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Құрметті əріптестер!
Тəуелсіздік күні мерекесі əрбір қазақ үшін ең
қастерлі күн, ең асыл мереке. Бұл күн бабаларымыздың сан ғасырлық арманы орындалып, ақ
білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен қорып
келген Отан-Ананың тас бұғаудан босаған күні.
Бұл күн Отан үшін отқа түскен, шыбын жанын
құрбан еткен боздақтардың рухына тағзым ету
күні. Баршаңызды осынау қастерлі де қасиетті
күнмен «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік
қоғамы Басқармасы атынан шын жүректен
құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш
болып, көк туымыз көгімізде мəңгі желбіресін!
Осыдан тура 30 жыл бұрын Еуразия кіндігінен
жұлдыздай жарқырап, Тəуелсіздіктің алтын
қазығы қағылып, күллі əлемге Қазақстан
Республикасы деген мемлекеттің атауы жария
болған еді. Тарих үшін қас қағым сəттей болған сол
30 жылдың ішінде ел азаматтарының ерен
еңбегінің арқасында ғасырға бергісіз белестерді

аттап өтіп, дос пен дұшпанды мойындатқан
жетістіктерді тізбектеп, «Мəңгілік ел» деп
аталатын ұлы мұрат жолында жасампаздықпен,
сеніммен жүріп келеміз. Бағымыз баянды болғай!
Тəуелсіздік алған отыз жылда Маңғыстау
мұнайының қара шаңырағы атанған «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ кенорындарынан 170 млн. тоннадан
астам қара алтын өндіріліп, ел игілігіне жұмсалды.
Сəйкесінше, тйісті салықтар төленіп, мемлекеттік
маңызы бар жоспарлар мен əлеуметтік жобалардың жүзеге асырылуы мүмкін болды.
Өндірістік нысандарда, 15 мыңға жуық азамат
еңбек етіп, ұл-қызын өсіріп келеді. Əр қазақтың
отбасында кемінде 4 адам боларын ескерсек, 60
мыңнан астам адам Компания қызметінен өз
несібесін айырып отыр деп нық сеніммен айтуға
болады. Демек өлкенің мұнай-газ саласын, соның
ішінде «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік
қоғамын, қала құраушы кəсіпорын деп атауға
толық негіз бар.
Бұл пікірімізді есімі Тəуелсіздік ұғымымен
тығыз байлынасты тұлға, еліміздің тұңғыш

Президенті, Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың сөздері де
толық құптайды. Елбасымыз қазыналы түбекке
жасаған қайсыбір сапарында мұнай-газ саласын
«Қазақстан экономикасының локомотиві» - деп
атаған. Демек, Тəуелсіздік жылнамасында құрыш
қол мұнайшының да есімінің аталуы заңды
құбылыс.
Құметті мұнайшылар! Елбасымыздың бұл
сөздері, бір жағынан, мұнайшының екпінді
еңбегіне берілген жоғары бағасы болса, екінші
жағынан мұнай-газ саласы қызметкерлерінің
иығына артылған жауапкершіліктің ауыртпалығын
көрсетеді. Ендеше, бағымыз баянды, болашағымыз ажарлы болсын десек сіз бен біздің
еңбегіміз еселі, ісіміз келелі болуы тиіс!
Мереке баршаңызға құтты болғай!
Тəуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы
болсын!
Құрметпен,
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Басқармасы
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КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
В АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»
Как известно в соответствии с положениями Соглашения
акционеров, предусмот рено чередование права назначения
руководителей высшего звена и руководителей подразделений АО
«Мангистаумунайгаз» с периодичностью раз в 3 года.
25 ноября 2021 года в рамках данного Соглашения произошли
кадровые перестановки в АО «Мангистаумунайгаз».
С 2006 года работал в системе АО
«Актобемунайгаз» - главным геологом
(НГДУ «Октябрьскнефть», «Кенкиянефть»), первым заместителем начальника.
С 22 августа 2020 года работал
начальником ПУ «Каламкасмунайгаз».

Ян Лисинь

Шыракбаев Д.А.

Баймулдинов Б.С.
- Заместителем Генерального
директора по производственным вопросам назначен Ян Лисинь.
Ян Лисинь родился 2 апреля 1971 года
в КНР.
В 1995 году окончил Китайский
нефтяной университет (нефтеразведка и
геология), в 2003-2005 годах обучался
Российском Государственном Университете нефти и газа имени И.М. Губкина
(магистр нефтегазового дела).
В 2009-2011 годах обучался в
Казахском национальном педагогическом
университете имени Абая (менеджмент).
Трудовую деятельность начал в 1995
году практикантом бригады добычи нефти
и газа НГДУ Цзинь чжои, далее работал
техником, начальником службы технологии добычи нефти и газа, специалистом
по разработке месторождений (СNODCCNPC).

- Заместителем Генерального
директора по геологии и разработке назначен Шыракбаев Дамир Алибекович.
Дамир Шыракбаев родился 17 мая
1987 года.
Окончил Казахский Национальный
технический университет им. К. Сатпаева,
институт «Геологии и разведки месторождений полезных ископаемых» (20042008 г.г.), Университет Мишкольца
University of Miskolc Petroleum and Natural
gas Institute (г. Мишкольц, Венгрия, 20122015 г.г.).
Трудовую деятельность в 2008 году
начал оператором добычи нефти и газа 4-го
разряда ЦДНГ №12, НГД У-2 ПФ
«Озенмунайгаз». В разные годы работал
мастером, старшим геологом, старшим
инженером отдела геологии, начальником
отдела по геофизике департамента
геологии и геофизики «Озенмунайгаз».
В 2016-2017 годах - старший инженер
Департамента геологии и разработки
месторождений АО «РД «КазМунайГаз».
С 12.04.2017 по 31.07.2018 год заместитель директора департамента по
разработке АО «Озенмунайгаз».
С 31.07.2018 года работал директором
д е п а р т а м е н т а п о р а з р а б о т к е АО
«Озенмунайгаз».
- Заместителем Генерального
директора по коммерческим вопросам
н а з н ач е н Б а й м ул д и н ов Б ау р ж а н
Суиндыкович.
Бауржан Баймулдинов родился 14
декабря 1981 года.
В 2002 году окончил Карагандинский
филиал Гуманитарного Университета им.
Д.А.Кунаева («Юрист-правовед»).
Трудовую деятельность начал в 2002
году ассистентом Генерального директора
по финансам АО «ИСПАТ-КАРМЕТ».
В разные годы работал в таких
компаниях как: АО «Demir Kazakhstan
Bank», АО «Central Asia Cement», ТОО
«Гелиос».
С 2006 по 2012 год работал ведущим
специалистом отдела маркетинга ТОО «СП
«Казгермунай».
С 2012 по 2014 год работал главным
менеджером по маркетингу в «KMG
Kashagan B.V.».
В 2014-2017 годах – заместитель
директора департамента реализации нефти
и нефтепродуктов АО «Разведка Добыча
«КазМунайГаз».
С июля по декабрь 2017 года
исполняющий обязанности Президента АО
«Каражанбасмунай».
С февраля 2016 года работал ВицеПрезидентом по коммерческим вопросам
АО «Каражанбасмунай».
- Заместителем Генерального
директора по экономике и финансам
назначен Чжан Ицюнь;
Чжан Ицюнь родился 14 марта 1970
года в КНР.

