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РАЗИЛИЯ АМИРҚЫЗЫ МУРАДЫМОВА      
1960 жылы Башқұртстан Республикасын-
да өмірге келген. Ұлты – башқұрт. Сол 
жақтан орта білім алып, Ишимбай мұнай 
техникумынан техник-механик мамандығын 
меңгереді. Арнаулы орта білімді ала жүріп, 
өндірістік тәжірибеден өтуге 1979 жылы 
қазіргі «ҚазГӨЗ» Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігіне келеді. Сол жерде өзіне 
жүктелген міндетін атқарады яғни зауытта 
механиктің көмекшісі болып жұмыс жасай-
ды. Тәжірибесінің уақыты аяқталғасын еліне 
қайтқан ол Өзенді аңсайды да тұрады. Соны-
мен оқуды бітіріп, дипломды қолға алысымен 
мұнайшылар қаласына қарай аяңдайды. «Ел 
ішінде қаладан қалаға қоныс аудару емес, 
мемлекеттен мемлекетке көшуіңізге не се-

беп болды?» деген сұрағымызға жүзі жылы Разилия: «Зауыт ұнады. Маған 
Өзен қаласы ұнады. Ұлттар өте тату тұрды, адамдары жайсаң, бауырмал 
еді. Орталықтағы би алаңын айтсаңызшы?! Соның бәрі менің Қазақстан ға 
қоныс аударуыма себеп болды. Жұмыспен келіп, бүкіл өмірімді осы қалаға 
арнағаны ма еш өкінбеймін», – дейді.

 Әріптестері Роза деп атап кеткен башқұрт қызы Разилия зауытта еңбек жо-
лын жалғайды. 1988 жылдан бастап МГӨБ-ке ауысады. Қазақстаннан жоғары 
білім алады. Бүгінде «Өзенмұнайгаз» АҚ-ға қарасты №1 Мұнай-газ өндіру 
басқармасында инженер механик болып қызмет атқарады. Разилия өмірлік 
серігін де мұнайлы өлкеден тапқан. Осы жерде татар ұлтының азаматына 
тұрмысқа шыққан. 1 ұл, 1 қызынан немере-жиен сүйіп отыр. Қазақ тілінде 
еркін сөйлейтін ол тіл үйренудің қиын болмағанын, қазір тіпті барлық құжатты 
қазақша толтырып отырғанын айтады. Ең қызығы, Разилия отбасының барлық 
қуанышында дастарханына жиналатындар қазақтар екен.  «Ұлым үйленіп, 
қызым тұрмысқа шыққанда құдалардың алдынан өтуге қазақ көршілерім бар-
ды. Той-мерекелерімнің барлығының жоғарғы деңгейде өтуіне атсалысатын 
сол көршілерім, жұмыстастарым, достарым», – дейді. 

Елімізде 130-дан аса ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Ха-
лықтардың бірлікте бір ту астына жиналуы Елбасының қоғамдағы азаматтық 
ынтымақтастық пен ішкі саяси тұрақтылықты сақтау стратегиясын дұрыс 
таңдап, ұлтаралық қаты¬настарды реттеудің тиімді тетік¬терін жасай білуінің 
арқасында орын алып отыр. Өзара түсіністік, сыйластық, әр түрлі ұлт 
өкілдерінің рухани және мәдени құндылықтарына құрметпен қарау әдебі 
барлық этностарға ортақ жал пы халықтық қасиеттерді қалыптастыруға әсер 
етуде. Нәтижесінде әрбір ұлт Ата заң негізінде өзіне тән этностық ерекшелігін 
сақтай отырып, Қазақстанның қоғамдық құрылымына сіңісе білді. Әсіресе 
діні бір, тілі ұқсас халықтардың бір мемлекетте өмір сүруі аса қиындық 
туғызбай отыр. Мұны компаниямызда қызмет ететін өзге ұлт өкілдері Арсен 
Шихсаидов пен Разилия Мурадымовалармен сұхбаттасқанда аңғардық. 

