-ның қатысуымен
өңірде жалпы сомасы 425 млрд теңге болатын
22 жоба мен шара жүзеге аспақ. Олардың
арасында кәсіпорындар тобы мен мердігер
ұйымдарында әлеуметтік тұрақтылықты сақтау,
инвестициялық жобаларды іске асыру, жаңа
жұмыс орындарын құру және әлеуметтік жоба
ларды қаржыландыру шаралары бар.

ҚМГ халықаралық экономикалық форум жұмысына қатысты
«Қазмұнайгаз» компаниясы
жуырда Ресейде өткен Петербург
халықаралық экономикалық
форумы кезінде бірнеше
келісімге қол қойды.
ҚМГ басшысы Мағзұм Мырзағалиев пен
«Татнефть» бас директоры Наиль Маганов
Атыраудағы «Қаратон-Сарықамыс» жобасын
бірлесіп іске асыру бойынша ниет келісімін
жасасты.
Бұл шара Қазақстан президенті ҚасымЖомарт Тоқаев пен Татарстан президенті
Рустам Миннихановтың кездесуі барысында
өтті.

Кен орында көмірсутектер қоры анықталған
жағдайда ҚМГ ресурстық базасы кеңейіп,
өндіру көлемі артады.
«Татнефть» компаниясының ҚаратонСарықамыс жобасы бойынша бізге
стратегиялық серіктес болу ниетін қоштаймыз.
«Татнефть» компаниясы – «ҚазМұнайГаздың»
басты серіктесі. Біз тауарлар мен жабдықтарды
жеткізуден бастап, ескі кен орындарда
мұнай өндіру деңгейін арттыру жұмыстарын
ұйымдастыруға дейінгі түрлі бағыттар бой
ынша серіктестікті белсенді дамытудамыз»,
– деді келісімге қол қою кезінде Мағзұм
Мырзағалиев.
Наиль Маганов «ҚазМұнайГаз» бен «Тат
нефть» компанияларының ынтымақтастығы

ұзақ жылдардан бері жалғасып келе жатқанын
тілге тиек етті.
Сонымен қатар ресейлік «ЛУКОЙЛ» ком
паниясымен «Қаламқас теңіз және Хазар»
жобасына қатысты қосымша келісім жасалды.
Құжат кен орындарды жайластыру тұжырым
дамасын таңдау бойынша жұмыс жүргізуді,
сондай-ақ жобаны бірлесіп іске асырудың
коммерциялық шарттарын қарастырады.
«Бұл келісімнің барлық тарап үшін маңызы
зор, компаниялар арасындағы іскерлік
қатынастардың дамуына жаңа серпін беретін
құжат. Алға қойған барлық жоспарымызды
munailymeken.kz

бірлесіп іске асыратынымызға сенімдімін», –
деді ҚМГ басшысы М.Мырзағалиев «Қаламқас
теңіз және Хазар» жобасы бойынша қосымша
келісімге қол қою кезінде.
Оқырмандарға түсінікті болу үшін айта кет
сек, 2021 жылдың 16 қарашасында ҚМГ мен
ЛУКОЙЛ «Қаламқас теңіз және Хазар» жобасы
бойынша Қағидаттар туралы келісімге қол
қойған болатын.
Қаламқас теңіз, Хазар және Әуезов кен
орындары Каспий теңізінің қазақстандық
секторында орналасқан. Жағажайға дейінгі
қашықтық – 60 км. Су тереңдігі – 7-9 метр.
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Мағзұм Мырзағалиев Атырау облысындағы
нысандарды аралады
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы
Мағзұм Мырзағалиев Атырау облысында
салынып жатқан полипропилен өндіретін
біріккен газ-химия кешеніне барды. Ұлттық
компания басшысы алдымен кешенді
пайдалануға беру дайындығын тексеріп,
негізгі нысандарды аралап шықты. Мәселен,
пропанды сақтау паркі, оны дегидрлеу және

пропиленді полимерлеу қондырғыларын,
дайын өнімді сақтау қоймасын, орталық зау
ыт зертханасын және орталықтандырылған
операторлар залын қарап, жұмыс бары
сына бағасын берді. Компания басшысы
инвестициялық жобаны іске асыруда едәуір
жұмыс атқарылғанына тоқталды. Оның ай
туынша, бірегей жобаның маңызы жоғары,

сол себепті ол айрықша бақылауды қажет
етеді.
«Біріккен газ-химия кешенін салу жобасы
Мемлекет басшысы мен Үкіметтің ерекше
бақылауында, сондай-ақ қоғамның да жіті
назарында», – деді «KPI Inc.» ЖШС-де өткен
жиында Басқарма төрағасы.
Айта кетейік, бұл кешен Атырау қаласынан
солтүстік-шығысына қарай 33 шақырым,
Қарабатан стансасынан солтүстікке қарай
8-9 шақырым жерде орналасқан. Негізінде
әлемдік аренада полимер өндіретін және
сататын жаңа өндірушінің пайда болуы,
бірінші кезекте, тұтынушыларға тікелей
әсерін тигізеді. Өйткені шикізат жеткізушілер
ауысып, қосымша марка түрлері пайда бо
лады, сонымен қатар жеткізудің баламалы
жолдары ашылмақ. Жылына 500 мың тонна
өнім өндіретін біріккен газ-химия кешені
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясының
ілкімді жобасына айналып, көмірсутектердің
одан да терең өңделуін жүзеге асыруға
мүмкіндік бермек. Мұндай бірегей жобаға
«KPI Inc.» ЖШС жетекшілік етеді.
Бүгінде бұл нысанның жұмысы 99,20
пайызға орындалған. Кешен аумағында
негізгі құрылыс жұмыстары аяқталды,
аумақты абаттандыру жұмыстары

жүргізілуде. Бұған ұлттық компания басшы
сы куә болды.
Бұдан бөлек, Мағзұм Мырзағалиев Атырау
мұнай өңдеу зауытына (АМӨЗ) барды. За
уыт басшылығы «Tazalyq» жобасын жүзеге
асырудың қазіргі нәтижелері туралы сөз
етті. «Tazalyq» – зауыттың ағынды суларын
тазарту қондырғыларының жаңғыртылуын,
сондай-ақ ауданы 860 гектар булану алқабын
қалпына келтіруді көздейді. Қазіргі уақытта
тазарту қондырғыларын салу бойынша
алғашқы кезеңнің құрылыс-монтаждау
жұмыстары 73%-ға орындалды. Жоспарға
сәйкес жоба келесі жылдың желтоқсан ай
ында толық аяқталмақ.
Ұлттық компания басшысының жұмыс сапа
ры «Ембімұнайгаз» АҚ кеңсесіндегі жиынмен
түйінделді. Ембі басшылығы «ҚазМұнайГаз»
ҰК АҚ Басқарма төрағасына «Интеллекту
алды кен орны» жүйесін өз өндіріс орын
дарында енгізудің көрсеткіштерімен та
ныстырды. Жоба өндіріс нысандарында
технологиялық процестерге шұғыл талдау
жүргізуді іске асыруға мүмкіндік береді.
Талдау жұмыстарына өндірісті басқару,
көліктерге мониторинг жүргізу, арнайы
техниканы пайдалану сияқты маңызды
қызметтер кіреді.

Ымыралы ынтымақ, маңызды меморандум
«ҚазМұнайГаз» компаниясы
маусым айында әлемнің бірқатар
алпауыт компанияларымен,
атап айтқанда «Шеврон»,
«ExxonMobil» және Еуропа
қайта құру және даму банкімен
ынтымақтастық келісімдерін
жасады.
Қол қойылған келісімге сәйкес, ҚМГ мен «Шев
рон» көміртегіні ұстап қалу, кәдеге жарату мен
сақтау (CCUS), төмен көміртекті сутегіні пайда
лану, метан шығарындыларын басқару, энергия
тиімділігін арттыру және көміртегі бағасын іштей
белгілеу тетіктерін енгізу саласындағы ортақ жо
баларды жүзеге асыру мүмкіндіктерін зерттеуді
жоспарлап отыр.
«Шевронның мұнай-газ саласында озық
технологиялар мен жетістіктерді енгізудегі
мол тәжірибесі біздің әлеуетімізді арттыруға
септігін тигізіп, болашақта энергетика көздерін
жаңарту бағытындағы төмен көміртегі жоба
ларын бірігіп іске асырамыз деген сенімдеміз»,
– деді ҚМГ басшысы Мағзұм Мырзағалиев екі
компания арасындағы өзара түсіністік туралы
меморандумға қол қою кезінде.
Сонымен қатар «ҚазМұнайГаз» Еуропа
қайта құру және даму банкімен карбонсызда

ExxonMobil

ну саласындағы стратегиялық ынтымақтас
тыққа қатысты меморандумға қол қойды.
Ынтымақтастық мақсаты – ҚМГ төмен көміртекті
дамыту бағдарламасын іске асыру және оның
тиімділігін арттыру аясында көміртек ізін
қысқарту бойынша ҚазМұнайГазға қолдау
көрсету.
Меморандумға сәйкес, тараптардың күшжігері TCFD (Task Force on Climate-related Financial
Disclosures) климатымен байланысты қаржы
ақпаратын ашуға, энергия тиімділігін арттыру,
жаңартылатын энергия көздерін дамытуды
қаржыландыру, төмен көміртекті сутегі бойынша
пилоттық жобаларды іске асыру саласындағы
ҚМГ әлеуетін арттыруға бағытталады.
Бұдан басқа «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның Басқар
ма төрағасы ExxonMobil корпорациясының аға
вице-президенті Нил Чапманмен кездесті.
Кездесуде тараптар Теңіз кен орнындағы
Болашақ кеңейту жобасын – Сағалық қысымды
басқару жобасын іске асыру барысын талқылады.
ҚМГ басшысы аталмыш жобаның дер кезінде
аяқталуы Қазақстан Республикасының Үкіметі
мен ұлттық компанияның ерекше назарында
екенін атап өтті. 2022-2023 жылдары Болашақ
кеңейту жобасы бойынша қызмет көрсететін
жұмысшылардың жоспарланған ауқымды демо
билизациясы кезінде әлеуметтік тұрақтылықты
сақтау мәселесіне де тоқталды. ҚМГ бұл мәселе

«Шеврон»

бойынша «Теңізшевройл» ЖШС-мен бірлескен
тығыз жұмыс атқарылатынына сенімді.
М. Мырзағалиев келісімшарт кезеңі аяқталған
соң (2033 жылдан кейін) Теңіз кен орнын одан әрі
игеру мәселесін де қозғады. Болашақта мұнай
өндіру деңгейін сақтау үшін түрлі нұсқаларды
зерттеуді ұсынды.