В 2003 году окончил Московский
университет экономики, статистики и
информатики (менеджмент).
В 2006-2010 годах работал финансовым директором ТОО «ПетроКазахстан
Ойл Продактс».
В 2010-2016 годах – директор
департамента финансов АО «СНПСАктобемунайгаз».
В 2016-2019 годах – начальник отдела
бухгалтерии и отчетности филиала
компании «Buzachi Operating Ltd».
С 22 февраля 2021 года работал
директором финансового департамента АО
«Мангистаумунайгаз».
- Заместителем Генерального
директора по административным
и социальным вопросам назначен
Сарсенов Ерболат Темирбекович.
Ерболат Сарсенов родился 22 августа
1981 года.
В 2002 году окончил Казахский
экономический университет им.Т.Рыскулова, по специальности «Экономические
отношения».
В 2005 году окончил Казахский
национальный технический университет
им. К.Сатпаева по специально сти
« Р а з р а б от ка н е ф тя н ы х и г а зо в ы х
месторождений».
Трудовую деятельность начал в 2002
году в качестве оператора ООУ 3-го разряда
цеха установки предварительного сброса
воды №1 Управления по подготовке нефти
и производственного обслуживания АО
«Озенмунайгаз»;
В разные годы работал экономистом
по нормированию и оплате труда НГДУ-1,
руководителем экономической службы
НГДУ-1, руководителем экономической
службы УБР АО «Озенмунайгаз»;
С 04.12.2012 по 30.04.2013 годы
работал в АО «РД «КазМунайГаз» старшим
экономистом сектора мотивации, нормирования и оплаты труда департамента по
управлению и развитию персонала;
С 2013 по 2015год - заместитель
директора по управлению персоналом и
общим вопросам ТОО «Управления
технологического транспорта и обслуживания скважин»;
С 07.10.2015 по 19.06.2016 год
продолжил трудовую деятельность в АО
«Озенмунайгаз» директором департамента
по управлению и развитию персонала;
С 20.06.2016 по 09.04.2019 года
занима л должно сть управляющего
директора по управлению и развитию
персонала АО «Озенмунайгаз».
C 1 0 а п р е л я 2 0 1 9 год а б ы л
заместителем Генерального директора АО
«Мангистаумунайгаз» по юридическим и
кадровым вопросам.
С 09 апреля 2020 года работал
заместителем генерального директора по
управлению человеческими ресурсами.
- Заместителем Генерального
директора по управлению человеческими ресурсами назначен Ши Чанфу.
Ши Чанфу родился 11 октября 1963
года в КНР.
В 2003 году окончил Пекинский
Нефтяной университет (магистр административных работ).

Чжан Ицюнь

Сарсенов Е.Т.

Ши Чанфу
В 2002-2005 годах работ а л
помощником директора департамента
общественных отношений и хозяйственных вопросов, ведущим инженером,
заместителем директора департамента
т руд о в ы х р е су р с о в АО « С Н П С Актобемунайгаз».
В 2005-2008 годах – заместитель
директора департ амент а кадровой
политики ТОО «Казахстанско-Китайский
Трубопровод».
В 2009-2012 годах - заместитель
генерального директора по кадровым
вопросам Среднеазиатской нефтяной
компании при «CNPC».
С 2013 года работает в системе АО
«Мангистаумунайгаз» (руководство
Департамента управления человеческими
ресурсами).
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В 2012-2015 годах – заместитель
Генерального директора ТОО «Батыс Рейл
Сервис».
В 2015-2017 годах - заместитель
директора по материально-техническому
снабжению ТОО «InterLog Kazakhstan».
В 2017-2021 годах - директор департамента закупок и местного содержания,
директор департамента стратегического
развития и управления рисками АО
«Эмбамунайгаз».

Камматов А.К.

Суйеуов Т.А.

Ильмуханбетова Ш.Л.
***
Также хочется отметить, что
произошли изменения в руководящих
составах структурных подразделений АО
«Мангистаумунайгаз» (департаментах и
службах).
Заместителем директора департамента закупок и материально-технического снабжения назначен Камматов
Арман Катапович.
Арман Камматов родился 13 апреля
1971 года.
В 1993 году окончил Санкт-Петербургский Го сударственный горный
институт им.Г.В.Плеханова (специальность
«Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических
комплексов»).
Трудовую деятельность начал в 1994
году инженером-программистом информационно-вычислительного бюро ОАО
«Эмбамунайгаз».
В 2000-2006 годах - инженерэлектроник, руководитель группы IT,
заместитель директора по информационным технологиям ТОО «Эмбамунайавтоматика».
В 2006-2009 годах - начальник отдела
го сударствен н ых закуп ок АО «РД
«КазМунайГаз» ПФ «Эмбамунайгаз».
В 2009-2012 годах - заместитель
директора департамента снабжения и
закупок ТОО «СП «КазГерМунай».

Заместителем департамента геологии и разработки месторождений
назначен Суйеуов Тимур Акмуратович.
Тимур Суйеуов родился 26 февраля
1978 года.
В 2001 году окончил Актауский
Го суд а р с т ве н н ы й у н и ве р с и т е т и м .
Ш.Есенова (инженер-геолог).
В 2001-2003 годах – инженер-геолог
ТОО «Центр технологических исследований».
С 2003 по 2013 год работал в системе
АО «Озенмунайгаз» - оператором,
инженером-геологом, ведущим геологом,
н ач а л ь н и ко м о т д е л а р а з р а б о т к и ,
директором департамента разработки,
директором НГДУ №2.
В 2013-2016 годах – заместитель
директора по геологии и разработке,
заместитель директора по производству,
технический директор АО «Ансаган
Петролеум».
04.04.2016 – 10.08.2016 – директор
департамента сопровождения разработки
блока 3 АО КазНИПИмунайгаз.
С 10.08.2016 работал заместителем
начальника ПУ «Жетыбаймунайгаз» по
геологии – главный геолог.
Директором финансового департамента назначена Ильмуханбетова
Шолпан Лазаревна.
Шолпан Ильмуханбетова родилась 15
февраля 1974 года.
В 1995 году окончила Казахскую
государственную академию управления, по
специальности «бизнес и менеджмент,
экономист».
В 1997-1999 годах обучалась в
Казахском государственном национальном
университете им. Аль-Фараби, по специальности «правоведение, юрист».
В 2013-2015 годах прошла обучение в
Алматы Менеджмент Университете –
«деловое администрирование, магистр
делового администрирования».
Трудовую деятельность начала в 1995
году с должности специалиста 1-ой категории Мангистауского областного финансового управления.
Далее работала ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника
Мангистауского областного финансового
управления.
В 2005-2008 годах – заместитель
директора Департамента экономики и
бюджетного планирования Мангистауской
области.
04.2008-03.2012 – заместитель начальника ГУ «Управление экономики и
бюджетного планирования Мангистауской
области».
03.2012-03.2013 – начальник ГУ
«Управление экономики и бюджетного
планирования Мангистауской области».
В 2013-2018 годах – заместитель
акима Мангистауской области.
С 7 декабря 2018 года работала
заместителем Генерального директора АО
«Мангистаумунайгаз» по экономике и
финансам.
Директором департамента управления человеческими ресурсами назначен Бердалиев Кайрат Байазиевич.
Кайрат Бердалиев родился 8 ноября
1980 года.
В 2003 году окончил Астраханский
Государственный Университет, физикоматематический факультет, психологический факультет. В 2015-2016 годах
проходил обучение в КИМЭП (деловое
администрирование для управленческих
кадров).
Трудовую деятельность начал в 2003
году учителем математики.
В 2004-2007 годах – преподаватель
высшей математики, экономико-математического моделирования в Мангистауском
институте «Болашак».
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В 2007-2011 годах – специалист,
ведущий специалист по оценке и оплате
труда АО «Каражанбасмунай».
С ноября 2011 по январь 2012 года ведущий экономист по труду группы
планирования и анализа заработной платы
отдела труда и заработной платы АО
«Мангистаумунайгаз».
В 2012-2013 годах – заместитель
директора по управлению персоналом ТОО
«УТТиОС».
С мая 2013 по июнь 2020 года –
руководитель департамента по работе с
персоналом АО «Каражанбасмунай».
С июня 2020 - HR Бизнес-партнер АО
НК «КазМунайГаз».
Директором департамента перспективного развития и управления рисками
назначен Калдыбаев Орын Аманович.
Орын Калдыбаев родился 21 апреля
1976 года.
В 1999 году окончил «Актауский
Политехниче ский Университет им.
Ш.Есенова» (промышленное и гражданское
строительство), в 2002-2005 годах проходил
обучение в этом же ВУЗе (разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений). В 2014-2016 годах проходил
обучение в Казахском университете
инновационных и телекоммуникационных
систем, г.Уральск (юриспуденция).
В 1993-1994 годах - рабочий III разряда ПО «УАД» АО «Мангистаумунайгаз».
С февраля 2001 по июль 2001 года специалист группы внешних связей/переводчик с английского языка РГП «Актауский Международный Морской Торговый
Порт».
2002-2003 г.г. – специалист-технолог
департамента проектирования ОАО
«КазНИПИМунайГаз».
2003-2004 г.г. – менеджер по развитию
бизнеса ТОО «Oil & Marine Services».
В 2004-2009 годах - менеджер отдела
«Развитие порта и эксплуатация портовой
инфраструктуры», менеджер по проектам
Казахстанского сектора Каспийского моря,
главный менеджер департамента корпоративного развития, директор департамента
стратегического развития ОАО «Национальная Морская Судоходная Компания
«КазМорТрансФлот».
В 2009-2011 годах – главный управляющий по административным вопросам,
заместитель Генерального директора
(директор по административно-правовым и
кадровым вопросам) ТОО «Судоремонтный
завод Мангистауской области».
С 2012 по 2020 год начальник службы
маркетинга и коммерческой работы,
советник директора, начальник отдела по
социально-административной работе,
представитель руководства по интегрированной системе менеджмента (по совместительству), руководитель проекта (по
качеству) ТОО «УТТиОС».
С декабря 2020 по октябрь 2021 года
руководитель службы управления рисками
АО «Каражанбасмунай».
С октября по ноябрь 2021 года заместитель директора департамента
перспективного развития и управления
рисками АО «Мангистаумунайгаз».
Директором департамента маркетинга и сбыта нефти назначен Кайыржан
Алмас Есенулы.
Алмас Кайыржан родился 8 февраля
1989 года.