бір шаңырақ астында

Қаламыздағы «Даңқ» аллеясында Ұлы Жеңістің 73 жылдығына 
орай салтанатты шара өтті. Митингке жиналғандар мәңгілік алауға 
гүл шоқтарын қойып, Отан үшін жанын пида еткен ата-бабалар 

рухына Құран бағыштады. 
«Өзенмұнайгаз» АҚ бас директоры Бекзат Қылышбекұлы қаламыздағы 

көзі тірі 1 соғыс ардагері мен 72 тыл ардагерлеріне арнап мерекелік 
дастархан жайып, ардақты жандарға сыйлық тапсырды.  

 «Жеңіс күні біз үшін қастарлі де қасиетті күн болып саналады. Бұл 
күні біз зұлмат соғыста қыршынынан қиылған боздақтарды еске алып, 
олардың өшпес рухтарына басымызды иіп, тағзым етеміз», – деді бас 
директор. 

Солдат асханасынан дәм татқан ардагер ағалар «біз көрген жоқшылық 
пен аштықты ұрпағымыз көрмесін, еліміз аман, жұртымыз тыныш бол-
сын» деп азаматтарға батасын беріп, алғыстарын жеткізді.   

Жергілікті өнерпаздар соғыс жылдарындағы әндерді шырқап, арда-
герлерге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. 

Арсенді бір көрген адам аса мән беріп 
қарамаса, өзге ұлттың өкілі деп ойлама-
уы да мүмкін. Түрі, тілі қазаққа ұқсас. Ақ-
жарқын, жан-жағылармен жылы жүздесіп, 
жеңіл ғана әзілдесіп жүретін АРСЕН ШИХ-
САИДОВ Ресейде туған. Маңғыстаудың 
ауасын жұтып, өмір сүруіне мұнайшы 
әкесінің жұмыс бабымен келуі себеп болған. 
1981 жылы әкесі Абдулнасир қызметінің 
реттері мен Өзен қаласына келеді. 1985 
жылы бір жасар ұлымен жанұясын көшіріп 
әкеле ді. Ноғай ұлтының бүтін бір отбасы 
осы лайша қазақтың жеріне қоныстанады. 
Әкесі №5 Скважиналарға қызмет көрсету 
басқармасында жұмыс жасайды. Қазір 
Арсеннің өзі әке жолын жалғап осы меке-
меде 2010 жылдан бері абыройлы қызмет 

атқарып жүр. Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі инженері Мәскеуден 
жоғары білім алған білікті маман. Жанұяда 2 ұлдың үлкені. Қазақша сөйлегенде 
тілі жатық, жанындағыларға бауырмалдық танытып отыратын Арсеннен 
тіл үйренудің қаншалықты оңай болғанын сұрағынымызда «Біз дініміз бір – 
мұсылмандармыз. Тілімізде де үйренуге қиындық туғызатын айырмашылық 
жоқ. Өте ұқсас. Оның үстіне менің балалық шағымның бәрі осы бір қазақы 
қаймағы бұзылмаған жерде өтті ғой. Достарым да - қазақ» – дейді ол. 
Қазақстанды Отаны санаған өзге ұлт өкілдері де ел экономикасының артуына, 
әл-ауқатының күшеюіне үлестерін қосуда. Жас та тәуелсіз көпұлтты мемлекет 
үшін әр тұрғынының бағасы биік. 

7 мамыр – Отан қорғаушылар күні. Айтулы мерекеге орай басшының уақытша 
міндетін атқарушы Мәжит Құрманов, әлеуметтік-әкімшілік қамту бөлімінің 
басшысы Қанат Егізғарин бастаған Бұрғылау жұмыстары басқармасының 

