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Бас редактордың сөзі

Құрметті оқырмандар,
«Мұнайшымыздың» кезекті нөмірінде стратегиялық коммуникациялар департаменті
компания өміріндегі маңызды оқиғалардың қысқаша шолуын назарыңызға ұсынады.
Жыл сайын өткізілетін «Президенттік жүлде» атты корпоративтік бағдарлама әрбір
қызметкердің қосқан еңбек үлесін қорытындылайды.
Құрылымдық бөлімшелердің жұмыс нәтижелерін бағалай отырып, компания басшылығы
еңбекті қорғау мен өндірістік қауіпсіздікке ерекше мән береді. Компаниямыз мұнай-газ
саласындағы еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуші көшбасшы ретінде Қазақстанда жұмыс
істейтін жетекші мұнай-газ компанияларының қатысуымен өткізілген мамандандырылған
конференцияның бастамашысы болды. Біз үшін қауіпсіз еңбек жағдайы мен адам
денсаулығы әрдайым басты орында.
Біз «Мұнайшының» әрбір нөмірінде оқырмандарды дәстүрлі өндірістік айдарлардан
бөлек қазақстандық спорт шеберлерімен де таныстырамыз. Бұл кездейсоқ емес. Әрбір
жоғары атақтың, жеңімпаз медалінің себепшісі - ауыр еңбекпен қоса жүретін жарақаттар,
ауыр психологиялық жүктеулер. Спорттағы физикалық және эмоциялық жүктеулерді
жеңу үшін мойымас мінез, қажырлық, табандылық пен рух беріктігі қажет.
Спорт туралы басылымның мақсаты оқырмандарды спорт жұлдыздарымен жақын таныстырумен бірге салауатты өмір салтын, физикалық және рухани дамуды насихаттауға
деген ұмтылыс.
Ашығын айтсақ, бұл әр адамға, әр отбасына, бүкіл Қазақстан қоғамына аса қажет нәрсе. Бұл физикалық басымдықтармен
қатар тәрбиелік, әлеуметтік, жұмылдырушылық маңызы бар мәселе. Спортпен шұғылданатын ұрпақ пен спортқа құлқы жоқ
жас буынның өмірді бағалауында, мақсат қоюында, мінез-құлықтарында айтарлықтай айырмашылықтары бар, олар белгілі бір
деңгейде мүлде өзгеше адамдар.
Сондықтан балаларымыз бен туған-туысқадарымызды теледидар, компьютер мониторлары мен телефондардың ішіне
үзілмей қадалып қарап отырудан бас тартуға сендіріп, өзіміз үлгі тұрарлықтай болуымыз керек.
Біз дене мәдениетіне тиісті түрде мән беру арқылы өз отбасымыздың, қоғамның және жалпы еліміздің болашағының берік
іргетасын қалаймыз.
Баршаңызға сәттілік тілей отырып, компаниямыздың «Тіршілікті қозғалыспен көркемдейміз» атты ұрандарының бірін есте
сақтаңыздар демекпіз!
Б. Исенғалиев
Вице-президент
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Президенттік жүлде
Компанияның өркендеуіне өз командасының берік болуы маңызды екендігі
құпия емес. Жүзеге асырылмай, қағаз бетінде қала беретін ондаған керемет бизнес-жоспарлар жазып тастауға болады. Қызметін тиімді жүргізетін ұжым құру оңай үдеріс емес және мұнда уәждеменің дұрыс болуы маңызды рөл атқарады.
Бүгінгі таңда қаржылық уәждеме жақсы жалақыдан бөлек, бейматериалдық
уәждеме де бой алып келеді. Мысалы, бір ірі компанияның тренингінде
қызметкерлерге маңыздылығы жоғары уәждеме таңдау ұсынылды. Бір
қызығы, ақшалай сыйақы уәждемесі
де қамтылған тізімдегі жиырмадан аса
нұсқа ішінен көпшілігі - «Компанияда
мені бағалайтындығын сеземін» деген
нұсқаны таңдаған екен.
Компания қызметкерлерінің айтуы
бойынша, оларға жаңа жетістіктерге
қол жеткізуге жігер-қуат беруші мұндай
уәждеменің бірі Президенттік жүлде болып табылады. Міне, 8 жылдан бері осы
мәртебелі
жүлде
«ПетроҚазақстан»
компаниясының үздік қызметкерлеріне,
олардың шығындарды төмендету, бизнес
үдерістерін оңтайландыру, өндірістегі ең
жоғарғы көрсеткіштер және техникалық
қауіпсіздік пен қоршаған ортаны
қорғау сияқты салаларда қол жеткізген
жетістіктеріне алғыс ретінде ұсынылып
келеді. Бұл - компаниямыздың гүлденуіне
себепші болған 750-ге жуық жүлдегер мен
жүзден аса сәтті орындалған жоба.
«ПетроҚазақстан» компаниясы кәсіптік
деңгейін, компанияға деген адалдығын
және белестерді бағындыруға деген
құштарлығын күнделікті жұмыс бары-

сында дәлелдеп жүрген қызметкерлерін
мақтан тұтады, - деп баса айтады
«ПетроҚазақстан»
компаниясының
президенті Вэй Юйсян мырза. - Бұл
бағдарлама
айрықша
нәтижелерді
анықтап,
марапаттауға
арнайы
жасақталған, жыл сайын номинанттар
арасынан жүлдегерлерді анықтай отырып, өзіммен бірге дарынды, білімді және
өз ісіне адал азаматтардың қызмет етіп
жүргеніне тағы бір мәрте көз жеткіземін.
Үздіктерді анықтап, марапаттай отырып,
біз қызметкерлеріміздің кәсіби және жеке
дамуына бағыт-бағдар белгілейміз».
Президенттік жүлде келесі марапат дәрежелеріне ие: Алтын, Күміс
және Қола. Жүлдеге жеке қызметкер де,
бір топ қызметкерлер де ие бола алады. Іс-шараға сәйкес, әр бөлімшенің
жетекшісі үміткерлерді белгілейді, содан кейін комиссия мүшелері олардың
тізімдерін сұрыптайды. Үміткерлерді
сұраптағаннан кейін деректер комиссия арқылы компания президенті Вэй
Юйсян мырзаның қарауына жіберіледі,
ал жолданған мінездемелердің негізінде
Президенттік жүлдеге марапатталуға
лайық тұлғаларды анықтау туралы соңғы
шешімін қабылдайды.
2013 жылдың қорытындысы бойынша 4 топтың құрамына енген 32 тұлға

«Президенттік алтын жүлденің
иегері атану - менің еңбек
жолымдағы ең тебірентерлік
жағдай. Себебі бұл жай ғана
жүлде емес, компанияның даму жолындағы еңбегіміз бен
қосқан үлесіміздің өте жоғары
бағаланғандығының көрсеткіші.
Атаққұмарлық әр адамға тән
және мұндай жоғары бағаны
білікті әрі әділ қазылар алқасынан
алу маған ерекше мақтаныш
сезімін ұялатты».
Ербол Шиманов,
ҚАМ кен орындарын пайдалану жөніндегі топ жетекшісі,
ПҚҚР
және бір жеке иегер - маркетинг және тасымалдау бөлімшесінің қаржы директоры Баян Садуақасова «алтын» иегері
атанды. Үш топ - өндіру бөлімшесінен:
құрамына Ғалым Байманов, Бақытжан
Жұмағалиұлы, Елена Курманова, Ағзам
Шарменов, Ләззат Сәнкібаева, Чэнь
Да Ю, Дәурен Кадеев, Нина Филяева,
Құрманғазы Асанов және Жалғасбай Агиманов кірген өндіріс бөлімінің тобы;
күрделі құрылыс бөлімінің тобы - Дау-

Президенттік Алтын жүлдегерлері / Призеры Золотой президентской премии / Gold President’s Award recipients
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«№1 цех механиктерінің атынан біздің жұмысымызды жоғары
деңгейде
бағалағаны
үшін
«ПетроҚазақстан» басшылығына
алғысымды білдіргім келеді. Біз
зауыттың даму және жаңғырту
жоспарларын жүзеге асыру жолында барлық күш-жігерімізді саламыз деп сендіремін».
Мұхтар Махашов,
№1 цехтың газкомпрессор
қондырғысының
бастығы,
ПҚОП
ли Абулимити, Орынбасар Алдабергенов,
Анатолий Тарасенко, Йован Мирчески,
Абдулла Әбенов, Болат Көшербаев, Ғани
Байтасов, Тілеуберген Шаутай, Арыстан
Достанбаев және Виктор Цой; сондайақ, құрамында Серік Жұмахметов, Ербол
Шиманов, Әліби Мамытов және Ұлықбек
Нұрмағанбетов бар КАМ кен орнын пайдалану тобы. Қайта өңдеу бөлімшесінен Мұхтар Мырхайдаров, Мұхтар Махашов,
Құралбек Тұрдалин, Нұрлан Тиіндіков, Хаким Бикбаев, Ахметбек Әбдірахманов, Расулмат Колшараев және Серік Шағырбаев
қамтылған механиктер тобы.
«ПетроҚазақстан»
компаниясының
негізгі мақсаты - үздіксіз өнім өндіру.
2013 жылы өндіріс бөлімінің тобынан Алтын жүлдеге ие болған жүлдегерлердің
жемісті
жұмыстарының
арқасында
№214 (260-Д-1), № 1928 (Қарағанды),
№ 240 (ПҚВИ) және № 1057 (Көлжан/
SSM-Ойл) барлау келісім шарттары
кідіріссіз ұзартылған еді. Бұл жоғарыда
келтірілген кен орындарын тоқтатпауға
және мұнай өндірудің жылдық жоспарын орындауға мүмкіндік берді. Бұл
өндіріс көрсеткіштеріне қол жеткізуге
Солтүстік Нұралы және Оңтүстік-Батыс
Қарабұлақ кен орындарында мұнай
өндіру мақсатында жер қойнауын пай«Бұл жүлде - көптеген бөлімшелеріміздегі
қызметкерлердің
жұмыла жасаған еңбегінің жемісі
және
компанияның
дамуына дұрыс бағытта еңбектеніп
жатқанымыздың
көрнекі
дәлелі. Мықты компания мен
ынтымақты ұжым - тұрақтылық
негізі, сүйікті ісімізбен айналыса отырып, өзімізді шыңдауға
мүмкіндік беруші қор».
Ағзам Шарменов,
ПҚҚР геология және геофизика департаментінің аға
менеджері
6
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далану туралы келісім шарттарға топ
қызметкерлерінің қатысуымен тез арада
қол қойылуы да септігін тигізді.
Алайда, кен орындарын дер кезінде
жайластырып,
инфрақұрылымын
реттемейінше
өндіру
жұмыстарын
үздіксіз жүргізіп отыру мүмкін емес. «Алтын» жүлденің тағы бір иегерлері атанған
күрделі құрылыс бөлімінің мамандары тобы 57 жоба жасап шығарды. Тізімге жаңа
кен орындарын жайластыру жөніндегі
жобалармен қатар кен орындарында
ұңғыма сағасын, мұнай жинау жүйелерін
және су айдамалау жүйелерін жайластыру
бойынша ағымдағы жобалар енгізілген.
Топ мамандарының күшімен жасақталған
жобалардың арқасында ҚНжЕ талаптары және қауіпсіздік ережелері
толық қадағалана отырып, уақыт пен
қаражат үнемделді. Ынталы және сауатты жүргізілген бағдарлау жұмыстарының
нәтижесінде бақылаушы мемлекеттік органдардан құрылыс жүргізуге қажетті
келісімдер мен жоба құжаттамасы дер
кезінде қабылданды, материалдар мен
жабдықтар сатып алынды, тендерлер
өткізілді. Бұлардың барлығы компания
үшін мұнай өндіру көлемін арттыруға
маңыздылығы
жоғары
Солтүстік
Нұралы, Шығыс Құмкөл, Оңтүстік-Батыс
Қарабұлақ пен Батыс Тұзкөл кен орындарын жайластыру бойынша әлеуеті жоғары
жобаларды сапалы түрде және уақытында
жүзеге асыруға мүмкіндік тудырды.
ҚАМ кен орнын пайдалану жөніндегі
топқа
ҚАМ
кен
орындарында
компанияның қосымша артық өнімге
қол жеткізуіне және қаражат үнемдеуіне
септігін тигізген бірқатар оңтайландыру
іс-шараларын жүргізгені үшін Алтын
жүлде тағайындалды. Олардың бірі бұрын қолданусыз тұрып қалған Арысқұм
БШСБ көлемі 200м3 су қоймасын пайдалану арқылы (ұңғымаларды ыстық сумен өңдеуге арналған) техникалық суды қыздыру жүйесін қайта құрастыру
жұмыстары болып табылады. Су сақтау
қоймаларын тиімді пайдалануға мүмкіндік
берген технологиялық желілердің қысқа
мерзім ішінде жаңғыртылуы арқылы сумен өңделетін өндіру ұңғымаларының саны екі есеге артты. Осының арқасында
ыстық мұнаймен өңдеу жұмыстарына
қолданылатын
арнайы
техниканы қолдану қысқара түсті. Енді саны
көбейіп келе жатқан ұңғымаларды өңдеу
жұмыстарын жүргізу үшін мұнай орнына техникалық судың пайдаланылуы
шығынды азайтуға мүмкіндік берді.
Батыс Қарабұлақ кен орнында қақаған
қыс мезгілінде мұнай жинау жүйесі мен
торапты мұнай құбыры жолын пайдалану жұмыстарын қауіпсіз әрі уақтылы
іске қосу жобасы маңыздылық жағынан

екінші деңгейдегі жоба болып танылды.
Топ қызметкерлерінің ерен еңбектерінің
арқасында жоспар бойынша жылдың жылы мезгілінде іске қосылуы тиіс мұнай
құбыры мерзімінен үш ай бұрын іске
қосылды. Алайда ең бастысы – мұнай
құбырының жолын іске қосу мұнайды кен
орнынан автокөлік арқылы тасымалдау
машақатынан арылтып, экономикалық
жағынан айтарлықтай тиімді болды.
Қайта өңдеу бөлімшесінің механиктер тобы МӨЗ негізгі құралдарын
жарамды күйде ұстау жұмыстарын
тиімді ұйымдастырғандары үшін Алтын жүлдеге ие болды. Бұл - ағымдағы
жөндеу жұмыстарын және күрделі
жөндеу
жұмыстары
барысындағы
технологиялық жабдықтарды жаңғырту
шараларын қауіпсіз жүргізуге байланысты жоғары дәрежеде жетекшілік ету,
қондырғылардың өнімділігін, мұнайды
қайта өңдеу тереңдігі мен жабдықтарды
қауіпсіз пайдалану деңгейін арттыруға
бағытталған
инвестициялық
жобалар мен жаңғырту жоспарларын жүзеге
асырудағы ынта-жігер мен жоғары
нәтиже көрсеткіші.
65 адам топ құрамында күміс жүлденің
иегері атанды. Бұл топтар: материалдық
ресурстарды басқару тобы, өндіру
бөлімшесінен бұрғылау және ҰКЖЖБ тобы, мұнай және газ өндіру тобы; қайта
өңдеу бөлімшесінен ЛК-6У цехы тобы және бас механик бөлімінің тобы;
корпоративтік қызметтер бөлімшесінен
стратегиялық
коммуникациялар
жөніндегі департаментінен және қаржы
департаментінен топтар. Маркетинг
және тасымалдау бөлімшесінің 3 тобы
да «Күміс» жүлдені иеленді, олар - қаржы
департаменті тобы, өңірлерде мұнай
өнімдеріне маркетинг жүргізу тобы және
АМӨЗ коммерциялық операциялар тобы. ШжТӨЕБ ТТ, ТКБ, МжТ бастығы Марат
Орынбеков күміс жүлденің жеке иегері
атанды.
Қола 48 топқа және бір жеке иегерге табыс етілді. Бұл жүлдеге ие
болғандар: келісім-шарттар бөлімінің тобы, геологтар тобы, мұнай-газды игеру
департаментінің тобы (өндіру бөлімшесі);
бас технолог тобы мен техникалық
бақылау бөлімінің тобы (қайта өңдеу
бөлімшесі); ҚЕҚОҚ тобы (корпоративтік
қызметтер); сондай-ақ, жеткізілімдер
және логистика бөлімінің коммерциялық
операциялар жөніндегі тобы мен Тараз
өкілеттілігінің бас инженері Жақсылық
Колонтаев мырза (маркетинг және тасымалдау бөлімшесі).
Барлық жүлде иегерлерін шын
жүректен құттықтаймыз, ал компания
қызметкерлеріне сәттіллік пен жаңа белестер бағындыруды тілейміз!

Адамдар - ҚР мұнай-газ компанияларының
басты құндылығы
Қазіргі таңда Қазақстанның мұнай-газ саласындағы компаниялары қаржы,
өндірістік және басқа көрсеткіштер бойынша өзара бәсекелесу үстінде.
Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау, бәлкім, бәсекелестік орын алмайтын
қызметтің аз ғана қырларының бірі шығар. Адамдар қауіпсіздігі - еліміздегі
мұнай-газ компанияларының басты құндылығы болып отыр.
«ПетроҚазақстан»
компаниясы
KAZENERGY
Қауымдастығының
қамқорлығымен
Алматы
қаласында
«Өнеркәсіптік
қауіпсіздік,
еңбекті
қорғау, денсаулық сақтау және төтенше
жағдайлар саласындағы озық тәжірибе»
тақырыбында өз саласындағы алғашқы
конференциясын өткізді. Оған Қазақстан
мұнай-газ
индустриясының
барлық
мүдделі оператор-компаниялары қатысты.
Конференция алаңы өндірістік қауіпсіздік,
еңбекті қорғау және қызметкерлердің
денсаулығын
сақтау
саласында
жиналған тәжірибені біріктіру және алмасу, техногенді апаттардың алдын алу
мүмкіндігін ұсынды. Сонымен қатар, Конференция KAZENERGY Қауымдастығының
құрамындағы республиканың мұнайгаз саласы компанияларының өкілдерін
біріктірген
өнеркәсіптік
қауіпсіздік,
еңбекті қорғау, денсаулық сақтау және
төтенше жағдайлар бойынша жұмыс
тобының алғашқы мәжілісі болып отыр.
«ПетроҚазақстан» президенті Вэй
Юйсян конференцияның ашылуында:
«Біздің компаниямыздың стратегиялық
мақсаты - осы саладағы жетекші
орындарға ие болу. Бұл экономикалық
тиімділік, сапа, технологиялармен бірге
денсаулық пен еңбекті қорғау және
өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша ең
жақсы көрсеткіштерді де тұспалдайды.
Мұнайды өндіру және өңдеу - бұл қиын
технологиялық үдеріс және қауіпті өндіріс,
сондықтан «ПетроҚазақстанның» басым
міндеттері еңбектің қауіпсіз жағдайларын
қамтамасыз ету, компания қызметкерлері
құрамын және компания қызметі
аймақтарында тұратын тұрғындардың
денсаулығын қорғау, сондай-ақ, қоршаған
орта қолайлығын сақтау болып табылады»
деп атап өтті.
KAZENERGY
Қауымдастығының
атқарушы
директоры
Рамазан
Жампейісов: «Қазіргі таңда мұнай-газ
саласының компаниялары жабдықтар
мен техниканы жаңғыртуға, барынша
қауіпсіз технологияларды және өндірістік
үдерістерді енгізуге, ішкі стандарттар мен
реттемелерді қайта қарауға баса назар аударуда. ҚР мұнай-газ индустриясының
оператор-компаниялары үшін адам-

«ПетроҚазақстан» президенті Вэй мырза және
KAZENERGY атқарушы директоры Жампейісов
мырза / Президент «ПетроКазахстан» г-н Вэй и
Исполнительный директор KAZENERGY г-н Жампеисов / PetroKazakhstan President Mr. Wei Yuxiang and
KAZENERGY Executive Director Mr.Zhampeisov

дар - бұл негізгі актив болып табылады
Сондықтан біздің басты мақсаттарымыз:
қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларын
құру, қызметкерлердің өндірістегі қауіпсіз
әрекет етуінің тұрақты уәждемелік
механизімін қалыптастыру, төтенше
жағдайлардың туындауын алдын ала болжау және алдын алу дағдыларын дамыту» деп атап өтіп, жұмыс тобын құру және
конференцияны өткізу бастамасы үшін
ұйымдастырушы-компанияға
алғысын
білдірді.
Конференция
барысында
өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау,
қызметкерлердің денсаулығын сақтау
және төтенше жағдайлар саласындағы
инновациялардың
тұсаукесері
өтті.
Атап айтқанда, «Теңізшевройл» ЖШС,
Норт Каспиан Оперейтинг Компани
Б.В., Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В., Каспий Меруертi Оперейтинг
Компани Б.В., «ПетроҚазақстан» компаниялар тобының
презентациялары
мердігер мекемелерді басқаруға, көлік
қауіпсіздігіне, бұрғылау барысындағы
қауіпсіздікке, табиғи және техногенді
сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алуға және жоюға, денсаулық сақтау
және өнеркәсіптік гигиена мәселелеріне,
сондай-ақ апаттылықты және өндірістік
жарақаттанушылықты
ұдайы
түрде
төмендетуге қатысты болды.
Барлық
презентациялар
конференция
қатысушыларының
үлкен

қызығушылығын тудырды және спикерлерге көптеген сұрақтар қойылды.
Ағылшын тілінде «safety is a journey» деген нақыл сөз бар, оны «қауіпсіздік бұл саяхат» деп аударуға болады. Оның
мәні: қауіпсіз жұмыс - бұл шексіз үдеріс
және үнемі жетілдіру. Презентацияларда
жұмыс барысындағы сақтандыру шараларына ерекше екпін жасалатыны айтылды.
Зардаптарды жойғаннан гөрі, алдын алу
әрқашан тиімдірек, ал адамның өмірі мен
денсаулығы туралы сөз болған жағдайда,
зардаптар қайтарымсыз болуы мүмкін.
Еңбекті қорғауды және өнеркәсіптік
қауіпсіздікті басқару жүйесі жұмыс орнында ықтимал қауіптілікті бақылаудан және
алдын алудан, қауіп-қатерлерді барынша төмендетуді тұрақты қамтамасыз етуден тұратыны белгілі. Бұл үшін өндірістегі
технологиялық үдерістер жетілдірілуде,
өндірістік және кәсіби қауіп-қатер факторларын бақылау жүзеге асырылуда,
қызметкерлер оқытылуда. Сондай-ақ
өндірістегі қауіпсіздік техникасын сақтау
бақылау үстінде, апатты жағдайлардың
алдын алу бойынша жұмыстар жүргізіліп
келеді. Оның үстіне әр қызметкердің
еңбекті қорғауға деген жеке қарымқатынасы да қалыптастырылады. Бұл
жарақат алу деңгейін төмендетумен қатар
қызметкерлердің барлығын үдеріске
жұмылдыруға негізделген қауіпсіздікті
басқару жүйесіндегі өзара әрекеттесудің
жаңа үлгісін қалыптастыруға қол
жеткізуге мүмкіндік береді. Қауіптілікті
өз бетінше айқындау және түзету
әрекеттерін ұсыну, зардаптарды жоюға
өздігімен қатысу - мінекей, осыдан бастап
қауіпсіздік мәдениеті пайда болады.
Конференция қорытындылары бойынша қатысушылар ӨҚЕҚДС және ТЖ
саласында өзекті мәселелерді және
олардың бірлескен шешімдерін анықтау
мақсатымен жұмыс тобының мәжілісі
тоқсан сайын өткізілетіні туралы қарар
қабылдады.
«Деловой Казахстан» газетасы
(мақаланың толық нұсқасы келесі
сілтеме арқылы таба аласыз http://
dknews.kz/lyudi-glavnaya-cennostneftegazovykh-kompanijj-kazakhstana.htm)
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Мұнай: жер қойнауынан... сіздің үйіңізге дейін
Сонау 1987 жылы Құмкөлді жайластырудың алғашқы күндерінде барлық қажетті
заттар - 23 ЗИЛ, 15 тұрғын шағын вагон, екі бұрғылау дизельді қондырғысы
және тонналаған әр түрлі құрылыс материалдары бар алғаш «өндірістік керуен»
Қызылорданың Орталық алаңынан салтанатты түрде жүріп бара жатқан сәтте,
Құмкөлдегі шағын вахталық кенттің біршама уақыт өткеннен кейін жайнаған оазиске айналатынын елестету қиын еді. Жабдықталған корпустары, спортзалдары, керемет асханасы, медициналық орталығы және, тіпті, кондитерлік цехы бар,
спорттық және мәдени мазмұнды өмірі бар кент. Бір сөзбен айтқанда, бейнетті
жұмыс күндері қауіп-қатерге, жоғары жауапкершілікке толы және отбасылары
мен жақындарынан алыста жүрген мұнайшылар өздерін үйдегідей сезінуі үшін
барлық қажетті жағдайлар жасалған.
Жетінші бөлім.
Кен орнындағы өмір.
«ПетроҚазақстанмен» өз бетінше
және біріккен кәсіпорындар арқылы
өндірілетін кен орындарының саны
қазірдің өзінде ондап саналады. Бұл
Құмкөл Оңтүстік, Оңтүстік Құмкөл,
Қызылқия, Арысқұм, Майбұлақ, Шығыс
Құмкөл, Солтүстік Нұралы, ОңтүстікБатыс Қарабұлақ, Керуенші, СолтүстікБатыс Қызылқия, Досжан, Жамансу, 1928 және 1057 лицензиялары бойынша кен орындары тобы, сондай-ақ,
«Қазгермұнай» және «Торғай-Петролеум»
біріккен кәсіпорындары арқылы өндірілетін Құмкөл Солтүстік, Шығыс Құмкөл,
Ақшабұлақ, Нұралы және Ақсай.
Бірақ, 1986 жылы игеріле басталған
және аймақтағы мұнай саласының дамуына бастау болған дәл осы Құмкөл атауы қалың жұрт арасына кеңінен тарады
- Қызылорда облысы қазіргі таңда көбіне
осы атаумен байланыстырылады.

Вахта-40
Өз
атауын
алғашқы
қырық
тұрғынынан алған «Вахта-40» деп аталатын Құмкөлдегі мұнайшылар қыстағы
қазіргі таңда 45 гектар ауданы және
1100 маман «тұрғыны» бар Қызылорда
облысының картасындағы жеке аймақ
болып отыр. Шөл даладан әр түрлі
ағаштары мен бұтақтары бар жасыл желекпен қоршалған кент тұрғын-жай мен
әкімшілік корпустардан басқа күндізгі
және түнгі ауысым қызметкерлері
белсенді түрде тынығатын теннис
және гимнастика залдары, жаттығу
құрылғылары, бильярды, кино- және оқу
залдары бар спорт кешенінен тұрады.
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Құмкөл. Вахталық кент, тікұшақтан көрініс. 1991ж. / Кумколь. Вахтовый поселок, вид с вертолета. 1991 г. /
Kumkol. Oil workers’ camp, helicopter view. 1991

Өндіріс жөніндегі директорлар Брюс
Андерсон және Пань Синьцзюнь Құмкөл
кен орнына (вахталық әдіспен) жалпы басшылық етеді. Құмкөлде бір вахтада шамамен 2000 адам жұмыс істейді.
Осы басылымда біз аптап ыстық пен
қатты аязда даланың әжептәуір күрделі
климаттық жағдайларында мұнайдың
тұрақты өндірілуін қамтамасыз ете отырып, өзінің кезекшілігін атқаратын
мұнайшылардың тұрмысы мен бос
уақыты жайында әңгімелейміз.
Вахталық кенттерді қамтамасыз ету
қызметінің 44 жұмысшысы (екі вахтаға
да) кен орындары қызметкерлерін жайлы өмірмен қамтамасыз етеді, оған Патима Ағымбаева және Мәлік Дүйсенғалиев
басшылық етеді. «Отбасынан алыста вах-

тада жүрген ПҚҚР қызметкері тұрмыстан
да, күнделікті қарым-қатынастан да
өзін мақұрым қалғандай сезінбеуі
өте маңызды - мінекей, қамтамасыз
ету қызметінің жұмысы дәл осындай
жағдайлармен қамтуға бағытталған, дейді қамтамасыз ету қызметінің басшысы П.Ағымбаева. - Біздің қызметтің
міндетіне Құмкөл, Арысқұм, Қызылқия
кен орындарындағы вахталық кенттерді,
соның ішінде 62 тұрғын және 5 әкімшілік
корпусын, 2 медициналық орталықты, 5
асхананы, монша-кір жуу комбинатын,
наубайхананы және кондитерлік цехты
жайластыру кіреді».
1986 жылы Құмкөлде өндірістік
игерудің басталуымен бұл жерде тіршілік
қыза бастады. Өндірістік нысандардың

Құмкөлдің қысқаша тарихы

ПҚҚР қамтамасыз ету қызметінің қызметкерлері. 1-ші вахта. / Сотрудники службы обеспечения ПККР. 1-ая вахта. /
Support Services staff. 1st shift.