Бердалиев К.Б.

Калдыбаев О.А.

Кайыржан А.Е.
В 2008-2011 годах проходил обучение
Swiss Montreux Business (бизнес администрирование, бакалавр).
В 2016-2017 годах работал специалистом в ТОО «Петросан».
В 2018-2021 годах – ведущий
специалист, главный менеджер, секретарь
наблюдательного совета ТОО «КазМунайГаз-Аэро».
С февраля 2021 года работал руководителем группы по сбыту нефтепродуктов
АО «Каражанбасмунай».
Президент Федерации Ашихара
Каратэ по Мангистауской области.

***
Напомним, ранее 25 октября 2021 года Генеральным директором АО
«Мангистаумунайгаз» был назначен Даулетжан Кенесович Хасанов.
Даулетжан Хасанов родился 21 октября 1971 года. Окончил сельскохозяйственный
институт Западно-Казахстанской области по специальности «экономист».
Ранее работал заместителем генерального директора по экономике и финансам ТОО
"СП "Казгермунай", управляющим директором АО "РД "КазМунайГаз", президентом АО
"Каражанбасмунай", Генеральным директором АО "Озенмунайгаз", управляющим
директором по управлению человеческими ресурсами АО НК "КазМунайГаз", директором
департамента добычи нефти и газа АО НК "КазМунайГаз".
Заместитель Генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» по коммерческим вопросам Чэнь Цзунсян был назначен первым заместителем Генерального
директора АО «Мангистаумунайгаз».
Чэнь Цзунсян родился 21 июля 1967 года в КНР. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (Магистр экономики).
Ранее работал бухгалтером, экономистом, директором департамента, помощником
Генерального директора, заместителем Генерального директора АО «СНПС Актобемунайгаз».
В АО «Мангистаумунайгаз» работает с 10 мая 2017 года.
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В центре внимания

Қауіпсіздік

ӨНДІРІС ҚАУІПСІЗДІГІ БАСТЫ НАЗАРДА!

ГАРАНТ КАЧЕСТВА

2021 жылдың 28 қазанында Қазақстан Республикасы Төтенше
жағдайлар Министрлігі өнеркəсіптік қауіпсіздік Комитетінің Маңғыстау
облысы бойынша департаменті Орал қаласында өндіріс қауіпсіздігі туралы
семинар кеңес өткізді.

АО «Мангистаумунайгаз» успешно прошел сертификационный аудит на соответствие интегрированной системы
менеджмента Общества международным стандартам ISO 9001
«Система менеджмента качества» , ISO 45001 «Система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности
труда», ISO 14001 «Система экологического менеджмента».
На еженедельном рабочем совещании, директор департ амент а
перспективного развития и управления
рисками Орын Калдыбаев вручил
сертификаты, выданные международной компанией TUV AUSTRIA,
являющейся лидером в области
сертификации Правлению Общества.
Орын Калдыбаев отметил, что
Общество успешно внедрило интегрированную систему менеджмента в
соответствии с требованиями международных стандартов и продемонстрировало способность действующей
системы менеджмента качества обеспечивать выполнение требований к
продукции/услугам, а также реализацию Политик и целей Общества в
области качества, охраны окружающей

среды, охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда.
- Уверен, что поддержание
системы менеджмента качества будет
способствовать дальнейшему эффективному и успешному развитию
компании, - отметил Орын Калдыбаев.
Генеральный директор и Первый
заместитель генерального директора
высоко оценили работы, проведенные
Департаментом перспективного развития и управления рисками и Департаментом техники безопасности и охраны
труда и охраны окружающей среды, и
уверили, что Менеджмент компании и
впредь будет оказывать всестороннюю
поддержку в вопросах соответствия
высоким международным стандартам.

Кеңес барысында Комитет пен
аумақтық департаменттердің 2021
жылғы 9 айдағы жұмысының қорытындылары жарияланып, өнеркəсіптік
қауіпсіздіктің жай-күйі туралы баяндама
жасалды. Қатысушылар "Азаматтық
қорғау туралы" ҚР Заңына жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік саласына жаңадан
енгізілген нормативтік құқықтық
актілермен танысып, өзгерістер мен
толықтырулардан хабардар болды.
Семинар барысында "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ-мен қатар басқа да жер
қойнауын пайдаланушы ірі кəсіпорындардың
жұмысы тыңдалды. "ҚазМұнайГаз Паркер
Дриллинг Компани" ЖШС қызмет көрсету
компаниясы, өз кезегінде кеңеске қатысушыларға өнеркəсіптік қауіпсіздіктің жай-күйі мен
пайдаланылатын қауіпті өндірістік нысандардағы ықтимал техногендік апаттар, инциденттерге жол бермеу жөнінде қабылданатын
шаралар туралы толық ақпарат ұсынды.
Кеңесте апаттық-құтқару қызметтерінің
өкілдері, сондай-ақ Халықаралық Азаматтық
қорғаныс ұйымының тəуекелдерді басқару
жөніндегі тəуелсіз сарапшылары техногендік
сипаттағы төтенше жағдайларға ден қойып,
оларды жою барысындағы жұмыстардың жай күйі туралы түсінік берді. Ал, өнеркəсіптік
қауіпсіздік комитетінің аумақтық Департамент
басшыларына адам денсаулығына зиян келуі
мүмкін шараларды болғызбау міндеттелді.
Семинар кеңесте кəсіпорын басшыларына өнеркəсіптік қауіпсіздік саласында
жүргізілетін тексерулер нəтижелері бойынша
анықталған өнеркəсіптік қауіпсіздік талап-

тарын бұзушылықтарды уақтылы жоюды
қамтамасыз ету, қауіпті өндірістік нысандарды
уа қ т ы л ы ж а ң а р ы п , т ех н и ка л ы қ қ а й т а
жарақтандыру жөнінде шараларды қолға алу
т апсырылды. Қазақст ан Ре спубликасы
Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы
17 тамыздағы № 404 бұйрығымен бекітілген
ҚР "Азаматтық қорғау туралы" Заң талаптарына сəйкес қауіпті өндірістік нысандардағы
апаттар мен оқыс оқиғалардың мəн-жайлары
мен себептерін хабардар етіп, төтенше жағдай
болған аймақтағы халыққа, қоршаған ортаға
зиянды əсерін барынша төмендету мақсатында өндірістік бақылау қызметін құру
мəселесін қарауды жүктеді. Сондай-ақ, ИБК
"СиБу ЖШС жəне "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ
2019 жылғы 13 наурызда "Қаламқас" кен
орнының №8237 ұңғымасында болған
апаттардың салдарын жою жөнінде шаралар
қабылдауды міндеттеді.
Еңбекті қорғау жəне
өнеркəсіптік қауіпсіздік қызметі