ұжымы жылдағы дәстүрін бұзбай, мекемедегі Ауған соғысына, Чернобыль АЭС-
тің апаттық салдарын жоюға қатысқан және Семей полигонында зардап шеккен 
қызметкерлердің басын қосып, салтанатты шара өткізді.  Басқармадағы Бердіхан 
Қалдыбеков, Сайын Өмірбаев, Жұмадулла Ақбаев, Сағат Бермағанбетов, Саламат 
Ілиясов, Махсет Хасенов, Құдайберген Әбілханов, Талғат Исаев, Ақмұрат Сарыев, 
Қайрат Мұсаев, Зұлқарнай Мырзабеков, Ахмет Абышев, Рзабек Берекетовтер 
қатысып, өздерінің өткен күндерінен естеліктер айтты. Жиында бөлім басшыла-
ры, тәжірибелі қызметкерлер тілек айтып, жастық шақтарында ерлік  жасаған аға 
буынның елге қызмет етіп жүре берулеріне тілектестік білдірді. Мерекеде мерейі 
өскен жандар ақ дастарханнан дәм татып, әсем ән тыңдады. Ұжымдастарының 
сый-құрметтеріне разылықтарын білдірді. 

Айта кетейік, «Өзенмұнайгаз»АҚ ұжымдық шартта көрсетілгендей жыл сайын 
мереке қарсаңында аталмыш санаттағы азаматтарға сыйақы береді. Биыл да 
белгіленген қаржылай сый үлестірілді. 
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Өз сөзінде: «Келер заман ой тереңдігі, өре биіктігі бәсекесінің заманы екенін біз 
жақсы түсінгендіктен, техникаға, өнертапқыштыққа  құмар жастарға арналған 
рационализаторлық жастар байқауын өткізіп келеміз. Аталмыш байқаудың мекеме 

аралық кезеңдеріндегі жеңімпазда ры  «ҚазМұнайГаз»БӨ» АҚ-ға қарасты компаниялар 
арасында топ жа рып жүр. «Кез келген елдің болашағын көргің келсе, сол елде тұрып жат-
қан жастардың тыныс-тіршілігіне қара» деген сөз бар. Сондықтан жастар дың айналысып 
жүрген іс-әрекеттерінен аға буын хабардар болып отыруы тиіс» деп біз осы кезге дейін 
атқарған жұмыстарымыз бойынша  есеп бере кету ді жөн көрдік», – деді ол. 

Жас мамандар кеңесі – компаниядағы жастар саясатын белсенді жүргізіп келе жатқан 
беделді ұйым. Бес жылдық тарихы бар кеңестің кешер өзендері мен теңіздері, жүрер 
соқпақтары мен жолдары әлі алда екенін айтты олар.  

 Компания бас директоры Бекзат Қылышбекұлының өндіріс жұмысының қауырттығына 
қарамастан, уақытын бөліп, жастармен кездесуге келуі - компания басшылығының жастар 

саясатына қаншалықты мән беретінін көрсетті. Жиында сөз алған Бекзат Абайылданов:
– Жас мамандар кеңесінің есебін тыңдадық. Өте ауқымды жұмыстар атқарылған екен. 

Осы орайда барлық атсалысқан жастарға, әріптестеріме ризашылығымды білдіремін. 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың қолдауымен елімізде мемлекеттік жастар саясаты 

маңызды стратегиялық сипат алып, білім мен ғылымға, жастар тәрбиесі мен оқытуға, 
оларды ұлттық патриотизмге тәрбиелеуге ерекше мән беріліп отыр. 

«Өзенмұнайгаз» АҚ өз кезегінде тек сөзбен емес, нақты іспен жастар саясатын қолдап 
келе жатқан бірден-бір компания. Оған дәлел – былтырғы 2017 жылы 9 млн. теңге, ал 

биыл 2018 жылға 14 млн. теңге көлемінде бө лінген қаражаттар. 
Жас мамандар кеңесіне әр басқармадағы цехтардың жастарын тарту керек. 
Елбасымыз бір сөзінде қоғамдағы миритократия қағидасын басып айтты. Да-

рынды жастарды кадрлық дайындау, өсіру нәтижелі болуы үшін ашық кадрлық 
саясат жүруі керек. Мысалы мен де өзімді жаспын деп есептеймін және маған 
да кезінде алдыңғы буын ағалар сенім білдіріп, лауазым дық өсуіме, өзімді 
көрсетуіме мүмкіндік берді. Айтарым, бас қарма директорлары аталған мәселеде 
өзін жақсы көрсет кен, дарынды, білімді жастарды кадрлық резервке тіркеп, 
жағдай жасауыңызды тапсыра мын. Сонымен қатар, персоналды басқару және 
дамыту департаментіне осы мәселені жүйеге келтіріп, ортақ ереже бекітілуін 
тапсырамын.