Тараптар Қашаған кен орнындағы (Солтүстік
Каспий жобасы) бірлескен қызмет жайына да
жеке тоқталды. Басқарма төрағасы кен орынды
пайдаланудың бүкіл циклі жөніндегі стратегия
сына (2041 жылдан кейін) сәйкес алдағы уақытта
оны игеру кезеңдерінің тұжырымдамасын
таңдау қажеттігін де қаперге салды.

ЕҚҚДБ
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Алғашқы тоқсан табыспен
аяқталды
Биылғы жыл басы күрделі оқиғалармен басталғаны
белгілі. Соның ішінде бірінші тоқсан тек елімізде ғана
емес, халықаралық геосаяси деңгейде де шиеленісті
ахуалға толы болды. Оның экономикаға тигізген
теріс әсері де қатты байқалды. Әсіресе, өнеркәсіп,
соның ішінде мұнай-газды тасымалдау мәселесінде
үлкен өзгерістерді бастан кешірді. Осынау күрделі
жағдайларға қарамастан «ҚазМұнайГаз» ұлттық
компаниясы бұл межені табыспен аяқтады.
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы
бірінші тоқсандағы қаржылық есебін ар
найы брифингте жария етті. Халықаралық
қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС)
сәйкес дайындалған, тәуелсіз аудитордың
шоғырландырылған қаржы есептілігінен
компанияның айналым қаражаты өсе түскенін
көруге болады. Ал спикер – «ҚазМұнайГаз»
ҰК АҚ Басқарма төрағасының орынбасары
Дәурен Қарабаев мұндағы ахуалды одан
да кеңірек етіп айтып берді. Сонымен әуелі
цифрларға кезек берсек, негізгі қаржы
көрсеткіштерінен түсімнің, EBITDA және
таза пайданың артқаны бірден аңғарылады.
2022 жылдың бірінші тоқсанындағы табыс
2021 жылдың алғашқы үш айындағы 1 192
млрд теңгемен салыстырғанда 64,1%-ға
артып, 1 957 млрд теңге болған, былайша
айтқанда 2 триллион теңгеге жуықтаған.
Ал EBITDA көрсеткіші былтырғы бірінші
тоқсанындағы 318 млрд теңгеден 444 млрд
теңгеге дейін өскен, яки 39,5%-ға артқан. Бұл
көрсеткішке бірлескен кәсіпорындар мен
қауымдасқан компаниялардың пайдасының
өсуі айтарлықтай әсер еткен. Есепті кезеңде
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясының таза
пайдасы 0,5%-ға ұлғайып, 287 млрд теңгені
құрады. Кезең ішінде бас компанияның
акционерлеріне тиесілі таза пайда 312 млрд
теңге болды.
«Табыстың өсуі мұнайға бағаның жоғары
болуымен байланысты. Brent маркасының

орташа бағасы I тоқсан бойына барреліне
102,2 доллар деңгейінде болды. Бұл былтырғы
осы кезеңдегі бағадан 67%-ға жоғары. Енді
компанияның жылдық бюджеті қайта
есептелетін болады. Бұған дейін жобамен
барреліне 60 доллар бағамен қатталған болса,
енді негіз етіп орташа шамамен 90 доллар
алынбақ.
Бұл тұста атай кететін нәрсе, табыстың
мұнай бағасынан үш пайыздай кем болуы
дисконт құнымен байланысты. Мәселен,
«ҚазМұнайГаз» компаниясы мұнайдың бір
бөлігін Атырау-Самара мұнай құбыры арқылы,
одан әрі Ресей Федерациясының «Транс
нефть» жүйесінде тасымалдайды. Міне, осы
көлемге берілетін дисконт тоқсан соңында
31 доллар болса, жылдың басында ол 40
долларға дейін барды. Бұлайша қымбат бо
луы табысқа әсер етті. Әйтсе де, бұл бағыттың
тартымдылығы қазір едәуір төмендеп кетті,
өйткені халықаралық нарықта Urals сұрыпты
мұнай да дисконтпен саудаланады. Соның
өзінде де біз пайдалы қазбаларды өндіруге
салынатын салықты, экспортқа ренталық
салықты және экспорттық кедендік баж
салығын Brent маркасының бағасымен төлеп
отырмыз», – деді ҚМГ Басқарма төрағасының
орынбасары Дәурен Қарабаев.
Компанияның қаржылық есептілігінде еркін
ақша ағынында -215,7% кемдік барын, яки екі
жылдағы І тоқсанда 35 млрд теңгеден -40 млрд
теңгеге түсіп кеткенін көруге болады. Ал

жалпы қарыз 2021 жылғы 31 желтоқсандағы
3 746 млрд теңгемен салыстырғанда 3,5%-ға
көбейіп, 2022 жылғы 31 наурыздағы 3 878
млрд теңгені құраған болса, таза қарыз 2 204
млрд. теңгеден 2 189 млрд теңгеге (0,7%-ға)
сәл түскен. Мұндай көрсеткіштердің бір себебі,
компанияның өндірістік шығындарының
32,4%-ға көбейіп кеткендігімен байланысты.
190 млрд теңгені құраған бұл сома негізінен
KMG International N.V. компаниясының та
риф мөлшерлемесінің қымбаттауына бай
ланысты электр энергиясына жұмсалатын
шығынның өсіп кетуінен, жалпы ҚМГ бой
ынша аймақтардағы өндірістік персоналға
еңбекақыны 10-30% көтеруден туындап отыр.
Осылайша, жалпы еңбекақы қоры былтыр
470 млрд теңге болса, биыл 530 млрд теңгеге
жетпек. «ҚазМұнайГаз» тобындағы барлық
персоналдың саны, штаттағы және штаттан
тыс жұмысшыларын қоса алғанда 47 мың
адамды құрайды, ал Бірлескен компаниялар
ды есептегенде 60 мыңнан астам адам бар.

Биыл 6 мамырда Компания «СамұрықҚазына» АҚ мен ҚР Ұлттық банкінің шешіміне
сәйкес 2021 жылға бір акцияның құнын 327,80
теңгемен есептеп, жалпы сомасы 200 млрд
теңгеге дивиденд төлейтіні туралы жарияла
ды. Былтыр бұл сома 56 млрд, 2020 жылы 86
млрд теңге болған. Ал жалпы 2016 жылдан
бері дивиден түрінде 540 млрд теңге төленген
екен.
Брифинг барысында Басқарма төрағасы
ның орынбасарына журналистер тоқсандық
есептілікке, компанияның өзге де жағдай
ларына қатысты өз сұрақтарын қойып,
тұщымды жауап алды. Сондай сұрақтардың
бірі алаяқтық туралы болды. «Интернетте және
әлеуметтік желілерде қазақстандықтарды
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясына ақша
инвестициялау туралы жарнама қарқынды
тарауда. Бұл алаяқтар емес пе?» деген сұраққа
спикер азаматтарды жалған жарнамаға сеніп
қалмауға шақырды.

Өлшем бірлігі

2022 жылғы
1-тоқсан

2021 жылғы
1-тоқсан

%

Мұнай, Dated Brent1

$/барр.

102,23

61,12

67,3%

Мұнай, Dated Urals1

$/барр.

90,60

60,05

50,2%

теңге/ АҚШ долл.

457,41

419,94

8,9%

Түсім

млрд теңге

1 957

1 192

64,1%

Бірлесіп бақыланатын кәсіпорындар мен қауымдасқан
компаниялардың пайдасындағы үлесі

млрд теңге

317

142

122,9%

Таза пайда

млрд теңге

287

286

0,5%

Кезең ішінде бас компанияның акционерлеріне тиесілі
таза пайда

млрд теңге

312

287

8,8%

EBITDA

млрд теңге

444

318

39,5%

EBITDA түзетілген көрсеткіші

млрд теңге

179

176

1,7%

Күрделі шығындар (есептеу әдісі бойынша)

млрд теңге

73

52

40,9%

Күрделі шығындар (кассалық әдіс бойынша)

млрд теңге

76

82

-6,5%

Еркін ақша ағыны

млрд теңге

-40

35

-215,7%

Жалпы қарыз

млрд теңге

3 878

3 746

3,5%

Таза қарыз

млрд теңге

2 189

2 204

-0,7%

Көрсеткіш атауы

Орташа бағам

1

Дереккөзі: S&P Global Platts.
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Су тұщыту зауыты
іске қосуға дайын!
22 маусым күні Қаражанбастағы
ілеспелі қабат суын тұщыту зауытының
резервуарларына технологиялық
процестерді сынау үшін алғашқы су көлемі
жіберілді. Көптен күткен оқиға – өндірісті
бастауға дайындықтың маңызды қадамы
десе де болады.
Шара барысында «Қаражанбасмұнай»
АҚ бас директоры Ли Тецян мен бас
директордың бірінші орынбасары
Қуанышбай Нұрғалиев, сондай-ақ облыс
әкімдігінің өкілдері көлемі 915 текше метр
болатын суды қабылдау процесін тексерді.