екпінді құрылысымен, инфрақұрылымды
әзірлеумен
қатар
мұнайшыларға
арналған тұрмыстық нысандарды да
тұрғызу жұмыстары басталды. Бұл,
әсіресе, жолсыздық арқылы құрылыс материалдарын жеткізуде қиын кезең болды. Дегенмен, «Оңтүстікмұнайгаздың»
бірінші басшысы М.Г.Саламатовпен
қаланған Құмкөл вахталық қыстағының
құрылысы
аса
жоғары
деңгейде
жүргізілді.
Алдымен 40 орынды жалғыз ағаш корпуста тұратын бұрғылаушылардың лагері
пайда болды, осы себептен кенттің қазіргі
атауы да - «Вахта-40». Бірақ жайластыру шынында да өте тез жүрді, сөйтіп,
«Құмкөлдің
қалыптасу
тарихы қазіргі күні де қалай
болғанда да онымен өз тағдырын
байланыстырғандарды
таң
қалдырмай қоймайды. Оны игеру кезеңінде болған жайттардың
барлығын қазір тек орасан зор
қиялмен ғана елестетуге болады.
Шағын вагондар мен киіз үйлердегі
тақуа өмір, сүйектен өтіп кететін
аязды жел мен шыжыған күннің
ыстығында, еріндегі құммен-тұзбен,
бірақ қол жетпейтін жер қойнауын
ашуға деген жалғыз әрі ыстық
тілекпен жұмыс істеу. Осының
барлығы біздің алғаш жол салушылар тобын біріктірді - кей кездері
осы риясыз адамдардың жүректері
жер қойнауының өзін еріте алатындай көрінетін».
М.Ғ.Саламатовтың
естеліктерінен

1994 жылы Құмкөлде 54 тұрғын-жай және
кеңсе корпустары, монша-кір жуу кешені
салынды, ал штатта мұнайшылардың
бос уақытын ұйымдастыратын спорт
әдіскерлері мен мәдени-спорттық жұмыс
жөніндегі әкімшілер пайда болды.
Кен орнының қалыптасу кезеңіндегі
өзекті мәселелерінің бірі Құмкөлге баратын жолдың құрылысы да белсенді
түрде жүргізілді. Ұзақтығы 190 километр Қызылорда-Құмкөл тас жолының
құрылысы 1988 жылдың соңында басталды. 1994 жылдың басында жол
пайдалануға берілді, машиналар, сонымен қатар мұнайшыларды вахтаға
жеткізетін автобустар да дайын авто тас
жолы арқылы кен орнына енді жылдам
әрі қауіпсіз жете алатын болды.
Біртіндеп
Құмкөлдегі
кент
мұнайшылардың өмірін мәндірек әрі
жайлырақ етуге арналған жаңа-жаңа
нысандармен толықтырылды. 90-шы
жылдардың соңында қойма ангарлары көшпелі концерттерді, жиналыстарды және тұсаукесерлерді жүргізуге
арналған зал және спортзал болып қайта
жабдықталды. Ал 2000 жылы ескі асхананы қайта қалпына келтіру жұмыстары
жүргізілді және сол жерде жаттығу
құрылғылары, бильярды бар өте жақсы
спорт кешені және оқу залдары пайда болды. 2006 жылы қамтамасыз ету
қызметінің ұсынысы бойынша спорткешен ең аз шығынмен қайта жоспарланды, енді мұнайшыларға арналған теннис
және гимнастика залдары пайда болды.
2008 жылы тамаша торттарымен, дәмді
басытқыларымен, тәтті пряниктерімен,
майқоспалы бәліштелерімен танымал,
тәулігіне 300 кг-ға дейін өнім шығаратын
кондитерлік цех салынды. Осының

1982 жыл. «Оңтүстікказгеология»
ӨГБ, «Қазгеофизика» және ҚазКСР
ҒА Геология және мұнай институты
Оңтүстік Торғай ойпатында кешенді
геологиялық-барлау жұмыстарының
бағдарламасын әзірледі.
1983 жыл. Оңтүстік Қазақстандық
мұнай
барлау
экспедициясы
Құмкөлде алғаш терең ұңғыманы
бұрғылады.
1984 жыл. Я.Камалутдинов бригадасы алғашқы мұнай бұрқағын алды.
1985 жылдың 6 маусымы.
«Қазақ КСР-да Құмкөл кен орнын
игеруге дайындау және пайдалануға
енгізу бойынша жұмыстар туралы»
КСРО Мұнай өнеркәсібі министрінің
бұйрығы шықты, осы бұйрыққа
сәйкес «КазНИПИнефтьжәне «Южгипронефтепровод» институттары
«Тәжірибелік-өндірістік игеру барысында Құмкөл кен орнын жайластыру» жобасын әзірлеуге кірісті.
1986 жыл. «Маңғышлақмұнай»
ӨБ маңынан кен орнын өңдеуге жауапты «Құмкөл» күрделі құрылыс
бөлімі құрылды. Бастығы ретінде
М.Ғ.Саламатов бекітілді. Осы күн
Құмкөлді өндірістік игерудің бастамасы деп есептелінді.
1987
жылдың
маусымы.
Құмкөлде алғашқы мұнай мұнарасы
көтерілді.
1987 жылдың 24 желтоқсаны.
Қызылордада
М.Ғ.Саламатовтың
басшылығымен
«Кумкольнефть»
МГӨБ құрылады.
1990 жылы 9 мамыры. Шымкент МӨЗ-де «Омск - Шымкент»
мұнай құбыры бойынша құмкөл
мұнайының алғашқы тонналары
өтті.
1991 жылдың 21 наурызы.
«Құмкөлмұнай»
МГӨБ
«Оңтүстікқазмұнайгаз» ӨБ-на қайта
өзгерді.
1991
жылдың
маусымы.
Алғашқы миллион тонна мұнай
өндірілді.
1996 жылы. Құмкөл екі айрықша
мәнді санға ие болды – оның игеріле
бастағанына 10 жыл және 10-шы
миллион тонна мұнайдың өндірілуі.
барлығы - жанкешті еңбегі Қызылорда
облысымен қатар экономикамызды алға
жылжытып, бүкіл еліміздің гүлденуіне
мүмкіндік туғызатын мұнайшыларымыз
үшін жасалынды.
«Біз техникалық және санитарлық
нормаларға
сәйкес
ғимараттарды
МҰНАЙШЫ
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жаңғыртуды және жөндеуді тұрақты түрде
жүргізіп отырамыз», - деді қамтамасыз ету
қызметінің басшысы М.Дүйсенғалиев. «Және вахталық кенттерге тұрақты түрде
тексеру жүргізетін мемлекеттік комиссиялар нысандарымыздың санитарлық
жағдайын басқа компания нысандарымен салыстырған кезде бізге үнемі
жоғары баға қоятыны біз үшін үлкен
мәртебе».
«Вахта-40» шыжыған күні мен желі бар
Қызылорда даласында орналасқанымен
- жап-жасыл, күтім көрген кент. «Қызмет
жұмысшылары сәндік және жеміс
ағаштарына, кент аумағында егілген
гүлдерге аса қамқорлықпен күтім жасайды, - дейді Құмкөл кен орнын қамтамасыз
ету қызметінің әкімшісі Есей Жасекенов. Кенттің бірден бір назар аударарлық жері
және мақтанышы - әр түрлі балықтары
бар жасанды тоған».
Көптеген жылдар бойы Құмкөл кен
орнындағы «CAC» (Central Asia Catering)
компаниясы тамақтандыру қызметін
жақсы атқарып келеді. «Сау әрі құнарлы
тағам далалық жағдайларда жұмыс
істеген кезде ерекше қажет. Асханада бізді үнемі жылы жүзбен қарсы алады, түрлі-түрлі мәзірді ұсынады, тазалық
пен тәртіпке аса мән береді, - деп бөлісті
химиялық жүйелер инженері Нағи Шахаев. - Біз асхананың қыздарына алғыс
айтамыз - суық күндері олар бізді ыстық
сусындармен және дәмді тағаммен
жылытуға, ал ыстық күндері - салқын
шырындармен және алуан түрлі салаттармен сергітуге тырысады. Оған қоса,
олар тағамдандыру қызметтері бойынша тұрақты түрде сауалнамалар жүргізеді
және біздің ұсыныстарды ескере отырып,
мәзірді түзетеді».

ҚАМ және жаңа кен орындары
Компания
жаңа
лицензиялық
аумақтарды әзірлей отырып өсті және
2000 жылы ҚАМ (Қызылқия, Арысқұм,
Майбұлақ) кен орындары тобының
белсенді дамуы басталды. Кен орындары 1985-1987 жылдары ашылды (ҚАМ
кен орындарының тарихын қараңыз)
және Қызылқия өндірістік мұнай шығару
басталған топтағы алғашқы кен орны
болды.
2000-2001
жылдары
салынған
Арысқұм мен Қызылқиядағы уақытша
кенттер, сәйкесінше, асханасы бірге
орналасқан 40 және 22 орынды бір ғана
тұрғын блогынан құралды, және әр кентте екі теледидардан ғана болды. Әйтсе де,
аса күрделі дала жағдайларында жемісті
еңбек ету үшін жақсы тұрмыстық жағдай
қажет. 2006 жылы, кен орындары дами бастағанда, өндіріс жөніндегі ди10
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Мұнайшының жұмыс күні
Күндізгі ауысым мұнайшыларының жұмыс күні таңғы сағат 7-де басталады. Ең
алдымен, біз, мұнай-газ өндірудің 5 шебері, механикаландырылған өндіру шебері
және АСҚҚ шебері технологиялық тобының жетекшісі Мейрамбек Алаяқовпен
бірге жиналысқа жиналамыз. Жиналыста ағымдағы күннің өндіру жоспарын,
әр түрлі мәселелер, мысалы, технологиялық жабдықтың ақауымен байланысты
мәселелер талқыланады және оларды шешу жолдары ізделінеді. Өйткені біздің цех
- МДАЦ-тың басты міндеті - барлығы «сағат сияқты» дұрыс жұмыс істеп, мұнайды
өндіру жоспарын қамтамасыз ету.
Менің міндетіме өз аумағымдағы мұнай өндірудің технологиялық үдерісін
бақылау кіреді. Дебитте, ұңғымалар немесе технологиялық жабдық шамаларында теріс өзгерістер болған жағдайда мен қажетті шешім қабылдау үшін цех
басшылығына жылдам хабар беремін. Сондай-ақ, бригада қызметкерлерінің
қауіпсіздік техникасы мен технологиялық режимді сақтауы бойынша барлық ісшаралардың орындалғанын қадағалаймын.
Өзімнің кәсіби мансабымдағы жетістіктерім үшін күш-жігерімді байқаған,
мені шебер лауазымына ұсынып, маған сенген және алғашқы кездері барынша
көмектескен Жұмабек Қонысбаевқа және Әділбек Беклиевке алғысым шексіз.
Біздің бригада аумағы 5 топтық қондырғыдан (олардың екеуі шағын АСҚҚмен біріктірілген) және 95 ұңғымадан тұрады. Барлық осы нысандар 16 км2
территориялық далада орналасқан. Ара қашықтығы аз емес және нысандарды аралап шығуды кәсіптегі басқа мұнайшылар сияқты мен де қызметтік машинамен жүзеге асырамын. Осылайша, мен күнде жиналыстан кейін топтық
қондырғыларды және жалғыз ұңғымаларды аралап шығамын, әр нысанның операторымен кездесемін және туындаған мәселелерді талқылап, оларды шешу жолдарын іздейміз. Қарамағымда 18 оператор бар. Мәселелерді шешу барысына өзім
тікелей қатысуға тырысамын, бірақ кейбір мәселелерді операторлармен телефон
арқылы шешетін кездеріміз де болады.
Мен кез келген өндірістік мәселелерді сәтті шеше алатын ұжым құрдым деп
есептеймін. Тіпті, өз жігіттеріммен барлауға да қаймықпай бара алар едім!
Қарамағымдағылармен қарым-қатынаста, ең алдымен, еңбек тәртібіне және
өндірістік тапсырмалардың адал орындалуына аса мән беремін. Және жігіттер
ешқашан ұятқа қалдырмайды, мысалы, егер жөндеу жұмыстарын орындау барысында ұңғымалардың тоқтатылуы талап етілсе және осы уақыт түскі ас уақытына
келсе, онда жұмысшылар ешқашан түскі ас туралы әңгіме көтермейді, өйткені
өндірістік мәселелерді шешу бригадамыз үшін ең бастысы екенін түсінеді.
Жұмыс күнінің соңында сағат 19:00-де ағымдағы күнге қойылған міндеттердің
орындалу қорытындылары жасалатын МДАЦ бастығы Есжанов Ғабиттің
басшылығымен соңғы жоспарлама өткізіледі.
Жұмыс күні аяқталғаннан кейін жігіттер өздерінің бос уақыттарын әр түрлі
өткізеді - кейбіреулері спортзалға, біреулері - клубқа барады. Бізде кен орнында
тынығуға және бос уақытты өткізуге арналған мүмкіншіліктер көп. Мемлекеттік мерекелерде бізге әр түрлі музыкалық топтар келеді. Біз қуана қатысатын спорттық
жарыстар ұйымдастырылады. Мен өзім әріптестеріммен кейде шахмат ойнаймын,
кезінде Құмкөлде өткен шахмат турнирлерінде бірінші орынға екі рет ие болдым.
Ал біздің бригадаға қатысты, туған күндерімізді вахтада шәй ішумен өткізу дәстүрі
қалыптасқан, онда туған күн иесіне міндетті түрде сыйлық береміз. Вахтадан тыс
кездері біз отбасымызбен корпоративтік мерекелерде кездесеміз.
Әлібек Болатбаев,
мұнай-газ өндіру жөніндегі шебер, Құмкөл
1992 жылы Әлібек «Мұнай-газ кен орындарын игеру және пайдалану»
мамандығы бойынша В.И.Ленин атындағы ҚазПТИ бітірген. Институтты
бітірген бойда «Оңтүстікмұнайгаз» ӨБ МДАЦ-те 5-ші санатты мұнай және
газ өндіру операторы болып жұмыс істеді, ал 2003 жылы АСҚҚ сусыздандыру және тұзсыздандыру қондырғысының операторы болып ауысты. 2004 жылы Әлібек МГӨ (мұнай-газ өндіру) шебері болып тағайындалды. 2010 жылы
««ПҚҚР» АҚ ең үздік қызметкері» медалімен марапатталды, ал 2012 жылдың
қорытындылары бойынша Президенттің күміс жүлдесіне ие болды.

Құмкөлдегі Қазақстан халқының Бірлігі күніне арналған концерт / Концерт в честь Дня единства народа Казахстана
на Кумколе / Concert at Kumkol devoted to celebration of the Day of Unity of People of Kazakhstan

ректор Брюс Андерсон қамтамасыз ету
қызметінің басшысымен бірлесе отырып, 200 орны бар Арысқұм қыстағының
және 50 орынды Қызылқия қыстағы
құрылысының күрделі жобаларына бастау берді. Директор Абдулла Абеновтың
басшылығымен ПҚҚР жобалау тобы бас жоспарды әзірледі, осылайша,
ұңғымаларды бұрғылау, заманауи тұрғын
корпустары мен асхана құрылыстары
жүргізіліп, кент кеңейтіле бастады.
Вахталық әдіспен жұмыс істейтін ҚАМ
кен орындарының менеджерлері Серік
Жұмахметов пен Хун Яньчунь ҚАМ
тобының басшылығын жүзеге асырады,
ҚАМ кен орындарын пайдалану тобының
басшылары Ербол Шиманов пен Амантай Сержанов - олардың оң қолы болып
табылады.

Қазір
ҚАМ
кен
орындарының
«орталығы» болып табылатын Арысқұм
кен орнындағы вахталық кент соңғы 5
жылда тұтасымен өзгерді. Осында бір
ауысымда 250-ге жақын вахташы өмір
сүреді, мұнайшыларда - әр бөлмеде теледидары бар өте жақсы чех тұрғын корпустары бар. Айтпақшы, қазіргі таңда,
дәл осы Арысқұм «ПетроҚазақстанға» ең
көп мұнайды - жалпы компания бойынша орташа тәуліктік өндірілетін 8360 тонна мұнайдың тәулігіне орташа 1450 тоннасын береді.
2012 жылы ұлы қазақ балуанының
құрметіне «Қажымұқан» деп аталған
екі қабатты заманауи спорт кешені, ал
2014 жылы - қызыл кірпіштен жаңа екі
қабатты әдемі кеңсе ғимараты салынып,
пайдалануға берілді. Сондай-ақ, осы жы-

лы монша-кір жуу кешенін пайдалануға
беру жоспарлануда, қосымша тұрғын
корпустарының құрылысы жүргізілуде.
Осыған қоса, кен орнында асхана, дүкен
және медициналық орын бар.
Мұнайшылардың айтуынша, ҚАМ
тобының барлық кен орындарындағы
асханаларда әр түрлі салаттары мен
жемістері бар толық үш реттік асты
қамтамасыз ете отырып, өте жақсы
тамақтандырады. «Ал мереке күндері,
үйдегідей, бізде үнемі тәттілерге
және жеңсік астарға толы мерекелік
дастарқан жаяды. Сонымен қатар, «Бест
сервис» (ред. - Арысқұм кен орнында
тамақтандыру қызметін көрсететін компания) компаниясының басшылығына
және жұмысшыларына қасиетті Рамазан айында ораза ұстайтындар үшін
бізде барлық жағдайлар жасалғаны үшін
жеке алғысымды білдіргім келеді. Компания барлық қажетті азық-түлікпен
қамтамасыз етеді, ал аспаздар барлық

ҚАМ кен орындарының тарихы
Қызылқия

Құмкөл кен орнынан батысқа
қарай 40 км және Жосалы ауылынан 125 км қашықта ҚР Қарағанды
облысында орналасқан. 1986 жылы ашылды, мұнай өндіру 2000 жылы басталды, сөйтіп Қызылқия, осы
кен орындары тобының дамуына
жалпы бастау беріп, мұнайды өндіре
бастаған ҚАМ тобының алғашқы кен
орны болды.

Арысқұм

1985 жылы ашылған кен орны Жосалы ауылынан солтүстікке қарай 120
км қашықта Қызылорда облысында орналасқан. 2000 жылы кен орнын қарқынды түрде дамыту басталды. Қазіргі таңда Арысқұм ҚАМ кен
орындарының «орталығы» болып
табылады, мұнда мұнайшылардың
үлкен лагері орналасқан. Сондай-ақ,
Арысқұм кен орны 2004 жылы мамырда терең көкжиектерді барлауға
арналған 4244 м тереңдіктегі ПҚҚР
тарихындағы ең терең ұңғыманың
бұрғылануымен танымал.

Майбұлақ

Құмкөлдегі мини-футбол бойынша турнир қатысушылары / Участники турнира по мини-футболу на Кумколе /
Kumkol mini-football tournament participants

Майбұлақ Жосалыдан солтүстікке
қарай 200 км қашықта Қарағанды
облысында
орналасқан.
Іздеу
жұмыстары 1987 жылы, барлау
бұрғылауы - 1989 жылы басталды,
ал 2000 жылы ұңғымалар жұмысқа
енгізілді.
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Арысқұм-жаңа тұрғын-жай корпустары / Арыскум - новые жилые корпуса /
New residential buildings at Aryskum

Құмкөлдегі кондитерлік цехтің өнімдері / Продукция кондитерского цеха Кумколя /
Pastries made in Kumkol confectionary

ораза ұстайтындарға жеке ас дайындайды», - дейді ҚАМ кен орындарының 5-ші
санатты мұнай және газ өндіру бойынша
операторы Аян Пірім.
Қызылқияда 121 адам өмір сүретін
көлемі жағынан екінші орында тұрған
мұнайшылар
лагері
орналасқан.
Сейсмикалық барлау және ұңғымаларды
бұрғылау
деректері
бойынша,
Қызылқия «Көлжан» ЖШС лицензиялық
аумағының оңтүстік-шығыс бөлігінен
солтүстік-батыс бағытына дейін созылып жатыр, одан әрі Батыс Қарабұлақ
және Қарабұлақ жаңа кен орындары
орналасқан. Сонымен қатар, 2010 жылы
Қызылқияда Қызылқия, Батыс Қарабұлақ
және Солтүстік-Батыс Қарабұлақ кен
орындарының операторлары үшін асханасы бар шағын тұрғын қалашығы
салынды, ал 2012 жылы - 36 орынға
арналған қосымша жаңа тұрғын корпусы салынды. 2014 жылы Қызылқияда
жұмыс істейтін инженерлік-техникалық
қызметкерлер құрамы үшін жаңа бір
кеңсе тұрғызылды.
Майбұлақтағы тұрғын кешенінде
Груп-4 бекеттерін қоса алғанда 30 вахташы тұрып, еңбек етеді.
Мұнайшылар үшін өмір сүру және
жұмыс істеу жағдайлары жақсартылып
жатқан келешегі бар жаңа кен орындарын жайластыру белсенді түрде
жүргізілуде. «2013 жылы Батыс Тұзкөл
кен орнында жаңа вахталық кент пен асхана салынды, - деді «Көлжан» ЖШС бас
инженері Әділбек Беклиев. - Тұзкөлдегі
кенттің, жалпы айтқанда, келешегі зор,
жоспарларда - вахташылар лагерін 250
орынға дейін арттыру болғандықтан,
осында әрқайсысы 50 орынға арналған
екі жаңа тұрғын корпустарының, 75
орынға арналған асхананың, моншакір жуу кешенінің және спортзалдың
құрылысы жоспарланған». Ал 2014 жылы Оңтүстік-Шығыс Қызылқияда 30
жұмысшы жайлылықпен өмір сүріп
жатқан 32 орынға арналған асханасы
бар жаңа шағын тұрғын қалашығы пайда болды.
«Біздің міндетіміз - жұмыстан шаршап
келген адам өзін үйдегідей сезінуі үшін,
яғни тынығып, келесі еңбек күніне күш
жинауы үшін өмір сүру мен тынығудың
жайлы
жағдайларын
қамтамасыз
ету, - дейді ҚАМ шаруашылығының
меңгерушісі Денис Губанов. - Жаттығу
залында спортпен айналысу, теннис
ойнау, бір сөзбен айтқанда, өзінің бос
уақытын жайлы әрі қолайлы өткізу».

Бос уақытты өткізу
Тренажерлік зал. Құмкөлдегі спорт-мәдениет кешені. / Тренажерный зал. Спортивно-культурный комплекс на Кумколе.
/ Training hall. Kumkol sports and cultural complex.
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Тәулігіне 12 сағаттан жұмыс істей отырып, мұнайшылар нәтижелі тынығып,

өз күш-жігерлерін қалпына келтірулері
керек. Олардың қалпына келуі үшін,
басқаларын есептемегенде, ең маңызды
элемент - спорт. Ол үшін кен орындарында керемет жағдайлар жасалған.
«Вахталық әдіспен жұмыс істейтін
біздің көптеген жігіттеріміз өздерінің
кәсіби міндеттерін атқарумен қатар
компанияның
спорттық
өміріне
белсенді ат салысады, әр түрлі деңгейдегі
жарыстарда ар-намысын қорғайды, дейді қоғаммен қарым-қатынас жасау
бөлімінің маманы Ермекбай Шаймаханов. - ПҚҚР бөлімшелерінің командасы корпоративтік «ПетроҚазақстан»
Спартакиадасының төрт жылдық тарихында 3-ші рет жалпы командалық
сынақта бірінші орынға ие болуы осындай белсенділіктің арқасында шығар».
Қызметкерлер теннис, гимнастика
залдары, жаттығу құрылғылары және
бильярды бар спорттық кешендерде
өздерінің бос уақытын рахаттанып әрі
пайдалы өткізеді.
«Осы жерде, вахтада, мен алғаш
рет қолыма ракетка ұстадым. Үстел
теннисінің әуесқойлары бізде жеткілікті
- тіпті, үстелдер де жетпей қалады,
сөйтіп, өз кезегіңді күтуге тура келеді.
Кен орнында теннисшілер саны үнемі
өсуде және біз үстелдер саны артады деп
сенеміз», - дейді Құмкөл Газ пайдалану
бөлімінің 5-ші санатты компрессорлық
қондырғылар машинисі Ғалымжан
Жұмағұлов.
Қоғаммен қарым-қатынас жасау
бөлімі қамтамасыз ету қызметімен
бірлесіп Құмкөл мен Арысқұмда шағынфутбол, футбол, волейбол, бильярд,
үстел теннисі және шахмат, ал Құмкөлде
баскетболдан қысқы және жазғы спартакиада жүйесі бойынша жарыстарды тұрақты түрде жүргізіп келеді. «Біз
Арысқұмда жыл сайын спорттың әр
түрінен спорттық жарыстар өткізілетін
«Қажымұқан» үлкен спорт кешенінің
болғанын және жеңімпаздардың бағалы
сыйлықтар мен
мадақтамалармен
марапатталатынындарын
мақтан
тұтамыз. «ПетроҚазақстанның» салауатты өмір салтын ұстану үшін барлық
жағдайларды жасағаны, әрине, өте тамаша», - дейді ҚАМ МДАЦ шебері Бақытжан
Қалымбетов. Жарыстарға кен орындарында тұратын мердігер мекемелердің
қызметкерлері де белсенді түрде
қатысады.
Мәдени өмір де қызықты өтуде.
Өйткені ең жақын елді мекенге
дейін - 100 км-ден кем емес, ал кен
орындарындағы біркелкі өмір, сондайақ, вахта сағаттары да психологиялық
түрде оңай емес. Барлық мемлекеттік
мейрамдарда мұнайшыларға концерттік

Құмкөлдегі монша-кір жуу кешені / Банно-прачечный комплекс на Кумколе / Sauna and laundry unit at Kumkol

бағдарламаларымен
қызылордалық
және
республикалық
эстрада
жұлдыздары, театр труппалары келеді.
Кен орындарында «МұзАрт», «Жігіттер»,
«KeшYou» топтарымен қатар Қыдырәлі
Болманов, Қарақат Әбілдина, Жолбарыс
Сейфуллин және көптеген басқа орындаушылар өз өнерлерін көрсетті.
Мұнайшылар
арасында
Құмкөл
аруы, Жігіт Сұлтаны және басқа әр
түрлі конкурстар өткізіледі, конкурс
жеңімпаздары құрметті атақпен бірге
бағалы сыйлықтарға ие болады.
«Көптеген айрықша мәнді мерекелер біздің вахта кезеңіне келеді, бірақ
біз осы мерекелерді қаладағыдан кем
тойламайтынымызды ерекше атап
өткім келеді. Компания біз үшін үнемі
қызықты мерекелік бағдарламалар

дайындайды, қазақстандық эстрада
жұлдыздарының қатысуымен концерттер ұйымдастырады. Бізге үнемі әр түрлі
театрлар, соның ішінде әзіл-сықақ театрлары да келеді. Ал Наурызда «қол күресі»
және «бағанаға өрмелеу» сияқты ұлттық
ойындар өткізіледі, - дейді Арысқұм кен
орнының 4-ші санатты жер қабатының
қысымын ұстау жөніндегі операторы
Нағашыбай Өркінбаев.
Ұзақ жұмыс күніне, үйден, туғантуысқандар мен жақындардан алыста болғанына қарамастан, жел мен
шыжыған ыстыққа қарамастан, кен орны мұнайшыларды - осы нағыз ер адамдар мен ер жүрек әйелдерді - өзіне тартады. Мұнайшыларымыз, еңбектеріңізге
мың алғыс айта отырып, сіздерге зор
денсаулық пен табыс тілейміз!

Осы мұнайшылар жайлы жырын Бақытжан Абызов,
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, ақын,
«ПҚҚР» АҚ қазақ тілінің аудармашысы - сіздерге арнайды!
Айналған берекеме, тірегіме,
Мұнай байлық әкелген Сыр еліне.
Ұңғы деген, бейнелеп айтар болсақ,
Сүңгідей сүңгіп жердің жүрегіне.
Тартады сыртқа қарай
«қара маржан»,
Қара май қуатты отын - емес арзан.
Қызылқия, Арысқұм, Майбұлақтан,
Майлансын мол қанжыға, тапқан
олжаң.
Біледі еңбегіңді істеп көрген,
Он бес күн вахта барып төзіп келген.

Аптап ыстық, күн асты ми қайнатар,
Торланып шығар бетің шақпақ
желден.
Жан бітірген Құмкөлім сар далаға,
Сар далада бұрында шаң бораған.
Жер астынан телегей мұнай тартқан,
Мұнайшыға осы жыр арналады.
Мен сіздерді өлеңмен құрметтедім,
Жазылмай жүрсін әсте дүрмектерің.
Жарқырап қай кезде де жарқын
жүзбен,
Жана берсін әрқашан еңбектерің!