Бүгінгі таңда 18 бен 35 жас аралығын қамтитын 3000-ға жуық жас мамандар 
қызмет атқарады. 

Компания жастары бірігіп жұмыс істесе, бағындырмайтын белес, алмайтын 
асу жоқ.

Сондықтан өзім басшылық етіп отырған Компания жастар саясатын әрдайым 
назарда ұс тап, жастардың жан-жақты дамуы на барлық жағынан тиісінше қолдау 

білдіретінімді Сіздерге жеткізгім келеді. Алға, жас мамандар!» деді.
Компанияның абырой-беделі, жастар саясатын белсенді жүргізудегі табысты еңбектері 

үшін бір қатар жас мамандар бас директордың «Ал ғыс хатымен» марапатталды. Жиында 
Өркен Түйебаев, Ахмет Баякешов сын ды жыршы, күйшілер өнер көрсетсе, Арғынбек Қалбай 
бастаған «Өзенмұнай газ» жайдарман құрамасы көпшілікті күлкіге кенелтті.

Бас директор жас 
мамандармен кездесті

жас маман

Компанияның бас директоры Бекзат Абайылданов жас мамандармен кездесті. Жиынға білімді, айтары бар жастар жинал-
ды. Кеңестегі бойында бұлқынған бұла қуат, қайрат-жігері бар дарынды қыз-жігіттердің барлығы «Өзенмұнайгаз» АҚ аппарат 
басқармасының залынан табылды.

Алдымен Жас мамандар кеңесінің төрағасы Бауыржан Бәйімбетов 2017 жылы атқарылған, сондай-ақ 2018 жылы бүгінге дейінгі 
жасалған жұмыстарымен жиналғандарды таныстырды. Ол үздіксіз өткізіліп келе жатқан «Ой дода» интеллектуалдық ойынында 
көрінген жастардың шексіз эрудициясын айта кетті.  Сенбілік, қайырымдылық, инновациялық жобалар байқауы, «Жайдарман» 
ойындарынан жеткен жетістіктерді слайд арқылы көрсете отырып, баяндады. 

Экспедиция құрамы 45 жас маман мен БАҚ өкілдерінен тұрған болатын. Топ өздерінің сапарын Айрақты, 
Шерқала тауларынан бастады. Содан соң жылжи отырып, Самал шатқалында жыл он екі ай бойы тоқтамай 
ағып жататын балдай дәмді бұлақтан сімірді. Шатқалда өсіп тұрған долана, тікенді бұта, қамыс көптеген 

дәрілік өсімдіктермен танысты. Ақмыш бағын тамашалаған туристер осы маңайда ат шалдыртып, түскі тамақ ішіп, 
тыңайып алды. Шіркін, таза ауада ішілген тамақтың жөні бір басқа екен. Тәбет ашылып, жігіттер қуырған қуырдақ 
пен қыздар әзірлеген шәйді ішті.  

Жас мамандар құрамындағы өнерпаз әнші Ерлан Жұматов гитарамен ән салып, топтың көңілін көтеріп отырды. 
10-16 ғасырға тән Кенті баба қорымындағы қойтастарды көрген жастар басын шайқап, таңдайын қақты. 

Экспедицияның гиді Құралай Шақпақ Ата, Сұлтан үпі жерасты мешіттерінің саналы адам баласын даналыққа 
жетелейтіндігін, бабалар салған қылует нәпсіге ереміз деп өміріміздің мәнін жоғалтып алғанымызды есімізге 
түсіретіндігін айтады. 