Қабат суы сығымдау сорап станциясынан
және мұнайды дайындау және айдау цехы
нан сыртқы желілердің сорап алаңы арқылы
берілді. Шикізат көмірсутектерді жоюдың
бастапқы кезеңінен өтті, орташа және жұқа
сүзгілеу, сонымен қатар технологиялық

процесс кері осмосқа дейін сыналды.
Техникалық процестерден өткізілген
сынаманың химиялық құрамын талдау үшін
алынған су зертханаға жіберілді.
«Бүгін бәріміз үшін маңызды күн.
Құбырлар арқылы қабат суын сәтті өткізіп,
технологиялық процесті сынадық. Ортақ
іске көп маманның еңбегі сіңді. Енді жақын
күндері технологиялық процестің қалған
учаскелері белгіленген мерзімде кезеңкезеңмен іске қосылады», – деп атап өтті
«Қаражанбасмұнай» басқармасы.

Сонымен қатар Басқарма мүшелері жұмыс
барысымен танысып, технологиялардың
ақаусыз жұмыс істеуіне көз жеткізді. Жау
апты тұлғаларға тиісті тапсырмалар берді.
Өндірістің күрделілігі мен жаңалығын
ескере отырып, ҚБМ тарапынан барлық
процестің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін
қажетті мамандар жұмылдырылды.
Айта кету керек, жоба Қазақстанда алғаш
рет іске асырылуда. Зауыт жер асты суларын
тұщыту, энергия ресурстарын үнемдеу сала
сында көшбасшы болуға қауқарлы.

«Өзенмұнайгаз» қолдауымен
жаңа аурухана ашылды
Жаңаөзен қаласында
«Өзенмұнайгаз» акционерлік
қоғамының қаржыландыруымен
көпбейінді медициналық мекеме
ашылды. Жобаның құны 9 млрд
871 млн теңге.
Жаңа орталықтың ашылуына қатысқан
«Өзенмұнайгаз» АҚ бас директоры М.Ибағаров
ақ халатты абзал жандарды кәсіби мерекемен

құттықтап, қажетті кеңес пен дертіне шипа
іздеген азаматтарға қызметін ұсынып отырған
емдеу мекемесінің жұмысына сәттілік тіледі.
«Ұлт пен ұрпақ саулығын алдыңғы орынға
қойған мемлекетімізде медицина саласына
барынша қолдау жасалған. Бүгінде халыққа
сапалы қызметін ұсынатын жаңа клини
калар да көбейіп келеді. «Өзенмұнайгаз»
АҚ қаладағы ірі әрі маңызды компания
ретінде Жаңаөзен қаласының әлеуметтік
инфрақұрылымының дамуын басты назарда

ұстайды және сол мүддеден шығып келеді.
Осы уақытқа дейін Жаңаөзен қаласының
кешенді даму жоспары аясында қалалық
мұрағат салынса, «Мұнайшы» мәдениет үйі
мен Ә.Тұяқов атындағы стадион жөндеуден
өтіп, ел игілігіне берілді. Енді, міне, қаламызда
жаңа әсем ғимарат бой көтерді. Бұл жобаның
тек медицина жағынан ғана емес, әлеуметтік
жағынан да тиімділігін айту керек», – деді
компания басшысы.
Салтанатты шарада Жаңаөзен қаласы
ның әкімі Айбек Қосуақов, медицина

ғылымдарының кандидаты, белгілі дәрігер
Сүлеймен Бердәулетов сөз сөйледі. Жаңа
нысанның лентасын қала ардагері Асылбек
Айдаров пен Сүлеймен Бердәулетов кесті.
Заманауи талапқа сай технологиямен
жабдықталған орталық енді тұрғындарға
сапалы дәрігерлік қызмет көрсетпек. Оның
ішінде соңғы буынның ангиограф аппараты,
МРТ, компьютерлік томограф, цифрландырған
рентген аппараты, мамограф, флюрограф
және хирургия гинекологиялық, урологиялық,
офтальмологиялық жабдықтар бар.
munailymeken.kz
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Балалар – еліміздің жарқын болашағы
«Munaily meken» корпоративті басылымы Халықаралық Балаларды қорғау күніне
және Қазақстандағы Балалар жылына орай «Қоғамға пайдалы бол!» тақырыбында
шығармашылық байқау өткізген болатын.
«ҚазМұнайГаз» компаниялар тобындағы мұнайшылардың балалары арасындағы
бәйгеге 100-ден аса жұмыс келіп түсті. Балалардың басым бөлігі өз туындыларында
қайырымдылық жасау, қоршаған ортаны қорғау, қалдықтарды сұрыптау
тақырыптарын көтерген. Олар өздерінің танымдық көзқарасын, қоғамға деген
жанашырлығын түрлі формада беруге тырысқан. Әр баланың жұмысы ерекше...
Таңдау жасау қиын болса да, байқау болғаннан кейін үздіктерді анықтау қажет.
Редакцияның қазылар алқасының шешімімен бірінші орын Ескендір Асланұ
лына берілді. Ескендірдің анасы «Маңғыстаумұнайгаз» компаниясында қызмет
етеді. Ал екінші орынды Інжу Болатбай иеленді. Інжудің әкесі «Қаражанбасмұнай»
кәсіпорнында еңбек етеді. Үшінші орынды Каролина Тергушева алды. Оның әкесі
Атырау мұнай өңдеу зауытында жұмыс істейді.
Жүлделі орын алған бүлдіршіндерге редакция атынан дипломдар мен сыйлықтар
өңірлерге жіберіліп, салтанатты түрде табысталды.
«Munaily meken» газетінің ұжымы байқауға белсене қатысқан барлық қатысушыға
алғыс білдіре отырып, жүздің арасынан үздік деп танылған 3 жұмысты оқырмандар
назарына ұсынғанды жөн санады.

Каролина ТЕРГУШЕВА
3-орын

«Глаза боятся, а руки делают»
С чего началась моя история?!
В свободное время меня хлебом не корми, только
дай что-нибудь сделать руками. Хотя самое интересное, что я никогда не стремилась заниматься именно
рукоделием. Теперь же это занятие стало моим хобби,
которое ещё и приносит доход. А заработанные деньги
я перенаправляю в полезное для общества и окружающей среды дело.
Как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Когда мне было девять лет, я ничего не умела делать своими руками. Но как-то у меня было хорошее
настроение, и я решила сделать колечко из бисера.
Потом занятие меня увлекло, я стала рассматривать
более сложные узоры, искать в интернете. И у меня
стали получаться красивые вещи.
Я показала одноклассникам, они восхитились моими
украшениями. Девочки раскупили колечки, серёжки,
бусы.

Ескендір АСЛАНҰЛЫ
1-орын

«Менің ақ күшігім»
Адам баласының бойында көптеген сезімдер және
қадір-қасиеттері бар екені баршамызға мәлім. Солардың
ішінде сүйіспеншілік пен жанашырлық деген ұғым мен
үшін орны ерекше сезім. Осыған байланысты менің
өмірімде болған бір оқиға жайлы айтып, көпшілікпен
бөліссем деймін.
Жайдарлы жылы күндер артта қалып, күркіреген
күз келіп мектепте оқу кезеңі басталып кетті. Сондай
бір қыркүйектің қоңыр салқын күнінде мектептен
шығып үйге бет алып келе жатқанымда, жол жиегінде

жүргізіліп жатқан құрылыс жақтан бір аянышты
қыңсылаған дыбыс естіп тұрып қалдым. Жан-жағымда
қазылған шұңқыр мен құдықтар көп болғандықтан сол
қыңсылаған дыбыстың қайдан шығып жатқанын таппай айналаны жүгіріп біраз жүрдім. Іздегенім табылып
бір шұңқырға қарасам ішінде аппақ күшік жатыр екен.
Шұңқырдың іші қатты балшық болғандықтан күшікті
тездетіп құтқару қажет болды.
Ойланбастан шұңқырға түсіп, балшыққа батып әбден
әлсіреген күшікті қолыма алдым. Бірақ шұңқырдың сыртына қанша тырысып көрсем де, өз күшіммен шыға алмадым. Жабысқақ саз топырақ суланып, қолым сырғып
кете берді. Шұңқырдың тереңдігі бойымнан асып түседі.
Қайта-қайта шығуға амал жасағаныммен бұл әрекетім
нәтиже бермеді.
Ұялы телефон арқылы әкеме болған жайды айтып
шұңқыр ішінен шыға алмай тұрғанымды хабарлап,
көмек сұрадым. Арада біраз уақыт өткен кезде әкем
келіп мені және ақ күшікті шұңқырдан шығарып алды.
Осылай сәтті аяқталған оқиғадан қандай қорытынды
жасауға болады деген ой келді. Қоршаған ортаға тек
ағаш-талдар, өзен-көлдер мен таулар ғана емес барлық
тіршілік иесін жатқызуға болады деп есептеймін. Себебі
жан-жануарларды бізбен бірге бір қоғамда тіршілік етіп,
адамзатқа өз пайдасын тигізеді. Мысалы, сол кезде мен