Вектор развития

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВРС –
ЗАЛОГ УСПЕХА РАЗРАБОТКИ И ДОРАЗВЕДКИ
Основные нефтяные месторождения
АО «Мангистаумунайгаз» эксплуатируются
более 40 лет и характеризуются высокой
выработкой запасов и высокой обводненностью, большинство из них отнесены к
категории месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Очень трудно принять
меры по стабилизации добычи на старых
нефтяных месторождениях, а сложность
размещения дорогостоящих новых скважин
увеличивается с каждым годом. Столкнувшись с проблемой стабилизации добычи
«Мангистаумунайгаз», сделал вывод, о том,
что только технологические инновации
помогут выйти из затруднительного
положения и совершить новый прорыв.
В период с 2017 по 2020 год АО
«Мангистаумунайгаз» завершена высокоразрешающая сейсморазведка (ВРС) на
основных месторождениях Общества Каламкас, Жетыбай, Асар и др., в результате
чего получена более обширная геологическая информация.
Изучение результатов сейсморазведочных исследований было осуществлено
комплексированием с другими геофизическими методами (ГИС), скважинными
данными и данными разработки, что
позволило усовершенствовать геологическую модель месторождений и предложить направления для дальнейших работ с
целью увеличения начальных запасов.
При изучении особенностей геологического строения и нефтегазоносности
месторождения Каламкас департамент
геологии и разведки (ДГиР) АО «Мангистаумун ай г аз» п редложи л т рех н ов ых
направления дальнейших исследова-

Отобранный керн из юрского целевого нефтенасыщенного пласта Ю-3С
(интервал 840-848.5м) скважины №10100 месторождения Каламкас
тельских работ с использованием данных
В Р С : н о в ы е п о з н а н и я к т е ку щ и м
разработанным пластам, в которых развиты
новые
микроструктуры, новые области
периферийных (не разбуренных) частей
месторождения и новые объекты в
глубокозалегающих пластах.
ДГиР укрепил взаимодействие с
институтами обоих акционеров при
поддержке АО НК «КазМунайГаз», на
основе интеграции изучения сейсмических
данных ВРС с данными динамики добычи,
завершено комплексное геологическое
изучение, обеспечивающее детальное
изучение внутреннего строения разработанных пластов и периферийной части

месторождения. В результате данных
исследований на основной площади
разработки обнаружено более десятка
самостоятельных микроструктур, а на
периклинальных участках обнаружены
перспективные микроловушки.
Для того чтобы повысить уровень
успешности бурения, ДГиР в тесном
сотрудничестве с соответствующими институтами проводил контроль качества на всех
этапах работ. Научно-исследовательские
институты акционеров провели углубленные исследования в итоге была внедрена
политика «трех новых направлений».
На сегодня пробурены оценочные
скважин: №№9709 и 10101 Каламкас, №42

Южный Жетыбай и №8 Восточный
Жетыбай, все они являются высокодебитными скважинами, работающими в
основном фонтанным способом. Ни одна
запланированная скважина не отменена
бурением. Недавно только закончено
бурение оценочной скважины №10100
Каламкас. По результатам бурения
о б н а руже н 2 0 - и м е т р о в ы й н е ф т е насыщенный пласт из юрского целевого
интервала Ю-3С. Проведен полный
комплекс исследовании, в том числе отбор
керна и пластоиспытания на трубах. По
результатам пластоиспытания подтверждён
фонтанный приток нефти.
Благодаря применению современной
технологии ВРС на выработанных
ме сторождениях Каламкас, Южный
Жетыбай, Восточный Жетыбай в 2021 году
проводимые работы по доразведке
оказались успешными, привели к росту
запасов и экономической прибыли. Кроме
того, данные ВРС имеют большое значение
для оптимального размещения при подборе
эксплуатационных скважин в процессе
разработки.
С постепенным глубоким изучением
данных ВРС на последующих работах,
имеется возможность достижения еще
больших успехов в разработке и доразведке
месторождений АО «Мангистаумунайгаз».
Рахатова К.У.,
директор ДГиР
Лю Дунчжоу,
заместитель директора ДГиР
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Еңбек адамы

ӨНДІРІСТІ ӨРКЕНДЕТУ - ОРТАҚ МІНДЕТ
«Осы мамандықты игергеніме еш өкінбеймін, керісінше
мақтан тұтамын. 23 жылым өндіріс басында өтті. Жұмыс өте
жауапты, күрделі. Берілген тапсырмаларды бұлжытпай орындау,
үзіліссіз жұмыс істеп тұрған қазандықтардың шуылы, сағаттар бойы
тікеңнен тік тұру сияқты өзіндік қиындықтары да жетерлік. Бірақ
ортақ іске титтей де болса өз үлесіңді қосқанда бар қиындықты
ұмытып, өз кəсібіңнен лəззат аласың» – дейді Қаламқасмұнайгаз» ӨБ
Мұнай айыру жəне өткізу цехының машинисі Аманқос Ерғазиев.
Аманқо с Ерғазиев 1960 жылы
Түркменстанда туған. Ес білген шағында
елге оралып, 2001 жылы шілде айында
«Қаламқасмұнайгаз» өндірістік басқармасына 3 дəрежелі оператор болып
жұмысқа орналасады. 2007 жылдан бастап
техникалық сораптар машинисі болып
жемісті еңбек етіп жүр.

– Қазіргі уақытта ұжымда жиырмадан
аса адам бар. Өндіріс жұмысы жоғары
жауапкершілікті талап ететін сала
болғандықтан, мұндағы əрбір қызметкер өз
міндетіне жауапты қарайды. Жауапкершілік
бар жерде жұмыс та өнімді, еңбегің де
бағалы. Босаңсуға болмайды. Бұл берісі
біздің адал еңбегіміз, отбасымыздың
нəпақасы болса, арысы
мемлекетіміздің болашағы
ү ш і н ө т е м а ң ы зд ы ғ о й .
Сондықтан өндіріске келген
əрбір адам мұны терең түсінеді
деп ойлаймын. Ал өндірістің
қазіргі жағдайы мен өткенін
с а лыстырс аң əлбетте оң
өзгерістер көп. Қазір мұнай-газ
өндірісіне автоматика,
электроника, қондырғылар
жаңа технологиялар енді. Бұл
күрделі жұмысты жүйелі əрі
оңтайлы жүргізуге мүмкіндік
беріп отыр, - дейді ол.
Бүгінде қыздарын қияға,
ұлдарын ұяға қондырып,

немере-жиеннің қуанышына кенеліп
отырған Аманқос аға өзін осы ұрпағымен
бақытты екенін айтты. «Адам ақылымен
сымбатты, ұрпағымен қымбатты» деп бекер
айтылмаса керек.
– Екі қызым тұрмыста, ұлым қолымда.
Ұлымнан үш немере, қыздардан бес жиен
сүйіп отырмын. Қолым қалт еткенде
уақытымды немерелеріме арнаймын.
Солардың тəтті қылықтарынан қуат алып,
демаламын. Ұлым ізімді қуып мұнай
саласы бойынша білім алған еді. Бірақ жеке
кəсіпке бет бұрып, сол салада қызмет етіп
жүр, - деп марқаяды əке көңілі.