Қазақтың «көп ұйықтасаң-түс көресің, көп жүрсең-іс көресің» дегені рас екен. Өзенмұнайгаздықтар бабалары 
жүрген ізбенен жүріп, шексіз кең аспан, шетсіз жер арасында жел айдаған қаңбақтай қай сайдан шығып, қай сайда 
қалары белгісіз баянсыз тірлікте, адамның адамға деген кәусар махаббатынан өзге ұлы сезім болмайтынын, одан 
өткен, одан зор тірлікте байлық болмайтынын ұғынғандай болды.

Жас мамандар кеңесінің төрағасы Бауыржан Бәйімбетов «Туған жердің әр түйір топырағынан қасиет іздеу, әр тал 
шөбіне үңіле білу азаматқа лайық іс. Жеті жұрт келіп, жеті жұрт кеткен жер киелі Маңғыстауда туып, Маңғыстауда 
өлген адамның арманы бар ма екен?! Табиғаттан әсерлене білетін адам үшін түз сапары үлкен ғанибет»-дейді. 

Екі күнге созылған экспедициядан жас мамандар керемет әсер алып, ойланып, рухани байып, нұрланып қайтты. 

 Бабалар жүрген      ізбенен...
«Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамы Жас мамандар кеңесінің 

ұйымдастыруымен «Бабалар жүрген ізбенен» атты 2 күнге созылған танымдық экспедициясы 
әрбір жас маманның көкірегіне патриоттық сезім ұялатты деп айта аламыз.
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-Сенбай Нұрғалиұлы, Сіз басқарып 
отыр ған департаменттің жүгінің 
жеңіл емес тігін білеміз. Нақты 

қандай жұмыстар атқару құзіретіне кіреді?
 – «Өзенмұнайгаз» АҚ өз қызметін Қазақстан 

Республикасының Конституциясының және 
қолданыстағы заң талаптарының аясында 
ұйымдастырады. 

Компанияда күнделікті атқарылатын қыз
меттердің, жасалатын жұмыстардың, қа
былданатын шешімдердің қолданыстағы заң 
та лаптарына сәйкес болуын қамтамасыз ету, 
Құ қықтық блок яғни Құқықты қамтамасыз ету 
департаментінің еншісінде. 

Компанияның заң талаптарына сәйкес жұмыс 
жасауы және оның күнделікті іскерлік қатынастар
да көрініс табуы – Компанияның болашағына 
жә не өсіпөркендеуіне кепілдік боп табылады.   

– Мұндай жұмыстарды атқару барысын
да Құқықтық қамтамасыз ету департаменті 
қызметкерлерінің кәсіби біліктіліктері үлкен 
рөл атқара ма?

– Әрине, мұндай кепілдік, тек қана жоғары дең
гейдегі кәсіби маман иелері – заңгерлермен 
іске асырылады.  

Мемлекеттік бақылау, қадағалау, құқық қорғау, 
сот органдарында Қоғамның заңды құқықта ры 
мен мүдделерінің тиісті деңгейде қорғалуы жә

не Компанияға қатысты мәселелердің 
оң шеші мін табуы, департамент заң
герлерінің жоғары кәсі би қабілеттігін 
дәлелдейтін бірденбір көрсеткі ші екені 
даусыз.

Компанияның құқықты қамтамсыз ету 
де партаменті, әлемдегі компаниялардың Құқық
тық блогтары сияқты – өндірістікшаруашы лық 
жұмыстар бойынша кор поративтік шешім қабыл
дау барысында туындай  тын құқықтық жағым сыз 
әрекеттердің алдынала тын  тәуекел менед же рі 
ретінде әрекет етеді. 

Сонымен қатар Департамент заңгерле рі 
Қоғамның барлық салаларының қызметтері бо
йынша құқықтық көмек көрсетіп, шешім қабылдау ға 
өз септігін тигізуде.

Жұмыс барысында заң нормаларының бірбіріне 
қарамақайшылығы туындаған жағдайда, депар
тамент жұмыскерлері, тиісті құзіретті мемлекет тік 
органдар арқылы  заңнамалық актілерге өзгерістер 
мен толықтырулар енгізуге ұдайы атсалысады.