МҰНАЙШЫ

маусым 2014

13

Спортқа жаны жақын отбасы
Қазақстандағы ең танымал спорттық отбасылардың бірі - дзюдодан Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Асхат Житкеев пен атақты қазақстандық
волейболшы Елена Павлова өз сұхбаттарында спортта және отбасылық өмірде
жетістікке жетудің құпияларымен бөліседі.
Асхат,
Сіз
қазақстандық
дзюдосының тарихындағы олимпиада медалін алған бірінші спортшы болдыңыз (Бейжің, 2008). Осы
жүлдеге жетудің жолы қандай болды және дзюдоны таңдауыңыздың
себебі неде?
- Барлығы біздің ауылға (Асхат Алматы облысы, Жансүгіров ауылында туған ред.) бапкер келіп, дзюдо секциясына балаларды жинай бастаған кезден басталды. Көп жағдайда болатындай, мен көрші
балаларға серік болып, бұл қандай спорт
түрі екенін көруге келдім, себебі барлығы
қызық және ерекше ғой - кимоно, татами... Бір сабағына қатыстым, екіншісіне
бардым, маған ұнады, сосын ақырындап
«тартылып», дзюдомен шындап айналыса бастадым.
Жарыстарға
қатыса
бастадым:
облыстық жарыстар, мектеп оқушыларының арасындағы спартакиадалар,
республикалық турнирлер... Менің ең
алғашқы үлкен және ең есте қаларлық
жеңістерімнің бірі дәл осы жарыстардың
бірімен байланыс-ты болды. Ол кезде (1988 жылы) киім-кешек табу қиын
еді, сондықтан біз кимоно сатып ала
алмадық. Ол жылдарда, естеріңізде болса,
оны тігетін маталар да бола бермеді. Бірақ
біз, дзюдошы балалар, бұл мәселенің
шешімін таптық: мектепке киетін көк
пиджактарымыздың түймелерін алып тастап, белбеудің орнына аналарымыздың
орамалдарын байладық. Дәл сол кездері
біздің
команда
Талдықорғандағы
республикалық турнирге баратын болды. Бапкеріміз жеңімпазға нағыз кимоно
алып беруге уәде берді! Бұл жеңіске қатты
ынталандырды, осылайша мен өзімнің
алғашқы кәсіби кимонома ие болдым.
Ең бірінші олимпиадам да есімде
- 2000 жылы Сиднейде, 19 жасымда
(Олимпиадаға қатысатын дзюдошылар
үшін айтарлықтай төмен жас шамасы болып есептеледі - ред.) Ұлттық құраманың
сапында қатыстым. Құрама қатарына ену
үшін алдымен мен Қазақстан чемпионатын, содан кейін Азия чемпионатын
жеңіп алдым, үздік бестікке кірдім, осылайша Олимпиадалық ойындарға лицензия ұтып алдым (ОО қатысу үшін спортшы лицензия жеңіп алуы керек, әр салмақ
14
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дәрежесі бойынша бір елге тек бір лицензия беріледі - ред.). Өкінішке орай, мен ол
жақта жеңіліп қалдым, есесіне неге дайындалу қажеттігін түсіндім, себебі спортшы үшін психологиялық тұрғыдан дайын болудың маңыздылығы міндетті дене
даярлығынан кем емес.
2001 жылы біз Асхат Шахаров екеуміз
Мюнхенде өткен әлем чемпионатында
Қазақстан қоржынына бірден 2 медаль салып, алғашқы қазақстандық жүлдегерлер
атандық. Мюнхеннен кейін мен тағы екі
Азия чемпионатын және Афина-2004
Олимпиада
ойындарына
лицензия
жеңіп алдым. Афинада мен көк байрақ
туымызды көтеріп жүрдім. Физикалық
тұрғыдан дайын болғаныммен, өкінішке
орай, психологиялық жүктеме мен
жауапкершілікті көтере алмадым.
2008 жылы Бейжіңде мен күміс медаль
алдым. Бірақ, мойындау керек, 2004 жылдан 2008 жылға дейінгі кезең мен үшін өте
ауыр болды, өйткені егер адам медальға
ұмтылса, ал ол ұмтылыс жеңіспен
аяқталмаса, өзіңе деген сеніміңді еріксіз
жоғалта бастайсың, олимпиада медалі
- сен үшін бағындыра алмайтын белес
екен деген ойлар келеді. Сол сәтте маған
сеніп, мені қолдаған бапкерлердің, туыстарым мен достарымның ықыласы қуат

пен қосымша күш-жігер беріп, қатты
көмектесті. Сол кісілердің арқасында мен
3-ші олимпиадалық айналымға бардым.
- Олимпиада ойындарындағы ахуал қаншалықты өзгеше?
- Көлемі жағынан және жауапкершілік
деңгейін сезіну тұрғысында айтарлықтай
өзгеше болады. Көбіне болатын жағдай,
спортшы дене даярлығы тұрғысында дайын болады, бірақ оған жүктелген елдің
үмітін сезініп, толқи бастайды, осылайша
оның жүйкесі әлсірейді. Психологиялық
тұрғыдан дайын болу өте маңызды.
Сіздің
ойыңызша,
спортшы үлкен спорттан қай уақытта
кетуі қажет? Олимпиадада медаль
алғаннан кейін сіз «қарапайым адам
сияқты өмір сүргім келеді» дедіңіз.
Үлкен спортпен қоштасқаныңызға
өкінбейсіз бе?
- Мен спорттан 2008 жылғы Олимпиада ойындарынан кейін, 28 жасымда
кеттім. Негізінде, дзюдошылар арасында спорттан кету үшін бұл жас дұрыс болып есептеледі, бірақ, әрине, барлығы
спортшының өзіне байланысты, себебі,
33-34 жасында да жақсы нәтижелер
көрсетіп жүргендер бар. Кеткеніме

өкінбеймін, өйткені спорт болған соң
жарақатта болады және спортшының
жасы неғұрлым есейген сайын қауіп те
соғұрлым жоғарылайды. Әр нәрсе өз
уақытымен болғаны дұрыс.
- 2010 жылдың аяғында сіз спортқа
ерлер құрамасының бас бапкері
мәртебесінде оралдыңыз. Өзіңіздің
бапкерлік жұмысыңыз жөнінде
айтыңызшы, бас бапкер қызметінің
бастапқы кезінде қандай да бір
қиындықтар туындады ма?
- Бұл өте қызық жұмыс - бапкер
болғанда басқаша, барлық команда үшін
ойлай бастайсың. Алайда, бапкерлік
қызмет жауапкершілікті талап ететін
күрделі қызмет. Шәкірт қабілеттерінің
ашылуы үшін олармен жақын байланыс
орнату қажет, әр спортшыдан өзіне тән
ерекшелік табу қажет, әрқайсысының
қабілеті қандай екенін түсіну және алдын ала білу, басым және әлсіз жақтарын
уақытында көре білу қажет. Тек кәсіби
басымдылықтарын көріп қана қоймай,
спортшының психологиялық тұрғыдағы
дайындығын сезіну қажет. Басқаша
айтқанда, бапкер тек қана бапкер емес,
сондай-ақ дос, әке, бауыр және психолог
болуы қажет.
Мен Олимпиадаға небәрі бір жарым жыл қалғанда дзюдодан ұлттық
құраманың
бас
бапкері
болып
тағайындалдым. Бұл маған, бапкер
ретінде барған үлкен тәуекелім болды,
себебі ол кезде елде бірде-бір лицензия болмады. Біз жұмыс істей бастадық,
құрама барлық жеті лицензияны (барлық
салмақ дәрежелері бойынша) алды, бірақ,
өкінішке орай, Лондон Олимпиадасында
біз дзюдодан медаль жеңе алмадық.
- Бүгінде Қазақстанда дзюдо жалпы қалай дамуда? Сіз дзюдоны дамыту жөніндегі директор қызметін
атқарасыз - спорттың бұл түрін қай
бағытта дамытып жатырсыз?
- Біздің міндетіміз - Қазақстан
дзюдосының сапалы түрде дамуын қамтамасыз ету, бұл спорт түрін
кеңінен тарату, барынша қолжетімді
ету. Өз жұмысымызда біз үнемі ұлттық
құрамамен қарым-қатынаста боламыз,

Асхат Житкеев

1981 жылы 13 сәуірде дүниеге келген. Казақстандық дзюдошы, 2008
жылғы Бейжің Олимпиадасының
100 кг дейінгі салмақ дәрежесіндегі
күміс жүлдегері. ҚР бірнеше
дүркін чемпионы. Дзюдо бойынша халықаралық дәрежедегі еңбегі
сіңген спорт шебері.

қасиеттердің арқасында өмірдің басқа
салаларында да жетістіктерге қол
жеткізуге көмектесетін спорт түрлерінің
бірі. Әрине, бапкерлердің шәкірттеріне
дзюдоның мәнісін жеткізе алуы өте
маңызды.

Бейжің-2008 Олимпиадасында. Марапаттау. /
Пекинская Олимпиада-2008. Награждение. /
Beijing-2008 Olympics. Award ceremony.

жаттықтырушылардың біліктілігін арттыру семинарларын ұйымдастырып,
балаларға шеберлік сыныптарын өткізіп
тұрамыз.
Дзюдо қазіргі уақытта әлемдегі өте
танымал спорт түрі, мәселен, Лондон
Олимпиадасында дзюдо танымалдылығы
бойынша 4-ші орында болды және
202 елде дзюдо федерациясы бар.
Қазақстанда қазақстандықтардың үлкен
жарыстардағы жеңістерінен кейін, яғни
Олимпиададағы менің жеңісім және әлем
чемпионы атанған Максим Раковтың
жеңісінен кейін дзюдо секциясына деген қызығушылық арта түсті. Медаль
алуға болатынына бәрі сенді және оны
көзімен көрді. Бізде Қазақстанда әйелдер
мен ерлер құрамалары, жасөспірімдер
мен жастар құрамалары бар және олар
белсенді түрде дамып келеді. Мысалы, жақында Атырауда Қазақстанның
барлық аймағынан 600 бала қатысқан
жасөспірімдер чемпионаты өтті, оған
қоса олардың әрқайсысы өздерінің
аймақтарындағы іріктеуден өткен. Осындай қарқын қатты қуантады.
- Дзюдо Сізді не нәрсеге үйретті?
- Дзюдо - тек спорт түрі ғана емес,
ол тұтас өмір философиясы. Жапонияда 19-ғасырдың соңында пайда болған және «икемді жол» деп аударылатын дзюдо құрмет қағидасына,
бір-біріне көмек көрсету және дене
мен рухты дұрыс пайдалану, олардың
өзара байланысына негізделеді. Дзюдо тәртіптілікті, қайсарлықты, өзөзіңді бақылауды, сондай-ақ басқа
спорт түрлерімен салыстырғанда оғаш
көрінетін әдептілікке, жетістік пен оған
жетуге қажетті күш-жігер арасындағы
байланысты түсінуге тәрбиелейді. Дзюдо - бұл бойыңа сіңірген психологиялық

Кәсіпқой
спортшы
және
тәжірибелі жаттықтырушы ретінде
баланы осы спорт түріне неше жастан беруге кеңес берер едіңіз? Баланы дзюдоға бергенде ата-ана нені
білуі керек?
- 10-11 жас ең қолайлы деп санаймын, бірақ физикалық тұрғыда дайын
болу үшін бала алдын ала жалпы дене
жаттығуларымен, мысалы, гимнастикамен немесе жүзумен айналысуы керек. Кез-келген спорт түріндегі сияқты,
балаңыз дзюдоны 1-2 сабақтан кейін тастап кетпеуі үшін, баланың мүмкіндігін
аша алатын, оның өзіндік ерекшелігін
тауып,
жетілдіре
алатын
жақсы
жаттықтырушыны табу керек.
- Қазіргі дзюдошылардың арасынан алдымыздағы 2016 жылы
Рио-де-Жанейрода өтетін Олимпиадада жеңіске жету мүмкіндігі
қайсысында бар деп ойлайсыз?
- Мамыр айында аса маңызды олимпиада алды іріктеуі басталады, онда біздің
спортшыларымыз әлемдік рейтинг бойынша әлемдегі 22 үздіктің қатарына
кіруі қажет болады. Бізде барлық салмақ
дәрежесінде жақсы жігіттер көп және
олардың әрқайсысы жеңіске лайық.
Біздің команда Қазақстанды толық
құрамда (7 салмақ дәрежесінде) таныстырады деп ойлаймын. Дегенмен, жарыста қызу күрес орын алады - бұл
спорт түрінің әрбір Олимпиада сайын танымалдылығы артып келеді және,
сәйкесінше, бәсекелестік те өсуде.
- Елена, Сіз әйелдер арасындағы
волейболдан Қазақстан ұлттық
құрама командасының капитаны болдыңыз. Өзіңіздің спорттық
мансабыңыз жөнінде әңгімелеп
беріңізші.
- Менің анам - волейболшы, 1980
жылғы Мәскеу Олимпиадасының чемпионы. Мен анама тартқан болуым керек, анамның жолын қудым. Бағыма
орай спорттық мансабымда көптеген
ойындарға қатысып, әр түрлі елдерде
жұмыс істедім. Бес жыл Францияда ойнадым, ол жерде француз лигасының
екі мәрте ең үздік ойыншысы және ең
үздік доп лақтырушысы атандым. 20042006 жылдары испандық «Тенерифе»
клубының атынан ойнадым, және біздің
команда екі мәрте Испан чемпиондары
МҰНАЙШЫ
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- Балаларыңызды спортқа баулап жатырсыз ба? Болашақта
балаларыңыздың спортшы болғанын қалайсыз ба?

Асхат:

- Мен былай деп айтар едім, мен
оларға тек бағыт беремін, ал немен
айналысатынын балалар өскен кезде өздері шешеді. Бірақ денені жалпы
шынықтыруға арналған спорт - қазіргі
балаларға ауадай қажет.

Елена:

Бейжің-2008 Олимпиадасы / Пекинская Олимпиада-2008 / Beijing-2008 Olympics

атағын және Королева Кубогын, сондайақ Суперкубокты жеңіп алды. Содан
кейін мен Швейцарияда ойнадым, онда біз командамен бірге Швейцария чемпионатында 1 орынға қол жеткіздік және
Швейцария Кубогының иегері атандық.
Ал 2007-2008 жылдары мен жапондық
«Хисамицу Спрингс» атынан ойнадым,
және Жапон чемпионатының ең үздік
ойыншысы мен ең үздік шабуылдаушысы
болып танылдым.
- Сіздің спорттық мансабыңыз
бен сіз еңбек еткен елдердің аумағы
айтарлықтай
таң
қалдырады!
Қандай да бір оқыс жағдайлар орын
алды ма?
- Әрине, жарыстардың сахна сыртында небір жайттар орын алып жатады. Спорт - бұл көрнекті лақтырулар мен
жеңістермен қатар жарақаттар да. Әлі
есімде, 90-жылдардың соңында Германияда өткен жолдастық кездесуде ойын
барысында мен шынтағымды шығарып
алдым. Маған ауыртпайтын дәрі егейін
деп жатқанда, дәрінің құтысы сынып,
дәрі шынтағыма емес, көзіме шашырады. Көзім бірден жансызданып, «қатып
қалды». Ал шынтағымды артынан жансыздандырды ғой (күледі).
- Қазір немен шұғылданасыз?
- Мен спорттық мансабымды 2008 жылы аяқтадым, отбасыммен айналысуға
бел будым - біз Асхат екеуміз нақ
Бейжің
Олимпиадасынан
кейін

Елена Павлова

1978 жылы 12 желтоқсанда
дүниеге келген. Қазақстандық волейболшы, шабуылдаушы. Халықаралық
дәрежедегі спорт шебері.
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үйлендік. Оған қоса, мен қазір кәсіпқой
спортқа арналған жабдықтар мен киімкешектерді жеткізумен айналысатын
компанияда жұмыс жасаймын. Жұмыс
маған ұнайды, ол спортпен байланысты, оның үстіне, жұмыссыз отырғанды
ұнатпаймын.
- Спорт озат болуды болжайды, ал
отбасында бір-біріңе жол бере білу
маңызды. Екі спортшының бірге
тұруы оңай ма? Өз жанұяңыз жайында әңгімелеп беріңізші. Қалай
таныстыңыздар?

Елена:

- Иә, біз расындада екі озатпыз,
әрқайсысымыз көп жылдар бойы өз
командамыздың капитаны болғанбыз.
Бірақ көшбасшылық алаңда қалды, ал
үйде бірінші кезекте мен аяулы жармын
және отбасын сақтаушымын. Әрине, кез
келген отбасында сияқты, бізде де талас тудыратын жағдайлар болады, бірақ
біз ортақ шешім тауып, ымыраға келеміз.
Және әрдайым ер адамның жанұя басшысы екенін ұмытпаймын.
Асхат екеуміз сонау 1997 жылы танысқанбыз, бір-бірімізге бірден
ұнадық, бірақ арада 11 жыл салып,
2008 жылы үйлендік. Әрқайсымыздың
белсенді
спорттық
мансабымыз,
мақсат-жоспарларымыз, көптеген жолсапарларымыз болды, дегенмен тағдыр
бізді бірге тоғыстырды (күледі). Қазір
біз - ауызбіршілігі жарасқан отбасымыз. Екі баламыз бар, біз көп уақытты
бірге өткіземіз, тауға, киноға, балалар
саябағына, қонаққа барамыз.

Асхат:

- Иә, біздің жанұямыз тату, біз
әрдайым талас тудыратын жағдайларды
болдыртпауға және керек кезде бірбірімізге жол беруге тырысамыз.

- Бала кезімде, кәсіби спортшы ретінде
үлкен спорттың барлық қиындықтарын
білетін анам менің осы жолға түсуіме
қарсы болды. Мені тіпті жаттығуға
жібермейтін. Бірақ волейболдың маған
ұнағаны соншалық, мен жаттығуға
қалайда қашып баруға тырысатынмын.
Анам менің табандылығымды көріп,
соңында келісті, бірақ кәсіби спорттың
біз ойлағандай жеңіл еместігін ескертті.
Мен өз балаларыма тосқауыл
болмаймын, егер спорттық жолды таңдаса, мен оларды қолдаймын.
Басқа іспен айналысқысы келсе, оған
да көмектесеміз, өйткені бастысы адамның өз кәсібінде бақытты болуы.
- Және соңында - «ПетроҚазақстан»
да салауатты өмір салтын қолдайды
және біздің жылдық Спартакиадамыз да бар. Сұхбатымызды пайдалана отырып, Сіздерді біздің
Спартакиаданың құрметті қонағы
болуға шақырамыз. Жалпы біздің
спортшылар мен қызметкерлерге
білдірер тілектеріңіз.

Асхат:

- Спартакиада - бұл маңызды шара,
және сіздердің компанияларыңыз басқа
компанияларға жақсы үлгі көрсетуде,
жақсы өндірістік көрсеткіштермен
бірге өз қызметкерлері арасында салауатты өмір салтын дамыту да маңызды
екендігін іс жүзінде көрсетіп жүр. Және
осы жылы саны бойынша 5-ші спартакиаданы өткізейін деп жатқандарыңыз
қуантады.
Мен «ПетроҚазақстанның» барлық
қызметкерлеріне жақсы жұмыс ахуалын, спортта, жұмыста және жеке
өмірлерінде үлкен жетістіктерге жетуді,
ал компанияларыңыздың өркендеп-өсе
беруін тілеймін!

Елена:

Баршаңызға
алға
қойған
мақсаттарыңызға бар күш-жігерлеріңізді салып жетулеріңізге тілектеспін.
Спорт алаңындағы жеңісті, жеке
бастағы жеңістерді тілеймін, себебі
біздің бүкіл өміріміз - тізбектелген жарыстан құралады және әрбір күн бізге
әртүрлі жүлделерін әкеледі!

Жас дарындар
«ПетроҚазақстан» компаниясы қызметкерлерінің дарынды балалары жайындағы айдарымызды жалғастыра
отырып, алдарыңызға шығыс жекпе-жегімен үлкен қызығушылықпен айналысатын және жас та болса көптеген
жетістіктерге қол жеткізген үш баладан алған сұхбатымызды ұсынамыз. Балалардың өз өмірлерінде биік шыңдарға
жетулеріне шын жүректен тілектеспіз, және олардың үлгі тұтарлық тамаша тұлғасы да бар - ол «Мұнайшының» осы
нөмірінің атақты кейіпкері, Қазақстан дзюдосы тарихында Олимпиада медалінің алғашқы иегері Асхат Житкеев.

Әділ Жандаров, 12 жаста, Шымкент
Анасы: Гүлмира Жандарова, тасымалдауды қамтамасыз ету бөлімінің инженері,
ТКБ, ПҚОП
Әділдің бос уақытта шұғылданатыны: дзюдо, футбол, бадминтон
Спорттағы жетістіктері:
- жасыл белбеу иегері
- 55-60 кг санатындағы өз жас шамасындағылар арасында Шымкент чемпионы.
Марапаттары:
Спорт шебері Т.Шамұратовты еске алу құрметіне дзюдодан жекпе-жек спорт
түрлері бойынша Шымкент қаласының балалар мен жасөспірімдердің кешенді
мамандандырылған олимпиадалық резерв спорт мектебі (БЖКМОРСМ) ашық
біріншілігінде 1-ші орын (2012); дзюдодан БЖКМОРСМ ашық біріншілігінде 1-ші орын
(2013); еңбек сіңірген жаттықтырушы В.И.Клабуцкийді еске алу құрметіне дзюдодан
БЖКМОРСМ Оңтүстік Қазақстан облысының ашық біріншілігінде 2-ші орын; Наурыз
мейрамы құрметіне арналған БЖКМОРСМ ашық біріншілігінде 2-ші орын (2014).
Әділ: Мен бала кезімнен әкемнің күн сайын қалай жаттығатынын, үйдің жанындағы
стадионда жүгіретінін, жарыстарға қатысуын бақылайтынмын. Бұл маған қатты ұнайтын, мен де әкем сияқты бүкіл ел бойынша
және шетелдерде өтетін жарыстарға барғым келетін. 7 жасымда әкем мені дзюдо мектебіне алып келді.
Біз жаттығу кезінде футбол ойнаймыз, аяқтарымызды шынықтыру үшін бірнеше километр жүгіреміз. Сондай-ақ, ауыр
жүктерді (штангаларды, гирлерді, гантельдерді) көтереміз, канатпен өрмелейміз және кілемде жаттығулар орындаймыз, осылайша денемізді шынықтырып, соққыларды баптаймыз, күресеміз. Маған күрескен ұнайды, дене күшін артығымен жұмсап, белдесуде жеңуді ұнатамын, сондай-ақ, соққыларды баптау да қызықты. Менде, бәрінен бұрын, «жамбас» пен «тізеден» арқылы лақтыру
жақсы шығады. Біздің жаттықтырушымыз - дзюдодан КСРО спорт шебері, халықаралық санаттағы судья Арипов Шухрат Абитович, ол бір нәрсе қолымыздан келмей жатқанда бізге әрдайым көмектеседі, әрқайсымызға қалай шынығу керектігін көрсетеді. Мен
алғаш рет қатысқан жарыста 3-орын алдым, бірақ тәжірибе жинап, техникамды жақсартып, біраз шыныққаннан кейін 2-ші және
1-ші орындар ала бастадым.
Біз спорт мектебінің балаларымен доспыз, олардың ішінде менімен бірге оқитындары да бар. Біз демалыс күндері киноға, бассейнге бірге барамыз. Мектепте дене шынықтыру сабақтарында және сынып сағаттарында мен балаларға дзюдодан әдістер көрсетіп
тұрамын. Менің сынып жетекшім Қымбат Ерсайынқызы барлық сынып алдында мені жарыстардағы жеңістеріммен құттықтаған
кезде мен оған қатты риза болдым. Осының бәрін көргеннен кейін менің сыныптасым Азамат та дзюдомен айналысқысы келді,
енді қазір екеуміз жаттығуға бірге барамыз. Менің кіші немере інім Айсұлтан да мен сияқты дзюдомен айналысқысы келеді.
Спорт адамды өзгертеді. Дзюдо мені шынықтырып, икемді және өзіме сенімді болуды үйретті. Дзюдо жапон тілінен аударғанда
«икемді жол» деген мағынаны береді. Мен де өмірдің көптеген жағдайларына икемделуге тырысамын. Мысалы, Қазақстанда мен
үшін еліктеуге тұрарлық үлгі - Асхат Житкеев. Елімізде сондай тамаша спортшылардың бар екеніне мақтанамын, ол 2008 жылы
Пекинде елімізге алғашқы олимпиада медалін әкелді. Қазақстанда дзюдо мектебі мықты және өте жақсы дамыған. Мен келешекте
өз елімді әлемдік деңгейде абыроймен көрсете алатындығыма сенімдімін!
Анам жұмысындағы әріптестеріне менің спорттағы жеңістерім мен жетістіктерімді айтып жүреді. Білуімше, бір әріптесінің баласы да маған бола шығыс жекпе-жегімен айналыса бастады. Енді сол баланың анасы оны мақтан тұтады! Өйткені спорт ең жақсы
қасиеттерді: тәртіптілікті, ерік-күшті, ізгілікті және адамгершілікті дамытуға көмектеседі. Сондай-ақ, анам маған өз компаниясында спортты, атап айтқанда Шымкент боксерлерін белсенді түрде қолдайтындығын айтты.
Әділ өскенде кім болғысы келеді: Кез-келген спортшы сияқты мен де олимпиада чемпионы болуды армандаймын және сол
үшін бар күш-жігерімді саламын.

“

Ер жүрек адам деген кім деп түсінесің?
Мен үшін ер жүрек адам - менің әкем! Ол ҚР ІІМ үш дүркін чемпионы, әлем бойынша полиция мен өрт сөндіру қызметінің
әртүрлі ойындарының 21 мәрте чемпионы. Сондай-ақ, оның еншісінде грек-рим және еркін күрестен, дзюдодан, пушлифтингтен және армрестлингтен әлемнің көптеген елінен әкелген 6 күміс және 14 қола медалі бар. Мен оны мақтан тұтамын,
сондай нәтижелерге қол жеткізе аламын деп үміттенемін!

„
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Кемелбек Қабланбек, 13 жаста, Қызылорда
Әкесі: Ұлықбек Нұрмағанбетов, механик, ҚАМ кен орындары, ПҚҚР
Кемелбектің бос уақытта шұғылданатыны: каратэ-до, футбол
Спорттағы жетістіктері:
- «спорт шебері» атағына үміткер
- қоңыр белбеу және 1-кю иегері
- ҚР жастар құрамасының мүшесі
Марапаттары:
Кумитэден Қызылорда облысының чемпионы (2009-2011); WKF (Бүкіләлемдік
Каратэ Федерациясы) ережелері бойынша «Санырык батыр» атты Кумитэ
халықаралық турнирінің күміс жүлдегері (2011, 2012), Тараз қ.; WKF ережелері
бойынша Кумитэден ҚР біріншілігінің күміс жүлдегері (2011); WKF ережелері
бойынша ASTANA ОРЕN Кумитэ халықаралық турнирінің чемпионы (2011,
2014) және WKF КАТА ережелері бойынша ASTANA ОРЕN халықаралық
турнирінің чемпионы (2014); WKF ережелері бойынша әлем чемпионы Әшім
Қалидің жүлдесіне арналған AKTOBE ОРЕN Кумитэ халықаралық турнирінің
чемпионы (2012, 2014); Шито-рю Кумитэ және Шотокан Кумитэ стильдері бойынша ҚР чемпионы (2012); WKF ережелері бойынша «Гагарин кубогы» атты Кумитэ халықаралық турнирінің чемпионы (Байқоңыр қ.), «Үздік техника» және «Ең қысқа күрес» кубоктарының иегері (2012); Шито-рю Каратэ-до Кумитэ Азия
Чемпионатының күміс жүлдегері, Гонконг, ҚХР (2012); Қызылорда облысының әкімінің «2012 жылдың үздік спортшысы»
сертификатының және ақшалай жүлдесінің иегері; Шито-рю Каратэ-до Кумитэ Әлем Чемпионатының күміс жүлдегері,
Токио, Жапония (2013); Шито-рю Кумитэ стилі бойынша ҚР чемпионы, Астана қ. (2014 ).
Кемелбек: Біздің сыныпқа жаттықтырушы Нұрбол-аға («қара белбеудің» және каратэ-до бойынша 1-ші дан иегері
Нұрбол Тойшыбаев) келген кезде мен тоғыз жаста болатынмын. Ол оқушыларға «ЖаStar» спорт клубында шито-рю
стилінде каратэ-домен айналысуға ұсыныс жасады. Біз сыныптас балалармен бірге жалпы он адам болып сол секцияға
жазылуға бардық. Әр жаттығу - төзімділік пен мінез күштілігін сынау болатын және тек шыдамдылық танытқандар ғана
спорттың осы түрімен айналысуын жалғастыратын. Ақырында, аталған секцияға бүкіл сыныптан жалғыз өзім баратын
болдым. Бұл спорт мені төзімділікке, сабырлыққа, сенімділікке және тез шешім қабылдауға үйретті.
Мен №3 мектеп-гимназиясында оқимын, оқу үлгерімім «өте жақсы». Таңертең жаттығуға, түсте мектепке барамын, кешке сабақ оқуға отырамын. Каратэмен 2 сағаттан аптасына 3 рет айналысамын. Жарыс кездерінде сабақты қалдыруға тура
келеді, бірақ мұғалімдер бұған түсіністікпен қарайды және әрдайым менен тек қана жақсы нәтижелер күтеді.
Мен 2012 жылы «Жылдың үздік спортшысы» атандым және облысымыздың әкімі Қырымбек Елеуұлынан ақшалай жүлде
алдым. Шындығын айтқанда, бұл менің алғашқы ақшалай марапатым болатын. Мен ол ақшаны ата-анама бердім. Былайша
айтқанда, отбасылық бюджетімізге өз үлесімді қостым.
Ата-анам менің сау және мықты болып өсуім үшін бәрін жасады. Мен оларды қатты жақсы көремін. Әкем «ПетроҚазақстан
Құмкөл Ресорсиз» компаниясында вахталық әдіспен жұмыс істейді. Биылғы жылы ол бір топ әріптестерімен бірге
«ПетроҚазақстан» Президенттік Алтын Жүлде иегері атанды. Біз оны мақтан тұтамыз. Егер менің жарыстарым оның
вахтааралық демалысына сәйкес келіп қалса, ол әрдайым менімен бірге болады. Мысалы, ол мен үшін маңызды жарыс Гонконгте өткен Азия Чемпионатына және Токиода өткен Әлем Чемпионатына менімен бірге барды. Жеңіліп қалған кездерде анам мені әрдайым жұбатып, көңілімді көтеріп отырады. Ал атам Қабланбек, кезінде самбомен айналысқан спортшы,
- менің ең басты жанкүйерім. Ол әрдайым менің жетістіктеріме қуанады және менің жеңістерімді мақтаныш етеді.
2012 жылы Шито-рю Каратэ-до Кумитэден Гонконгте өткен Азия Чемпионатына барғаным есімде жақсы сақталып
қалды. Мен сол кезде өзінің жеке метросы бар орасан зор әдемі әуежайды алғаш рет көрдім! Сол жарыста жолым болып,
Ираннан келген спортшыға жол беріп, екінші орынды иемдендім.
2013 жылы Токиода өткен Шито-рю Каратэ-до Кумитэден Әлем чемпионаты жарысында мен өз жас санатымда тағы да
күміс жүлдегер атандым. Ал биылғы жылы үш дүркін Қазақстан чемпионы атанған соң 2014 жылдың желтоқсан айында
Сингапурде өтетін Азия Чемпионатына лицензия ұтып алдым. Енді оған дайындалу үшін барынша жаттығуым керек.
Кемелбек өскенде кім болғысы келеді: Мен өскенде прокурор болғым келеді. Менің ағам Батырбек - прокурор. Мен
оны үлгі тұтамын. Ағам маған осы қиындығы көп, жауапты мамандық туралы көп айтқан. Заңның бірінші орында тұруы
маңызды деп санаймын және өзім сол тәртіп пен әділдіктің орындалуында қызмет етемін деп сенемін.

“

Біреуге жасаған ең үлкен жақсылығың жайлы айта аласың ба?
Шындығында, жақсы істерімді есімде ұстамаймын, әрдайым жақсылық істеу керек деп есептеймін. Жақындарыма
көмектесуге, әпкем мен ініме жақсы үлгі болуға тырысамын.