Інжу БОЛАТБАЙ,
2-орын

«Мен өсірген қызанақ»
Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызыл-Төбе ауылындағы №2
жалпы білім беру мектебінің өз жылыжайы бар.
Осы жылыжайға оқушылар жыл сайын көкөністер отырғызып,
өсімдік, жеміс-жидек өсіруге ат салысып тұрады. Солардың арасында мен де бармын. Осы жылы мен аталған жылыжайға қызанақ
отырғыздым. Қызанақты алдымен кішкентай ыдысқа өсіріп алдым.
Ол тамыр жая бастағанда, мен оны жер топыраққа отырғызып, күтіпбаптап жүрмін.
Көкенісіміз өсіп, піскен соң оны мектеп асханасында, яғни бастауыш
сынып оқушыларына тамақ берген кезде пайдаланады.Өз қолыммен
баптап өсірген жеміс пен көкеністің оқушыларға берілгенін көру мен
үшін зор қуаныш және тіптен шаршағанымды да ұмытып кетемін.
Сонымен қатар мұғалім және мектептегі достарымызбен бірге
жылдың төрт мезгіліне сенбіліктер ұйымдастырып тұрамыз. Сенбілікте
көше қоқыстарын тазалауға көмегімізді тигіземіз.
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құтқарған ақ күшік қазір біздің үйде – қарауыл. Ол ит
болса да өзіне көрсетілген жанашырлықтың не екенін
білетіндей, маған аса еркелейді. Мен оған Тумба деп
ат қойдым.
Табиғат пен адам өмір сүретін қоғам үйлесім табу үшін
әр адам қоршаған ортаны қорғау мен оған күтім жасаса
оның барлығы үшін жақсы нәтижесі болады. Соның
бір дәлелі жер астынан шығатын мұнай мен пайдалы
қазбалар. Қоршаған орта жалғыз, ал біз адамдар көппіз.
Көп болып сол жалғыз ортамызды аялап, сақтап, қорғап
жүру баршамызға ортақ міндет деп ойлаймын.

И в этот день мне пришла в голову идея: накормить
бездомных животных, которых я видела каждый день
по дороге в школу.
С тех пор я занимаюсь своим любимым хобби и
при этом делаю доброе дело, кормя бездомных собак
и кошек.
Мама говорит, что мои умения дадут в будущем
мне возможность зарабатывать деньги, на которые я
мечтаю открыть питомник для собак.

Жазғы демалыс кезіндегі
балалар қауіпсіздігі
Балалардың жазғы демалысы кезінде
ата-аналарға ерекше жауапкершілік
жүктеледі. Балалардың қауіпсіздігі
көпшілікті мазалайтын сұрақ. Себебі
жазғы каникулда түрлі қайғылы
жағдайлар жиі тіркеледі.
Төтенше жағдайлар министрлігінің «Munaily meken»
басылыма берген ақпаратында биыл Қазақстан бойынша 74 адам суға кетіп, көз жұмса, оның 27-сі кәмелетке
толмаған балалар болғаны айтылған. Сонымен қатар
биылғы жылдың 5 айында өрттен және улы газдан 10
бала мерт болып, бұған қоса 20 бала түрлі деңгейде
жарақат алған.

Биыл Қазақстан бойынша
27 бала суға кетсе
10 бала өрттен көз жұмды

•

Балалар бойына жеке қауіпсіздігін сақтау дағды
ларын қалыптастырыңыздар; балалармен жеке
әңгіме жүргізіңіздер. Маңызды ережелерді түсіндіріп,
баланың бос уақыты мәселесін шешіңіз.

•

Қараңғы түскен уақыт пен түнде (сағат 22.00-ден 06.00ге дейін) балалар мен жасөспірімдерге үлкендерсіз
көшеде жүруге заңды түрде тыйым салынады.

•

Өз балаңыздың қайда, кіммен жүргені туралы
үнемі біліп отырыңыз, барған орнын бақылаңыз.
Бөгде адамдармен сөйлесуге тыйым салыңыз.
Балаңызға егер біреу оған қиянат жасағысы келсе,
әрқашан кімге болса да «жоқ» деп айтуға толық
құқығы бар екенін және қандай жағдай болмасын
танымайтын адамдардың көлігіне отыруға болмайтынын түсіндіріңіз.

•

14 жасқа толмаған балаларға велосипедті автомагистраль мен соған теңестірілген жолдарда жүргізуге,
ал 16 жасқа толмаған балаларға скутерді (мопедті,
квадроциклді) жүргізуге тыйым салынады.

«Сақтанғанды сақтаймын»

•

Суға жүзу мен ойындар қауіпсіздік сақталмаса
баланың өмірі мен денсаулығына қауіп туғызады.
Балаңыз суда болған уақытта одан көз алмаңыз.
Балаларға жалғыз суда шомылуға, сонымен қоса
білмейтін жерде сүңгуге болмайтынын міндетті
түрде түсіндіріңіз. Балаларға қарап отырған ересек
адамның өзі де жүзуді, алғашық көмек көрсетуді
білуі тиіс.

•

Жол-көлік оқиғасының құрбаны немесе себепшісі
болмау үшін, балаларға жол жүру ережелерін
үйрету қажет. Жолда және қоғамдық көлікте
мұқият болуды үйретіңіз. Балалармен ойын және
спорт алаңында қауіпсіздік талаптарын сақтаңыз;
велосипедте, квадроциклда, мопедте, мотоциклда
балармен жүру ережені жаттаңыз.

•

Отпен мұқият болыңыз. Өрт жағдайларының
кең тараған оқиғаларына балалардың назарын
аударыңыз.

«Балалардың суға кетуіне және жалпы олармен
байланысты қайғылы жағдайлар көбінде ересек
адамдардың қадағаламауы, қарамауы салдарынан
болады. Сондықтан кез келген ата-ана, әсіресе жазғы
уақытта аса жауапкершілік танытып балаларды қараусыз
қалдырмағаны абзал», – дейді Төтенше жағдайлар
министрлігінің баспасөз қызметі.
Біз «сақтанғанды сақтаймын» деген тәмсілді ұстанып,
ТЖМ ұсынған балалар қауіпсіздігіне қатысты бірқатар
ереже мен талапты ата-аналар назарына ұсынамыз.
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Мұнайшылар үйінің
мақтанышы
«Бүгінгі заман білектілердің емес, білімділердің заманы»
екенін шын ұққан дарынды балалардың саны жыл санап
көбейіп жатқаны қуантады. Ал, солардың қатарынан
ембілік мұнайшылардың балаларының да табылуы
– үлкен мақтаныш. «Жайықмұнайгаз»-дағы инженертехнолог Жасұлан Құлғалиев пен ұңғыларды зерттеу
цехының геологы Анаргүл Халидуллинаның тұңғыш
ұлдары Әлішер Нұролла республикаға танымал жас
дарын иесі.
1 жасқа толмаған шағында-ақ тілі шығып,
үш жасында еркін сөйлеп, есептерді өздігінен
шығара бастаған Әлішер сол кішкентай
кезінен бастап болашағынан үлкен үміт күттіре
бастаған. Байқампаздығымен, есте сақтау
қабілетімен ерекшеленетін ол балабақшада,
мектепте оқу бағдарламаларын бірден іліп
әкетіп, өз замандастарынан едәуір алда
жүретін.
«Алтыншы сыныпқа дейін Аққыстау
орта мектебінде білім алды. Бір жыл бойы

сабағынан үзбей, Атырау қаласына қосымша
курстарға апарып жүрдік. Нәтижесінде ем
тиханнан сүрінбей өтіп, облыстық «Біліминновация» лицей-интернаты мен «Назар
баев зияткерлік мектебіне» жолдама алды. Біз
таңдауды оның өз еркіне беріп, түрік лицейіне
оқуға түсті. Қазір 9-сыныпта білім алуда», –
дейді анасы Анаргүл Халидуллина.
Бала кезінен математикаға зерек бала
бүгінде география пәнін тереңдетіп оқуда.
Өткен жылы 8 сыныпта оқып жүріп, 9-сы

«Ата-анамның қолдауын үнемі сезінемін»
Болашаққа арман-мақсатым өте көп. Республикалық олимпиада құрамасы сапында
болу мен үшін жаңа мүмкіндікті ашқандай. Құрама сапындағы 14 бала (арасында
жоғары сынып оқушылары да бар – Ә.Нұролла) бір-бірімізге үйретуден жалыққан
емеспіз.
Мен ойын баласы болмадым. Керісінше, үлкендердің, ата-әжелердің әңгімесін көп
тыңдадым. Сонымен қатар кітапты көп оқыдым. Бұлар білім мен ғылымға бой түзеуіме
септігін тигізгені сөзсіз. Бала үлкендерден тәлім алуы керек деп ойлаймын. Жетістікке
жетуіме ата-анамның, әжемнің қолдауын жанжақты сезініп келемін. Елге сыйлы отбасында
тәрбиеленіп жатқаным үшін өзімді бақытты
бала санаймын.
Әлішер НҰРОЛЛА,
республкалық олимпиада жүлдегері:

нып оқушылары арасында жалпы білім
беретін пәндер бойынша республикалық
олимпиаданың жеңімпазы атанған болатын.
Осынау жетістігі үшін ҚР Білім және ғылым
министрі А.Аймағамбетовтың атынан ди
пломмен марапатталған. Сонымен қатар
министрдің өзі Әлішердің ата-анасына
баланы білім мен ғылымға тәрбиелеудегі
оң ықпалдары үшін арнайы Алғыс хат
жолдаған. Әлішер биыл да аталмыш білім
додасында тағы да бақ сынап, жүлделі ІІ
орынды иеленді.
«Әлішер кішкентай кезінде бала болып
ойнаған жоқ. Үнемі ересек адамдармен тіл
табысып, үлкен ортада болғанды ұнататын.
Жаңалықты көп тыңдайды. Тіпті саясат
тақырыбында әңгіме қозғалса, араласып, үн
қосып отырады. Ата-анаға еш күш салмай,
өздігінен оқи береді. Баланың жетістігі – әр
ата-ана үшін зор мақтаныш», – дейді әкесі
Жасұлан Құлғалиев бізбен әңгімесінде.
Бүгінде республикалық білім додасында
топжарған жас дарын – түрлі халықаралық
олимпиадаларға дайындалып жүр.
«Әлішер – салмақты, білімге құштар
шәк іртт ерімнің бірі. Оқу орнына келген
сәтт ен бастап білімінің жан-жақтылығын
көрсетті. Ізденімпаздығымен бірден көзге
түсті. Бастапқыда Әлішерге 2-3 мұғалім
«таласқанбыз». Аз ғана уақыттың ішінде, гео
графия пәнін терең меңгеріп, облыста ғана

емес, республикада топ жарды. Әр істі соңына
дейін жеткізетін, әр тапсырмаға тыңғылықты
дайындалатын Әлішердің болашағынан
үлкен үміт күтемін», – дейді ұстазы Гүлсара
Нұрғалиева.
Әріптестеріміз балалардың тәрбиесінде
әжесі, Махамбет, Исатай аудандарында
дәрігер болып істеген, бүгінде зейнеткер
Дариға Қамашеваның ықпалы орасан зор
екендігін айтады.
«Балаларға тәрбие беруде оларды біліммен
қатар, еңбексүйгіштікке баулуға басты назар
аударамыз. Олармен жастығына қарамастан,
жеке тұлға ретінде ақылдасамыз, кеңесеміз.
Бұл оларды жауапкершікпен қатар, өз ойын
еркін жеткізуге итермелейді. Атап өтер жайт,
бала тәрбиесінде «Ембімұнайгаз» АҚ көрсетіп
отырған қолдауды жіті сезініп келеміз.
Мысалы, олардың жазғы демалыст арын
тиімді ұйымдастыру, ой-өрістерін кеңейту,
денсаулықтарын оңалту – бәрі компанияның
үнемі назарында келеді. Компанияның
әлеуметтік пакеті және тұрақты жұмыс көзінің
арқасында ата-ана ретінде балаларды жанжақты қолдаудан еш аянбаймыз. Әр ата-ана
үшін басты құндылық – баласының жарқын
болашағы. Осы мақсатқа жетуге даңғыл жол
ашып беріп жатқан еңбек ететін ортамыз –
«Ембімұнайгаз» АҚ-ға алғысымыз зор», – дейді
Әлішердің мұнайшы ата-анасы.

Кендірліде жазғы маусым басталды
Кендірлі жағалауында
орналасқан «Ақбөбек» балалар
лагері салтанатты түрде ашылды.
Аталған шараға «Өзенмұнайгаз» АҚ
жергілікті кәсіподақ ұйымы төрағасы Бекқали
Уақбаев, компанияға қарасты 16 басқарма
төрағалары, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
әлеуметтік мәселелер жөніндегі бөлім басшы
сы Сайын Сүлеймен, «Қаражанабасмұнайгаз»
АҚ әлеуметтік жұмыс департаменті директоры
Мәлік Меңдіғалиев қатысып, сөз сөйледі.
«Биыл «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ алғаш рет
компания мұнайшыларының балаларын
«Ақбөбекке» жіберіп отыр. Бірінші ауысымда
демалып, күш жинап, ширығып қалған 45
балдырғанымызды көріп, қуанып тұрмын», –
деді Сайын Сүлеймен.
2 жылға созылған пандемиядан кейін
«Өзенмұнайгаз» АҚ демеушілігімен өз
жұмысын бастаған «Ақбөбек» балалар де
малыс орталығы биыл 7 ауысымда жұмыс
munailymeken.kz

істемек. Әр ауысымда 300 бала демалып,
денсаулығын нығайтатын болады.
10 күн ішінде бала жаңа дос тауып, жаны
қалайтын үйірмеге қатысып, көкжиегі кеңейеді.
Йодты ауаның балалар денсаулығына игі
әсерін тигізері сөзсіз.
Айта кетсек, Жаңаөзен қаласынан 70
шақырым қашықтықтағы Кендірлі аумағында
«Ақбөбек» демалыс орталығы «Өзенмұнайгаз»
компаниясына қарайды.
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Рационализаторы КМГ объединяются
В 2015 году на нефтеперерабатывающих
заводах «КазМунайГаза» запущена системная
платформа «Банк идей», где в электронном
виде ведутся подача, рассмотрение и внедре
ние идей и рационализаторских предложе
ний. Сегодня система получает дальнейшее
развитие в рамках цифровизации компании.
В 2015-2020 годах в системе «Банк идей» на
НПЗ зарегистрировались 6 тысяч пользова
телей. Более 190 их идей были реализованы
на производстве. Однако за последнее время
от предприятий поступило множество пред
ложений по улучшению данной платформы.
С учетом этого команда цифровизации КМГ
в прошлом году приступила к усовершен
ствованию системы на основе современных
технологий. К модернизации «Банка идей»
были привлечены и сами заводчане.
О текущих результатах рассказал соруководитель проекта из департамента транс
формации и цифровизации «КазМунайГаза»
Абай Накипбеков. По его словам, теперь сбор
идей и предложений – от подачи заявок до их
реализации, полностью автоматизирован.
Например, в системе рационализатор может
отслеживать статус своей заявки, узнать пред
варительный расчет по вознаграждению.

Поступившие предложения рассматривает
комиссия экспертов, состоящая из профиль
ных специалистов. К этим экспертам в системе
можно обратиться с вопросами.
Также полностью изменен внешний вид
платформы, которая стала более удобной для
пользователей. Дополнительно планируется
разработать мобильное приложение. Однако
сохраняется и возможность подачи заявок в
бумажном виде. Их заносит в систему адми
нистратор, выделенный на каждом заводе.
Помимо заводов, платформа охватит и другие
компании КМГ. Тем самым появится возмож
ность для обмена успешным опытом между
представителями разных бизнес-направлений
«КазМунайГаза» на единой площадке. Этому по
может архив всех предложений, поступивших
за годы использования системы.
Кроме того, в «Банке идей» размещается
перечень ключевых производственных про
блем на НПЗ, которые могут быть решены с
помощью рацпредложений. С учетом данных
приоритетов у рационализаторов появляется
направление для поиска идей.
Вознаграждение за участие в «Банке идей»
будет напрямую зависеть от будущего эффек
та внедрения рацпредложения. Но денежная

Презентация обновленной платформы «Банк идей» на ПНХЗ»

мотивация также предусмотрена просто за
идею, которая имеет потенциал к будущей
реализации.
Среди лучших рационализаторов группы
«КазМунайГаз» будет проводитЬся ежегодный
конкурс.
В целом, участие и инициатива работников

– один из факторов успеха цифровизации КМГ.
И здесь на первый план выходит мотивация
сотрудников, для которых важна возможность
для воплощения собственных профессиональ
ных идей, признание среди коллег и поддерж
ка руководства. Всему этому и способствует
системная платформа «Банк идей».

История в лицах: кто работает в новой лаборатории
КМГ Инжиниринг
Третий год подряд в филиале
«КазНИПИмунайгаз» ТОО
«КМГ Инжиниринг» успешно
функционирует лаборатория
по исследованию металла.
Мало кто знает, что этим новым
направлением в деятельности
института руководит специалист
с большим опытом работы
Светлана Марченкова. О
лаборатории, интересной
трудовой биографии и молодых
кадрах «КазНИПИмунайгаз» в
этом материале.
Лаура СУЛЕЙМЕНОВА
Новая лаборатория начала работать в апреле
2019 года по поручению генерального дирек
тора «КМГ Инжиниринг» Б. Хасанова. Решение
о запуске нового направления в деятельности
института было принято в связи с необходимо
стью определения причин преждевременного
выхода из строя металлических конструкций на
месторождениях и возможности применения
новых материалов для продления срока службы
наземного и глубинно-насосного оборудования
для недропользователей.
Сегодня лаборатория в Актау оснащена высо
котехнологическим оборудованием для испыта
ний, исследований и анализа металла, позволя
ющее в том числе на этапе входного контроля
выявить некачественные изделия, определить
соответствие национальным и международным
стандартам, техническим условиям производи
телей продукции. При выходе из строя металли
ческих изделий возможно исследование причин
разрушения металла и выдача рекомендаций в
рамках своей компетенции. Заказчиками услуг
лаборатории являются крупнейшие недрополь
зователи Мангистауской, Атырауской, Актюбин
ской и Кызылординской областей.