Аманқос аға отбасы үшін ғана емес, ел
мен жердің амандығына да алаңдап, тілекші
боп жүретінін жеткізді.
– Қазір əлемде əртүрлі жағдайлар
болып жатыр ғой. Індет бар əлемді
шарлады. Ағайын-туысымыз індеттен,
қауіп-қатерден аман болса деймін.
«Маңғыстаумұнайгаз» компаниясы еліміздің экономикасын өркендетуге үлкен үлес
қосып келеді. Біз осы тарихтың куəгерлеріміз. Еліміз өсіп-өркендей берсін, - деп
ағынан жарылған еңбек адамына риза
болдық.
ЖАННАТ КЕМАЛ

АДАЛ ЕҢБЕККЕ – ШЫНАЙЫ ҚҰРМЕТ
Кез келген саланың абырой-беделін ісіне мығым, мамандығына
адал адамдар асырады. Солардың бірі – «Жетібаймұнайгаз» өндірістік
басқармасының Оңтүстік қабат қысымын ұстау цехының 4-дəрежелі
машинисі Гүлнар Тайырова десек, қателеспейміз. Биыл ол
мұнайшылар күні мерекесі қарсаңында облыс əкімінің «Құрмет
грамотасымен» марапатталды.
Адамды шыңға жетелеп, бар
мақсатына уақытында жеткізетін қасиет –
еңбекқорлық. «Таңның атысынан күннің
батысына дейін маңдай тері жіпсігенше
жұмыс жасап, нəпақа табу – əр адамның
өмірлік міндеті» деп өзінің өмірлік
ұстанымын қалыптастырған Гүлнар
Тыныштыбайқызы əкеден ерте айырылып,
анасының екі-үш жұмыста жүріп бес
баланы жетілдіргенін көріп өсті. 1964 жылы
1 ақпанда Атырау облысы, Мақат ауданында
дүниеге келген ол, М. Горький атындағы
орта мектепті 1981 жылы бітіріп Ақтобе
қаласындағы химиялық-технологиялық
училищеде білімін жетілдіреді. 1984 жылы
М а ң ғ ы с т ауд а ғ ы а ғ а - ж е ң г е с і н і ң
шақыртуымен Ақтауға келген өрімдей қыз,
болашағын мұнай саласымен
байланыстырамын деп ойламаса керек.
Мамандығы бойынша химзаводқа құжат
тапсырған ол: - «Бұйырмыс болар, заводтан
бұрын табылған жұмыс орыны болды. Ол
кезде таңдап жүретін кез емес. Жармастым
да кеттім. Содан бері тапжылмай 37 жыл
еңбек етіп келемін. Уақыт неткен жылдам.
Бала арманым темір жолшы болу еді, еш
өкінбеймін. Керісінше, осы салада жұмыс
жасауыма септігін тигізген, мұнай
саласының жілігін шағып, майын ішкен,
бүгінде ардагер-мұнайшы болып
зейнеткерлікте отырған ағам Галиев
Бисенбай мен Райма жеңешеме алғысым
зор».
-1984 жылы жұмысқа орналасқан
кезім, бастығымыз Шағыров Айтжан ағай
еді. Қастекова Күлəш апайдай тəжірибелі,
өте сауатты жандардың мектебінен өттім.
Осы кісілерді өзіме ұстаз санаймын. Сол
кезде 20 жаста едім. Қатты қобалжыған
кездерім болды. Бірақ жоғарыда аталған

əріптес ағаларым: «Бұл жұмысқа сенің
қабілет-қарымың жетеді» — деп, маған
сенім білдірді. Бірнеше жыл тəжірибе
жинаған соң басшылық мені Асарға
жіберді. Ол кезде өзі шағын, жұмысы көп
кенорынының тірлігіне а лғашында
қиналғаным рас, бірақ бірте-бірте мойын
бұруға шама келтірмейтін қауырт жұмысқа
біржолата ден қойып кеттім. Кейін Оңтүстік
БКНС-ке ауысып, қасымдағы оператор
Алмагүл Нұрханова екеуміз жұмыс
барысындағы қиындықтарды бүгінгі күнге
д е й і н б і р г е е ң с е р і п ке л е м і з , - д е п
кейіпкеріміз еңбек жолын есіне алды.
Гүлнар Тыныштыбайқызы жұмыс
жасайтын цех жұмысы шаш етектен.
Механик ретінде бір басына жүктелген бес
насостың жұмысын қадағалап,
жабдықтардың үздіксіз жұмыс жасауын
қамтамасыз етеді. «Əуелгі кезде еш жағдай
болмайтын, қолымыздың майын
тоқшəйнекке су ысытып жуатынбыз, қазір
бəрі өзгерді. Жаңаның аты жаңа. Үйренісіп
кеткенге дейін, біраз зерттедік қой. Ал
уақыт өте келе, сол жаңа технологияларсыз
бір адым да аттап баспайтын уақыт туды.
Алдағы кезде де цех жұмысын
автоматтандыру процессі үзбей жалғасын
тапса, нұр үстіне нұр болар еді», - дейді
машинист. Кəсіби шеберлігі жоғары маман
өз ісіне асқан жауапкершілікпен қарайды.
Еңбек жағдайын жасап, əлеуметтік тұрғыда
қамтамасыз етіп отырған компанияда
жұмыс жасайтынын мақтан етеді. Жер асты
қысымын ұстау арқылы су айдап, мұнайды
көтеру, оның орнын сумен толтыру сынды
жұмыстарды əдемі жымиып қойып, үлкен
ықыласпен атқарады. Сырттан келген
маман емес, қателесуге жол жоқ, белді
компанияның атына, абыройына дақ

түсіргісі келмейді. Ұжымдастары да Гүлнар
Тыныштыбайқызын биік адамгершілігі,
біліктілігі мен еңбекқорлығы үшін
сыйлайды.
Жетібайлық мұнайшылар оны ұстаз,
жаны жайсаң жақсы апа деп құрметтеп,
алдынан кесе көлденең өткен емес.

Бір орыннан тапжылмай, тірнектеп жиған
тəжірибесінің арқасында 4-дəрежеге
жеткен Гүлнар Тыныштыбайқызы адал
еңбегінің арқасында өндіріс көшін алға
сүйреп келеді.
Л.Жолдыбаева

6

Мұнаилы Өлке

№ 11 (145), желтоқсан, 2021 жыл

Ардагерлерді ардақтайық

ЕР ЕҢБЕГІМЕН СЫЙЛЫ
Жуырда Маңғыстау мұнай саласының үздігі Көшербай
Əлібаевтың тұрған үйіне ескерткіш тақта орнатылды. Ескерткіш
тақтаның ашылу рəсіміне Ақтау қаласы əкімінің орынбасары
Əбілқайыр Байпақов, Ақтау қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы
Аманжол Қартбай, Көшербай Əлібаевпен қызметтес болған ардагер
мұнайшылар мен замандастары қатысты.

Өлке өндірісіне дем берген мұнай
саласына бар ғұмырын арнаған Көшербай
Əлібаевқа арналған ескерткіш тақтасының
ашылу рəсіміне жиылған жұртшылықтың
қарасы көп болды.
– «Адамдар əділ болса өмір əрқашан
əділ» деген сөз бар. Еңбек жолын сонау өзі
туып-өскен Түпқарағаннан баст ап,
Маңғыстау мұнайын игеруге бар жастық
жігерін арнап, күш-қуатын сарқа отырып
қызмет еткен Көшербай ағамыздың тұрған
үйінде ескерткіш тақта орнатылуының мəнмаңызы зор. Елге еңбегі сіңген
ағаларымыздың өмірін өскелең ұрпаққа
үлгі етіп, насихаттау – ең үлкен мақсат. Осы
игілікті істің іске асуына атсалысқан барша
азаматтарға, ұрпақтарына алғыс айтамыз.