„
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Албер Аман, 11 жаста, Алматы
Әкесі: Абырой Бақтығали, Қауіпсіздік техникасы, денсаулық сақтау және қоршаған
ортаны қорғау жөніндегі менеджер, ПҚОСИ
Албердің бос уақытта шұғылданатыны: киокушинкай каратэ, футбол, шахмат,
өлең оқу
Спорттағы жетістіктері: жолақты сары белбеудің (10 белбеудің 6-уы өтілді) және
5-кю иегері
Марапаттары:
Говард Коллинз мектебі Біріншілігінің (2011, 2012) чемпионы; киокушинкай каратэден (Токио, Жапония) әлем чемпионатының қатысушысы, алғашқы 10-қа енген
(2011); киокушинкай каратэ Ассоциациясының ішінде кумитэ-семинарының чемпионы; М.Грозаны еске алу құрметіне арналған шинкиокушинкай каратэден Алматы облысы Ашық чемпионатының КАТА номинациясындағы чемпионы (2012); синкен-себу (фулл-контакт) ережелері бойынша жетітур чемпионы (2013).
Албер: Маған спорттың бұл түрін таңдауға әкем көмектесті, ол таэквондодан
қара белбеу иегері (ITF). Мен бұл спортпен 7 жасымда шұғылдана бастадым. Шынын айтсам, ол мені каратэ тобына әкелген кезде маған ол жер ұнамаған еді. Мен жаттығу жекпе-жектерден, ұзақ жаттығулардан,
жаттықтырушылардан қатты қорқатынмын. Бірақ әкем мұның мені батыл, өжет ететінін, өз-өзімді қорғауға көмектесетінін және
қарындасым мен ініме қорған бола алатын нағыз ер қылатынын түсіндірді. Уақыт өте келе қорқуды қойып, жаттығуларды жақсы
көріп кеттім. Жақындарым маған әрдайым: «Жеңіліс - істің ақыры емес, тек менің сабақ алуым үшін қажет», - деп түсіндіреді. Ұзақ әрі
табанды жаттығулар, спаррингтер, жарыстағы күрестер - кезекті кю мен белбеуді иеленуге апаратын баспалдақтар екенін түсінемін.
Бар күшіңізді салсаңыз, кюді бір жыл ішінде, тіпті одан да ерте жеңіп алуыңызға болады. Менің жетістікке жетуім үшін көп еңбектеніп
жүрген - бұл менің жаттықтырушым, барлық жеңістеріме оның тәжірибесі мен жігерінің арқасында қол жеткіздім.
Әрине, мен әрдайым жеңістеріме, жаттықтырушым мен әкемнің сенімін ақтай алғаныма қуанамын. Бәрі әрдайым біркелкі бола бермейді. Еңсеңді түсірмей дұрыс жеңіле білу де керек деп ойлаймын және келесі жарыстарда сол қателіктерді қайталамай,
әрдайым сабақ алып отыру керек деп түсінемін. Әдетте, мен бір жеңіске жеткеннен кейін отбасымызбен бірге мен жақсы көретін
дәмханалардың біріне барамыз.
Мені спортта, оқуда және өмірде барлығына талпыным, күш салу керек деген қағида бойынша тәрбиелейді. Егер қандай да бір ойынды немесе гаджетті қалайтын болсам, ересек адамдардың жұмыс істеп еңбекақы табатыны сияқты, мен де алдымен өз жеңістерім
мен жетістіктерім арқылы оларға лайық болуым қажет екендігін түсінемін. Менің ойымша, бұл әрдайым жеңіске ынталандырады.
Әкем маған, биылғы жылы Алматыда компания қызметкерлері арасында Спартакиада өтетіндігін айтқан. Мен сол жарысты көрсем
дегенмін. Спорт - біздің каратэ мектебіндегідей адамдарды жақындастырады деп ойлаймын.
Спорт аса маңызды - ол ерік-күшіңді шынықтырады және өскенде менің басқа да табыстарға қол жеткізуіме міндетті түрде
көмектеседі. Негізінде, спортпен шұғылдану - біздің отбасылық дәстүріміз, бізде ұл балалар жекпе-жекпен, ал қыздар гимнастикамен
немесе бимен айналысады. Менің інім де жазда доджоға (ред. - каратэ мектебі) барады.
Албер өскенде кім болғысы келеді: Келешекте каратэден барлық марапаттарды жеңіп алған соң сүйікті командам «Бавария
Мюнхен» футболшылары сияқты кәсіби футбол ойнағым келеді.

“

Қазіргі кездегі жасөспірімдер жайлы не айта аласың?
Менің ойымша, қазіргі жасөспірімдерге спортпен шұғылданып, жақсы оқу, күн тәртібін ұстану, ата-анасын және атасы мен
әжесін сыйлау (менің ата мен әжем бәрінен де жақсы және мен оларды өте жақсы көремін), өз халқының тарихын білу және
басқалардың тарихын зерттеу қажет. Қазіргі кезде жасөспірімдерде мүмкіндіктер көп, бірақ, менің ойымша, уақытты бос
өткізбей, пайдалы нәрсемен айналысу керек. Мен апта бойы бос уақыт өткізбей сабақ, жаттығулар және қосымша сабақтарға
барамын. Әкем маған уақытты дұрыс пайдаланып, оны бағалай білу керек және оған күн сайынғы кесте көмектеседі деп айтады.

„

Кю - жапон тілінде күрес өнерінде қол жеткізген деңгейді немесе дәрежені білдіреді. Кю нөмірі төмендеген сайын қол жеткізген
жетістік дәрежесі жоғарылайды, ең жоғарысы 1 кю болып саналады. Кю дәрежелерінің саны әр бағытта, әр түрлі стильде, не әр
мектепте әр түрлі болады. Мысалы, каратэде 10-нан 1-ге дейін, ал дзюдода 6-дан 1-ші кюге дейін дәрежелер қолданылады. Кю оқушы дәрежесі.
Бір қызығы, мысалы, каратэде дәрежелер спорт жарыстарының нәтижелеріне байланысты емес. Жоғарғы дәрежеге жету үшін
ката пен еркін күресті орындаудың белгілі бір шеберлігін көрсету керек.
Кюден жоғары дан шеберлік дәрежелері болады. Олардың саны әдетте 1-ден 10-ға дейін, бірақ кюмен салыстырғанда, шеберлік
артқан сайын дан нөмірі жоғарылайды. Ең төменгісі - 1-ші дан, ең жоғарысы - 10-шы дан.
Қандай болмасын, дәреженің сыртқы атрибуты белбеу болып саналады. Әр белбеуге кю мәні сәйкес келеді. Ақ белбеу төменгі
дәреже болып саналады, жекпе-жек философиясында ол тәжірибенің жоқтығын, үйренуге ынтаны және жаңаны білуге
ұмтылысты білдіреді. Ақ белбеу жаңадан бастағандарға беріледі. Ал келесі белбеулер (бірақ: жекпе-жек түріне, мектебіне және
т.б. байланысты әртүрлі реттілікпен) сары, қызғылт сары, жасыл, көк және қоңыр болуы мүмкін, мұндай жағдайда олардың
қосымша жолағы бар аралық түрлері де болуы мүмкін. Бұл тізімді даналықты білдіретін қара белбеу аяқтайды.
МҰНАЙШЫ
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Оқиғалар күнтізбесі
Сәуір
1 сәуір - «ДОМ» қоғамдық қорының
«Балаларға өмір сыйла», «Аутизмді
жеңеміз» және «Қазақстан» жетімсіз
ел» жобалары бойынша есеп беру
концерті өтті. Концертке компанияның
Алматыдағы
кеңсе
қызметкерлері
шақырылды. Компаниямыздың «ДОМ»
қорының жобаларына қолдау көрсетіп
келе жатқанына бірнеше жыл болды.
6-9 сәуір - Құмкөл кен орнында ПҚҚР
бөлімшелері мен мердігерлік ұйымдар
арасында баскетболдан турнир өткізілді.
Турнирге қатысқан жеті топ ішінен
КМДАЦ (кешенді мұнай дайындау және
айдау цехы) тобы 1-орынды, САС (Central
Asia Catering) мердігерлік ұйымы 2-орынды және МГӨЦ (мұнай және газ өндіру цехы) 3-орынды иеленді.
12 сәуір - «Шымкент МӨЗ-ін жаңғырту
және қайта құру» жоспарының бірінші
кезеңін орындау шеңберінде 29 наурыз
бен 12 сәуір аралығында МӨЗ жоспарлы тоқтатылу уақытында дизель жанармайын сумен тазалау қондырғысын іске
қосу жұмыстары жүргізіліп, қондырғы
пайдалануға берілді.
16 сәуір - ПҚҚР-ға қызмет көрсетуші
ең үздік мердігерлік ұйымдарды
ҚЕҚОҚ көрсеткіші бойынша жыл
сайынғы марапаттау рәсімі өткізілді.
2013 жылдың қорытындысы бойынша үздік мердігерлік ұйымдар
деп «МұнайТрансҚызылорда» ЖШС,
«Technology АлемОйл» ЖШС, «КНЛК»
ЖШС және «Новомет Қазақстан» ЖШС
танылды.

Шымкенттегі Балет мектебінің 15-ғына орай «Жаңғақшағар» қойылымы / Постановка «Щелкунчик» в честь 15-летия
Шымкентской Балетной школы / “Nutcracker” performance in honor of the 15th anniversary of the Shymkent Ballet School

рынан 14 қыздар және ер балалар тобы
қатысты. Кездесу қорытындылары бойынша бірінші орынды (ұлдар арасында) «Мұрагер» мектебінің тобы, екінші
орынды - Ақтөбе қаласының тобы және
үшінші орынды - Байқоңыр қаласының
тобы иеленді. Қыздар арасында бірінші
орында - Ақтөбе тобы, екінші - Шиелі
ауданының тобы және үшінші орында Жаңақорған ауданының тобы болды.
22 сәуір - Бүкіләлемдік еңбекті
қорғау күні аясында Құмкөл кен орнында «Жұмыс орнында химиялық заттарды қолданудағы еңбек қауіпсіздігі»

тақырыбында мұнайшылардың еңбек
саласын
бақылау
басқармасының,
тұтынушылар
құқығын
қорғау
департаментінің
және
облыстық
кәсіподақ кеңесінің өкілдерімен кездесуі
ұйымдастырылды.
22-23 сәуір - «ПҚОП» ЖШС
апат, өрт, зілзала және табиғи апаттар орын алған жағдайда басшылық
құрамның әрекеті бойынша азаматтық
қорғаныс жаттығулары мен өртке
қарсы тактикалық жаттығулар өткізілді.
Сондай-ақ, 22 сәуір күні жалпызауыттық
оқыту сейсможатығулары өткізілді.

17 сәуір - Құмкөл кен орнында өрт қауіпсіздігіне байланысты
«Өртті сөндіргеннен гөрі, оның алдын алған оңай» сайысы өтті, сайысқа
компанияның өндіруші бөлімшесінің 14
тобы қатысты. Сынақтардың жалпы есепте сайыстың үш кезеңінің қорытындысы
бойынша бірінші орын мен ауыспалы
жүлдені технологиялық топ командасы,
екінші орынды КМДАЦ тобы, ал үшінші
орынды МГӨЦ тобы иеленді.
21-25 сәуір - Мектеп оқушылары арасында ПҚҚР жүлдесіне баскетболдан
түрнир өткізілді. Турнирге Ақтөбе, Хромтау, Байқоңыр, Қызылордадан, сондайақ Қызылорда облысының Шиелі,
Қармақшы және Жаңақорған ауданда20
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Ардагер-геологтарды Жеңіс Күнімен құттықтау (Алматы) / Поздравление ветеранов-геологов
с Днем Победы (Алматы) / Congratulating veteran geologists with the Victory Day (Almaty)

«ПетроҚазақстан» және «ПҚОП» ЖШС компаниялар тобында 2014 жылдың
1-тоқсаны нәтижелеріне сәйкес ҚЕҚОҚ «Әлеуетті қауіпті жағдайлар және
қауіпсіз емес жағдайлар/әрекеттер туралы хабарламалары үшін қызметкерлерді
көтермелеу» атты бағдарламасы бойынша кезекті қорытындылау өткізілді.
«ПетроҚазақстан Оверсиз Сервисез Инк.» Алматы бөлімшесінде
қызметкерлердің әлеуетті қауіпті жағдайлар және қауіпсіз емес жағдайлар/
әрекеттер туралы хабарлауын бағалау бойынша ПҚОСИ-дің екі қызметкері
- кеңсенің жерүсті көлік тұрағында қар аралас мұз жатқаны және бұл жаяу
жүргіншілердің құлауымен бірге жол-көлік оқиғасының орын алуына әкеліп
соғуы мүмкін екендігі жайлы хабар берген аға бухгалтер Светлана Воронцованы; және нөсер кәріз жүйесінен аққан жаңбыр суының ғимарат іргетасын шайып
жатқанын, ал бұл қыс мезгілінде судың шамадан тыс мөлшері кеңсе алдындағы
көлік тұрағында мұз қатуына себеп болатыны жайында хабар бергені үшін
трансферттік баға белгілеу маманы Назгүл Айдабосынованы марапаттау туралы
шешім қабылданды. Хабарлама нәтижелері бойынша кеңсенің әкімшілік қызметі
және САС мердігерлік ұйымы тиісті жұмыстарды жүргізіп, қауіпті жойды.
23-27 сәуір - Құмкөл кен орнында
«ПҚҚР» АҚ бөлімшелері мен мердігерлік
ұйымдар арасында мини-футболдан
турнир өтті. Турнирге қатысқан 11 топ
ішінен 1-орынды ГПЖЦ (газды пайдаға
жарату цехы) тобы, екінші орынды МГӨЦ-1 тобы және үшінші орынды «КНЛК» мердігерлік ұйымы жеңіп алды.
26 сәуір - Бүкіләлемдік еңбекті қорғау
күні қарсаңында Қызылорда қаласының
Президент саябағында кәсіподақтық
ұйымдар арасында спорттық сайыстар
өткізілді. Сайысқа 12 топ - әр түрлі өндіріс
саласы мен мемлекеттік ұйым өкілдері
қатысты. «ПҚҚР» АҚ мұнайшылары
және «ҚазТрансАймақ» АҚ бөлімшесінің
қызметкерлері «Мұнайгаз» деп аталатын бір топ құрды. Эстафета, арқан тарту мен қол күресін қамтыған сайыс
қорытындысы бойынша «Мұнайгаз» тобы
жалпытоптық төртінші орынды иеленді.

ұйымдар арасында мини-футболдан
турнир өткізілді. Турнирге қатысқан
жеті топтың ішінен 1-орынды МРБ
(материалдық ресурстарды басқару) тобы, екінші орынды - ҚАМ МДАЦ және
3-орынды - МГӨЦ-1 тобы иеленді.
5 мамыр - Алматыда «ПетроҚазақстан»
компаниясының
өкілдері
Оңтүстік Қазақстанның ардагер-геологтарын Жеңіс Күнімен құттықтады.
Сондай-ақ компания мейрам құрметіне
ҰОС ардагерлері мен ел ішінде еңбек еткен жұмыскерлеріне дәстүрлі қаржылай
көмегін көрсетті.
7 мамыр - Отан қорғаушылар Күні
құрметіне «ПетроҚазақстанның» бүкіл ер-азаматтары жылы құттықтау
сөздермен қатар сыйақыалды.
7-8 мамыр - Отан қорғаушылар
Күні шеңберінде Құмкөл кен орнын-

да «Халықтық ұжымдар клубы» мәдениет
үйінің әртістері Құмкөл және Арысқұм
мұнайшыларына арналған концерттік
бағдарламасын қойды.
9-11 мамыр - Жеңіс Күнін және
Отан қорғаушылар Күнін мерекелеу
шеңберінде Арысқұм кен орнындағы
Қажымұқан атындағы спорт кешенінде
ПҚҚР бөлімшелері мен мердігерлік
ұйымдар арасында волейболдан сайыстар өткізілді. Сайысқа қатысқан сегіз
топ ішінен 1-орынды – МГӨЦ, 2-орынды – ГПЖЦ және 3-орынды –ПҚҚР ҚАМ
иеленді.
14 мамыр - Алматыда жетім балалар
арасында футболдан «Арманыңа ұмтыл»
атты 2-ші республикалық чемпионаты
басталды. «ПетроҚазақстан» компаниясы іс-шараның қаржылық демеушісі
болды.
19 мамыр - 26 маусым - «ПҚОП»
ЖШС барлық қызметкерлері «2014
жылғы мерзімді медициналық профилактикалық тексеруден өткізу туралы» бұйрығына сәйкес медициналық
тексеруден өтті.
21-23 мамыр - «ПетроҚазақстан»
басшылығы
Астанада
өткен
II
Бүкіләлемдік дағдарысқа қарсы конференциясына және VII Астана
экономикалық форумына қатысты.
21 мамыр - ПетроҚазақстан-2014
Стипендиялық бағдарламасының 3 этаптың іріктеу кезеңінің нәтижесі бойынша
76 қатысушы ішінен 10 үміткер Қытай
мұнай және газ университетінде оқуға
таңдалды, олар өз білімдерін кемінде

27 сәуір - ПҚОП Шымкент Балет
мектебінің 15 жылдық мерейтойын
өткізуге қаржылай көмек көрсетті. Біздің
компаниямыз бұл мектеп ашылғаннан
бері көмек көрсетіп келеді.

Мамыр
1 мамыр - Қазақстан халқының бірлігі
күнінде «ПетроҚазақстан Құмколь Ресорсиз» АҚ компаниясының қызметкерлері
Қызылорданың орталық алаңында өткен
«Мәңгілік ел Қазақстан!» мерекелік ісшарасына қатысты. Дәл сол күні Сәбира
Майқанова атындағы Мәдениет үйінің
әртістері Құмкөл және Арысқұм кен
орындарының мұнайшыларына арналған
«Сыр әзілі» атты мерекелік бағдарламасын
қойды.
4-6 мамыр - Құмкөл кен орнында ПҚҚР бөлімшелері мен мердігерлік

Құмкөлдегі облыстық кәсіподақ кеңесінің төрағасы Б.Байназарова мұнайшылармен бірге /
Председатель областного совета профсоюзов Р.Байназарова с нефтяниками на Кумколе /
Oblast trade union chairman R.Bainazarova with oil workers at Kumkol
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Маусым
1 маусым - «ПҚҚР» АҚ Халықаралық
балаларды қорғау Күніне арналған
мерекелік іс-шаралардың қаржылай
демеушісі болды. Қызылорда мәдениет
және демалыс бағында спорттық және
жаппай-мәдени іс-шараларға белсенді
қатысқан 800 балаға компания атынан
сыйлықтар мен жұмсақ ойыншықтар
берілді. Сондай-ақ балаларға арналған
салтанат аясында 7000 балмұздақ таратылды.
1 маусым - Балаларды қорғау Күніне
орай ұйымдастырылған салтанатты ісшарада «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» компаниясы атынан Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданындағы «Балғын»
балабақшасының 45 түлегіне «Бірінші сынып оқушысына сыйлық» атты мектеп
жинақтары берілді.
Қызылордадағы 1 мамыр күнін тойлау / Празднование 1 мая в Кызылорде / May 1st celebrations in Kyzylorda

75 балл жинау арқылы мемлекеттік
үлгідегі ҰБТ сертификатымен дәлелдеуі
тиіс.
22 мамыр - «ПҚОП» ЖШС, «Шымкент қаласындағы химия-биологиялық
бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі»,
«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ
және Оңтүстік Қазақстан облысының
Кәсіпкерлер Палатасы Орта білім,
ғылым және мәдениет, оқу-әдістемелік
және ғылыми-зерттеу жұмыстарының
тиімділігін арттыру саласында тікелей
өзара тиімді серіктестік орнату үшін өзара
серіктестік туралы Меморандум бекітті.

26 мамыр - Астана қаласында
А.В. Сеелезнев атындағы Алматылық
хореографиялық оқу орнының 80дық мерейтойына арналған концерті
өтті. Бұл хореографиялық оқу орын
«ПетроҚазақстанның» дәстүрлі демеушілік жобасы болып табылады.
28 мамыр - Балаларды қорғау Күніне
орай ұйымдастырылған салтанатты ісшарада мүгедек балаларға арналған
«Шапағат»
оңалту
орталығының
тәрбиеленушілеріне
«ПетроҚазақстан
Құмкөл Ресорсиз» атынан сыйлықтар
берілді.

2 маусым - Балаларды қорғау
Күні
құрметіне
ұйымдастырылған
қайырымдылық акциясы шеңберінде
Шымкент МӨЗ-і медициналық жабдық
сатып алуға және Облыстық балалар емханасында жөндеу жұмыстарын жүргізуге
қаражат бөлді.
5 маусым - «ПҚҚР» АҚ «Қызылорда»
облыстық
балалар
қайырымдылық
қорымен бірігіп ұйымдастырған «Шаттық
керуені» дәстүрлі балалар қайырымдылық
акциясы басталды. Акция Қызылорда
облысының 8 демалыс лагерінде бүкіл 5
маусым бойы өткізіледі. Акция шеңберінде
әр түрлі спорттық жарыстар мен мәдениойын-сауық
іс-шараларға
белсене
қатысқан балаларға «ПетроҚазақстан»
атынан сыйлықтар (скейтбордтар, сурет
альбомдары, сағат және т.б.) табысталады.
Акцияның мақсаты - балалардың жазғы
уақытын ұйымдастыру және өсіп келе
жатқан ұрпақ арасында салауатты өмір
салтын қалыптастыру.
15-19 маусым - компания топ-менеджменті Мәскеудегі 21-Бүкіләлемдік
мұнай конгрессіне қатысады. «ПетроҚазақстан» компаниясы KAZENERGY
Қауымдастығының басшылық ететін
қазақстандық делегация құрамындағы
бірнеше компанияның біреуі болып
қатысады.

Мектеп оқушылары арасында баскетбол бойынша ПҚҚР кубогына жарыс / Кубок ПККР по баскетболу среди
школьников. Награждение. / Basketball tournament award ceremony for PKKR Cup among schoolchildren
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Маусым айының соңына дейін
қуаты жылына 4000 тоннаны құрайтын
күкірт өндіру құрылғысы пайдалануға
берілу жоспарлануда. Аталған жұмыстар
«Шымкент МӨЗ-ін жаңғырту және қайта
құру» жобасының бірінші кезеңінің бір
бөлігі болып табылады.

Еуропаны зыр айналып
Мен - бақыттымын

«Біздің ұшақ Берлин қаласының
әуежайына төмендеп қона бастады...» деген әуелайнер салонында аспансерік
қыздың дауысы шықты, ал ол кезде
менің құлаққабымда Григорий Лепстің:
«Мен бәрінен де бақыттымын, мен жүз
жылдыққа бақыттымын...» танымал
әнінің жолдары шырқалып жатты. Мен
бұл үйлесуді белгі ретінді қабылдадым ағама келе жатқан отбасылық сапарым,
ең болмаса, қызықсыз өтпес дедім.
Кедендік бақылаудан өтіп, жүгімді
алған кейін мен күтуші көп адамның
ішінен өзіме жақын адамның бейнесін Юрийді көзбен шолып, бірден таптым.
Ағам Германияға тұрақты қоныстануға
11 жыл бұрын көшіп кеткен болатын.
Енді міне көптен күткен кездесу. Ойыма бірден Эльбадағы кездесу аттас
фильміндегідей кездесу түсе қалды.
Германия астанасы бізді, қызым Александра екеумізді шын мәнінде жылы
және мейірімді қабылдады. Жасыратын
несі бар, мен тезірек Берлиннің басты
көрнекі жерлері - Берлин қабырғасын,
Рейхстагты, Бранденбург қақпаларын,
советтік
Азат
етуші-жауынгерге
қойылған ескерткішті көргім келді...
Олар туралы мен сан мыңдаған рет
естігенмін, бірақ бір рет көрген одан да
артық емес пе.
Берлинге келген алғашқы сәттерден
бастап, мен, бұл қаланың еуропалық
астаналардың ішіндегі ең жасыл қала
деп бекер аталмайтындығына көзім
жетті.
Қалалықтардың
демалысына арналған саябақтардың көптігі көз
қуантады. Ең танымалдары Рейхстаг
жанындағы Тиргартен мен Берлин-Митте саябақтары және де, әлбетте, әйгілі
Трептов саябағы, онда бұрынғы КСРО
аумағынан тыс орналасқан осыған ұқсас
ескерткіштердің ең үлкені - Жауынгер
мемориалы орын алған.

Берлиндік Алеша

Трептов саябағының негізі 1876 жылы қаланды. Оның атауы - бұрынғы
КСРО
республикаларының
ішінде
ең танымалы. Кем дегенде, менің
буынымдағы ұрпақ пен аға ұрпақтың ол
туралы қандай да болмасын түсінігі бар.
Ондаған миллион адам өмірін алып кеткен сұрапыл соғыс туралы біледі. Осы
саябақтың өзінде, Ұлы Отан соғысының
ең соңғы кезінде қаланы азат ету барысында қаза тапқан 20 мыңнан астам
совет солдаттарының ішінен - шамамен жеті мыңы жерленген. Бұл жерде

атқарды. Социалистік және капиталистік
Германия біріккеннен кейін, 1999 жылдан бастап мұнда неміс парламенті бундестаг мәжіліс құрады. Ішке ешбір
кедергісіз - тек қана өз сапарыңды тіркеп
кіруге болатындығы таң қалдырды.
Ғимарат шынында да көңіліңді арбайды, және оның үлкен шыны күмбезінен
қаланың ғажайып көрінісін тамашалауға
болады.

Бранденбург қақпалары

Бранденбург қақпалары / Бранденбургские ворота /
The Brandenburg Gate

Волгоградтағы Мамаев қорғанымен тең,
әлемдегі ең әйгілі Жауынгерлік мемориал орналасқан.
Мола төбешігінде ескі ағаштардың
ұшар басында, қолында құтқарылған
неміс қызы бар тізе бүккен совет солдаты фашист свастикасын бөлшектеп
шауып тұрған семсерімен біргебиіктен
көрініп тұр. Монументтік көрініс үлкен
әсер қалдырады. Осы берлиндік Алеша
(осыған ұқсас ескерткіш Болгарияда да
бар) мен үшін бала кезімнен фашизмді
жеңудің символы еді.

Рейхстаг

Рейхстаг ғимараты - Берлиннің
жүрегі және ең көрнекі жері. 1894 жылы
салынған ғимараттың бастан кешпегені
жоқ - оны өртеді, жарды, бомба тастады...
Фильмдер ішінен Қызыл Армияның 1945
жылғы Берлин операциясы есіме түсті.
Қайта құрылғаннан кейін өзінің тарихымен қоса әлемдік тарихтың бөлшектерін
сақтап қалған неміс билігіне мен үлкен
құрметпен қараймын - енді бүгінгі
күні ғимарат ішіндегі ыспен жабылған
қабырғалардан және шатыр бөлігінен
совет солдаттарының жазуларын көруге
болады. Мектеп бағдарламасы бойынша бірден Қаһарман батырлар, 1945
жылдың 30 сәуірінде бірінші болып
Рейхстагқа шабуыл туын тіккен - өзімнің
жерлесім Рақымжан Қошқарбаев және
Григорий Булатов есіме түсті.
Рейхстаг өткен ғасырдың 70-ші жылдарына дейін жартылай қираған күйінде
болды, содан кейін мұражай қызметін

Рейхстаг және Берлин қабырғасымен
қатар, екі ғасырлық Бранденбург
қақпалары - маңызды тарихи объект болып саналады. Бір кездері ескі
Берлин он сегіз қақпадан тұратын
қабырғамен қоршалған болатын, бірақ
біздің заманымызға дейін тек бір қақпа
- осылары ғана аман қалған. Екінші
дүниежүзілік соғыстан кейін бұл қақпа
батыс және шығыс Берлин арасындағы
бөлу шекарасы ретінде Германияның
бөліну символдарының біріне айналды; ал 1989 жылдан бастап, елді
біріктіргеннен кейін, қайта қосылу символына айналды.

Берлин қабырғасы

Ешбір
турист
назарынан
тыс
қалдырмайтын тарихи ескерткіштің
тағы біреуі: немістерді - социалистік
және капиталистік етіп екі лагерьге бөлген, қырғиқабақ соғыс символы
- Берлин қабырғасы. Сол дәуір туралы
естелік ретінде қабырғада сол дәуірдің
ұмытылмас оқиғалары бейнеленген атап айтқанда, ұлы бас хатшы Леонид
Ильич Брежневтің дәстүрлі түрде ГДР
басшысы Эрик Хонеккермен сүйісуі.
Басқа да көрнекі графикалық бейнелер
қызығушылық туғызады.

Данкэ шён, Берлин! Гутэн так, Каменз!

Берлинмен танысқан соң, біз астанадан оңтүстік бағытта 180 км жерде орналасқан Камензге шықтық.
Ағамның үйі орналасқан, таяудағы үш
аптаны өткізетін тыныш және жайлы қалашық. Қала дүкендері мен
көшелерінде
серуендеп
жүргенде,
немістердің мұқияттылығы, сыпайылығы және күлімсіреп қарауы мені
жиі таң қалдыратын. Бір оқиға туралы айтпай кете алмаймын. Бірде адам
аз жүретін жол қиылысында тұрып,
жергілікті тұрғындардың бірін бақылап
тұрдым. Бағдаршамның қызыл жарығы
жанып тұрды. Жолда машиналар болған
МҰНАЙШЫ
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жоқ, бірақ жасыл жарық жанбағанша, ол
тіпті көшеден өтуге талпынған да жоқ.
«Міне тәртіп қайдан басталады», - деп ойладым мен.