Для меня металл – живой!
– Цель нашей работы – надежная и безопас
ная эксплуатация нефтепромысловых труб, на
сосных штанг и любых других металлических
конструкций, – рассказывает заведующая лабо
раторией исследования металлов САФ депар
тамента лабораторных исследований филиала
«КазНИПИмунайгаз» КМГ Инжиниринг Светлана
Марченкова.
Светлана Евгеньевна трудовую деятельность
начала в 1990 году в лаборатории металлов

Мангышлакского атомного энергетического
комбината (МАЭК), занимаясь исследованием
металла при входном контроле и определени
ем причин аварийных разрушений элементов
энергооборудования. Позже возглавляла про
изводственную испытательную лабораторию
завода по изготовлению спиралешовных труб
большого диаметра и нанесению защитного
покрытия в АО «ArcelorMittal Tubular Products
Aktau». Основная деятельность лаборатории
заключалась в проведении испытаний, иссле
дований и анализа металла труб собственного
производства и производства других заводов
изготовителей трубной продукции для нефтяных
национальных и иностранных компаний.
– В отрасль я попала случайно. Проучившись
на вечернем отделении Томского политехни
ческого института на химико-технологическом
факультете, поняла, что химия — не мой пред
мет, поэтому на следующий год по совету под
руги подала документы в этот же институт, но на
машиностроительный факультет по специаль
ности «Порошковая металлургия и напыленные
покрытия». ВУЗ окончила с квалификацией ин
женер-металлург. Вернувшись в родной Актау,
столкнулась с трудностью в поисках работы. Об
ращалась во многие лаборатории, подходящие
к моей квалификации, но везде ждали на работу
только парней. Однажды мою маму подвозил на
работу ее знакомый, который руководил лабо
раторией металлов на Мангышлакском атомном
энергокомбинате «МАЭК». Сначала он также
резко отрезал, что категорически не примет на
работу девушку. Но после огорченной реплики
мамы, услышав, что я выучилась на металлурга,
обещал посодействовать с трудоустройством в
свою лабораторию. Так в мою жизнь ворвался

металл! 22 года я проработала на МАЭКе: первые
5 лет лаборантом-металлографом 7 разряда,
потом – инженером металловедом. Работа
мне нравилась. Помимо контроля металлов
и сварных соединений разрушающими мето
дами, я занималась исследованиями причин
разрушений элементов энергооборудования,
проводя комплекс механических испытаний и
металлографических исследований. В 2012 году
меня пригласили на работу в иностранную ком
панию АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau»
на должность начальника производственной
испытательной лаборатории. Лаборатория была
суперсовременной, с новейшим уникальным
оборудованием. Немного пришлось пере
квалифицироваться в исследованиях металла,
здесь испытывали и исследовали металлические
изделия нефтегазовой отрасли. Но металл есть
металл. Для меня он живой! Он как человек
рождается, живет и работает, стареет и умира
ет. Работая в «ArcelorMittal», я познакомилась
с большим количеством недропользователей
нашего региона. Для меня эти связи были очень
полезными и плодотворными. К нам в лабора
торию обращались много специалистов, в том
числе ребята с филиала ТОО «КМГ Инжиниринг»
«КазНИПИмунайгаз». Они увлеченно рассказы
вали о поведении металла в агрессивной среде,
задавали вопросы по свойствам металла и я, в
свою очередь, с удовольствием делилась ин
формацией. Полагаю, тогда они «прощупывали»
меня как специалиста и, видимо, удостоверив
шись в моей компетенции, через некоторое
время пригласили меня на работу в институт. Я
была счастлива, потому что мечтала заниматься
наукой. 10 июня 2019 года приступила к работе в
качестве заведующей лабораторией исследова
ния металлов «КазНИПИмунайгаз», – поделилась
своей историей С. Марченкова.

Надежное будущее новой
лаборатории
Сегодня в лаборатории по исследованию ме
талла работает небольшая, но дружная команда
из высококвалифицированных специалистов.
Уроженка Темиртау Камила Тургунова в 2008
году с отличием окончила Карагандинский
государственный индустриальный универ
ситет с присвоением академической степени
бакалавра, а в 2017 году также с отличием – Ка
рагандинский государственный технический
университет с присвоением степени магистра
технических наук.
У Камилы десятилетний опыт работы в ме
таллургической и машиностроительной сфе

рах, в которых основными функциональными
направлениями являются контроль качества
выпускаемой металлургической продукции на
всех стадиях производства и контроль качества
сварных металлоизделий. С 2016 по 2019 годах
работала в нефтегазовой сфере на проектах ме
сторождения Тенгиз, параллельно занималась
научной деятельностью в проектах по железо
рудному окомкованию шихтовых материалов,
предназначенных для доменной плавки на
базе Карагандинского государственного тех
нического университета и АО «АрселорМиттал
Темиртау». В ходе проведения данных работ
была сконструирована лабораторная установка
для окомкования, а также опубликованы во
семь научных статей, две из которых входят в
базу Scopus. Сегодня Камила вместе со своим
руководителем Светланой Евгеньевной входит
в состав проектной группы Центра компетенций
по борьбе с осложнениями при добыче нефти.
Основным направлением работы в данной
группе является подбор металла глубинно-на
сосного оборудования для месторождений АО
НК «КазМунайГаз».
Женский коллектив в прошлом году пополнил
инженер сектора аутстаффинга Туркменбай
Даулет, имеющий степень бакалавра техники
и технологий «Химическая технология органи
ческих веществ». Сейчас он успешно осваивает
новую для него профессию, специализируясь
на пробоподготовке образцов для проведения
испытаний и исследований и обучаясь работе
на новом оборудовании.
– Я счастлива, что со мной плечом к плечу
работает команда. Все мы дополняем друг дру
га, поддерживаем, находим выходы из самых
сложных ситуаций. Наша сфера деятельности
расширяется с каждым годом, поэтому мы ждем
специалистов нашей редкой, на сегодняшний
день в нашем регионе, профессии, – резюми
ровала Светлана.
munailymeken.kz
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Жұмыста механик, үйде бағбан
«Қаражанбастың» жас та, жігерлі
жұмысшылары саланың дамуына
сүбелі үлес қосып, аға буынның
абыройлы жолын жалғап келеді.
Солардың қатарында №3 мұнай
өндіру цехының (№3 МӨЦ)
механигі Раис Қожамберді де бар.

Біз үздіксіз өндірісті қамтамасыз ете оты
рып, күнделікті өндіру көлемін орындауға
тырысамыз. Уақытымыздың көп бөлігі вах
тада өтеді. «Қаражанбас» маған көп нәрсе
үйретті. Сондықтан мен оны бағалап, еңбек
етіп жүрген компаниямның дамуы үшін тер
төгіп жұмыс істейтін боламын», – дейді Раис.
Раис Қожамберді бос уақытын бақшада
өткізгенді ұнатады. Ол өз үйінің ауласына

көкөністер, жемістер отырғызып, оларға
күтім жасайды. Алма, алмұрт, жүзім, құрма,
шие, қияр және қызанақ – мұның бәрі
біздің механиктің маңдай термен өсірген
өнімдері.
«Мен бақша өнімдерін жан рахаты үшін
өсіремін. Соңғы 10 жыл ішінде біз дүкеннен
жемістер мен көкөністерді сатып алмай
мыз, бәрі ауламызда өседі. Балаларым

мен вахтаға кеткен кезде бақшаны күтіпбаптауға көмектеседі», – дейді ол.
Мұнайшының хоббиіне әріптестері де
тамсана қарайды. Ұйымшыл ұжым көктем
басталысымен цех аумағын көгалдандырып,
абаттанд ыруға жұмыл ады. Енді №3 МӨЦ
мұнайшылары өз цехының ауласына жеміс
ағаштарын отырғызуды жоспарлап отыр.

Раис «Қаражанбастағы» еңбек жолы осы
дан 10 жыл бұрын басталған. Кен орнына
алғаш қадам басқан жас маман қызметін со
рап қондырғылары машинисінен бастады.
Кейін тәжірибе жинақтап, оператор болды.
Ол жұмысқа келген сәттен бастап үйренуден
жалықпады. Үрену, еңбекке құштарлық ғана
алға қойған биік мақсаттарға жетелейді
және бұл жетістіктің – кілті. Осы қағидаға
сүйенетін, біздің кейіпкеріміз өз шеберлігін
үнемі шыңдап отырады.
«Қазір мен №3 жаңа мұнай өндіру це
хында механик болып жұмыс істеймін.
Мұнда маған барлық өндірістік процестерді
бақылау міндеті жүктелген. Біздің цехта
қызметті оңтайландыру және автоматтан
дыру бойынша нақты жұмыстар жүргізіледі.

«Жастар жаңашылдыққа жақын»
Атырау мұнай өңдеу зауытында 40 жылға
жуық жұмыс істеп келе жатқан Халима
Утеғалиеваның мамандығына деген құрметі
мен сүйіспеншілігі бір сәтте азайған емес.