Ағаның ескерткіш тақтасы
құтты болсын, - деді қала
əкімінің орынбасары
Ə.Байпақов. Ескерткіш
тақтасын Ақтау қалалық
ардагерлер кеңе сінің
төрағасы Аманжол Қартбай
мен мұнайшының ұлы
«Қаламқасмұнайгаз» АҚ
кешенді мұнай дайындау
жəне өткізу цехының
бастығы Өркенбай
Ə л і б а й ұ л ы с а л т а н ат т ы
түрде ашты.
– Қадірлі қонақтар.
Асыл ағамызды еске алып,
мəңгілік ұрпақ жадында
қалдыруға арналған
ескерткіш тақтасы құтты
болсын. Көшербай ағаның
е ң бе г і е р е к ш е е л е н і п ,
жоғары баға алған. Мен
« М а ң ғ ы с т ау м ұ н а й г а з »
компаниясының əлеуметтік
саласына жетекшілік еткен кезімде
ағамызбен талай пікірлес болған едік.
Ағамыз қандай құрметке де лайық, асыл
азамат еді. Көзі тірісінде де үлкен құрметке
бөленген. Бүгінгі ұрпақ та ұмытпауы тиіс
деп білемін. Ағамыздың иманы жолдас,
рухы шат болғай. Ұрпақтары өсіп-өне
берсін. Мына ескерткіш тақта болашақ
буынға үлкен үлгі-өнеге болсын. Ұлы
азаматтарымызды ұлықтайық, - деді
Аманжол Қартбай.
Көшербай Əлібайұлы Форт-Шевченко
қаласындағы Киров атындағы орта мектепті
бітірген соң, Гурьев мұнай техникумына
түсіп, 1962 жылы тəмамдайды. 1958-1996
жылдардағы еңбек жолы Маңғыстаудың

мұнай өндіру саласымен тығыз
байланыста болды. «Өзенмұнайгаз»
өндірістік басқармасында өндіру
операторы, шебер, №3 бұрғылау
цехының бастығы, шебер, 5-дəрежелі
бұрғышы болып, еңбек еткен.
«Мангышлакне фть» өндірістік
бірле стігі «Комсомолскне фть»
өндірістік басқармасында мұнай жəне
газ өндіру операторы қызметтерін атқарған.
Көшербай Əлібайұлы жайында
замандас, жолдастары өз естеліктерін
а й т ы п , ж ы л ы л е б і зд е р і н б і л д і рд і .
«Көшербаймен бірге оқып, қатар есейдік.
Жастай спортпен айналысып, əр кездері
туған жеріміздің абыройын бірге қорғадық.
Оның мұнай игеруде ерекше еңбегі сіңген
мұнайшы екенін мұқым ел түгел біледі.
Еңбегімен ел алдында үлкен абыройға
бөленген азаматтың атын ардақтап, таныта
түскен ескерткіш тақтасының ашылуына
үлес қосқан азаматтарға замандастары
атынан зор ризашылығымды айтамын», деді сыныптасы Асылбек Айдаров.
Көшербай Əлібайұлы еселі еңбегі
жəне мұнай өндіру саласына қосқан сүбелі
үлесі үшін «Құрмет белгісі», «Еңбек қызыл

ту» ордендерімен наградталған. «Еңбек
ардагері» медалінің иесі. «Ерлік еңбегі
үшін», «Лениннің туғанына 100 жыл толуы
құрметіне» медалімен марапатталған.
Сондай-ақ «КСРО Мұнайгаз өнеркəсібінің
озаты», «Маңғыстау мұнайына 50 жыл»
төсбелгілерін алған. Көшербай Əлібаев
2016 жылдың қазан айында өмірден озды.
Ұлдары Өнербай мен Өркенбай бүгінде əке
жолын жалғастырып, жергілікті мұнай
өндірісінде қызмет етеді. Көшербай
Əлібайұлының еткен еңбегі мен мұнай
игеруде жасаған ерлігі тарих беттерінде
қатталды. Елін сүйген еңбек иесінің үйіне
орнатылған ескерткіш тақтасы «өткенге
салауат – келешекке аманат» болып қалады.
Жайық НАҒЫМАШ

Қаламқас кештері

КӨК ТУДЫҢ ЖЕЛБІРЕГЕНІ…
11 қараша қаламқастықт ардың
көңілінде өшпес із қалдырған ерекше
кештің куəсі болды. Өлкенің өндірісін
өркендетіп, халықтың қамбасын қара
алтынға қарық қылып жүрген мұнайшылар
ордасына алаштың ардақты азаматы, елім
деп елжіреген əр жүректің төрінен ойып
т ұ р ы п о р ы н а л а т ы н « К ө к т уд ы ң
желбірегені» атты дара туындының авторы
Алмас Сақбаев пен ҚР мəдениет қайраткері,
дəулескер күйші Еркін Ерген табан тіреді.
Кездесу ел Тəуелсіздігінің 30 жылдығы мен
Маңғыстау мұнайның 60 жылдығын тойлау
аясындағы іс-шаралар жоспары шеңберінде
ұйымдастырылды.
Алмас Ахметбекұлы – 1961 жылы
ҚХР, Тарбағатай аймағында дүниеге келген.
1982 жылы Іле педагогикалық институтының филология факультетін тəмамдап,
1982-1992 жылдар аралығында Шəуешек
қаласында шығарылатын «Тарбағатай»
əдеби журналының редакторы болып
қызмет атқарған. 1993 жылы тарихи
Отанына оралды.
Елге оралған соң 1993-1995 жылдары
«Жас Алаш» газетінде тілші, 1996-2006
жылдары əл-Фараби атындағы ҚҰУ
журналистика факультетінде аға-оқытушы,
ҚР Парламенті Мəжілісінде баспасөз
қызметкері болып жұмыс істеген.
Қазақстан Республикасының мəдениет
қайраткері атағының иегері, ақын, оратор –
сөз зергері. «Дауыс», «Ширығу», «Көк
тудың желбірегені» атты өлең жинақтарының авторы.
Шұрайлы мекеннен мұнайлы мекенге
ат терлетіп арнайы келген мəртебелі мейман

ұлттық өнер, ұлт болмысы, отан алдындағы
борыш, адал еңбек тақырыбында сөз
қозғап, асқақ патриоттық рухқа толы
жалынды жырларынан маржан шашты.
Жақсы сөзге сусап қалған еңбеккерлерге де
керегі осы еді, бірден елітіп ала кетті.
Атамекенін ардақтап, сары даланың сырлы
сазын шығармаларына арқау еткен
ақынның əрбір сөзі көңіл нысанасына дəл
тиіп жатты. Сол мезетте «Кеш жалғаса
түссе екен…» деген тілектер жиылған
жұрттың жанарынан байқалып-ақ тұрды.
Алмас Ахметбекұлының поэзия
əлеміндегі сапары өткен ғасырдың 80жылдарында басталыпты. Ал бүгінде ол

қазақ əдебиетінде өзіндік қолтаңбасы бар
дара əрі талантты ақын. Оның ойлы
образдар мен шынайы сезімдерге толы
туындылары Алмас Ахметбекұлын сол 80жылдардың өзінде-ақ Шыңжаң қазақтарының арасында кеңінен танымал еткен.
Оның əрбір шығармасынан елі мен жеріне
деген өлшеусіз махаббаты мен шексіз
сағынышын сезінуге болады. Бұл, əсіресе,
Алмас Ахметбекұлының атамекенінен
жырақта жүрген шағында жазған «Туған
жерім – балалығым», «Сəуірдің бұлты»,
«Аптап» секілді өлеңдерінен ап-анық
сезіледі. Өлеңдердің қарапайымдылығы,
тілге жатық келуі, əсері мол көркем

ойлармен көмкерілуі Алмас Ахметбекұлы
туындыларының басты ерекшелігі десек те
болады. Алмас ағаның «Көк тудың
желбірегені» атты өлеңі де сондай
қарапайым əрі қайталанбас туынды.
Сондықтан болар, бүгінде бұл əн еліміздегі
барлық салтанатты жиындарда, мерекемейрамдарда, əскери бөлімдер мен оқу
орындарында шырқалып жүр.
Кеш өте əсерлі əрі тартымды болды.
Көрермен ұйыған күйі тапжылмай тыңдап
отыр. Ал, Алмас ағаның шашбауын көтеріп,
алыс сапарда жолдас болған Еркін Ергеннің
орындауындағы күйлер мен ақының сөзіне
жазылған əндер кештің одан əрі салтанатын
асырды. Əсіресе, Алмас ағаның өлеңіне
жазылған «Бозінген» əні көпшіліктің көңіл
пернесін дөп басқандай болды. Өлеңдегі
түйе малының мінездемесі, ботасының
боздауы, жапырық өркеші мен жабырқау
жанары арқылы берген теңеулері мен
ойлары адам бойындағы Ұлы далаға, Анаға,
Отанға деген тіл жеткісіз тылсым
сағынышты қозғап, жүрек түбіне тұнған
ойларды оятып қоя беретіндей. Еріксіз
ерекше күйге еніп кете барасың.
Өз кезегінде, рухани қуат алған
мұнайшылар да қарап қалмады.
«Қаламқасмұнайгаз» өндірістік басқармасының жұмысшысы, айтыскер ақын
Райымбек Түзелов меймандарға арнау
айтып, мұнайшылар атынан алғысын
жеткізсе, «Oil Servis Company» ЖШС бас
д и р е к т о р ы н ы ң о р ы н б а с а р ы Р а х ат
Демесінұлы мырза Алмас Ахметбекұлына
ат мінгізді.
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СЕРВИСТІК ҰЙЫМДАРДЫҢ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ - НОВОСТИ СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МҰНАЙШЫЛАР ТАСЫМАЛЫ – СЕНІМДІ ҚОЛДА!
«Ойл Транспорт Корпорейшэн» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінде Маңғыстау технологиялық көлік
басқармасының автопаркін жаңғырту ісі жалғасын табуда.
«ОТК» ЖШС балансына «Toyota Coaster» маркалы
тағы сегіз жаңа жайлы автобус келіп түсті. Ағымдағы
жылдың маусым айында сатып алынған «Hyundai Universe
Luxury» төрт автобусын ескерсек, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
жəне «ОТК» ЖШС Маңғыстау облысындағы Қаламқас
жəне Жетібай кенорындарына жұмыскерлерді тасымалдау
үшін жаңа автобустар сатып алу бойынша 2021 жылға
арналған міндеттемелерін толық орындады.
«Toyota Coaster» маркалы жаңа автобустардың негізгі
тапсырыс берушісі – «Oil Services Company» ЖШС-нің
Жетібай кенорнындағы ұңғымаларды күрделі жəне
жерасты жөндеу бригадаларын тасымалдайды. Бұл сегіз
автобус Ақтау қаласынан ҰКЖ жəне ҰЖЖ бригадалары