Париж - махаббаттың, еркіндіктің
және жайбарақат өмірдің қаласы

Менің ойымша, Еуропаға келіп, Парижде болмау - үлкен қателік. Айтылды
- істелді. ...Біз шекарадан өтіп, Францияға
келгенімізді, мен келіп түскен smsхабарламадан ғана білдім.
Париж бізді таңғы селдір тұманмен
қарсы алды. Біздің жолымыз болды Франция астанасына біз 14 шілдеде, Бастилияны басып алу күні келдік. Ал бұл
- француздар 1880 жылдан бастап атап
өтетін ұлттық мейрам. Алдымызда өте
тынымсыз (кейіннен түсінгенімдей)
Париждің басты көрікті жерлерімен танысуым үшін екі күн уақытым бар.
Бұл қала ежелден дүниежүзінен
миллиондаған адамдарды өзіне гүлдерге
үйірілетін аралардай тартатын. Бірақ
мұнда да қызықты жағдайларсыз болған
жоқ. Мысалы, бізге, жол қиылысында
бағдаршамның қызыл жарығына тоқтап
тұрған туристерге, экскурсия жетекшісі:
«Неге тұрсыздар? Бұл сіздерге Германия емес, мұнда «жасылға» - жүреді, ал
«қызылға» - жүгіреді!» - деп айғайлап
жіберді.

Париж Құдай Анасының соборы

Айта кететін жайт, Еуропаның ең
көне ғибадатханасына барғаннан кейін,
мен біраз уақыт өз-өзіме келе алмадым - оның орынжайларының ерекше
бір оң энергетикасы мен аурасы болды.
Экскурсиядан кейін біз ағамыз екеуміз
ғибадатхана ауласындағы орындықта он
минуттай үн-түнсіз отырдық...
Париж Құдай Анасының соборы өзінің
әдемілігі бойынша Еуропадағы готика
стиліндегі сәулет өнерінің ең таңдаулы
туындыларының бірі болып есептеледі.
Сәулетшіліктің осы ғаламаты екі ғасыр
бойы салынды, және егжей-тегжейлерді
орындау шеберлігінің деңгейі шынында таңғаларлық. Собор ыңғайлы
орналасқан - Париждің әр нүктесінен
оның екі биік мұнарасы көрініп тұрады.

Эйфель мұнарасы

Эйфель
мұнарасы
сөзсіз,
Францияның әлемдегі ең танымал
құрылысы. Айта кетерлік қызық жайт,
1887-1889 жылдары Эйфель мұнарасын
салу кезінде, 1889 жылғы Дүниежүзілік
көрменің қажеттіліктері үшін оны
бөлшектеу жоспарланған екен. Бірақ
Париж тұрғындары мен қонақтарының
талаптарынан кейін, билік мұнараны
қалдыруды шешіпті және қателескен
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жоқ - ол қаланың ең танымал көрікті
жеріне айналды. Шолу алаңынан астанамен қатар оның төңірегіне де тамаша
көрініс ашылады.

Версаль

Париж
қаласының
жанында
орналасқан Версаль бір кездері Франция королінің аңшылық резиденциясы болған. Ол сәулет өнерінің кешені
болуымен бірге абсолюттік монархия жүйесінің символы ретінде де
белгілі. Версаль сарайының әсемдігін
сөзбен жеткізу қиын - көркем бақтары
бар орасан зор аумақ, ал ішкі жабдығы
соншалық
сән-салтанатты:
айнала
ежелгі суретшілердің суреттері, сәндікқолданбалы өнер бұйымдары, әсем
жиһаз. Және біздің гид толықтырғандай:
«Версальдың барлық 700 (!) бөлмесінің
де көрінісі осындай!».

Лувр және Триумфалдық арка

Мұндай мүмкіндіктің күнде бола бермейтіндігін түсініп, мен барынша көбірек көріп қалуға, тыңдап қалуға
тырыстым. Әлемдегі ең үлкен мұражай
- Луврда да көп білуге тырыстым, онда шамамен 400 мың экспонат: суреттер, гравюралар, мүсіндер, керамикалар, зергерлік және сәндік-қолданбалы
өнер бұйымдары сақталған екен.
Менің есептеуімше, егер мен әр көркем
туындыға бір минуттан уақыт кетіретін
болсам, онда маған Луврдың барлық
жинақтамасынан өту үшін, үш ай уақыт
қажет болатын еді! Бірақ мен барлық
діни экспонаттар - Афродита мүсінін де,
Жеңіс құдайы Никаны да көрдім. Және,
әлбетте, Өркендеу дәуірінде өмір сүрген

итальяндық ұлы Леонардо да Винчидің
қолынан шыққан көркем суреттің
жауһары - «Мона Лиза портретін» де тамашаладым.
Мен
әйгілі
Триумфалдық
арка күмбезінің астында да болдым.
Менің тарихтан түсінгенім, Франция - революцияға шалдыққыш ел.
Триумфалдық арка француз Революциясы мен Наполеон соғыстары кезінде
ел үшін күрескендерді және құрбан
болғандарды құрметтейді. Барлық француз жеңістерінің және генералдарының
атаулары мен есімдері арка бетінде ойылып жазылған. Эйфель мұнарасынан
Триумфалдық аркаға апаратын көше
- Елисей алаңдары екі шақырым
қашықтықта жазылып жатыр. Елисей алаңы шартты түрде екі аймаққа
бөлінеді: саябақтық және дүкендік, және
күн сайын миллиондаған турист келетін
Париждің ең танымал көрнекі жерінің
бірі болып саналады.

Париждегі Мүгедектер үйі

Мүгедектер үйінің құрылу тарихы маған өте қатты әсер етті. Мұнда
туристердің барлығының дерлік қоятын
сұрағы бір: неге «мүгедектер» үйі?
Мүгедектер үйін құру туралы шешімді
1670 жылы король Людовик XIV
қабылдаған. Онда қызметке жарамсыз,
ұрыс алаңында жарақат алған бұрынғы
әскери қызметкерлер, қартайған солдаттар, мүгедек-соғыс ардагерлеріне
күтім көрсетілді. Құрылыс болған жылы
мұнда төрт мың пансионерлер орналастырылды. Мүгедектер үйінде бұрынғы
солдаттар - униформа, аяқ киім, кілем,
кітап суреттері және басқа да бұйымдар
өндіретін шеберханаларда жұмыс істеді.
Қазіргі күні монастырь мен пансионат жоқ, ал аурухана бұрынғысынша
қызмет жасайды. Ал мүгедектер тұрған
бөлмелерде, қазіргі күні үш мұражайдың
көрме залы орналасқан.
Сондай-ақ Мүгедектер үйі - император
Наполеонның сүйегі жерленгендігімен
де белгілі, оның мазарын 1861 жылы
мүсінші Висконти жасаған еді.

Сена толқындарымен

Бақыттың шегіне жету үшін біз ағамыз
екеуміз Париждің күре жолы - Сенамен суда серуендедік. Бұл париждік
қарбаластың өздігінен ғайып болып
кеткен жалғыз сәті еді. Біз уақытты
қалай асықтырсақ та, санау бәрібір
өзен ағынының жылдамдығына барабар жүріп отырды. Париждің барлық
маңызды
көрнекі
жерлері
өзен
жағасында орналасқан, тіпті қайықтан
оларды мүлде басқа қырынан көресің.
Фотоаппарат пен менің көздерім

айналадағының
барлығын
сүйсінушілікпен түсіріп отырды!

үлкен

Наздар, Чехия!

Қалай тырыссам да, бірақ екі күнде
бүкіл Парижді көру тіптен мүмкін емес
екен - дегенмен осы күндері мен бірнеше
жылда көргенімнен де көп көрдім. Парижге жасаған сапардан демалған соң,
біз бір күнге Чехия астанасы - Прагаға
баруды ұйғардық. Қала Камензден небары 180 км қашықтықта орналасқан,
сондықтан - өз машинамызбен барамыз
деген шешім қабылдадық.
Енді міне, біз автобанмен Чехияға
зымырап келеміз. «Зымырап келеміз»
- кемітіп айтылғаны. Германия автобандардың жылдамдығына шектеу
қоймайтын Еуропадағы жалғыз ел десе
артық болмайды.Сондай еркіндік!

Прагалық Град және Старомест
ратушасы

Прага - өте таза және жайлы қала, және
біз жаяу серуенімізді жалынды қызылсарғылт шатыры бар Прагалық Градтан бастауды жөн көрдік. Оның негізі IX
ғасырда қаланған, және ол бүгінгі күні
де Чех Республикасы басшысының резиденциясы болып саналады. Прагалық
Градта әулие Крест капелласы, Прагалық
Градтың сурет галереясы және Әулие
Виттің тамаша готикалық соборы
орналасқан.
Туристер лық толған қаламен одан
әрі жүре отырып, біз Прагадағы ең
көрікті жерлердің бірі - Старомест
алаңындағы ратушаға бет алдық. Ратуша сәулет өнерінің ерекшелігі бойынша

ғажайып ғимаратқа айналған, ал оның
мұнарасының шолу алаңынан тамаша
көрініс ашылады.
Праганың басты көрнекі жері - бүкіл
әлемге әйгілі сағат. 1410 жылы салынған
сағат Чехия астанасының символы болып саналады. Тағы бір символ - Карл
көпірі. Көпір құрылысы 1357 жылы Карл
IV бұйрығымен басталды, осы күні де
көпір соның есімімен аталады. 1974 жылы жаяу жүргіншілерге де бейімделген
тарих пен сәулет өнерінің осы бірегей
ескерткіші қарқынды өмірмен өмір
сүруде. Ұзындығы жарты километр болатын жаяу көпір - серуендеу мен кездесулерге арналған танымал орын.
Ол суретшілердің, музыканттардың,
кәдесый сатушылардың, және әлбетте,
туристердің ұнататын орны.

Бастай

Саяхатымыздың келесі орны Бастай
неміс тілінен бастион деп аударылады.
Осы ең әдемі объект Саксондық Швейцарияда орналасқан (Германияның
шығысында Дрезденге жақын жерде
жартасты-орманды аймақта) және шолу алаңынан қарағанда құмды жартастардан жасалған формация болып табылады. Бастай туристер ең жиі келетін
көрнекі жерлердің қатарына кіреді және
жартасқа өрмелеушілер үшін танымал
орын болып саналады.

Соңына қарай

Үйге қайтар алдында Дрезденді
қызықтау құрметі бұйырды. Таза, жайлы көшелер, тас төсеуіш және төсемелі
жол, бәрі кинодағыдай... Осы қаладағы

ең әдемі жерлердің бірі сыртқы және
ішкі бекініс қабырғаларының арасында орналасқан бекіністің бөлігі - Цвингер кешені болып саналады. Бүгінгі
күні мұнда көптеген түрлі мұражайлар
орналасқан. Ең белгілісі - Дрезден сурет
галереясы, мұнда мен атақты «Сикстин
мадоннасын» көріп тамашаладым.
Дрезденде
біз
протестанттық
Германияның бас ғибадатханасы атақты Фрауэнкирхе шіркеуіне де
бардық. 1945 жылы бомбалау кезінде
шіркеу толығымен дерлік жойылып кеткен, қабырға қалдығы ғана аман қалған.
Жергілікті тұрғындар қабырғадан қалған
кішкене бөлшектерді жинап, оларға белгі
қойып және сақтап қойыпты. Шіркеудің
қираған үйіндісі соғыс құрбандарына
ескерткіш ретінде бірнеше жыл тұрған.
Шіркеу тек бірнеше жыл бұрын ғана
түйірлеп жиналып толығымен қайта
қалпына келтірілді.

Мен - бақыттымын!

Халықтың нақыл сөзі есіңізде
ме: «Көрмеген - көреді, ал көрген ұмытпайды!» Тамашалаған көрнекі
жерлер мен түсірген кадрлар өзіммен
бірге менің саяхатымның тарихы
ретінде қалады. Мен, осының барлығын
көргеніме және сол сәулет өнерінің
әдемілігін және ұмытылмас ортаны түсіріп алғаныма бақыттымын,
онымен сіздермен де бөліскеніме
қуаныштымын...
Андрей Тайгунов,
фотограф, маман, жұртшылықпен
байланыс, ПҚҚР

Прагалық градтың тамаша көрінісі / Великолепный вид на Пражский Град / The beautiful panorama of the Prague Castle
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Уважаемые читатели,
В очередном номере нашего с вами журнала «Мунайшы» департамент стратегических
коммуникаций представляет вашему вниманию краткий обзор наиболее значимых событий в жизни компании.
Итоги трудового вклада каждого работника подведены ежегодной корпоративной программой «Президентская премия».
Оценивая результаты работы структурных подразделений, руководство компании придает особое значение охране труда и промышленной безопасности. Будучи одним из лидеров нефтегазовой отрасли в обеспечении безопасности труда, наша компания выступила инициатором проведения соответствующей специализированной конференции, в
которой приняли участие ведущие нефтегазовые компании, работающие в Казахстане.
Наш главный приоритет - безопасные условия труда и здоровье человека.
Помимо традиционных производственных рубрик в каждом номере «Мунайшы» мы
знакомим читателей с героями казахстанского спорта. И это не случайно. За каждым высоким титулом, чемпионской медалью стоит тяжелый труд, сопровождаемый неизбежными спутниками - травмами, психологическими перегрузками. Для преодоления колоссальных физических и эмоциональных нагрузок в спорте требуются железный характер,
упорство, настойчивость, дух.
Целью публикаций о спорте является не только более близкое ознакомление читателей с нашими звездами спорта, но и стремление пропагандировать здоровый образ жизни, физическое и духовное развитие.
Откровенно говоря, это то, что крайне необходимо каждому из нас, каждой семье, всему казахстанскому обществу. Это вопрос, имеющий наряду с физическими приоритетами и нравственное, социальное, консолидирующее значение. Молодое поколение в спорте и вне его - это в определенной степени разные люди, с различием в оценке жизни, целевых установок, поведенческих мотивов. Надо всегда помнить, что все последующие поколения - это во многом результат условий и образа жизни
предыдущих.
Поэтому важно подать личный пример детям, родным и близким, убедив их отказаться от бесконечного созерцания экранов телевизоров, мониторов компьютеров и телефонов в пользу активного движения.
Отдавая должное физической культуре и спорту, мы тем самым закладываем прочный фундамент будущему своей семьи, общества и нашей страны в целом.
Удачи всем, и помните, что один из девизов компании - «Наполняя жизнь движением»!
Б. Исенгалиев
Вице-президент
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Президентская премия
Не секрет, что для процветания компании существенное значение имеет сильная
команда. Можно написать десятки отличных бизнес-планов, которые так и останутся на бумаге, если их будет некому претворять в жизнь. Создание эффективно
функционирующего коллектива - процесс непростой, и важную роль в нем играет правильная мотивация.
Помимо мотивации финансовой - достойной заработной платы - сегодня возрастает значение нематериальной мотивации. К примеру, в одной крупной компании на тренинге сотрудникам было
предложено выбрать наиболее важный
мотиватор. Интересно, но среди списка
более чем из двадцати вариантов, включая денежное вознаграждение, большинство выбрали «Я вижу, что меня ценят в
компании».
Симбиозом материальной и нематериальной мотивации, которая, по отзывам сотрудников, дает им еще большие силы для новых свершений, является Президентская премия. Вот уже 8 лет
эта почетная награда, включающая денежную премию, вручается лучшим сотрудникам «ПетроКазахстан» в знак благодарности за их достижения в сфере
снижения затрат, оптимизации бизнеспроцессов, за улучшенные показатели
производства, техники безопасности и
охраны окружающей среды. А это уже
почти 750 награжденных и сотни успешно реализованных проектов, способствующих процветанию нашей компании.
«ПетроКазахстан» гордится своими сотрудниками, которые каждый день подтверждают свой профессионализм, пре-

данность компании и желание достичь
большего, - подчеркивает Президент
«ПетроКазахстан» Вэй Юйсян. - Для признания и поощрения исключительных
результатов была разработана эта Программа, и каждый год, определяя призеров среди номинантов, я лишний раз
убеждаюсь, какие талантливые, образованные и преданные своему делу люди
работают со мной. Выявляя и награждая
лучших, мы определяем для всех работников ориентиры для профессионального и личного развития».
Президентская премия имеет следующие уровни наград: Золотая, Серебряная
и Бронзовая. Получателем премии может
стать как индивидуально сотрудник, так
и группа сотрудников. Согласно процедуре, кандидаты номинируются руководителем каждого подразделения, после
чего списки рассматриваются отборочной комиссией. Отобрав претендентов,
комиссия отправляет данные Президенту Вэю Юйсяну, который на основании
представленных ему характеристик принимает окончательное решение о том,
кто будет удостоен этой награды.
Получателями «золота» по итогам
2013 года стали 32 человека в составе 4
групп и один индивидуальный получа-

тель - Баян Садуакасова, финансовый
директор подразделения маркетинга и
транспортировки. Три группы - из подразделения добычи: группа производственного отдела в составе Галыма Байманова, Бақытжана Жұмағалиұлы, Елены
Курмановой, Агзама Шарменова, Ляззат
Санкибаевой, Чэнь Да Ю, Даурена Кадеева, Нины Филяевой, Курмангазы Асанова и Жалгасбая Агиманова; группа отдела капитального строительства - Даули
Абулимити, Орынбасар Алдабергенов,
Анатолий Тарасенко, Йован Мирчески,
Абдулла Абенов, Болат Кушербаев, Гани Байтасов, Тілеуберген Шаутай, Арыстан Достанбаев и Виктор Цой, а также
группа по эксплуатации месторождения
КАМ, состоящая из Серика Жумахметова, Ербола Шиманова, Алиби Мамутова и
Улыкбека Нурмаганбетова. Из подразделения переработки - группа механиков в
составе Мухтара Мырхайдарова, Мухтара Махашова, Куралбека Турдалина, Нурлана Тииндикова, Хакима Бикбаева, Ахметбека Абдрахманова, Расулмата Колшараева и Серика Шагирбаева.
Бесперебойная добыча - основная задача «ПетроКазахстан». В 2013 году благодаря успешной работе получателей Золотой премии из группы производствен-
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ного отдела без задержек были продлены
контракты на разведку № 214 (260-Д-1),
№ 1928 (Караганда), № 240 (ПКВИ) и
№ 1057 (Кольжан/SSM-Ойл), что позволило не останавливать данные месторождения и выполнить годовой план добычи. Достижению показателей добычи
способствовало и оперативное подписание контрактов на недропользование
на добычу нефти на месторождениях
Северный Нуралы и Юго-Западный Карабулак, реализованное сотрудниками
группы.
Но бесперебойная добыча невозможна и без должного своевременного обустройства месторождений и строительства инфраструктуры. 57 проектов - именно столько было разработано
специалистами группы отдела капитального строительства, еще одними
получателями «золота». В списке - как
крупные проекты по обустройству ряда новых месторождений, так и текущие проекты по обустройству устья
скважин, системы сбора нефти и системы водонагнетания на месторождениях. Благодаря разработке проектов силами сотрудников группы, при полном
соблюдении требований СНиПов и правил безопасности были сэкономлены
время и средства. В результате их усердной работы и грамотной координации
были своевременно получены согласования и проектная документация на
строительство в контролирующих государственных органах, закуплены материалы и оборудование, проведены тендеры. Все это позволило качественно и
в срок реализовать высокоприоритетные проекты по обустройству месторождений Северный Нуралы, Восточный Кумколь, Юго-Западный Карабулак
и Западный Тузколь, имеющих важное
значения для прироста добычи нефти в
компании.
«Эта награда - результат совместного труда сотрудников
разных подразделений, которая
является наглядным подтверждением того, что мы работаем в
правильном направлении на благо
развития компании. Крепкая компания и дружный коллектив - это
основа стабильности, база, дающая нам возможность реализовать себя, занимаясь тем, что мы
действительно любим».
Агзам Шарменов,
старший менеджер, департамент геологии и геофизики,
ПККР
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Группа по эксплуатации месторождения КАМ была удостоена Золотой премии
за ряд оптимизационных мероприятий,
которые принесли нашей компании дополнительный прирост добычи на месторождениях КАМ и экономию средств. Одним из них стала реконструкция системы
подогрева технической воды (для выполнения обработки скважин горячей водой) с использованием резервуара объемом 200м3 на БКНС Арыскум, который ранее находился в простое. В краткие сроки
были модернизированы технологические линии, что позволило эффективно использовать резервуар для хранения
воды, тем самым дважды увеличив количество обрабатываемых водой добывающих скважин. Благодаря этому сокращено использование специальной техники,
применявшейся для проведения обработки горячей нефтью, и теперь вместо
нефти для обработки все большего количества скважин может использоваться
техническая вода, что положительно сказывается на уменьшении затрат.
Вторым значимым проектом стал безопасный и своевременный ввод в эксплуатацию в суровых зимних условиях
системы сбора нефти и магистрального нефтепровода на месторождении Западный Карабулак. Благодаря самоотверженному труду сотрудников группы этот
нефтепровод, который по плану должен
был быть введен в эксплуатацию в теплое
время года, был запущен на три месяца
раньше. Но самое главное - ввод нефтепровода полностью исключил перевозку нефти с данного месторождения автомобильным транспортом, дав значительный экономический эффект.
Группа механиков из подразделения
переработки получила Золотую премию за эффективную организацию работ по поддержанию исправного состояния основных средств НПЗ. Это высокий уровень руководства за безопасным
проведением текущих ремонтных работ
и мероприятий по модернизации технологического оборудования в период капитального ремонта, инициативность и
результативность при реализации планов по модернизации и инвестиционных проектов, направленных на увеличение производительности установок, глубины переработки нефти и безопасной
эксплуатации оборудования.
65 человек стали получателями серебряных наград в составе группы. Это
группа по управлению материальными ресурсами, группа департамента бурения и КПРС и группа по добыче нефти и газа из подразделения добычи; группа цеха ЛК-6У и группа отдела главного
механика из подразделения переработ-

«От имени группы механиков цеха
№1 хочу поблагодарить руководство «ПетроКазахстан» за высокую оценку нашей работы. Мы заверяем, что приложим все усилия
для реализации дальнейших планов развития и модернизации завода».
Мухтар Махашов,
начальник газовой компрессорной установки цеха №1, ПКОП
ки; группа департамента стратегических
коммуникаций и группа финансового департамента из подразделения корпоративных услуг. «Серебро» получили
и 3 группы подразделения маркетинга и
транспортировки - группа финансового департамента, группа по маркетингу
нефтепродуктов в регионах и группа по
коммерческим операциям, АНПЗ. А индивидуальным получателем Серебряной
премии стал Марат Орынбеков, начальник ТГ ОУСиОП, ТТУ, МиТ.
«Бронза» была вручена 48 групповым
получателям и одному индивидуальному. Эту награду получили: группа отдела
договоров, группа геологов, группа департамента по разработке нефти и газа
(подразделение добычи); группа службы
главного технолога и группа отдела технического надзора (подразделение переработки); группа по ТБ, ЗО и ООС (корпоративные услуги); а также группа по
коммерческим операциям отдела поставок и логистики и главный инженер Таразского представительства Жаксылык
Колонтаев (подразделение маркетинга и
транспортировки).
Поздравляем получателей премии,
а всем сотрудникам компании желаем
дальнейших успехов и реализации всех
задуманных планов!
«Стать обладателем Золотой
президентской премии - одно из
наиболее сильных впечатлений
во всей моей карьере. Ведь это не
просто премия, а показатель того,
что твой труд и вклад в развитие
компании получили наивысшее
признание. Здоровое честолюбие
свойственно почти каждому человеку, и я был крайне горд получить
эту оценку от столь компетентных и беспристрастных судей».
Ербол Шиманов,
руководитель группы по эксплуатации
месторождений
КАМ, ПККР

Люди - главная ценность
нефтегазовых компаний РК
Сегодня компании нефтегазовой отрасли Казахстана конкурируют друг с другом в части финансовых, производственных и прочих показателей. Промышленная безопасность, охрана труда, пожалуй, один из немногих аспектов деятельности, где нет места соперничеству. Безопасность людей - главная ценность
нефтегазовых компаний страны.
Компания «ПетроКазахстан» под эгидой ассоциации KAZENERGY провела в
Алматы первую в своем роде конференцию на тему «Передовой опыт в области промышленной безопасности, охраны труда, здравоохранения и чрезвычайных ситуаций». Ее участниками стали
все заинтересованные компании-операторы нефтегазовой индустрии Казахстана. Площадка конференции предоставила возможность обмена и объединения
накопленного опыта в сфере производственной безопасности, охраны труда
и здоровья работников, предупреждения техногенных аварий. Конференция
стала также первым заседанием рабочей группы по промышленной безопасности, охране труда, здравоохранению
и чрезвычайным ситуациям, объединившей представителей компаний нефтегазовой отрасли республики, входящих в
KAZENERGY.
Открывая конференцию, президент
«ПетроКазахстан» Вэй Юйсян отметил:
«Стратегическая цель нашей компании быть на ведущих позициях в отрасли. Это
подразумевает наилучшие показатели не
только по экономической эффективности, качеству, технологиям, но и по охране здоровья, труда и промышленной безопасности. Добыча и переработка нефти
- это сложный технологический процесс
и опасное производство, поэтому приоритетными задачами «ПетроКазахстан»
являются обеспечение безопасных условий труда, защита здоровья персонала
компании и населения, проживающего в
районах деятельности компании, а также сохранение благоприятной окружающей среды».
Исполнительный директор Ассоциации KAZENERGY Рамазан Жампеисов
выразил благодарность компании-организатору за инициативу в создании рабочей группы и проведении конференции, отметив: «В настоящее время компании нефтегазовой отрасли особое
значение придают модернизации оборудования и техники, внедрению максимально безопасных технологий и производственных процессов, пересмотру
внутренних стандартов и регламентов.

«ПетроҚазақстанның» презентациясы / Презентация от
«ПетроКазахстан» / Presentation by PetroKazakhstan

Для компаний-операторов нефтегазовой
индустрии РК люди - это основной актив.
Поэтому наши основные цели: создание
здоровых и безопасных условий труда, формирование у работников устойчивого мотивационного механизма безопасного поведения на производстве,
развитие навыков предвидеть и предупреждать возникновение чрезвычайных
инцидентов».
В ходе конференции состоялась презентация инноваций в области промышленной безопасности, охраны труда, здоровья работников и чрезвычайных ситуаций. В частности, презентации
ТОО «Тенгизшевройл», Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В., Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В., Каспий Меруертi Оперейтинг Компани Б.В.,
группы компаний «ПетроКазахстан» касались управления подрядными организациями, транспортной безопасности,
безопасности при бурении, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вопросов здравоохранения и
промышленной гигиены, а также устойчивого снижения аварийности и производственного травматизма.
Все презентации вызвали огромный
интерес у участников конференции, и
спикерам было задано много вопро-

сов. В английском языке есть такая фраза: «safety is a journey», которую можно
перевести как «безопасность - это путешествие». Суть ее в том, что безопасная работа - это бесконечный процесс и
постоянное совершенствование. В презентациях говорилось, что особый акцент в работе делается на предупредительные действия. Предупредить всегда
эффективнее, чем ликвидировать последствия, а в случае, когда речь идет о
жизни и здоровье человека, последствия
могут быть необратимыми.
Как известно, система управления охраной труда и промышленной безопасностью включает в себя контроль и предотвращение возможных опасностей
на рабочем месте, обеспечение постоянного процесса минимизации рисков.
Для этого совершенствуются технологические процессы на производстве, осуществляется контроль факторов производственного и профессионального рисков, проводится обучение персонала.
Одновременно контролируется соблюдение техники безопасности на производстве, ведется работа по предотвращению аварийных ситуаций. Более того, у каждого работника закладывается
личностное отношение к охране труда.
Это позволяет достичь не только снижения уровня травматизма, но и сформировать новую модель взаимодействия в
системе управления безопасностью, основанную на вовлечении в процесс всех
без исключения работников. Самостоятельно выявить опасность и предложить
корректирующие действия, самому принять участие в устранении - с этого и зарождается культура безопасности.
По итогам конференции участники
приняли резолюцию, согласно которой
заседания рабочей группы будут проводиться ежеквартально с целью определения актуальных вопросов в области
ПБОТЗ и ЧС и их совместного решения.
газета «Деловой Казахстан»
(полную версию статьи можно найти по ссылке http://dknews.kz/lyudiglavnaya-cennost-neftegazovykhkompanijj-kazakhstana.htm)
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Нефть: из недр и до… вашего дома
В тот момент, когда в далеком 1987 году первый «производственный караван»
со всем необходимым для начальных дней обустройства Кумколя - включая 23
ЗИЛа, 15 жилых вагончиков, две буровые дизельные установки и тонны различных стройматериалов - торжественно отбывал с Центральной площади Кызылорды, сложно было представить, что спустя некоторое время небольшой вахтовый поселок на Кумколе превратится в цветущий оазис. С комфортабельными
корпусами, спортзалами, великолепной столовой, медицинским центром и даже
кондитерским цехом, с насыщенной спортивной и культурной жизнью. Словом,
всем необходимым для того, чтобы нефтяники, трудоемкие будни которых сопряжены с риском, высокой ответственностью и проживанием вдали от семьи и
близких, чувствовали себя как дома.
Часть седьмая.
Жизнь на месторождении.
Количество месторождений, разрабатываемых «ПетроКазахстан» самостоятельно или через совместные предприятия, уже исчисляется десятками. Это
Кумколь Южный, Южный Кумколь, Кызылкия, Арыскум, Майбулак, Восточный
Кумколь, Северный Нуралы, Юго-Западный Карабулак, Караванчи, Северо-Западный Кызылкия, Досжан, Жамансу,
группы месторождений по лицензиям
1928 и 1057, а также разрабатываемые
через совместные предприятия «Казгермунай» и «Тургай-Петролеум» месторождения Кумколь Северный, Восточный Кумколь, Акшабулак, Нуралы и Аксай.
Но именно Кумколь, разработка которого началась в 1986 году, стал именем
нарицательным - тем, с чем сейчас более всего ассоциируется Кызылординская область, дав старт развитию нефтяной отрасли в регионе.