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

– Департаменттің көзге көріне бермейтін көп 
жұмыстарының бірнешеуін айта кетсеңіз?

 «Өзенмұнайгаз» АҚ дербес заңды тұлға бо
лып, өз қызметін бастағаннан бері департамент 
мамандарының тынымсыз еңбегінің нәтижесінде 
Қоғамға елеулі кіріс келтіріп қана қоймай, Қоғамның 
имиджін  республикалық деңгейге көтерді. Дәлірек 
айтсақ:  

1. Соңғы бес жыл ішінде Құқықты қамтамасыз 
ету департаменті тарапынан сынталап жұмыста
рын жүргізу нәтижесінде Қоғамға 6 млрд. теңгеге 
жуық пайда келтірілді.

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

 3. Соңғы 3040 жыл ішінде шешімін тап
пай қордаланып қалған Қоғамның контрактілік 
аумағынан тыс орналасқан тарихи мұнай 
қалдықтары,  сот шешімі арқылы иесіз деп таны
лып, коммуналдықтан республикалық меншікке 
өтті. Ал Қоғамның контрактілік аумағындағы тарихи 
мұнай қалдығының заңдық статусы сот шешімімен 
анықталды. 

– Осы сияқты күнделікті тынымсыз атқа
рылатын жұмыстар нәтижесінде Компанияның 
заңды құқықтары қорғалып отыр ғой? 

– Иә, Компаниядағы Құқықтық блоктың ұйым
дастыруымен атқарылған ауқымды жұмыс 
жетерлік. Соңғы жылдары мемлекеттік бақылау 
және қадағалау органдарынан және сыртқы 
ықтимал өнім берушілер тараптарынан Қоғамға 
қолданылатын күрделі айыппұлдар мен арыз
шағымдар саны күрт азайып, қазіргі таңда ондай 
күрделі фактілер жоқ десе де артық емес. 

Қоғамға қарасты 28 құрылымдық және 17 өн
дірістік құрылымдық бөлімше қызметтерін Де
партамент тарапынан құқықпен қамтамасыз ету 
жұмыстары күнделікті және тұрақты жүргізілуде. 

– Сұхбатыңызға рахмет! Жұмыстарыңызға 
сәттілік тілейміз.

Сұхбаттасқан: Индира СӘТЕНБАЕВА.

КӨРІНБЕЙТІН КӨП ЕҢБЕК
«Өзенмұнайгаз» АҚ – өндірістік мекеме. Ірі мұнай өндіру компаниясының 

қорғалуға тиісті заңды құқықтары мен мүдделері бар. Сондай-ақ Қоғамның 
жұмыс үрдісін бақылау, қадағалау,  құқықтық жағымсыз әрекеттердің алдын-
алу бойынша жұмыстардың барлығы Құқықты қамтамасыз ету департаментінің 
еншісінде. Газетіміздің осы санында Құқықты қамтамасыз ету департаментінің 
директоры Сенбай Нұрғалиұлы Бекежановпен сұхбаттасқан едік.     

Қоғам және заң
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      БІЗ «ӨМГ» ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ       
               КӘСІБИЛІГІН АРТТЫРАМЫЗ    

Жұмысшы мамандарды оқыту және олардың кәсіби білігін арттыру – қажеттілік. Техникалық 
мамандардың сапасы мен белсенді өндірістік қызметі әрбір мемлекеттің экономикалық 
дамуының өлшеміне айналды. Сол себепті жұмысшы мамандарды даярлайтын оқу орындарының 
дамуына ерекше көңіл бөлінуде. Осы мақсатта компанияда 2007 жылдың 28 қарашасында 
Корпоративтік оқу орталығы жұмысын бастады. 

өндіріс тірегі
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кемел келешекке

«ҚазМұнайГаз» кемелдену жолында – еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті 
қорғауды әр адамның жеке ісіне айналдыру
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Үлкенге құрмет

топжарған

мұра
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ҚҰТТЫҚТАУ!
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130000, Қазақстан Республикасы, Ақтау қаласы 17 ш/а, 
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