«Зауыт басшылығы және жалпы ұжым
менің жұмысыма үнемі қолдау көрсетеді.
Ыстығын да, суығын да бірге көріп
келемін. Басқа жұмысқа ауысу туралы ой
келмепті. Қырық жылға жуық уақытымды
кәсіпорынның әр жетістігіне қуанып,
қиын кездерін бірге еңсерген мекемемде
өткізіппін. Зауытпен мені көп нәрсе бай
ланыстырады. Отбасын құрдым, ең кере
мет ұжымға кездестім», – дейді зауыттың
өндірісті есепке алу және өнімді өткізу
бөлім бастығының орынбасары Халима
Утеғалиева.
Халима Түрікменстан мемлекетінде
дүниеге келіп, балалық шағын сол елде
өткізеді. Кейін Ресейдің Уфа қаласындағы
мұнай техникумының технолог мамандығын
игеріп, Қазақстанға қоныс аударып Гурьев
мұнай өңдеу зауытының (қазіргі Атырау
мұнай өңдеу зауыты –авт.) 4-цехына тауар
сорғысының операторы болып қызметке
тұрады. Содан түрлі қызметтерді атқара
жүріп, 1992 жылы машина есептеу станци
ясына (МСС) ауысады.
«1988 жылы зауытта өмірлік жарымды
кездестіріп, отбасылы болдым. Ұрпақ сүйдік.
Сол себептен де ауысым бойынша қызмет
munailymeken.kz

атқару қиынға соқты. Сөйтіп қызметімді
ауыстырдым. Содан соң бухгалтерияға ау
ысып, күні бүгінге дейін сол жерде қызмет
етіп келемін», – дейді кейіпкеріміз.
Жолдасы да зауытта қызмет істегендіктен
кәсіпорынның дамуы мен өрлеуі ортақ
отбасылық мақсат болған.
Халима 36 жыл бұрын 19 жасында зауыт
табалдырығын аттаған кезін есіне түсіріп,
көптеген қызықты сәттерді тілге тиек етті.
«Басқа елден келіп, тіл үйреніп, екінші
Отанымды таптым десе де болады.
Құшағ ы кең, қонақжай қазақ халқының
бауырмалдылығы мені баурап алды. Сол
уақытта оқуды жаңа бітірген жас маманмын.
Бір қуанарлығы айналамда өз істерінің
шеберлері, тәжірибесі мол жандар қызмет
етті. Үйретті, жетеледі. Ол кезде барлығы
қолмен жасалатын. Резервуарларға мініп,
мұнай өнімдерін өлшеуге арналған ру
летканы пайдаланушы едік. Өте қызықты
кездер мен естен кетпес сәттер болды», –
дейді маман.
Қазіргі таңда Халима 3 қыз бен 1 ұл
тәрбиелеп өсіріп, олардан тараған немережиендердің қызығын көріп отырған, аяулы
ана, ардақты әже. Таңның атысынан, күннің
батысына дейін жалғасатын есеп-қисаппен
өмірінің қызықты екендігін айтады.
«Қай ортада қызмет етсем де кере
мет ұжымға тап болып келемін. Бүгінгі
таңдағы жұмыс орнымда да әріптестерім
де ұйымшыл, көпшіл. Бұрындары зауыттың
жұмысшылары мерекелерді қалай жоғары

деңгейде атап өтсе, қазіргі ұжымда да
әр мейрамды өз деңгейінде атап өтуді
әдетке айналдырған. Бұл өз кезегінде
ұйымшылдыққа, бірлікке бастайды деп
есептеймін. Өйткені жұмыс екінші үйіміз
болғандықтан, көп уақытымыз осы жер
де өтеді. Екінші отбасымыздың бірлікте
болғаны маңызды», – дейді Халима
Утеғалиева.
Бүгінде кейіпкеріміздің өзі де талай
жастардың қызметіне сіңісіп, үйренісіп
кетуі үшін жол сілтеушілердің қатарында.
Жас мамандардың да талпынысын жоғары
бағалап отыр.
«Қазіргі кезде барлығы автоматт анды
рылған. Бірақ әр цифрл андырудың өз
қиындығы бар. Сәт сайын білімді жетілдіріп,
жаңаға үйреніп отыру қажет. Бүгінде жас
мамандарымыз сауатты, жаңашылдыққа
жандары жақын. Оларға толықтай сенім
артып, істі сеніп тапсыруға болады», – деп
нақтылады.
Серіктестіктің жұмысының өрге өрлеуіне
ұзық жыл мұрындық болған Халима Утеға
лиева зауытта өткізген әрбір сәтін бағалап,
қуанышпен еске алады.
«Жастайымнан Түрікменстаннан Қазақс
танның батысындағы Гурьевке қоныс ау
дарып, еліміздегі ең ірі кәсіпорындардың
бірінде табан аудармай жұмыс істеп
жатқаныма қуаныштымын. Зауытымыздың
тынысы кеңейіп, біздің жұмысымыздың
игілігін көпшілік, барлық Қазақстан халқы
көрсін»-деді ол.
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К единству корпоративного духа
через спорт
На Актауском битумном заводе
прошли Вторые спортивные
командно-коммуникативные
игры.
В декабре прошлого года в рамках 30-летия
Независимости Республики Казахстан в ТОО
«СП «СASPI BITUM» были учреждены спортив
ные командно-коммуникативные игры, где
главным призом за победу стал переходящий
кубок.
И вот уже в июне состоялись вторые сорев
нования. Восемь насыщенных дней – с 11 по
18 июня коллеги провели в захватывающей
борьбе, причем основополагающий принцип
был неукоснительно соблюден: здесь не было
разделения между производственным и адми
нистративным персоналом, руководителями и
подчиненными. Чтобы побороться за звание
лучших и получить главный приз – переходя
щий кубок, 135 работников из разных подраз
делений объединились в 9 команд и приняли
участие в 14 видах соревнований. Восемь из
них – мини-футбол, волейбол, боулинг, дартс,
шахматы, тогызкумалак, настольный теннис,
перетягивание каната – проходили и в дека
бре прошлого года, а в этот раз работники
пожелали добавить стрельбу из лука, легкую
атлетику, велогонку, киберспорт, плавание
и интеллектуальную игру «Шейкер квиз». Но
мало было проявить силу, ум и ловкость, осо
бый приз ожидал самую креативную команду:
оценивались и девиз, и внешний вид, и умение
представить себя болельщикам.
Игры проходили очень динамично, на
блюдался сильный накал эмоций у игроков в
стремлении к победе. Они стали открытием
не только для коллег, но и для самих участ
ников. Так, например, Аман Кусаинов увле
кался плаванием много лет и именно на этих

соревнованиях побил свой личный рекорд.
Инжу Айтжанова отвоевала первое место в
соревнованиях по настольному теннису у до
стойной соперницы-спортсменки, хотя играть
в теннис начала за неделю до проведения игр.
Среди тридцати шести участников в команд
ных соревнованиях по боулингу с большим
отрывом определились самые сильные игро
ки Диас Кочербай, Габиден Кенжегалиев и
Ирина Гаврилова. Лучшую, захватывающую
и запоминающуюся игру во втором туре по
соревнованию в волейбол показала команда
«Легион СЛЭМ», состоящая в основном из
возрастных работников. На протяжении всех
соревнований эту команду отличал особый дух
сплоченности и солидарности среди игроков
на добрую зависть другим участникам.
18 июня все игроки собрались на финальном
этапе – интеллектуальной игре «Шейкер квиз».
Специально для участников в каждый тур были

включены вопросы, связанные с деятельно
стью Актауского битумного завода. А после
игры состоялась торжественная церемония
закрытия Вторых спортивных командно-ком
муникативных игр ТОО «СП «CASPI BITUM».
Специальными дипломами организаторы
игр отметили шесть команд и девять работ
ников, занявших первые места в различных
соревнованиях, а победителями были назва
ны занявшая третье место команда «АРЛАН»
(капитан – А.Унайбаев, сливщик-разливщик
товарно-сырьевого цеха), вышедшая на вто
рое место команда «Кәсіподақ CASPI BITUM»
(капитан – Р. Жупбанов, заместитель предсе
дателя профсоюзного комитета) и обладатель
первого места и главного приза – большого
переходящего кубка – команда «Бірлік» (капи
тан команды – А. Искаков, начальник диспет
черской службы). Самой креативной командой
была названа «Тақиялы періште» (капитан –

Н.Омарова, начальник отдела бюджетирова
ния). Призеры получили ценные подарки и
дипломы.
Награды победителям соревнований вручи
ли Генеральный директор Ерболат Кожабаев,
первый заместитель генерального директора
Сун Гуантао и гость мероприятия – председа
тель Мангистауского областного филиала ОО
«Казахстанский отраслевой профессиональ
ный союз нефтегазового комплекса» Максат
Рзаханов.
Поздравляю всех с завершением соревнова
ний! Желаю не останавливаться на достигну
тых результатах, тренироваться и готовиться
к новым победам в следующих играх. Я хочу,
чтобы каждый из вас приходил на завод с
радостью и интересом, получал удовольствие
от общения с коллегами, ведь большую часть
своей жизни мы проводим на работе, – подвел
итог Е. Кожабаев.

KMG BOWLING CUP турнирінің
жеңімпаздары анықталды
«ҚазМұнайГаз» ұлттық
компаниясы журналистер
арасында елордада боулингтен
турнир өткізді.
Байланыс және ақпарат құралдары
қызметк ерлері күні қарсаңында ұйым
дастырылған спорттық шараның мақсаты
– тілшілермен тығыз байланыс орнатып,
ынтымақтастықты арттыру, салауатты өмір
салтын насихаттау.