Вахта-40
«Вахта-40», поселок нефтяников на
Кумколе, берущий свое название от его
первых сорока жителей, сегодня является отдельной единицей на карте Кызылординской области с его площадью 45
гектаров. Огражденный от пустынной
степи зелёной полосой из различных
деревьев и кустарников, поселок помимо жилых и административных корпусов включает спортивный комплекс с
теннисным и гимнастическим залами,
тренажерами, бильярдной, кино- и читальным залами, где активно отдыхают
работники дневной и ночной смен.
30
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Бүгінгі Вахта-40 көрінісі / «Вахта-40» сегодня / Shift-40 today

Общее руководство месторождением
Кумколь осуществляют (вахтовым методом) директора по производству Брюс
Андерсон и Пань Синьцзюнь. Всего на
Кумколе работают порядка 2000 человек в одну вахту. В этом выпуске мы расскажем о быте и досуге нефтяников, в
знойную жару и сильные морозы несущих свою вахту в довольно непростых
климатических условиях степи, обеспечивая стабильную добычу нефти.
Комфортную жизнь работникам месторождений обеспечивают 44 сотрудника службы обеспечения вахтовых поселков (на обе вахты), возглавляют которую Патима Агимбаева и Малик
Дуйсенгалиев. «Очень важно, чтобы работник ПККР, находясь на вахте в от-

рыве от семьи, не чувствовал себя обделённым ни в быту, ни в повседневном
общении - именно на создание таких условий и направлена деятельность службы обеспечения, - говорит руководитель службы обеспечения П.Агимбаева.
- В обязанности нашей службы входят
благоустройство вахтовых посёлков
на месторождениях Кумколь, Арыскум,
Кызылкия, в том числе обслуживание
62 жилых и 5 административных корпусов, 2 медицинских центров, 5 столовых, банно-прачечного комбината, пекарни и кондитерского цеха».
В 1986 году с началом промышленного освоения Кумколя здесь начала бурлить жизнь. Помимо стремительного
строительства производственных объ-

Краткая история Кумколя

ПҚҚР қамтамасыз ету қызметінің қызметкерлері. 2-ші вахта / Сотрудники службы обеспечения ПККР. 2-ая вахта. /
Support Services staff. 2nd shift.

ектов и создания инфраструктуры началось и возведение бытовых объектов
для нефтяников. Это было сложное время, особенно для обеспечения доставок
стройматериалов по бездорожью, но
вахтовый поселок на Кумколе, основанный первым руководителем «Южнефтегаза» М.Г.Саламатовым, был построен на
самом высоком уровне.
Сначала возник лагерь бурильщиков, которые проживали в единственном деревянном корпусе на 40 мест,
отсюда и нынешнее название поселка
- «Вахта-40». Но обустройство шло семимильными шагами, и уже к 1994 году
на Кумколе были построены 54 жилых
и офисных корпуса, банно-прачечный
«История становления Кумколя
и сегодня не перестает удивлять
всех, кто, так или иначе, связал с
ним судьбу. То, что происходило на
этапе его освоения, сейчас можно представить лишь при большом
воображении. Аскетическая жизнь
в вагончиках и юртах, работа на
пронизывающем морозном ветре и
пылающем солнцепеке, с песком и
солью на губах, но с единым и горячим желанием вскрыть недоступные недра. Все это объединяло нашу
команду первопроходцев - порой казалось, что сердца этих бескорыстных людей способны сами расплавить недра».
из воспоминаний
М.Г.Саламатова

комплекс, а в штате для организации досуга нефтяников появились методисты
по спорту и администраторы по культурно-спортивной работе.
Активно велось и строительство дороги на Кумколь, одной из основных
проблем этапа становления месторождения. Строительство трассы Кызылорда - Кумколь протяженностью 190 километров началось в конце 1988 года.
В начале 1994 года дорога была сдана
в эксплуатацию, и машины, в том числе автобусы, доставляющие нефтяников
на вахту, уже могли быстро и безопасно
попадать на месторождение по готовой
автотрассе.
Постепенно поселок на Кумколе наполнялся новыми и новыми объектами, призванными сделать жизнь нефтяников более насыщенной и комфортной. К концу 90-х из складских ангаров
были переоборудованы спортзал и зал
для проведения выездных концертов,
собраний и презентаций. А в 2000 году была проведена реконструкция старой столовой, и там появился отличный
спортивный комплекс с тренажерами,
бильярдной, а также читальные залы. В
2006 году по предложению службы обеспечения с минимальными затратами
был перепланирован спорткомплекс, и
у нефтяников появились также теннисный и гимнастический залы. В 2008 году был построен кондитерский цех производительностью до 300 кг изделий в
сутки, который славится своими изумительными тортами, вкусными пирожными, сладкими пряниками, сдобными
булочками. Все это - для нефтяников,
чей самоотверженный труд способству-

1982 год. ПГО «Южказгеология»,
«Казгеофизика» и Институт геологии и нефти АН КазССР разрабатывают программу комплексных геологоразведочных работ на ЮжноТургайской впадине.
1983 год. Южно-Казахстанская
нефтеразведочная экспедиция бурит на Кумколе первую глубокую
скважину.
1984 год. Бригада Я.Камалутдинова получает первый фонтан
нефти.
6 июня 1985 года. Издается приказ Министра нефтяной промышленности СССР «Об организации
работ по подготовке к разработке и
вводу в эксплуатацию месторождения Кумколь в Казахской ССР», согласно которому институты «КазНИПИнефть» и «Южгипронефтепровод» приступают к разработке
проекта «Обустройство месторождения Кумколь при опытно-промышленной разработке».
1986 год. При ПО «Мангышлакнефть» создается отдел капитального строительства - «Кумколь», ответственный за разработку месторождения. Начальником утверждается
М.Г.Саламатов. Эта дата и считается
началом промышленного освоения
Кумколя.
Июнь 1987 года. На Кумколе поднимается первая нефтяная вышка.
24 декабря 1987 года. В Кызылорде создается НГДУ «Кумкольнефть» во главе с М.Г.Саламатовым.
9 мая 1990 года. По нефтепроводу «Омск - Чимкент» на Шымкентский НПЗ пошли первые тонны кумкольской нефти.
21 марта 1991 года. НГДУ «Кумкольнефть» преобразуется в ПО
«Южказнефтегаз».
Июнь 1991 года. Добыт первый
миллион тонн нефти.
1996 год. У Кумколя две знаменательные цифры - 10 лет с начала его
освоения и добыча 10-миллионной
тонны нефти.
ет процветанию не только Кызылординской области, но и всей страны, двигая нашу экономику вперед.
«На постоянной основе в соответствии с технико-санитарными нормами
мы осуществляем модернизацию и ремонт зданий, - отмечает руководитель
службы обеспечения М.Дуйсенгалиев. МҰНАЙШЫ
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И нам очень приятно, что государственные комиссии, регулярно проверяющие
вахтовые поселки, сравнивая санитарное состояние наших объектов с объектами других компаний, всегда ставят
нам высокую оценку».
«Вахта-40» очень зеленая - и это в условиях кызылординской степи с ее палящим солнцем и ветрами - и очень ухоженная. «Сотрудники службы с большой
заботой ухаживают за декоративными и
фруктовыми деревьями, а также цветами, которые высажены на территории
поселка, - подчеркивает Есей Жасекенов, администратор службы обеспечения месторождения Кумколь. - А одной
из достопримечательностей и гордостью посёлка является искусственный
пруд с разными видами рыб».
Услуги питания на месторождении
Кумколь уже долгие годы успешно оказывает компания «CAC» (Central Asia
Catering). «Здоровая и калорийная пища особенно необходима при работе в
полевых условиях. В столовой нас всегда приветливо встречают, предлагают
разнообразное меню, поддерживают
чистоту и порядок. - отмечает инженер
химических систем Наги Шахаев. - Мы
благодарны сотрудницам нашей столовой - в холодную погоду они стараются согреть нас горячими напитками и
вкусной едой, в жаркие дни - прохладными соками и различными салатами.
В дополнение они регулярно проводят
опросы по услугам питания и с учетом
наших предложений корректируют меню».

КАМ и новые месторождения
Компания росла, разрабатывая новые
лицензионные территории, и в 2000 году началось активное развитие группы
месторождений КАМ (Кызылкия, Арыскум, Майбулак). Месторождения были
открыты в 1985-1987 годах (см. историю месторождений КАМ), и Кызылкия
стала первым месторождением группы,
где началась промышленная добыча.
Временные поселки на Арыскуме и
Кызылкие, установленные в 2000-2001
годах, состояли лишь из одного жилого блока на 40 и 22 места, соответственно, были совмещены со столовой и располагали всего двумя телевизорами на
каждый поселок. Но для плодотворной
работы, в особенности в непростых условиях степи, нужны хорошие бытовые
условия. В 2006 году, по мере развития
месторождений, директором по производству Брюсом Андерсоном совместно
с руководителями службы обеспечения
были инициированы капитальные про32
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Рабочий день нефтяника
Рабочий день у нефтяников дневной смены начинается в 7 утра. Первым делом
мы, 5 мастеров добычи нефти и газа, мастер механизированной добычи и мастер УПСВ, вместе с руководителем технологический группы Мирамбеком Алаяковым собираемся на совещание. Там обсуждаем план добычи на текущий день,
различные проблемы, связанные, например, с неисправностью технологического оборудования, и ищем пути их решения. Ведь главная задача нашего цеха ЦДНГ - обеспечить план добычи нефти, с тем чтобы все работало слаженно, как
часы.
В мои обязанности входит контроль за технологическим процессом добычи на
моем участке. В случае, когда происходят отрицательные изменения в дебите, параметрах скважин или технологического оборудования, я незамедлительно информирую руководство цеха, которое принимает необходимые решения. Также я
слежу за выполнением всех мероприятий по соблюдению техники безопасности
и технологического режима сотрудниками моей бригады.
За успехи в своей профессиональной карьере я благодарен Жумабеку Конысбаеву и Адилбеку Беклиеву, которые увидели во мне потенциал, поверили в меня, выдвинув кандидатуру на должность мастера и всячески помогая на первых порах.
Участок нашей бригады состоит из 5 групповых установок (две из них совмещены с мини-УПСВ) и 95 скважин. Все эти объекты раскиданы в степи на территории в 16 км2. Расстояния немалые, и обход объектов я, как и остальные нефтяники на промысле, осуществляю на служебной машине. Так, ежедневно после совещания объезжаю групповые установки и одиночные скважины, встречаюсь с
оператором каждого объекта, и мы обсуждаем возникшие проблемы и ищем пути их решения. В моем подчинении 18 операторов. Стараюсь сам участвовать при
решении проблем, но иногда бывает, что какие-то вопросы мы решаем с операторами по телефону.
Я думаю, что смог создать такой коллектив, с сотрудниками которого можно
успешно решить любую производственную задачу. Скажу даже: с моими ребятами я бы пошел в разведку! В отношениях с подчиненными прежде всего делаю акцент на трудовую дисциплину и добросовестное выполнение производственных
задач. И ребята никогда не подводят, так, если при выполнении ремонтных работ
требуется остановка скважин и это время приходится на обеденное, то сотрудники никогда не ставят вопрос об обеде, так как производственные задачи для нашей бригады превыше всего.
В конце рабочего дня в 19:00 проводится финальная планерка под руководством начальника ЦДНГ Габита Есжанова, где подводятся итоги выполнения поставленных на текущий день задач.
После окончания рабочего дня ребята по-разному проводят свое свободное
время - кто-то идет в спортзал, другие - в клуб. У нас на месторождении много возможностей для отдыха и проведения досуга. На государственные праздники к нам
приезжают различные музыкальные группы. Постоянно проводятся спортивные
соревнования, в которых мы с удовольствием участвуем. Я сам с коллегами иногда играю в шахматы, и в свое время дважды завоевал первые места на турнирах по
шахматам, проходивших на Кумколе.
А что касается нашей бригады, то у нас сложилась традиция отмечать дни рождения на вахте с чаепитием, где мы непременно вручаем подарок имениннику.
Вне вахты мы семьями встречаемся на корпоративных мероприятиях.
Алибек Болатбаев,
мастер по добыче нефти и газа, Кумколь
В 1992 году Алибек окончил КазПТИ им.В.И.Ленина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Сразу после
окончания института начал работать оператором добычи нефти и газа 5-го
разряда в ЦДНГ ПО «Южнефтегаз», а в 2003 году был переведен оператором
обезвоживающей и обессоливающей установки УПСВ. В 2004 году Алибек
был назначен мастером ДНГ (добыча нефти и газа). В 2010 году был награжден медалью «Лучший работник АО «ПККР», а по итогам 2012 года получил
серебряную Президентскую премию.

Қызылқиядағы жаңа офис / Новый офис на Кызылкие / New office building at Kyzylkiya

екты строительства поселка Арыскум
на 200 мест и поселка Кызылкия на 50
мест. Проектная группа ПККР во главе с
директором Абдуллой Абеновым разработала генпланы, и так было начато расширение поселков с бурением скважин,
строительством современных жилых
корпусов и столовых.
Руководство группой КАМ осуществляют работающие вахтовым методом
менеджеры месторождений КАМ Серик Жумахметов и Хун Яньчунь, правой
рукой которых являются Ербол Шиманов и Амантай Сержанов - руководители групп по эксплуатации месторождений КАМ.

Вахтовый поселок на месторождении Арыскум, которое сейчас является
центром месторождений КАМ, кардинально изменился за последние 5 лет.
Здесь проживают почти 250 вахтовиков в одной смене, у нефтяников - отличные чешские жилые корпуса с телевизорами в каждой комнате. Кстати,
именно Арыскум в настоящее время дает больше всего нефти «ПетроКазахстан» - в среднем 1450 тонн нефти в
сутки из среднесуточно добываемых в
целом по компании 8360 тонн.
В 2012 году был построен и сдан в
эксплуатацию современный двухэтажный спорткомплекс «Кажымукан», на-

званный в честь великого казахского
борца, а в 2014 году - новое красивое
двухэтажное офисное здание из красного кирпича. В этом году также планируется сдать в эксплуатацию банно-прачечный комплекс, ведется строительство дополнительных жилых
корпусов. В дополнение на территории
месторождения есть столовая, магазин
и медпункт.
В столовых на всех месторождениях группы КАМ, по мнению нефтяников, кормят очень хорошо, обеспечивая
полноценным трехразовым питанием с различными салатами и фруктами.
«А на праздники, как и дома, у нас всегда накрывают праздничный стол, полный сладостей и деликатесов. Хотелось
бы также выразить отдельную благодарность руководству компании и работникам «Бест сервис» (ред. - компания, которая оказывает услуги питания
на месторождении Арыскум) за то, что
у нас созданы условия для тех, кто держит пост ораза в священный месяц Рамазан. Компания обеспечивает всеми

История месторождений КАМ
Кызылкия

Расположено в Карагандинской
области РК, в 40 км к западу от месторождения Кумколь и в 125 км от
пос. Жусалы. Открыто в 1986 году,
добычу начали в 2000 году, и Кызылкия стала первым месторождением
группы КАМ, где была начата добыча
нефти, дав в целом старт развитию
группы этих месторождений.

Арыскум

Месторождение, открытое в 1985
году, расположено в Кызылординской области в 120 км к северу от
пос. Жусалы. В 2000 году началось
интенсивное развитие месторождения. Сегодня Арыскум является центром месторождений КАМ, здесь
расположен большой лагерь нефтяников. Месторождение еще известно тем, что в мае 2004 года на Арыскуме была пробурена самая глубокая скважина в истории ПККР - на
глубину 4244 м - для разведки глубоких горизонтов.

Майбулак

Арысқұмдағы монша-кір жуу кешені / Банно-прачечный комплекс на Арыскуме / Sauna and laundry unit at Aryskum

Майбулак находится в Карагандинской области в 200 км к северу
от Жусалы. Поисковые работы были
начаты в 1987 году, разведочное бурение - в 1989 году, а в 2000 году были введены в работу скважины.
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необходимыми продуктами питания,
а повара готовят отдельно для всех постящихся», - отмечает Аян Пирим, оператор по добыче нефти и газа 5-го разряда месторождений КАМ.
На Кызылкие расположен второй по
величине лагерь нефтяников, в котором проживает 121 человек. По данным сейсмической разведки и бурения
скважин, Кызылкия имеет свое продолжение от юго-восточной части к северо-западному направлению лицензионной территории ТОО «Кольжан»,
далее расположены новые месторождения Западный Карабулак и Карабулак.
И в 2010 году на Кызылкие был построен жилой городок со столовой для операторов месторождений Кызылкия, Западный Карабулак и Северо-Западный
Кызылкия, а в 2012 году - дополнительно новый жилой корпус со столовой на
36 мест. В 2014 году еще был возведен
новый офис для инженерно-технического персонала, работающего на Кызылкие.
На Майбулаке в жилом комплексе,
включая посты Груп-4, проживают и
трудятся 30 вахтовиков.
Активно ведется обустройство новых перспективных месторождений,
где также улучшаются условия жизни и
работы для нефтяников. «В 2013 году на
месторождении Западный Тузколь были построены новый вахтовый поселок
и столовая, - отмечает Адилбек Беклиев, главный инженер ТОО «Кольжан».
- У поселка на Тузколе вообще большие перспективы, здесь запланировано строительство двух новых жилых
корпусов на 50 мест каждый, столовой
на 75 мест, банно-прачечного комплекса и спортзала, так как в планах - увеличить лагерь вахтовиков до 250 мест».
А на Юго-Восточной Кызылкие в
2014 году появился новый жилой городок со столовой на 32 мест, где уже с
комфортом проживают 30 работников.
«Наша задача - обеспечить кофмортные условия проживания и отдыха, чтобы пришедший с работы человек чувствовал себя как дома: мог отдохнуть,
набраться сил для следующего трудового дня, - говорит Денис Губанов, заведующий хозяйством месторождения
Арыскум. - Позаниматься в тренажерном зале, поиграть в теннис, одним словом, комфортно и уютно провести свой
досуг».

Құмкөлдегі медициналық пункт / Медицинский пункт на Кумколе / Kumkol medical post

Құмкөлдегі асхана / Столовая на Кумколе / Kumkol canteen

Время досуга
Работая по 12 часов в сутки, нефтяники должны плодотворно отдыхать и
восстанавливать свои силы. И важней34
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Құмкөл. Бильярд залы / Кумколь. Бильярдный зал / Billiard room at Kumkol

шим элементом для их восстановления
помимо прочего является спорт. Благо
условия для этого на месторождениях
созданы великолепные.
«Многие наши ребята, работающие
вахтовым методом, не только успешно справляются со своими профессиональными задачами, но и активно участвуют в спортивной жизни компании,
защищают честь на соревнованиях различного уровня, - отмечает специалист
отдела по связям с общественностью
Ермекбай Шаймаханов. - Наверно, благодаря такой активности команда подразделения ПККР уже в 3-й раз за четырехлетнюю историю корпоративной
Спартакиады «ПетроКазахстан» занимает первое место в общекомандном
зачете».
Сотрудники с удовольствием и пользой проводят свободное время в спортивных комплексах с теннисными, гимнастическими залами, тренажерами и
бильярдной.
«Здесь, на вахте, я впервые взял в руки
ракетку. Любителей настольного тенниса у нас предостаточно - даже столов не хватает, и приходится ждать своей очереди. Число теннисистов на месторождении постоянно растет, и мы
очень надеемся на увеличение количества столов», - говорит Галымжан Жумагулов, машинист компрессорных
установок 5-го разряда, эксплуатация
газа - Кумколь.
Службой обеспечения совместно с
отделом по связям с общественностью
регулярно проводятся соревнования
по системе зимняя и летняя спартакиада по мини-футболу, футболу, волейболу, бильярду, настольному теннису
и шахматам на Кумколе и Арыскуме, а
также по баскетболу на Кумколе. «Мы
гордимся, что у нас на Арыскуме есть
огромный спорткомплекс «Кажымукан», где ежегодно проводятся спортивные соревнования по различным видам
спорта, а призеры поощряются ценными подарками и грамотами. Приятно,
что «ПетроКазахстан» создает все условия для поддержания здорового образа
жизни», - отмечает Бакытжан Калымбетов, мастер ЦППН, Арыскум.
В соревнованиях принимают активное участие и сотрудники подрядных
организаций, проживающие на месторождениях.
Насыщенна и культурная жизнь.
Ведь до ближайшего населенного пункта - не меньше 100 км, а однообразная
жизнь на месторождении психологически нелегка, как и часы вахты. Ко всем
государственным праздникам к нефтяникам приезжают с концертами звезды

Арысқұмдағы «Қажымұқан» спорткешені / Спорткомплекс «Кажымукан» на Арыскуме /
Kazhymukan sports complex at Aryskum

кызылординской и республиканской
эстрады, театральные труппы. На месторождениях уже выступали группы
«МузАрт», «Жигиттер», «KeшYou», а также исполнители Кыдырали Болманов,
Каракат Абильдина, Жолбарыс Сейфуллин и многие другие.
Среди нефтяников также проводятся
различные конкурсы - «Мисс Кумколь»,
«Жігіт Сұлтаны» (ред. - конкурс «Самый
лучший» среди мужчин) и другие, победители которых помимо почетного титула получают ценные призы.
«Многие знаменательные праздники приходятся на период нашей вахты, но я хочу подчеркнуть, что отмечаем мы их не хуже, чем в городе. Компания всегда готовит для нас интересную
праздничную программу, организует

концерты, на которых выступают звезды казахстанской эстрады. Нас часто
посещают различные театры, в том
числе сатиры и юмора. А на Наурыз
проводятся такие национальные игры,
как «қол күресі» (ред. - армрестлинг) и
«бағанаға өрмелеу» (ред. - взбирание на
столб)», - говорит Нагашыбай Уркинбаев, оператор по поддержанию пластового давления 4-го разряда месторождения Арыскум.
Несмотря на долгий рабочий день,
удаленность от дома, родных и близких, ветры и палящее солнце, месторождение так и манит к себе нефтяников - этих настоящих мужчин и отважных женщин. Спасибо за их труд!
Желаем нашим нефтяникам здоровья и
успехов!

Эта песня о нефтяниках, написанная переводчиком
казахского языка ПККР, членом Союза писателей Казахстана
и поэтом Бахытжаном Абызовым - для вас!
Моего благополучия опора
Нефти полна земля Сыра,
Она, дающая богатство
Из глуби сердца своего.
Фонтаном вверх стремится
черный жемчуг,
Златая нефть из ваших недр Это они - месторождения Наполнят наши закрома.
Да знают те, кто,
покоряясь всем невзгодам,
Работает не покладая рук,

Те, кому нипочем эти жаркие будни
И всепроникающие ветра.
Плодородна земля Кумколя
Той степи, что наполнена ветром,
Той земли с изобилием нефти,
И ее нефтянику посвятил
эту песнь.
Я чту вас слогом и мечтаю
Пусть ваши силы не иссякнут
А лица будут радости полны.
Успехов вам в труде желаю,
дорогие вы мои!
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Спортивная семья
Одна из самых известных казахстанских спортивных семей: серебряный призер
Олимпийских игр по дзюдо Асхат Житкеев и титулованная казахстанская волейболистка Елена Павлова в своем интервью поделятся секретами достижения
успеха в спорте и семейной жизни.
- Асхат, Вы стали первым в истории казахстанского дзюдо обладателем олимпийской медали (Пекин, 2008). Расскажите, как шли
к этой награде и почему выбрали
именно дзюдо.
- Все началось с того, что к нам в поселок (ред. - Асхат родился в поселке
Джансугурова в Алматинской области)
приехал тренер и начал набирать ребят
в секцию дзюдо. Как это зачастую бывает, я за компанию с соседскими мальчишками пошел посмотреть, что же это
за такой вид спорта, ведь все было интересным и необычным - кимоно, татами... Я сходил на одно занятие, второе,
мне понравилось, потихоньку втянулся
и начал серьезно заниматься дзюдо.
Стал принимать участие в соревнованиях: областные соревнования, спартакиады школьников, республиканские
турниры... Вот именно с одним из них и
связана моя первая крупная и, пожалуй,
одна из наиболее запоминающихся побед. В то время (это был 1988 год) было сложно с экипировкой, и купить кимоно, конечно, мы не могли. Кто помнит эти годы - сшить его тоже особо
было не из чего. Но мы, ребята-дзюдоисты, нашли решение проблемы: отрезали от наших синих школьных пиджаков пуговицы, а вместо пояса завязывали мамин платок. И тут команда едет в
Талдыкорган на республиканский турнир, победителю которого наш тренер
обещает самое настоящее кимоно! Было
за что побороться, так я и стал обладателем своего первого профессионального кимоно.
Запомнилась и моя первая Олимпиада - Сидней, 2000 год, когда я, 19-летний
(ред. - считается довольно молодым возрастом для дзюдоиста, выступающего

Асхат Житкеев

Родился 13 апреля 1981 года. Казахстанский дзюдоист, серебряный
призер Олимпиады-2008 в Пекине
в категории до 100 кг. Многократный чемпион РК. Заслуженный мастер спорта международного класса по дзюдо.
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так как когда ты идешь на медаль, а это
не завершается победой, то волей-неволей теряешь веру в себя, начиная думать,
что олимпийская медаль - заоблачная
для тебя высота. В тот момент мне очень
помогла поддержка тренеров, родственников и друзей, веривших и поддерживавших меня, что дало силы и дополнительный стимул для победы. Благодаря
им я пошел на 3-й олимпийский цикл.
- Отличается ли атмосфера на
Олимпийских играх?
- Да, масштабом, осознанием уровня
ответственности. Зачастую бывает так,
что спортсмен готов физически, но начинает волноваться, что на него возложены надежды страны, и у него сдают
нервы. Психологический настрой невероятно важен.
Көптен күткен жеңіс / Долгожданная победа /
The long-desired victory

на Олимпиаде), выступал в составе национальной сборной. Чтобы попасть
на нее, сначала я выиграл чемпионат
Казахстана, потом чемпионат Азии, вошел в пятерку и таким образом завоевал
лицензию на Олимпийские игры (ред. для участия в ОИ спортсмен должен выиграть лицензию, в каждой весовой категории дается лишь одна лицензия на
одну страну). К сожалению, там я проиграл, зато понял, к чему мне нужно готовиться, ведь психологический настрой
для спортсмена не менее важен, чем
должная физическая подготовка.
В 2001 году мы с Асхатом Шахаровым
стали первыми казахстанскими призерами чемпионата мира, который проходил в Мюнхене, взяв для Казахстана
сразу две медали. Дальше - больше, после Мюнхена я выиграл еще два чемпионата Азии и лицензию на Олимпийские игры в Афины-2004. В Афинах был
флагоносцем. И хотя я был готов физически, к сожалению, не смог выдержать
психологической нагрузки, ответственности.
В 2008 году в Пекине я взял «серебро». Но признаюсь, период с 2004 по
2008 год был для меня очень тяжелым,

- Как вы думаете, когда спортсмен
должен уйти из большого спорта? После получения олимпийской
медали Вы сказали, что хотите пожить жизнью обычного человека.
Не жалеете, что ушли из большого
спорта?
- Я ушел из спорта после Олимпийских игр 2008 года в возрасте 28 лет.
В принципе, этот возраст и считается
нормальным для ухода из спорта среди
дзюдоистов, но все, конечно, зависит от
спортсмена, т.к. есть те, кто и в 33-34 года показывает хорошие результаты. Об
уходе не жалею, ведь спорт сопряжен
с травмами, и чем старше становится
спортсмен, тем выше риск. Думаю, всему свое время.
- В конце 2010 года вернулись в
спорт уже в статусе главного тренера мужской сборной. Расскажите о
своей тренерской работе, были ли
какие-то сложности в начале работы главным тренером?
- Это очень интересная работа - будучи тренером, начинаешь совсем подругому мыслить, думая уже за всю команду. При этом работа тренера ответственная и сложная. Важно найти
контакт, чтобы твои подопечные раскрылись, найти изюминку в каждом

спортсмене, понять и предугадать, на
что способен каждый, вовремя увидеть
сильные и слабые стороны. Нужно видеть не только профессиональные преимущества, но и чувствовать психологический настрой спортсмена. Иными
словами, тренер должен быть не только
тренером, а еще и другом, отцом, братом и психологом.
Я стал главным тренером национальной сборной по дзюдо всего за полтора года до Олимпиады, что было невероятным риском для меня как тренера
- ведь на тот момент у страны даже не было ни одной лицензии. Мы стали работать, сборная сумела получить все семь
лицензий (во всех весовых категориях),
но, к сожалению, медалей на Лондонской
Олимпиаде в дзюдо мы не завоевали.
- Как в целом сегодня развивается дзюдо в Казахстане? Вы работаете директором по развитию дзюдо
- в каких направлениях развиваете
этот вид спорта?
- Наша задача - обеспечить качественное развитие дзюдо в Казахстане, популяризировать этот вид спорта, сделать
его максимально доступным. В своей работе мы постоянно соприкасаемся с национальной сборной, проводим семинары по повышению квалификации тренеров, мастер-классы для детей.
Сейчас дзюдо невероятно популярно в
мире - так, на Олимпиаде в Лондоне дзюдо по популярности было на 4-м месте и
202 страны имеют федерации дзюдо. У
нас в Казахстане наплыв в секции дзюдо произошел после побед казахстанцев
на крупных турнирах - моей на Олимпиаде и Максима Ракова, ставшего чемпионом мира. Все поверили и увидели, что
медали получить реально. У нас в Казахстане есть мужская и женская сборные,
юношеская и молодежная, и они активно
развиваются. Например, недавно в Атырау прошел юношеский чемпионат, в котором участвовали 600 ребят со всего Казахстана, и каждый из них еще прошел
отбор в своем регионе. Такой масштаб
очень радует.
- Чему Вас научило дзюдо?
- Дзюдо - это не только вид спорта, а целая философия жизни. Возникшее в Японии в конце 19-го века дзюдо, которое
переводится как «гибкий путь», базируется на принципах уважения, взаимной помощи и наилучшего использования, сочетания тела и духа. Дзюдо воспитывает
дисциплину, настойчивость, самоконтроль, а также - что довольно необычно
для других видов спорта - соблюдение
этикета и осознание соотношения между

рительно должен заниматься какимито общеразвивающими упражнениями,
например, гимнастикой или плаванием, чтобы быть готовым физически. Как
и в любом виде спорта, чтобы ваш ребенок не забросил его после 1-2-го занятия, важно найти правильного тренера, который сумеет раскрыть потенциал
ребенка, найти в нем изюминку и мотивировать.