жұмысшыларын кен орнына жеткізіп, содан кейін
жұмыскерлерді үйлеріне кері алып кетеді. Бұл автобустар
екі ауысымды режимде жұмыс атқаратындықтан, олардың
əрқайсысына екі жүргізуші бекітілген. Көліктерді үздіксіз
жəне толассыз пайдалану режиміне байланысты осы
бағыттағы автопаркті уақытылы жаңарту қажет. Сондықтан
бұл автобустарды автопарк иелері де, тапсырыс берушілер
де ерекше күткен.
Судай жаңа автобустардың кілттерін табыстау
шарасына арнайы «OSC» ЖШС бас директоры Нүркен
Таменов пен кəсіподақ ұйымының төрағасы Берік
Дарменов шақыртылып, қуанышымызға ортақтасты.

«ОТК» ЖШС бас директоры Ербол
Тұрниязов салтанатты шарада сөз алып,
қызметкерлерді құттықтады.
- «Қазан айының соңғы жексенбісі «Көлік
қызметкерлері» күні қарсаңында «ОТК» ЖШС
8 жаңа автобусымен толықтырылды. Бұл
автобустар Жетібай кенорнындағы «OSC»
ЖШС мекемесінің маршруттарына арналған.
Автобустардың ескіруіне, тасымалдау жағдайларының нашарлауына жəне жолаушылар
тарапынан объективті ескертулерге қарамастан, «OSC» ЖШС басшылығы мен қызметкерлері жағдайға əрдайым түсіністікпен
қарады. Осы орайда
біздің тапсырыс беруші
мекемелерімізге жағдайымызға түсіністікпен қарағандары
үшін алғысымды білдіргім келеді», - деп бас директор
өзінің құттықт ау сөзінде жаңа автобуст ардың
жүргізушілеріне жолда əрдайым қауіпсіздік сақтап жүруін
жəне сапарларының сəтті болуын тіледі.
«ОSС» ЖШС бас директоры Нүркен Жарылғасұлы
құттықтау сөзінде «ОТК» ЖШС өңірдегі жолаушылар
тасымалдау қызметінің тұрақты жұмыс жасауын
қамтамасыз ететін мекемелердің бірі екендігін атап өтті.
– «Мекеме қызметкерлерінің біліктілігі мен іскерлігінің

арқасында біздің мекемеміздің жəне тапсырыс берушілердің үмітін ақтап келе жатыр. Алдағы уақытта автопаркте
жаңа автобустар қатары көбейіп, қызмет көрсету сапасы
жоғарлай беруіне тілекшіміз», - деп тілегін білдірді.
Келесі жылы тағы 10 автобус (8-сыйымдылығы үлкен
«Hyindai Universe», 2 – орташа «Toyota Coaster») сатып алу
жоспарланған.
«Ойл Транспорт Корпорейшэн» ЖШС

ЦИФРЛАНДЫРУ – ӨНДІРІСКЕ СЕРПІН БЕРЕДІ
Қазіргі уақытта қазақстандық экономиканы
цифрландыру артып келеді. Бұл тұста арнайы
«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы
бекітілген. Бұл – цифрлық технологияларды қолдану
есебінен елдің əрбір азаматының тұрмыс деңгейін
арттыруды көздейтін маңызды да, кешенді бағдарлама.
Қазақстанда цифрландырудың енгізілуі тұрмыс
деңгейінде көп жеңілдік əкеліп жатқанын өзіміз де
байқап келеміз.
Бағдарламаны іске асырудың негізгі бағыттарының бірі - «Экономика салаларын цифрландыру»
болып табылады. Ал оның маңызды саласының бірі Өнеркəсіпті жəне электр энергетикасын цифрландыру
жұмыс ұйымдастырудың қайнар көзі болып табылады.
Бекітілген бағдарламаны Маңғыстау түбегінің
Қаламқас жəне Жетібай кен орын ұңғымаларын
үздіксіз электр энергиясымен қамтамасыз ететін, 25
жылдық даму тарихы бар «Маңғыстауэнергомұнай»
ЖШС басшылыққа алды. Мамандандырылған
инженер – техникалық қызметкерлерінің ерен
еңбектерінің арқасында жұмыс басталып кетті. Қазіргі
таңда жалпы саны 75 нысанда - 110/6кВ, 35/6кВ,
35/10кВ қосалқы станцияларында, 6кВ тарату
пункттерінде, 6кВ тысқары топтамалы таратушы
қондырғылар мен блоктық түптік сорғы станциялар
мен топтық қондырғыларда (топтамалы трансформаторлық қосалқы станция), сол сияқты мұнай айдау
станоктарында 2466 есептеу нүктелері орнатылды.
Соған сəйкес 28 нысанға қойылған жаңа диспетчерлік
жəне технологиялық басқару жүйелері сəтті жұмыс
жасап тұр. Аталған заманауи технологиялық
жабдықтарды қондыру жəне баптау жұмыстары
толығымен «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС – нің
білікті мамандардың жауапкершілігінде. Сонымен
қатар «Өзенмұнайгаз» АҚ-ның барлық нысандарын
100 пайыз толығымен автоматтандыруды қамтамасыз
ету де осы ұжымның 2022 жылғы жоспарында.

Ғылыми зерттеліп, практикада мақұлданған
электр энергиясын есепке алудың автоматтандырылған
жүйесі 3 сатылы құрылымнан тұрады.
1. Төменгі саты интеллектуалды электр
энергиясын есептеу құралынан тұрады. Бұл сатыда
қажетті аймақтағы энергоресурстар параметрлері
үздіксіз өлшенеді жəне арнайы бақылаушының
қатысуынсыз келесі сатыға ақпарат жеткізеді. Электр
энергиясының көрсеткіштерін алу бір ғана
диспетчердің қатысуымен жүргізіледі.
2. Ортаңғы саты ақпаратты жеткізу тəсілін
қамтиды. Бұл тəуліктік электр есептегіштердің
ақпараттарын жинақтаудан жəне оны таратудан
тұрады.
3. Жоғарғы саты – бұл жүйеге қосылған
қондырғылардан келген барлық ақпараттардың
өңделетін орталық торабы. Бұл сатыда түскен
ақпараттарды визуализациялау жəне талдауға
мүмкіндік беретін арнайы программа қолданылады.
Осындай автоматтандыру шаралары кəсіпорындардың тиімділігі мен бəсекеге қабілеттілігін
айтарлықтай дəрежеге артатынын аз уақыт ішінде
көрсете білді. Атап айтқанда, өнеркəсіпті цифрландыру
өндірістік процестерді бақылауды жақсартуға,
шығынды азайтуға, өнімнің өзіндік құнын
төмендетуге, еңбек өнімділігін арттыруға, өндірістің
тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыруға, бəсекеге
қабілеттілігін көтеруге көп мүмкіндік береді. Міне
осындай жауапты да, өндіріс тиімділігіне пайдалы
заманауи технологиялық қондырғыларды іске қосу мен
қызмет көрсету жұмыстарында «МЭМ» ЖШС релелік
қорғаныс, автоматтандыру жəне сынақтау қызметінің
білікті қызметкерлерінің еңбектерін атап өтіп, алдағы
өндірістік міндеттемелерді орындау жолында табыс
пен сəттілік тілейміз.
Гүлбану Бекібаева,
Релелік қорғаныс, автоматтандыру жəне
сынақтау қызметінің инженері
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РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19.
ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ!