Шараға қатысқан 40 журналист 8 команда
болып жарысқа түсті. Жарыс нәтижесінде
бірінші, екінші және үшінші орын алған
командалар анықталды. Сонымен қатар
ерлер мен әйелдер арасынан үздік нәтиже
көрсеткен ойыншылар таңдалды.
Айта кетсек, Қазақстанда 28 маусым күні
Бұқаралық ақпарат құралдары қызмет
керлерінің мерекесі атап өтіледі.
KMG BOWLING CUP турнирінің жеңімпаз
дарын шын жүректен құттықтаймыз!
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Туризм

Маусым
2022 жыл

Шілдеде қайда демалуға болады?
Жазғы демалыс жыл бойы
өнімді еңбек етуге әсер етеді.
Сондықтан көптеген адамдар
жазда демалыс алып, біреуі суға
түсіп, күнге қыздырылғанды
қаласа, енді бірі тауға шығып,
табиғат аясында болғанды жөн
санайды. Жалпы кез келген
демалыс адамға қосымша күш,
энергия сыйлайды.

Бурабай

Соңғы жылдары ішкі туризм қанат жайып
келеді. Оған себеп жылдың төрт мезгілінде
4 түрлі түрленетін, Қазақстанның ерекше
табиғаты.
«Kazakh Tourism» компаниясының мәлі
метіне қарағанда, Қазақстан әлемдік туризм
картасында эко-демалыс орны ретінде
белгіленуде. Мысалы, биылғы жылдың
басында Британдық саяхатшылар қоғамы
белсенді экологиялық саяхат әуесқойлары
үшін Қазақстанды 2020 жылдың ТОП-5
тізіміне кіргізді. Gulf News беделді басылымы
Үлкен Алматы көлін Біріккен Араб Әмірліктері
тұрғындары үшін ТОП-5 бағыттарына
енгізілді.
Бұған қоса еліміздің түкпір-түкпірінде
орналасқан туристік орындар саны өсуде. Бұл
ретте біз оқырмандарымызға Қазақстандағы
ең танымал деген туристік бағыттарды
ұсынамыз.

Қарқаралы

Бурабай өзінің сұлулығы, көлдерінің
молдығымен, жасыл желегімен және жану
арлар әлемімен – «Қазақстан інжуі» деген
поэзиялық атауға ие.
Бурабай – санаторийлер, профилакто
рийлер, демалыс үйлері, спорт-сауықтыру
лагерлері аймағы. Бұнда Қазақстанның
және ТМД елдерінің түкпір-түкпірінен
денсаулықтарын жақсарту, табиғатпен таны
су, демалу үшін ондаған мың адамдар келеді.
Бурабайда тынысалу мүшелерін және асқазанішек жолдары, жүрек-тамырлары жүйесі,
тірек-қозғалыс аппараттарының ауруларын
емдейді.

Кендірлі

Қарқаралы – Қарағанды облысының
ең байырғы мекен. Кезінде Қарқаралы
арқылы Орта Азиядан Сібірге бағытталған
керуен жолдары өткен. Қазір Қарқаралыда
10-нан астам демалыс үйлері мен демалыс
аймақтары бар. Қарқаралының тылсымы
алғашқы адам үңгірі, Шайтанкөлі көптеген
туристі тартады. Жұрттың бәрі мұндағы
суықбұлаққа тамсанады. Ондағы су сәл
газдалған және секундына жарты метр
күшпен бүлкілдеп тұрады.

Алакөл

Баянауыл
Көлсай мен Қайыңды
көлдері
Қапшағай су қоймасы
Қапшағай су қоймасы – Алматы тұрғындары
үшін келушілері көп, Қазақстандағы ірі дема
лыс орындарының бірі.
Судың температурасы мамырда-маусымда
18-20 градус, шілде-тамызда 22-28 градус,
қыркүйекте 18-20. Демалыс орнының ең
жақсы бөлігі бұл солтүстік жағалауы болып
келеді. Мұнда көптеген демалыс орындары
мен пансионаттар, санаторийлер орналасқан.

Маңғыстау облысында Каспийдің жағасында
орналасқан «Кендірлі» демалыс аймағы
жазғы маусымда қарқынды жұмыс жасайды.
Мұнда туристердің теңізге түсуі, денсаулығын
дұрыстауы және тынығуы үшін барлық жағдай
жасалған.

Көлсай мен Қайыңды көлдері қазақс
тандықтардың сүйіп баратын, ең танымал
көрікті орындардың бірі.
Алматы облысындағы Көлсай көлдер жүйесі
жоғарғы, орта, төменгі Көлсай көлдерін
біріктіреді. Үшеуінің әрбірінде өзіне тән
тылсым сыры, сипаттауға келмейтін, сөз
жетпес сұлулығы бар. Мұнда жаяу саяхат
тау, атты экскурсиялар және серуендер жиі
ұйымдастырылады.
Көлсай шатқалындағы Қайыңды көлі
1910 жылдары болған қатты жер сілкінісінің
салдарынан пайда болған. Қайыңды көлі
теңіз деңгейінен 1867 метр биіктікке
орналасқандықтан оған көлікпен жету қиын.
Көлге жаяу немесе атпен шығуға болады.

Павлодар облысының оңтүстік-шығысында
орналасқан Баянауыл ерекше Жасыбай,
Сабындыкөл және Торайғыр көлдерімен
демалушыларды тартады. Бұл үшін көл
жағалауларында демалыс үйлері мен панси
онаттар көп салынған.

Ол республиканың оңтүстік бөлігінде,
Қытаймен шекарада орналасқан. Қазақ
стандағы сирек көлдердің бірі. Көл жаға
лаулары бірегей қара малта тастармен
төселген. Көл суы – жылы, судың орташа
температурасы – 26 градус. Көл суы тері
ауруларындағы пайдалы қасиеттерге ие:
псориаз, экзема, нейродемит, есекжем –
тәжірибеде дәлелденген, артрит және жүйке
жүйесінің ауруларында жақсы емдік әсер
етеді.
Көл бойында отбасылық жағалау маңындағы
демалыс үшін қолайлы шарттар ұсынатын
ондаған демалыс базалары және пансионат
тар орналасқан.

Түркістан
Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесе
несі мен «Керуен сарайы» туристерді
қызықтыратын орындардың бірі. Соңғы жыл
дары Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің аумағы
толықтай түрленіп, сәулеттік сән салтанаты
жарасқан орынға айналды.

Шарын шатқалы
Шарын шатқалы табиғатының әсемдігі
мен көзтартар ерекше сұлулығымен белгілі.
Шарын шатқалында биіктігі 150-300 метрге
дейін жететін «Қамалдар аңғары», «Жалмауыз
кемпір шатқалы» және тағы да басқа құмды
жарлар бар.

Қатонқарағай
Шығыс Қазақстан облысындағы Қатон
қарағай мемлекеттік ұлттық паркіне барған да,
бармаған да арманда. 643 мың гектар аумақты
алып жатқан паркке әсіресе жаз айларында
ағылатын турист көп. Басынан қар кетпейтін
таулар да, сарқырамалар, ит тұмсығы батпай
тын ормандар мен мұзтаулар да осында.
Қатонқарағайдағы ең танымал жердің
бірі Рахман қайнары. Рахман қайнары
өлі су саналады. Онда не балық, не жа
нуар тіршілік етпейді. Рахман қайнарының
шипалық қасиетi оның құрамындағы көмiр
қышқылының молдығында.

МЕНШІК ИЕСІ:
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ
Газет Қазақстан Республикасы
Ақпарат және коммуникациялар
министрлігінде есепке қойылып,
№ 17496-Г куәлігі берілген.
Мекен-жайымыз:
010000, Нұр-Сұлтан қаласы,
Д.Қонаев көшесі, 8 үй,
16 қабат, 1617 бөлме.
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Балқаш
Балқаш көлі – қайталанбас ерекшелігі
бар өзгеше орындардың бірі. Оның батыс
бөлігі тұщы, ал шығысындағы су ащы бола
ды. Балқаш жағалауында жазғы демалысын
өткізіп, суға шомылғысы келетіндердің
қатары жыл сайын артып келеді. Бір кездері
жетімсіреп жатқан жағалауларға бүгінде жан
бітіп, көптеген демалыс орны бой көтерген.

Газет жарияланымдарындағы автор пікірі
редакцияның көзқарасын білдірмейді.
Редакция оқырман хаттарына жауап
бермейді және оны қайтармайды.
«Мұнайлы мекен» газетінде жарияланған
материалдар көшіріліп басылса, сілтеме
жасалуы міндетті.
Жарияланған суреттердің сапасына ре
дакция жауап береді.

Шерқала
Маңғыстау облылысының төсінде
орналасқан тау түзілісі. Ақтау қаласынан
170 шақырым жердегі Шетпе кентіне жақын
орналасқан. Шерқала Сырттай қараған адам
оны әр нәрсеге ұқсатып жүр. Кейбіреулер
төңкерулі кесеге ұқсатса, енді біреулер таудан
кәдімгі киіз үйдің бейнесін көреді.

Шығарылымды дайындауға
қатысқандар:
Дәурен Омаров
Саягүл Жарылқасын
Жаңагүл Серікова
Ақсана Джапарова
Диана Қалқамбекова
Ғалия Қаражанова
Айгүл Ертілеуова

Максим Шиманский
Әділ Сүйебай
Шынар Кәкімжанова
Евгения Шаршова
Абай Алшынұлы
Ирина Гаврилова

Бұқтырма су қоймасы
Ертіс өзенінде, Шығыс Қазақстан облысы
аумағында, Қалба, Нарын, Күршім жоталары
аралығында орналасқан Қазақстандағы ең
ірі бөген.
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+7 (7172) 78 91 49
e-mail: mm@kmg.kz
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