успехом и нужными для его достижения
усилиями. Дзюдо - это один из тех видов
спорта, который может помочь достичь
высот и в других сферах жизни благодаря обретенным психологическим качествам. И, конечно, очень важно, чтобы
тренеры сумели донести суть дзюдо до
своих подопечных.
- Основываясь на своем опыте профессионала и тренера, подскажите,
с какого возраста лучше отдавать ребенка на этот вид спорта. Что важно
знать родителям, отдавая ребенка на
дзюдо?
- Наиболее оптимальным возрастом я
считаю 10-11 лет, но ребенок предва-

- У кого из сегодняшних дзюдоистов есть шансы на победу на предстоящей Олимпиаде-2016 в Рио-деЖанейро?
- В мае стартовал предолимпийский
отбор, и он станет довольно серьезным,
так как нашим спортсменам необходимо войти в 22 лучших в мире по мировому рейтингу. У нас много хороших ребят
в каждой весовой категории, и каждый
достоин победы. Я думаю, наша команда в полном составе будет представлять
Казахстан (7 весовых категорий). Но
борьба на Играх будет напряженной этот вид спорта набирает популярность
буквально с каждой Олимпиадой, и, соответственно, растет конкуренция.
- Елена, Вы были капитаном национальной сборной Казахстана
по волейболу среди женщин. Расскажите о своей спортивной карьере.
- Моя мама - волейболистка, олимпийская чемпионка Московской Олимпиады 1980 года. Вероятней всего, я получила мамины гены и пошла по ее стопам. За свою спортивную карьеру мне
посчастливилось принять участие во
многих играх и даже поработать в раз-

Татами үстінде / На татами / On the judo mat
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ситуации и где нужно уступать друг
другу.
- Приучаете ли к спорту детей? В
будущем хотели бы видеть своих
детей спортсменами?

Асхат:

- Скажу так, я дам направление, а уже
чем заниматься - пусть дети решат сами, когда подрастут. Но спорт - общеукрепляющий - сегодняшним детям необходим как воздух.

Елена:

Бейжің Олимпиадасындағы ойындар. 2008ж. / Игры на Пекинской Олимпиаде. 2008 г. /
Games at Beijing Olympics. 2008.

ных странах. Пять лет я играла во Франции, где дважды становилась лучшим
игроком и лучшей подающей французской лиги. В 2004-2006 годах я играла за
испанский клуб «Тенерифе», и наша команда дважды завоевывала титул чемпионов Испании и Кубка королевы, а также Суперкубка. Потом я играла в Швейцарии, где мы с командой заняли 1-е
место в чемпионате Швейцарии и становились обладателями Кубка Швейцарии. А в 2007-2008 годах я играла за
японский «Хисамицу Спрингс» и была
признана лучшим игроком и лучшей нападающей чемпионата Японии.
- Ваша спортивная карьера и география стран, где Вы работали, впечатляют! А были ли какие-то курьезные случаи?
- Да, за кулисами соревнований бывало всякое. Спорт - это не только эффектные удары и победы, но и травмы. Помню, в конце 90-х годов на товарищеском матче в Германии во время
игры я выбила локоть. Когда мне стали
наносить обезболивающее, то какимто образом лопнула ампула, и лекарство попало мне не на локоть, а прямо
в глаз, который сразу же «заморозился».
Ну а локоть-то мне потом тоже обезболили (смеется).
- Чем занимаетесь сейчас?
- Свою спортивную карьеру я завершила в 2008 году, решив заняться семьей - мы с Асхатом поженились как раз
после Пекинской Олимпиады. В дополнение, сейчас я работаю в компании,
которая занимается поставками оборудования и экипировки для профессио38
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нального спорта. Это связано со спортом, работа мне нравится, к тому же без
дела сидеть не люблю.
- Спорт предполагает лидерство, а
в семье же важно умение уступать
друг другу. Легко ли ужиться двум
спортсменам? Расскажите о своей
семье. Как вы познакомились?

Елена:

- Да, действительно мы два лидера,
каждый из нас на протяжении многих
лет являлся капитаном своей команды.
Но лидерство осталось на площадке, а
дома я в первую очередь жена и хранительница очага. Конечно, как и в любой
семье, у нас бывают спорные ситуации,
но мы ищем и находим компромисс. И
всегда помню о том, что мужчина - это
глава семьи.
С Асхатом мы познакомились еще в
1997 году, сразу понравились друг другу,
но поженились только спустя 11 лет - в
2008 году. У каждого из нас была активная спортивная карьера, цели и планы,
много разъездов, и в итоге судьба свела нас вместе (улыбается). Сейчас у нас
очень сплоченная семья. У нас двое детей, мы много времени проводим вместе, ездим в горы, ходим в кино, детские
парки, в гости.

Асхат:

- Да, у нас очень дружная семья, мы
всегда стараемся исключать спорные

Елена Павлова

Родилась 12 декабря 1978 года. Казахстанская волейболистка, нападающая. Мастер спорта международного класса.

- Будучи ребенком, я столкнулась с
тем, что моя мама, как профессиональная спортсменка, знавшая обо всех
трудностях большого спорта, была против того, чтобы я пошла по этому пути.
Меня даже не пускали на тренировки.
Но мне настолько нравился волейбол,
что я сбегала на тренировки любой ценой. Мама, увидев мое упорство, в итоге
согласилась, правда, предупредив меня
о том, что профессиональный спорт не
так прост, как, возможно, кажется.
Я бы не хотела препятствовать своим
детям, и, если они выберут спортивный
путь, буду только их поддерживать. Захотят заниматься чем-то другим, поможем и в этом, ведь главное, чтобы человек был счастлив в своей профессии.
- И напоследок - «ПетроКазахстан» также поддерживает здоровый образ жизни, и у нас есть собственная ежегодная Спартакиада.
Пользуясь случаем, мы хотели бы
пригласить вас в качестве почетных гостей на нашу Спартакиаду.
Ваши пожелания нашим спортсменам и сотрудникам в целом?

Асхат:

- Спартакиада - это серьезное мероприятие, и ваша компания показывает
отличный пример другим компаниям,
на деле показывая, что важны не только хорошие производственные показатели, но и развитие здорового образа
жизни среди своих сотрудников. И отрадно, что в этом году вы будете проводить уже 5-ю по счету спартакиаду.
Всем сотрудникам «ПетроКазахстан»
я хотел бы пожелать хорошей рабочей
атмосферы и покорения все больших
высот в спорте, личных достижений в
работе, а компании - процветания!

Елена:

- Хотелось бы пожелать, чтобы люди достигали поставленных целей, идя
к ним со всем упорством. Желаю побед
на спортивном поле, побед над самим
собой, ведь вся наша жизнь - это череда соревнований, и каждый день приносит нам те или иные медали!

Юные таланты
Продолжая нашу рубрику о талантливых детях сотрудников компании «ПетроКазахстан», мы предлагаем интервью
с тремя ребятами, увлеченно занимающимися восточными единоборствами и в своем юном возрасте уже достигнувшими немалых успехов. Искренне желаем им покорения вершин на своем поприще, ведь у них есть отличный пример - титулованный герой этого номера «Мунайшы», первый в истории казахстанского дзюдо обладатель олимпийской медали Асхат Житкеев.

Адиль Жандаров, 12 лет, Шымкент
Мама: Гульмира Жандарова, инженер отдела обеспечения перевозок, ТТУ, ПКОП
Досуг Адиля: дзюдо, футбол, бадминтон
Спортивные достижения:
- обладатель зеленого пояса
- чемпион Шымкента среди сверстников в категории 55-60 кг
Награды:
1-е место в открытом первенстве Шымкентской городской комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва
по единоборствам (СДЮСШОРЕ) по дзюдо памяти мастера спорта Т.Шамуратова
(2012); 1-е место в открытом первенстве ЮКО СДЮСШОРЕ по дзюдо (2013); 2-е
место в открытом первенстве ЮКО СДЮСШОРЕ по дзюдо памяти заслуженного тренера В.И.Клабуцкого, 2-е место в открытом первенстве СДЮСШОРЕ в честь
праздника Наурыз (2014).
Адиль: С детства я наблюдал, как папа ежедневно тренировался, бегал по стадиону возле дома, принимал участие в соревнованиях. Мне это очень нравилось, я тоже
хотел стать таким, как он, ездить на соревнования по всей стране и за границу. В 7 лет папа привел меня в школу дзюдо.
На тренировках мы играем в футбол, а чтобы укрепить ноги, бегаем по несколько километров. Также поднимаем тяжести
(штанги, гири, гантели), лазаем по канату и выполняем упражнения на ковре - делаем разминку, отрабатываем приемы, боремся. Мне нравится бороться, я люблю получать нагрузки и выигрывать в схватках, также интересно отрабатывать приемы. Лучшего всего у меня получается бросок «через бедро» и «скален». У нас хороший тренер - мастер спорта СССР по дзюдо, судья международной категории Арипов Шухрат Абитович, он всегда помогает, когда что-то не получается, советует, над чем нужно поработать каждому из нас. На моих первых соревнованиях я занял 3-е место, но после того как я набрался опыта и поработал над
улучшением техники, стал занимать 2-е и 1-е места.
Мы дружим с ребятами из спортивной школы, некоторые из них даже учатся вместе со мной. По выходным ходим вместе в
кино, в бассейн. В школе на занятиях по физкультуре и на классных часах я часто показываю ребятам приемы из дзюдо. Мне было очень приятно, когда моя классная руководительница Кымбат Ерсаиновна поздравляла меня с победами на соревнованиях
перед всем классом. После всего увиденного мой одноклассник Азамат тоже захотел заниматься дзюдо, и теперь мы вместе ходим на тренировки. Мой двоюродный младший брат Айсултан тоже хочет заниматься дзюдо на моем примере.
Спорт меняет человека, и благодаря дзюдо я стал сильным, выносливым, гибким и уверенным в себе. Дзюдо переводится с
японского как «гибкий путь», так вот и я стараюсь быть гибким во многих ситуациях в жизни. Я очень горжусь, что у нас в Казахстане есть такие замечательные спортсмены, ставшие для меня образцом для подражания, - например, Асхат Житкеев, который
в Пекине в 2008 году завоевал первую олимпийскую медаль для нашей страны. У нас в Казахстане сильная школа дзюдо, и я надеюсь, что в будущем смогу достойно представлять свою страну на мировом уровне!
На работе моя мама рассказывает коллегам о моих победах и достижениях в спорте. И я знаю, что на моем примере сын одной из них тоже стал заниматься восточными единоборствами. Теперь и его мама гордится своим ребенком! Ведь спорт помогает человеку развить самые лучшие качества: дисциплину, силу воли, доброту и благородство. Также мама рассказывала мне,
что ее компания активно поддерживает спорт - в Шымкенте это боксеры.
Кем хочет стать Адиль: Как и любой спортсмен, я мечтаю стать олимпийским чемпионом и буду прилагать все силы для
этого.

“

- Кто в твоем понимании герой?
- Для меня герой - это мой папа! Он трехкратный чемпион МВД РК, 21-кратный чемпион различных игр полицейских и пожарных, которые проводились по всему миру. Также в его копилке 6 серебряных и 14 бронзовых медалей почти со всего мира по греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, пушлифтингу и армрестлингу. Я очень им горжусь, и надеюсь, что смогу достичь таких же результатов!

„
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Кемелбек Кабланбек, 13 лет, Кызылорда
Папа: Улыкбек Нурмаганбетов, механик месторождений КАМ, ПККР
Досуг Кемелбека: каратэ-до, футбол
Спортивные достижения:
- кандидат в мастера спорта
- обладатель коричневого пояса и 1-кю
- член юношеской сборной РК
Награды:
Чемпион Кызылординской области Кумитэ (2009-2011); серебряный призер
международного турнира Кумитэ «Санырык батыр» по правилам WKF (Всемирная федерация каратэ) (2011, 2012), г.Тараз; серебряный призер первенства РК
Кумитэ по правилам WKF (2011); чемпион международного турнира ASTANA
ОРЕN Кумитэ по правилам WKF (2011, 2014) и ASTANA ОРЕN по правилам WKF
КАТА (2014); чемпион международного турнира AKTOBE ОРЕN Кумитэ по правилам WKF на призы чемпиона мира Ашима Кали (2012, 2014); чемпион РК по
стилю Шито-рю Кумитэ и Шотокан Кумитэ (2012); чемпион международного
турнира Кумитэ «Кубок Гагарина» по правилам WKF (г.Байконур), обладатель
Кубка «За лучшую технику» и «За самый короткий бой» (2012); серебряный призер чемпионата Азии Шито-рю Каратэдо Кумитэ, Гонконг, КНР (2012); обладатель сертификата и денежного приза акима Кызылординской области «Лучший
спортсмен 2012 года»; серебряный призер чемпионата мира Шито-рю Каратэ-до Кумитэ Япония, г.Токио (2013); чемпион РК по стилю Шито-рю Кумитэ г.Астана (2014).
Кемелбек: Мне было девять лет, когда в класс пришел тренер Нурбол-ага (обладатель черного пояса и 1-го дана
по каратэ-до Нурбол Тойшибаев) и предложил ученикам заниматься каратэ-до в стиле шито-рю в спортивном клубе
«ЖаStar». Мы с ребятами-одноклассниками, а нас было десять человек, пошли записываться. Каждая тренировка - это испытание на выносливость и силу характера, и остаться должны были только те, кто выдержит. В итоге из класса я один посещаю данную секцию. Кроме выносливости, этот спорт научил меня сохранению спокойствия, уверенности и быстрому принятию решений.
С учебой в школе-гимназии №3 я справляюсь на отлично. Утром иду на тренировку, в обед - в школу, вечером сажусь за
уроки. Каратэ занимаюсь 3 раза в неделю по 2 часа. Когда еду на соревнования, школу приходится пропускать, но учителя относятся с пониманием и всегда ждут от меня только хороших результатов.
В 2012 году я стал «Лучшим спортсменом года» и получил большую денежную премию от акима нашей области Крымбека Елеуовича. Честно говоря, эта была моя первая денежная награда, и деньги я отдал родителям. Как говорится, внес
свою лепту в наш семейный бюджет.
Мои родители сделали все, чтобы вырастить меня здоровым и сильным, и я их очень люблю. Мой отец работает в «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» вахтовым методом. В этом году он стал обладателем Золотой Президентской премии
«ПетроКазахстан» вместе с группой коллег, и наша семья им очень гордится. Если соревнования приходятся на его межвахтовый отдых, он всегда находится рядом со мной. Вот, например, он ездил со мной на важные для меня соревнования
на чемпионат Азии в Гонконг и на чемпионат мира в Токио. Мама всегда успокаивает и подбадривает меня, когда я проигрываю. А дедушка Кабланбек, бывший спортсмен по самбо, - мой самый главный болельщик, он всегда радуется моим
успехам и гордится моими победами.
Больше всего мне запомнилась поездка в Гонконг в 2012 году на чемпионат Азии Шито-рю Каратэ-до Кумитэ. Там я
впервые увидел огромный красивый аэропорт с собственным метро! В Гонконге мне сопутствовала удача, я занял второе
место, уступив спортсмену из Ирана.
На соревнованиях в Токио в 2013 году на чемпионате мира Шито-рю Каратэ-до Кумитэ я тоже стал серебряным призером в своей возрастной категории. А в этом году, став трехкратным чемпионом Казахстана, я выиграл лицензию на чемпионат Азии, который пройдет в Сингапуре в декабре 2014 года. Теперь мне предстоят усердные тренировки, чтобы к нему подготовиться.
Кем хочет стать Кемелбек: Когда вырасту, хочу стать прокурором. Мой дядя Батырбек - прокурор, и он является для
меня примером. Дядя мне много рассказывал об этой профессии, она не легкая, очень ответственная, и я считаю, что
очень важно, чтобы на первом месте был закон. И я хочу стоять на страже порядка и справедливости.

“

- Что было лучшим из того, что ты сделал для кого-то?
- На самом деле, добрые дела не запоминаю, считаю, что так всегда нужно поступать. Стараюсь помочь близким и быть хорошим примером для сестры и братика.

„
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Албер Аман, 11 лет, Алматы
Папа: Абырой Бактыгали, корпоративный менеджер по БОТОС, ПКОСИ
Досуг: киокушинкай каратэ, футбол, шахматы, чтение стихов
Спортивные достижения: обладатель желтого пояса с полоской (пройдено 6
поясов из 10) и 5-кю
Награды:
Чемпион первенства школы Говарда Коллинза (2011, 2012); участник чемпионата мира по киокушинкай каратэ (Токио, Япония), вошел в первую десятку (2011);
чемпион по кумитэ-семинару внутри Ассоциации киокушинкай каратэ, чемпион
Открытого чемпионата Алматинской области по шинкиокушинкай каратэ памяти М.Гроза в номинации КАТА (2012); чемпион семитура по правилам синкен-себу (фулл-контакт) (2013).
Албер: Этот вид спорта мне помог выбрать папа, он имеет черный пояс по таэквондо (ITF). Заниматься я начал в 7 лет. Скажу честно, когда он привел меня в группу каратэ, мне там не понравилось. Я очень боялся спаррингов, долгих тренировок,
тренеров. Но папа объяснял мне, что это сделает меня настоящим мужчиной: смелым, отважным, умеющим постоять за себя и защитить сестренку с братиком. Со временем я перестал бояться и полюбил тренировки. Мои родные всегда объясняют мне, что проигрыш - это не конец, а лишь ситуация, из которой я должен извлекать
урок. И я понимаю, что долгие упорные тренировки, количество спаррингов, боев на соревнованиях - это ступени к присвоению очередного кю и пояса. Если усердно заниматься, то кю можно получить в течение года, а то и раньше. Для моего развития
много сделал и делает мой тренер, благодаря его опыту и усилиям я достиг всех своих побед.
Конечно, я всегда радуюсь своим победам, тому, что смог оправдать надежды моего тренера и отца. Не все бывает гладко, и я
понимаю, что надо уметь и достойно проигрывать, всегда извлекая из этого урок, чтобы на следующих соревнованиях не допускать таких же ошибок. После моих побед мы с семьей обычно идем в одно из моих любимых кафе.
Меня воспитывают так, что я должен понимать, что всего нужно добиваться - в спорте, учебе и жизни. Если я хочу какую-нибудь игру или гаджет, то я понимаю, что должен это заслужить своими победами и достижениям, так же как взрослые зарабатывают свою зарплату на работе. Мне кажется, это всегда дает стимул к победе.
Папа говорил мне, что в этом году в Алматы пройдет Спартакиада среди работников компании, и я хотел бы посмотреть эти
соревнования. Я считаю, что спорт сближает людей, так же как и у нас в школе каратэ.
Спорт очень важен - теперь я знаю, что он закаляет силу воли и обязательно поможет мне добиваться всего, когда я стану
взрослым. Вообще занятия спортом - это наша семейная традиция, мальчики у нас занимаются единоборствами, а девочки гимнастикой или танцами. Мой братишка летом тоже пойдет в доджо (ред. - школа каратэ).
Кем хочет стать Албер: В будущем, завоевав все награды по каратэ, я хочу играть в профессиональный футбол, как футболисты из моей любимой команды «Бавария Мюнхен».

“

- Расскажи, какой он, современный подросток?
- Я думаю, современный подросток должен заниматься спортом, хорошо учиться, следовать расписанию дня, уважать родителей и дедушку с бабушкой (они у меня самые лучшие, и я их очень люблю), знать историю своего народа и изучать
историю других. Сегодня у нас, подростков, много возможностей, но мне кажется, нужно стараться не тратить время на
ерунду, а заниматься чем-то полезным. У меня вся неделя расписана - учеба, тренировки, дополнительные занятия. Папа
говорит мне, что нужно правильно использовать свое время и ценить его, и график поможет в этом.

„

Кю по-японски означает степень или ранг достижений в боевых искусствах. Чем ниже номер кю, тем выше уровень достижений, так, высшим является 1 кю. Количество степеней кю отличается в разных направлениях, стилях или школах. Например, в каратэ используется от 10 до 1, а в дзюдо от 6 до 1 кю. Кю - это ученическая степень.
Интересно, но степени, например, в каратэ не зависят от результатов спортивных соревнований. Для получения более
высокой степени нужно продемонстрировать определённое мастерство выполнения ката и свободного боя.
Выше кю идут мастерские степени дан. Их количество обычно от 1 до 10, но в отличие от кю с ростом мастерства номер
дана возрастает. Самый младший - 1-й дан, самый старший - 10-й дан.
Внешним атрибутом той или иной степени является пояс. Каждому поясу соответствует значение кю. Низшим является
белый пояс, обозначающий в философии единоборств неопытность, стремление учиться и познавать новое. Белый пояс дается новичкам. Следующим (но в разном порядке, в зависимости от вида единоборств, школы и т.п.) может быть желтый,
оранжевый, зеленый, синий и коричневый, причем они могут также иметь и промежуточные виды, в которых присутствует
дополнительная полоска. Завершает линейку черный пояс, обозначающий мудрость.
МҰНАЙШЫ
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Календарь событий
Апрель
1 апреля - в Алматы прошел отчетный
концерт ОФ «ДОМ» по проектам «Подари детям жизнь», «Аутизм победим» и
«Казахстан без сирот», на который были приглашены сотрудники Алматинского офиса «ПетроКазахстан». Наша компания уже несколько лет поддерживает
проекты Фонда «ДОМ».
6-9 апреля - на месторождении Кумколь состоялся турнир по баскетболу
среди подразделений ПККР и подрядных
организаций. Из семи команд, принявших участие, 1-е место заняла команда
ЦКППН (цех комплексной подготовки и
перекачки нефти), 2-е место - подрядная
организация САС (Central Asia Catering)
и 3-е место - команда ЦДНГ (цех добычи
нефти и газа).
12 апреля - произведены подключение установки гидроочистки дизельного топлива в период плановой остановки
НПЗ, которая была проведена 29 марта 12 апреля, и ввод установки в эксплуатацию в рамках реализации первого этапа
проекта «Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ».
16 апреля - состоялась ежегодная торжественная церемония награждения
лучших подрядных организаций, оказывающих услуги ПККР, по показателям
БОТОС. По итогам 2013 года лучшими
подрядными организациями были признаны ТОО «НефтьТрансКызылорда»,
ТОО «Technology АлемОйл», ТОО «КНЛК»
и ТОО «Новомет Казахстан».
17 апреля - на месторождении Кумколь прошел конкурс по пожарной безопасности «Пожар легче предупредить,
чем потушить», в котором приняли участие 14 команд добывающего подразделения компании. В общей сумме зачётов
по итогам трех этапов конкурса первое
место и переходящий кубок завоевала
команда технологической группы, второе место заняла команда ЦКППН, третье место - команда ЦДНГ.
21-25 апреля - проведен турнир по
баскетболу среди школьников на Кубок
ПККР, в котором приняли участие 14
женских и мужских команд из Актобе,
Хромтау, Байконура, Кызылорды, а также из Шиелийского, Кармакшинского и
Жанакорганского районов Кызылордин42
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Ең үздік мердігер мекемелердің ҚЕҚОҚ көрсеткіштері бойынша марапатталуы (ПҚҚР) / Награждение лучших подрядных
организаций по показателям БОТОС (ПККР) / Awarding the best contractors according to HSE indicators (PKKR)

ской области. По итогам встреч первое
место (среди мальчиков) заняла команда школы «Мурагер», второе - команда
г.Актобе и третье - команда г.Байконур.
У команды девочек на первом месте - команда из Актобе, на втором - команда
Шиелийского района и на третьем - команда Жанакорганского района.
22 апреля - в рамках Всемирного дня
охраны труда на месторождении Кумколь состоялась встреча нефтяников с
представителями управления по контролю в сфере труда, департамента по защите прав потребителей и областного совета профсоюзов на тему «Безопасность
труда при использовании химических
веществ на рабочих местах».
22-23 апреля - в ТОО «ПКОП» проведены учения по гражданской обороне
и пожарно-тактические учения по действиям руководящего состава при возникновении аварий, пожаров, катастроф
и стихийных бедствий. 22 апреля была
также проведена общезаводская учебная
сейсмотренировка.
23-27 апреля - на месторождении
Кумколь состоялся турнир по мини-футболу среди подразделений АО «ПККР» и
подрядных организаций. Из 11 команд,
принявших участие, 1-е место заняла команда ЦУГ (цех утилизации газа), второе
- ЦДНГ-1 и 3-е - команда подрядной организации «КНЛК».
26 апреля - в канун Всемирного дня
охраны труда в Президентском парке

г.Кызылорды прошли спортивные состязания среди профсоюзных организаций.
В соревновании приняли участие 12 команд - представителей разных сфер производства и госорганов. Нефтяники АО
«ПККР» и работники филиала АО «КазТрансАймак» создали единую команду
под названием «Мунайгаз». По итогам соревнований, включивших в себя эстафету, перетягивание каната и армрестлинг,
команда «Мунайгаз» заняла четвертое общекомандное место.
27 апреля - ПКОП оказал финансовую
поддержку для проведения 15-летнего
юбилея Шымкентской Балетной школы,
которую наша компания поддерживает с
начала ее основания.

Май
1 мая - в День единства народа Казахстана сотрудники компании АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» приняли участие в праздничном мероприятии
«Мәңгілік ел Қазақстан!» (ред. - «Казахстан - вечная страна!»), состоявшемся
на центральной площади Кызылорды.
В этот же день для наших нефтяников
месторождений Кумколь и Арыскум с
праздничной программой «Сыр әзілі»
(ред. - юмор земли Сыр) выступили артисты Дома культуры им.Сабиры Майкановой.
4-6 мая - на месторождении Кумколь
состоялся турнир по мини-футболу среди подразделений ПККР и подрядных
организаций. Из семи команд, приняв-

ших участие, 1-е место заняла команда
УМР (управление материальными ресурсами), 2-е место - ЦППН КАМ и 3-е место
- ЦДНГ-1.
5 мая - в Алматы представители компании «ПетроКазахстан» поздравили ветеранов-геологов Южного Казахстана
с Днем Победы. Также в честь праздника компания оказала традиционную финансовую помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла.
7 мая - в честь Дня защитника Отечества все мужчины «ПетроКазахстан» помимо теплых поздравлений также получили премии.
7-8 мая - в рамках Дня защитника Отечества на месторождении Кумколь с концертной программой для нефтяников
Кумколя и Арыскума выступили артисты
Дома культуры «Клуб народных коллективов».
9-11 мая - в рамках празднования Дня
Победы и Дня защитника Отечества в
Прошло очередное подведение
итогов по программе БОТОС «Поощрение работников за сообщения
о потенциально опасных ситуациях,
небезопасных условиях/действиях»
по итогам 1-го квартала 2014 года в
группе компаний «ПетроКазахстан»
и ТОО «ПКОП».
По Алматинскому филиалу «ПетроКазахстан Оверсиз Сервисез
Инк.» комиссией по оценке сообщений работников о потенциально
опасных ситуациях, небезопасных
условиях/действиях было принято
решение о поощрении двух сотрудников ПКОСИ: старшего бухгалтера Светланы Воронцовой, сообщившей о наличии снега и льда на территории наземной парковки офиса,
что могло привести к падению пешеходов, а также к возникновению
дорожно-транспортного происшествия, а также специалиста по трансфертному ценообразованию Назгуль Айдабосыновой, сообщившей
о том, что дождевые воды из ливневой канализации подмывают фундамент здания, а в зимний период
избыточная вода вызывает образование льда на парковке перед офисом. По результатам сообщений административной службой офиса и
подрядной организацией САС были
проведены соответствующие работы, и опасность была устранена.

спорткомплексе им.Кажымукана на месторождении Арыскум проведены соревнования по волейболу среди подразделений ПККР и подрядных организаций.
Из восьми команд, принявших участие в
соревновании, 1-е место заняла команда
ЦДНГ, 2-е - ЦУГ и 3-е - КАМ ПККР.
14 мая - в Алматы стартовал 2-й республиканский чемпионат по футболу среди детей-сирот «Навстречу мечте».
Компания «ПетроКазахстан» выступила
спонсором мероприятия.
19 мая - 26 июня - согласно приказу «О проведении периодического профилактического медицинского осмотра
- 2014», проводится медицинское обследование всех работников ТОО «ПКОП».
21-23 мая - руководство «ПетроКазахстан» приняло участие в VII Астанинском
экономическом форуме и II Всемирной
антикризисной конференции, которые
проходили в Астане.
21 мая - по результатам 3-х этапов отборочного процесса Стипендиальной
программы ПетроКазахстан-2014 из 76
участников были отобраны 10 кандидатов на именные стипендии для обучения
в Китайском университете нефти и газа,
которые должны будут подтвердить свои
знания сертификатом государственного
образца ЕНТ, набрав не менее 75 баллов.

Июнь
1 июня - АО «ПККР» выступило спонсором праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. В Кызылординском городском парке культуры и отдыха от
компании вручены подарки и мягкие
игрушки более 800 детям, принявшим
активное участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Также в
рамках детских торжеств роздано 7000
порций мороженого.
1 июня - на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню защиты детей, 45 выпускникам подшефного детского сада «Балгын» в Жанакорганском
районе Кызылординской области были
вручены школьные комплекты «Подарок первокласснику» от компании «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».
2 июня - в рамках благотворительной акции в честь Дня защиты детей
Шымкентским НПЗ были выделены
средства на приобретение медицинского оборудования и осуществление
ремонтных работ в областной детской
больнице.

22 мая - ТОО «ПКОП», филиал «Назарбаев интеллектуальная школа химико-биологического направления города
Шымкент», АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и Палата предпринимателей Южно-Казахстанской области заключили Меморандум о взаимном сотрудничестве для установления прямого
взаимовыгодного сотрудничества в области среднего образования, науки и культуры, а также повышения эффективности учебной, методологической и научно-исследовательской работы.