ТОО Институт хирургии «MEDITERRA» с первых дней поступления вакцины в клинику активно осуществляет информационное
сопровождение, проводит мероприятия по иммунизации нефтяников и
просветительские акции по информированию населения в вопросах
вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день более 62% работников
АО «Мангистаумунайгаз» прошли полный курс вакцинации, пользуясь
случаем хочется поблагодарить нефтяников, за высокую гражданскую
позицию. Но, к сожалению, пандемия COVID-19 все еще не отступает и
для того, чтобы усилить и укрепить защиту от вируса необходима
ревакцинация.

- Прежде всего, что такое ревакцинация? Это получение третьей дозы
вакцины против коронавируса, то есть еще
одной дополнительной(бустерной).
- Зачем нужна ревакцинация от
КВИ? Со временем уровень защищенности организма от инфекции снижается. И
чтобы составляющие иммунитета, такие
как антитела, В –лимфоциты, Т-лимфоциты, Т-клетки памяти вновь работали,
прививку следует повторить.
На сегодняшний день большая часть
стран приступила к ревакцинации насе-

ления. С учетом того, что мы в Казахстане
начали активную кампанию в марте
текущего года, сроки ревацинации подошли
и у нас.
Согласно Постановления Главного
го сударственного санитарного врача
Ре спублики Казахстан от 15 ноября
2021года №49 «О проведении ревакцинации населения против COVID-19
(коронавирусной инфекции / КВИ) в
Республике Казахстан» проведение ревакцинации началось с 22 ноября 2021года.
Контингенты населения (группы
риска), подлежащие ревакцинации против
КВИ:
- медицинские работники;
- педагоги;
- сотрудники силовых структур;
- персонал и контингент медикосоциальных учреждений;
- лица старше 60 лет;
-лица с ослабленным иммунитетом, у
которых после завершенной вакцинации
против КВИ не обнаружены антитела
против КВИ;
- лица самостоятельно обследованные
(не ранее чем через 28дней после завершения курса первичной вакцинации против

Сотрудничество

КВИ) и имеющие отрицательный результат
исследования на антитела против КВИ.
Ревакцинация проводится только
один раз одной дозой вакцины против
КВИ. Для ревакцинации применяются
типы вакцин (инактивированная вакцина,
векторная вакцина, м-РНК-вакцина),
которые не применялись при первичном
курсе вакцинации против КВИ.
Ревакцинация против КВИ
проводится с соблюдением следующих
интервалов:
1. после введения векторных вакцин –
9 месяцев;
2. после введения инактивированных
вакцин и м-РНК-вакцин – через 6 месяцев.
Какие же виды вакцин применялись в Казахстане?
1. Спутник –V – векторная вакцина,
разработанная российским Национальным
исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Состоит из 2-х компонентов. Оба компонента имеют ген S-белка вируса SARSCoV-2, а не сам вирус, а также векторы на
о с н о в е а д е н о в и р у с а ч е л о в е ка 5 - го
серотипа(rAd5) и 26-го серотипа (rAd26), не
способных размножаться. Вектор несет
функцию транспорта и защиты генетического материала вируса.
2. Hayat-Vax – китайская вакцина от
пекинского института биологических
продуктов Sinofarm, производимая в ОАЭ.
Hayat-Vax – инактивированная вакцина,
одобрена в ВОЗ, используется в 34 странах.
3. Corona-Vax Hayat-Vax инактивированная вакцина, разработанная китайской компанией Sinovac Biotech. Эта вакцина
тоже одобрена ВОЗ и, помимо Китая,
применяется в более 40 странах мира.

4. Qaz Vac – инактивированная
вакцина, разработанная Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана. Вирус был
инактивирован при помощи формальдегида.
5.Vero Cell - это инактивированная
вакцина (Sinopharm), изготовлена из
штамма SARS-CoV-2, 19nCoV-CDC-TanHB02, который прививают в клетки Vero для
культивирования, сбора, инактивации βпропиолактоном, концентрации и очистки,
с последующей адсорбцией адъювантом из
гидроксида алюминия с образованием
жидкой вакцины», - говорится в документе.
6. Комирнати (производство Pfaizer,
США) – вакцина против КВИ на основе
мРНК (модифицированная нуклеозидами).
Данным препаратом могут вакцинироваться:
- дети и подростки в возрасте от 12 лет
и старше;
- беременные женщины – с 16 по 37
недель беременности;
- женщины в период лактации - после
окончания послеродового периода (через 42
дня).
Для ревакцинации на сегодняшний
день в Мангистауской области применяют вакцину Qaz –Vac, независимо
от полученной предыдущей вакцины.
Учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию в стране, предлагаем
получить вакцину по мере наступления
срока ревакцинации.
Байниязова Ф.И.,
Главный врач Филиала
ТОО «Институт Хирургии» в г. Актау

Спорт

ПОД ДЕВИЗОМ ОЛИМПИЙЦЕВ

НОВЫЙ ГОД
БУДЕТ ЯРКИМ!

Нешуточные страсти кипели в минувшие выходные на
спортивных площадках АО «Озенмунайгаз», который
принимал III Мангистаускую областную спартакиаду среди
молодых специалистов. За почетные призы боролись
спортсмены из шести нефтегазодобывающих компаний
региона, в том числе и сотрудники АО «Мангистаумунайгаз».

Аким города Актау Нурдаулет Килыбай
поблагодарил АО «Мангистаумунайгаз» за
оказанное содействие в подготовке города к
Новому Году.

Как сообщил Нурдаулет Килыбай в интервью lada.kz, в
этом году акимат Актау привлекает спонсорские средства
для украшения города к Новому году. Аким заявил, что
нынешнее новогоднее оформление будет сильно отличаться
от прошлых лет. Украшением города согласилась заняться
компания из Алматы, которая делала освещение во многих
городах Казахстана: Караганде, Туркестане, Алматы и
других.
- Хочется от всей души поблагодарить акционерное
общество «Мангистаумунайгаз» за выделение спонсорских
средств для декоративного оформления города, - отметил
Нурдаулет Килыбай. – Желаю руководству и трудовому
коллективу АО «Мангистаумунайгаз» стабильности, плодотворной работы и новых производственных достижений!

участии в спартакиаде мы узнали
за день до начала соревнований.
За такой короткий срок собрать
сильнейшую команду очень
трудно, ведь у многих свои дела,
планы на выходные. Тем не

Соревнования проводились по
трем видам спорта: стрельба из лука,
гиревой спорт и перетягивание
каната. По итогам турнира, команда
АО «Мангистаумунайгаз» заняла
4-ое общекомандное место, завоевав
бронзовые медали в состязаниях по
перетягиванию каната.
- К сожалению, нам не удалось
показать свой лучший результат, говорит ведущий инструктор по
спорту ДАСВ АО «Мангистаумунайгаз» Нурлыбай Элубаев. – Об
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менее, мы решили принять участие, и
я считаю, что выступили вполне
достойно, учитывая то, что в стрельбе
из лука наша команда выступала
впервые. Но еще раз повторюсь,
выступление было до стойным,
хочется еще раз поблагодарить своих
коллег за участие в турнире. Тем
более, что девиз олимпийцев гласит главно е не победа, а участие!
Впереди будет еще немало турниров,
и я уверен, что наши ребята будут
н е од н о к р ат н о п од н и мат ь с я н а
пьедестал почета.
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