5 июня - стартовала традиционная
благотворительная детская акция «Караван радости», организованная АО
«ПККР» совместно с областным благотворительным детским фондом «Кызылорда». Акция пройдет в 8 детских лагерях отдыха Кызылординской области
на протяжении всех пяти летних сезонов. В рамках акции детям, принимающим активное участие в различных
спортивных состязаниях и культурноразвлекательных мероприятиях, будут
вручены подарки от «ПетроКазахстан»
(скейтборды, фотоальбомы, часы и т.д.).
Цель акции - оказать содействие в организации досуга детей в летний период и
формировании здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

26 мая - в г. Астана прошел праздничный концерт, посвященный 80-летию
Алматинского хореографического училища им. А.В.Селезнева. Данное хореографическое училище является традиционным спонсорским проектом «ПетроКазахстан».

15-19 июня - топ-менеджмент компании принимает участие в 21-м Всемирном нефтяном конгрессе в Москве.
«ПетроКазахстан» является одной из
нескольких компаний в составе казахстанской делегации, возглавляемой Ассоциацией KAZENERGY.

28 мая - на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню защиты детей, воспитанникам реабилитационного
центра детей-инвалидов «Шапагат» вручены подарки от «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».

До конца июня планируется ввести
в эксплуатацию установку производства серы мощностью 4000 тонн в год.
Данные работы также являются частью
первого этапа проекта «Модернизация
и реконструкция Шымкентского НПЗ».
МҰНАЙШЫ
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Галопом по Европам
Я - счастливый

«Наш самолёт начал снижение в аэропорт города Берлин…» - в салоне
авиалайнера раздался голос стюардессы, а в это время в моих наушниках
звучали строчки из популярной песни
Григория Лепса: «Я счастливый как никто, я счастливый лет на сто…». Я принял такое совпадение как знак - мой
семейный визит к старшему брату должен пройти, по крайней мере, нескучно.
После прохождения таможенного
контроля и получения багажа я среди
многолюдной толпы ожидающих сразу же нашел взглядом родное мне лицо - Юрия. Мой старший брат переехал на ПМЖ в Германию 11 лет назад.
И вот долгожданная встреча. В мыслях
мелькнуло - встреча на Эльбе, как в одноименном фильме!
Столица Германии встретила нас
с дочкой Александрой в буквальном
смысле тепло и ласково. Что скрывать,
мне хотелось поскорее увидеть главные достопримечательности Берлина - Берлинскую стену, Рейхстаг, Бранденбургские ворота, памятник советскому Воину-освободителю… Про них
я слышал не одну тысячу раз, но ведь
лучше один раз увидеть.
С первых минут пребывания в Берлине я убедился, что этот город не зря
считается одной из самых зеленых европейских столиц. Радовало глаз большое количество парков для отдыха горожан. Самыми популярными являются парк Тиргартен возле Рейхстага,
Берлин-Митте, ну и, конечно же, знаменитый Трептов-парк, где находится Воинский мемориал - самый большой из подобных памятников за пределами бывшего СССР.

Берлинский Алеша

Трептов-парк заложен в 1876 году. Его имя - самое популярное в республиках бывшего СССР. По крайней
мере, люди моего поколения и старше имеют хоть какое-то представление о нем. Знают о жестокой войне,
унесшей десятки миллионов жизней.
Только в этом парке похоронено около семи тысяч - из более чем 20 тысяч
- советских солдат, погибших во время
освобождения города в самом конце
Великой Отечественной войны. Здесь
находится самый известный в мире
Воинский мемориал наряду с Мамаевым курганом в Волгограде.
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Қырғиқабақ соғыстың символы - Берлин қабырғасы / Символ холодной войны - Берлинская стена /
The Berlin Wall - the symbol of the cold war

На могильном холме над кронами
старых деревьев возвышается советский солдат со спасенной немецкой девочкой на руках и мечом, разрубающим
поверженную фашистскую свастику.
Монументальное зрелище впечатляет.
Этот берлинский Алеша (подобный памятник есть еще в Болгарии) для меня
с самого детства был символом победы
над фашизмом.

Рейхстаг

Здание Рейхстага - сердце и главная
достопримечательность Берлина. Построенное в 1894 году, на своем веку оно
пережило многое - его сжигали, подрывали, бомбили… Из фильмов вспомнил
Берлинскую операцию Красной Армии 1945 года. Мое уважение немецким властям, сохранившим после реконструкции частицы не только своей,
но и мировой истории - и сегодня можно увидеть надписи советских солдат на
покрытых гарью стенах внутри здания,
а также на части крыши. По школьной
программе сразу вспомнил Героев - своего земляка Рахымжана Кошкарбаева и
Григория Булатова, которые первыми
водрузили штурмовой флаг над Рейхстагом 30 апреля 1945 года.
Рейхстаг оставался полуразрушенным до 70-х годов прошлого столетия,
потом он функционировал как музей.
После объединения социалистической
и капиталистической Германий с 1999
года тут заседает немецкий парламент
- бундестаг. Был очень удивлен тем, что
зайти внутрь можно без проблем - на-

до только зарегистрировать свой визит.
Здание поистине завораживающее, и с
его огромного стеклянного купола открывается великолепный вид на город.

Бранденбургские ворота

Наряду с Рейхстагом и Берлинской
стеной, двухсотлетние Бранденбургские ворота - важный исторический
объект. Когда-то старый Берлин был
окружён стеной с восемнадцатью воротами, но до наших дней дожили лишь
одни ворота - эти. После Второй мировой войны они оказались на разделительной черте между западным и восточным Берлином, став одним из символов разделения Германии; а с 1989
года, после объединения страны, - её
воссоединения.

Берлинская стена

И еще один исторический памятник,
мимо которого не пройдет ни один турист: символ холодной войны - Берлинская стена, разделявшая немцев на два
лагеря - социалистический и капиталистический. В память о той эпохе на стене нарисованы ее незабываемые эпизоды - в частности, традиционный поцелуй великого генсека Леонида Ильича
Брежнева с главой ГДР Эриком Хонеккером. Любопытство вызвали и другие
наглядные графические изображения.

Данкэ шён, Берлин! Гутэн так,
Каменз!

Ознакомившись с Берлином, мы выезжаем в Каменз, расположенный в

180 км южнее столицы. В тихий и уютный городок, который приютит меня на
ближайшие три недели в доме у брата.
Гуляя по магазинам и улочкам города,
меня часто поражали немецкая пунктуальность, вежливость и улыбки. Не могу не рассказать об одном случае. Стою
как-то на неоживленном перекрестке и
наблюдаю за одним из местных жителей. Горел красный свет светофора. На
дороге машин не было, но пока не загорелся зеленый, он даже и не пытался перейти улицу. «Вот с чего начинается порядок», - подумал я.

абсолютной монархии. Великолепие
Версальского дворца сложно передать словами - огромная территория
с красивейшими садами, а внутреннее
убранство просто роскошно: повсюду полотна древних художников, изделия декоративно-прикладного искусства, изящная мебель. И как дополнил
наш гид: «Так выглядят все 700 (!) комнат Версаля!»

Лувр и Триумфальная арка

Париж - город любви, свободы и
беспечной жизни

На мой взгляд, быть в Европе и не побывать в Париже - непозволительная
роскошь. Сказано - сделано. …То, что
мы пересекли границу и оказались во
Франции, я понял только по поступившему sms-сообщению.
Париж встретил нас легким утренним
туманом. Нам повезло - в столицу Франции мы попали 14 июля, в День взятия
Бастилии. А это национальный праздник, отмечаемый французами с 1880 года. Впереди два дня на то, чтобы ознакомиться с главными достопримечательностями очень суетного (как я понял
позже) Парижа.
Этот город испокон веков притягивал
к себе миллионы людей со всего света,
как пчел на цветы. Однако без казусов
здесь тоже не обошлось. К примеру, на
нас, туристов, стоящих на перекрестке
на красный свет, экскурсовод крикнул:
«Что стоите? Тут вам не Германия, тут на
«зеленый» - идут, а на «красный» - бегут!»

Собор Парижской Богоматери

Триумфалдық арка күмбезінің астында күннің батуы /
Закат под сводами Триумфальной арки / Sunset under
the arches of the Arc de Triomphe

Франции. Любопытно, но при строительстве Эйфелевой башни в 18871889 годах для нужд Всемирной выставки 1889 года планировался ее последующий демонтаж. Однако после
требований жителей и гостей Парижа власти решили оставить башню и
не прогадали - она стала его самой популярной достопримечательностью.
Со смотровой площадки открывается
прекрасный вид не только на столицу,
но и на ее окрестности.

Версаль

Расположенный в пригороде Парижа Версаль когда-то был охотничьей
резиденцией короля Франции. Он известен не только как архитектурный
комплекс, но и как символ системы

Понимая, что такая возможность
предоставляется не каждый день, я старался увидеть и услышать как можно
больше. Так было и в самом большом
в мире музее - Лувре, где хранятся порядка 400 тысяч экспонатов: картин,
гравюр, скульптур, керамики, предметов ювелирного и декоративно-прикладного искусства. По моим подсчетам, если бы я потратил минуту на каждое художественное произведение, то
мне потребовалось бы три месяца, чтобы пройти через всю коллекцию Лувра!
Но все культовые экспонаты я увидел и статуи Афродиты, и богини победы
Ники. Ну и, конечно, шедевр живописи
- портрет Моны Лизы, принадлежащий
кисти великого итальянца эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.
Побывал я и под сводами знаменитой Триумфальной арки. Как я понял
из истории, Франция - страна, подверженная революциям. Так вот, Триумфальная арка чтит тех, кто боролся и
умер за страну в период французской
революции и Наполеоновских войн.
Имена всех французских побед и генералов высечены на поверхности арки.
Улица, ведущая к Триумфальной арке

Забегая вперед, отмечу, что после посещения самого древнего храма Европы я долго не мог прийти в себя - его помещения обладали какой-то особенной
положительной энергетикой и аурой.
После экскурсии мы с братом минут десять молча сидели на скамейке во дворе
собора...
Завораживающий по своей красоте Собор Парижской Богоматери считается в Европе одним из лучших творений архитектуры готического стиля.
Это чудо зодчества строилось два столетия, и уровень мастерства исполнения
деталей просто феноменальный. Собор
удобно расположен - практически со
всех точек Парижа видны его две высокие башни.

Эйфелева башня

Эйфелева башня - бесспорно, самое распознаваемое в мире строение

Табиғаттың көрінісі - Бастай / Величие природы - Бастай / Nature’s majesty - Bastei
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от Эйфелевой башни - Елисейские Поля, простирается почти на два километра. Елисейские Поля условно делятся
на две зоны - парковую и магазинную
и являются одной из самых популярных достопримечательностей Парижа,
куда ежедневно приходит миллион туристов.

метровой длины - популярное место
прогулок и встреч. Он облюбован художниками, музыкантами, продавцами сувениров, ну и, конечно же, туристами.

Бастай

Бастай, следующий пункт нашего
путешествия, переводится с немецкого языка как бастион. Этот красивейший объект расположен в Саксонской
Швейцарии (скалисто-лесистой области на востоке Германии неподалёку от Дрездена) и представляет собой
формацию из песчаных скал со смотровой площадкой. Бастай входит в
число самых посещаемых туристических достопримечательностей и является популярным местом для скалолазов.

Дом инвалидов в Париже

История создания Дома инвалидов
потрясла меня до глубины души. Здесь
практически каждый турист задает один и тот же вопрос: а почему дом
«инвалидов»?
Решение о создании Дома инвалидов
было принято королем Людовиком XIV
в 1670 году. В нем содержались бывшие военнослужащие, не пригодные к
службе, получившие ранение на поле
боя, состарившиеся солдаты, ветераны
войны - инвалиды. В год строительства
здесь поселили четыре тысячи пансионеров. В Доме инвалидов работали мастерские, где бывшие солдаты производили униформу, обувь, ковры, книжные иллюстрации и другие изделия. В
наши дни монастырь и пансионат не
существуют, а госпиталь по-прежнему
действует. А в комнатах, где жили инвалиды, сейчас расположены выставочные залы трех музеев.
Но Дом инвалидов известен еще и
тем, что там покоятся останки императора Наполеона, гробница которого
была изготовлена в 1861 году скульптором Висконти.

По волнам Сены

Для полного счастья мы с братом совершили водную прогулку по главной
артерии Парижа - Сене. Это был тот
единственный момент, когда парижская суета отпала сама собой. Как бы
мы ни торопили время, отсчет все равно шел пропорционально скорости
течения реки. Все значимые достопримечательности Парижа расположены
на берегу реки, и с лодки их видишь
уже под другим ракурсом. Фотоаппарат, а вместе с ним и глаза запечатлевали все окружающее с огромным удовольствием!

Наздар, Чехия!

Как бы я ни старался, но за два дня
увидеть весь Париж просто невозможно, хотя, признаюсь, за это время я увидел больше, чем за несколько лет. Отдохнув от поездки в Париж, мы решили на день съездить в столицу Чехии
Прагу. Город находится всего в 180 км
от Каменза, и поэтому было принято
решение - едем на своей машине.
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Түйірлерден жиналып салынған - Фрауэнкирхе шіркеуі /
Собранная по крупицам - церковь Фрауэнкирхе /
Rebuilt from the pieces - Frauenkirche church

И вот мы уже мчимся по автобану в
сторону Чехии. «Мчимся» - мягко сказано. Германия чуть ли не единственная в Европе страна, где отсутствуют
ограничения скорости на автобанах.
Раздолье!

Пражский Град и Староместская
ратуша

Прага - очень чистый и уютный город, и свою пешую прогулку мы решили начать с пылающего красно-оранжевыми крышами Пражского Града.
Основанный в IX веке, он и сегодня
является резиденцией главы Чешской
Республики. В Пражском Граде находятся капелла святого Креста, картинная галерея Пражского Града и великолепный готический собор Святого
Вита.
Передвигаясь дальше по кишащему
туристами городу, мы идем в сторону ратуши на Староместской площади
- одному из самых привлекательных
мест в Праге. Ратуша превратилась в
удивительное по своему изыску архитектуры сооружение, а со смотровой
площадки ее башни открывается великолепный вид.
Главная
достопримечательность
Праги - знаменитые на весь мир часы.
Построенные в 1410 году часы являются символом столицы Чехии. Еще один
символ - Карлов мост. Сооружение моста началось в 1357 году по приказу
Карла IV, имя которого он носит и по
сей день. Ставший в 1974 году пешеходным, этот уникальный памятник
истории и архитектуры живет бурной
жизнью. Пешеходный мост полукило-

И на десерт

Полюбоваться Дрезденом получилось уже перед отъездом. Чистые, уютные улочки, брусчатка и мостовые,
как в кино… Одним из красивых мест в
этом городе является комплекс Цвингер - часть крепости, расположенная
между наружной и внутренней крепостными стенами. Сейчас здесь находятся множество различных музеев.
Самая знаменитая - Дрезденская картинная галерея, где мне довелось увидеть знаменитую «Сикстинскую мадонну».
В Дрездене мы посетили и знаменитую церковь Фрауэнкирхе - главный
храм протестантской Германии. Во
время бомбардировки в 1945 году церковь была практически уничтожена, и
остался стоять лишь фрагмент стены.
Местные жители по крупицам собирали осколки стен, помечали их и законсервировали. Несколько лет руины
церкви стояли, как памятник жертвам
войны. Церковь по крупицам полностью восстановлена лишь несколько
лет назад.

Я - счастливый!

Помните народное изречение: «Кто
не был - тот будет, кто был - не забудет!» Увиденные достопримечательности и отснятые мной кадры всегда
останутся со мной как история моего
путешествия. Я счастлив, что все это
видел и запечатлел эту архитектурную красоту и незабываемую атмосферу, чем с удовольствием поделился
и с вами…
Андрей Тайгунов,
фотограф, специалист по связям
с общественностью, ПККР

cHIeF eDItoR’s PAGe

Dear readers,
In this issue of Munaishy, the Strategic Communications Department would like to present
some of the most significant events in the life of the company.
The results of each employee’s contribution to the company’s operations are summarised and
declared in the annual President’s Award corporate programme.
By assessing the performance of the structural divisions, company management places
great emphasis on work and industrial safety. In our role as one of the leaders in the sphere of
providing safe working conditions in the oil and gas industry, we have initiated the organisation
of a specialised conference for leading oil and gas companies operating in Kazakhstan. Our main
priority is to create safe working and health conditions for anyone involved in our operations.
In addition to our traditional operational columns, in each issue of Munaishy we introduce
our readers to the many heroes of Kazakhstani sport. And this is no accident. Each title won or
champion’s medal involves a lot of hard work and is accompanied by unavoidable injuries and
psychological overload. To prevent colossal physical and emotional pressure, sportsmen and
women need an iron character, perseverance, patience and spirit.
The purpose of those sports articles is not only to help our readers learn about Kazakhstan’s
sports stars, but also to promote a healthy way of life, as well as physical and spiritual development.
To be quite honest, this is what we all need, each family, and Kazakhstani society as a whole.
In addition to physical priorities, sport also has moral, social and consolidating consequences.
Those youngsters going in for sport and those who do not are to a certain extent different people, with different outlooks on life, goals
and behaviours. And we all have to remember that all future generations are mostly the result of the conditions and way of life of previous
generations.
That is why we need to provide a personal model to our children, relatives and the close ones, persuading them to give up non-stop
staring at TV, PC’s or smart phones screens in favor of an active life.
By giving physical fitness and sport its due, we are laying a good foundation for the future of our families, society and the entire country.
Good luck everyone, and always remember one of our company’s motto - “Working to keep you on the move”!
B. Issengaliyev
Vice President
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President’s Award
It is common knowledge that the secret of a company’s success is a strong team. You can
write dozens of excellent business plans, which will remain just as plans, if they have
nobody to implement them. Creating an efficient team is not an easy thing to do and
requires a lot of motivation.
In addition to financial motivation in
the form of a good salary, non-material
motivation has started to play an important
role. For example, one large company asked
its employees during a training session
to pick their most important motivator.
Interestingly, in the list of more than
20 different responses, which of course
included monetary remuneration, one
of the most popular was “I see that the
company values me”.
Symbiosis of monetary and intangible
motivation according to PetroKazakhstan
employees is the President’s Award.
Every year for the last eight years, the
President’s Award has been given to the
best PetroKazakhstan employees for
what they have achieved in reducing
costs; streamlining business processes;
and improving performance, safety and
environmental protection. And in that time,
nearly 750 people have received an award
implementing hundreds of projects.
“PetroKazakhstan is proud of its
employees who every day underline
their professionalism, their loyalty to
the company and their desire to achieve
more”, says PetroKazakhstan President Wei
Yuxiang. “The programme was developed
to recognise and motivate excellent results,
and every year, choosing the winners from
the numerous nominations, I become more
and more convinced of how many talented,
educated and loyal people work with me.
By announcing and rewarding the best, we
identify for others an excellent reference
point for professional and personal
development.”
“Winning a Gold President’s Award
has been one of my career highlights.
It is not just an award, but also proof
that your work and contribution to
the development of the company has
been recognised. Nearly everyone has
ambitions, and I was extremely proud
to have so many professional and
unbiased people think so highly of me.”
Yerbol Shimanov,
Team
Leader,
Operation, PKKR
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Президенттік жүлденің қуанышты жеңімпаздары / Счастливые обладатели Президентской премии /
Joyous recipients of President’s award

The President’s Award has three levels
- Gold, Silver and Bronze. Winners can
either be individuals or groups. Candidates
are nominated by division managers, after
which lists of candidates are reviewed by
a selection committee. After choosing the
final nominees, the commission sends the
names to President Wei Yuxiang, who uses
information on each of them to decide the
winner of the award.
By the results of 2013, Gold was received
by 32 people from 4 groups and by one
individual winner - Bayan Saduakassova,
Finance Director from the Marketing and
Transportation Division. Three groups
were from the Upstream Division: a
Production Group made up of Galym
Baimanov, Bakytzhan Zhumagaliuly, Yelena
Kurmanova, Agzam Sharmenov, Lyazzat
Sankibayeva, Chen Dayou, Dauren Kadeyev,
Nina Filyayeva, Kurmangazy Assanov and
Zhalgasbai Agimanov; a Capital Construction
Group - Dawuli Abulimiti, Orynbassar
Aldabergenov,
Anatoliy
Tarassenko,
Jovan Mircheski, Abdullah Abenov, Bolat
Kusherbayev, Gani Baitassov, Tileubergen
Shautay, Arystan Dostanbayev and Viktor
Tsoy; and also a KAM Fields Operations
Group consisting of Serik Zhumakhmetov,
Yerbol Shimanov, Alibi Mamutov and
Ulykbek Nurmaganbetov. One Group of
Mechanics came from the Downstream

Division - Mukhtar Myrkhaidarov, Mukhtar
Makhashov, Kuralbek Turdalin, Nurlan
Tiindikov, Khakim Bikbayev, Akhmetbek
Abdrakhmanov, Rassulmat Kolsharayev and
Serik Shagirbayev.
Continuous production is PetroKazakhstan’s objective, and in 2013,
thanks to the efforts of the Gold Award
winners from the Production division
group, exploration contracts № 214 (260D-1), № 1928 (Karaganda), № 240 (PKVI)
and № 1057 (Kolzhan/SSM-Oil) were
extended without delay, which meant that
the fields did not have to be shut down and
that annual production plans were met.
Production figures were also guaranteed
when the group worked effectively to have
“On behalf of the Workshop #1
Mechanics Group, I would like to
thank PetroKazakhstan management
for rating our work so highly. We
can assure you that we will make
every effort to realise all of the
Refinery’s future development and
modernisation plans.”
Mukhtar Makhashov,
Supervisor, Gas Compressor Unit,
Workshop #1, PKOP

“This award is the result the teamwork
of people from many divisions, and
also visible confirmation that we are
working in the right direction to develop
the company. A strong company and
a friendly team are the cornerstones
of stability and a base that makes it
possible to realise yourself doing what
you really love doing.”
Agzam Sharmenov,
Senior Manager, Geology and
Geophysics Department, PKKR
oil production contracts at the North Nuraly
and South West Karabulak fields signed very
quickly.
However, continuous production would
not be possible without developing fields
and creating infrastructure. In 2013, the
Capital Construction Group, another “gold”
winner, worked on 57 projects, which
involved developing a range of new fields;
furthering current well head development
projects, and also projects to implement field
oil gathering and water injection systems.
Thanks to the group’s efforts, significant
amounts of time and funds have been saved,
and Kazakhstan Construction Standards
and Regulations and safety regulations met.
As a result of their diligence and teamwork,
the group managed to coordinate and draft
project documentation with the authorities,
procure materials and equipment and hold
the relevant tenders. The work done meant
that some high-priority projects related
to the development of North Nuraly, East
Kumkol, South West Karabulak and West

Tuzkol, all of which are very important for
the growth of company’s oil production,
were implemented on time and to a high
level of quality.
The KAM Fields Operations Group won
its Gold Award for a series of streamlining
measures that helped the company
increase production at the KAM fields
and cut expenses. One of them was the
reconstruction of a technical water heating
system (to treat wells with hot water) using
a previously idle 200 m3 reservoir at the
Aryskum block group pumping station.
Processing lines were overhauled quickly,
meaning the reservoir could be used to store
water, doubling the quantity of production
wells using water in the treatment process.
The result has been that operating times
for machinery used to treat hot oil have
been reduced, and now instead of oil, the
majority of wells use technical water, which
has resulted in a reduction in costs.
The second important project was the
safe and early commissioning of an oil
collection system and major oil pipeline
at the West Karabulak field. Thanks to the
group’s selfless efforts, the oil pipeline,
which should have been commissioned
during warm season, was commissioned
three months earlier in harsh winter
conditions. The most important thing
about the project is that the pipeline’s
introduction has meant that oil is no longer
transported from the field by road, in doing
so cutting costs extensively.
The Mechanics Group earned their
Gold Award for ensuring oil refinery
fixed assets were kept in working order.
They were praised for their high-level
management, making sure repair work

was carried out safely along with actions
to overhaul technical machinery during
major repairs; their initiative and efficiency
in implementing modernisation and
investment plans to improve production
facilities, oil refining depth and safe
equipment handling.
65 people won silver group awards.
Those groups were a Material Resources
Management Group, a Drilling & Workover
Group, Oil & Gas Production Operations
Group from Upstream; LK-6U Workshop
Group and a Mechanic Department Group
from Downstream; a Group from the
Strategic Communication Department
and Finance Department Group from the
Corporate Service Division. Silver Awards
were also given to 3 groups from Marketing
and Transportation - a Finance Group,
Regional Oil Products Marketing Group
and a Commercial Operating Group. Marat
Orynbekov, Leader of Commodity Group,
CTG, Marketing and Transportation, was
given an individual silver award.
Bronze Awards were given to 48 group
members and one individual. The winners
were a Contracts Department Group, a
Group of Geologists, a Group from the Oil &
Gas Development (Upstream); a Group from
the Technical Department and Group of
Technical Supervision Team (Downstream);
HSE Group (Corporate Services); and also a
Commercial Operations Group from the
Supply and Logistics, M&T, and a Chief
Engineer from the Taraz representative
office, Zhaksylyk Kolontayev (M&T).
We would like to congratulate all award
winners and wish all company employees
further success and achievement of all
designated plans!

«Күміс» және «қола». Президенттік жүлденің алушылары. / «Серебро» и «бронза». Получатели Президентской премии. / Silver and Bronze. President’s award recipients.
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People is the key value of oil and gas companies
of Kazakhstan
Today oil and gas companies working in Kazakhstan are competing with each other in
financial, operational and other areas. Industrial safety and occupational health seem
to be one of few business areas which require no competition. Safety of people is a
core value shared by oil and gas companies of the country.
PetroKazakhstan under the umbrella of
KAZENERGY Association held the first of
its kind conference in Almaty regarding
“Best practices in the area of industrial
safety, occupational health, healthcare and
emergencies”. Its participants included all
concerned oil and gas operating companies
of Kazakhstan. The conference have
provided them an opportunity to exchange
opinions and to combine experience in the
area of industrial safety, occupational safety
and protection of health, and prevention of
man-made accidents.
The conference also became the first
session of the working group for industrial
safety, occupational safety, health care
and emergencies which combined
representatives of companies from the
oil and gas industry of the republic being
members of KAZENERGY Association.
During the opening of the conference
the President of PetroKazakhstan Mr. Wei
Yuxiang, noted: “It is the strategic goal of
our company to have leading positions in
the industry. This means best indicators not
only in economic performance, quality and
technologies, but also in health and safety.
Oil production and processing is a complex
technological process and hazardous
operating, therefore, PetroKazakhstan's
priorities include ensuring safe working
conditions, protection of health of company
employees and communities living in
locations of the company's production
facilities, as well as preservation of natural
environment.”
In his turn the Executive Director
of KAZENERGY Association, Ramazan
Zhampeisov, expressed his gratitude to
the company-facilitator for its initiative in
establishing the working group and holding
the conference covering such vital topics,
having said that: “Currently, companies in the
oil and gas industry pay special attention to
upgrading and refurbishing equipment and
machines, introducing advanced and safest
technologies and production processes
and revising their internal standards and
regulations. For operating companies in
the oil and gas industry of Kazakhstan
people is their key asset. Therefore our main
objectives are to create healthy and safe
working conditions, build firm motivation
for employees to behave safely while at
50
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work and develop their skills in foreseeing
and preventing occurrence of emergency
incidents.”
In the course of the conference there were
presentations of advanced innovations in
the industrial safety, employee occupational
safety, healthcare and emergency area. In
particular, presentations of Tengizchevroil
LLP, North Caspian Operating Company
B.V., Karachaganak Operating B.V., Caspi
Meruerti Operating Company B.V. and
PetroKazakhstan group of companies
were about contractor management,
transportation safety, drilling safety,
prevention and response of natural and
man-made emergencies, healthcare and
industrial hygiene, as well as sustainable
reduction of accidents and work-related
injuries.
All presentations were of great interest to
conference participants and many questions
were asked. There is a phrase in English “safety
is a journey” which means that safe work is a
continuous process. It is a constant onward
movement and continuous enhancement.
The presentations stated that a special
emphasis in work is laid on preventive
actions. Prevention is always more efficient
than liquidation of consequences, and
when it comes to human life and health consequences may be irreversible.
As it is known, occupational and industrial
safety management system includes control

and prevention of potential hazards at
work place and ensuring a continuous
risk mitigation process. To achieve this
goal, companies enhance their process
technologies and operations, control
operational and occupational risk factors,
and train their personnel to improve
their competence in health and industrial
safety area. Simultaneously they control
industrial safety compliance and take
efforts to prevent emergencies. Moreover,
every employee builds their personal
attitude to occupational health. This allows
achieving not only reduction in injury
statistics, but also developing a new model
of interaction in the safety management
system which is based on involvement of all
employees without exceptions. Identifying
independently the danger and proposing
appropriate actions are conditions when
the culture of safety is born.
Following the conference the participants
adopted a resolution according to which the
working group meetings will be held on a
quarterly basis to determine the actual issues
in the area of industrial safety, occupational
safety, healthcare and emergencies.
Delovoi Kazakhstan newspaper
(the full article can be found at
http://dknews.kz/lyudi-glavnayacennost-neftegazovykh-kompanijjkazakhstana.htm)

Oil: from subsurface right to… your home
When, way back in 1987 the first "production convoy" with everything necessary
for the initial development of Kumkol - including 23 ZIL vehicles, 15 accommodation
wagons, 2 diesel drilling rigs and tonnes of construction materials - triumphantly left
Kyzylorda central square, it was hard to imagine that some time later the oil workers’
camp would turn into a flourishing oasis with comfortable buildings, sports halls, a
wonderful canteen, medical centre and even a confectionary unit, offering an intense
sporting and cultural life. So that oil workers, whose working days are laborious and
liable to risk, would have everything they need to help spend the time away from their
families and friends and also feel at home.
Part 7. Life at the field.
The fields currently being developed
either by PetroKazakhstan itself or
through joint ventures are already counted
by the dozens. They include Kumkol
South, South Kumkol, Kyzylkiya, Aryskum,
Maibulak, East Kumkol, North Nuraly,
South West Karabulak, Karavanchi, North
West Kyzylkiya, Doszhan, Zhamansu, as
well as oil field groups under licenses 1928
and 1057. It also includes fields developed
through the Kazgermunai and TurgaiPetroleum joint ventures - Kumkol North,
East Kumkol, Akshabulak, Nuraly and
Aksai.
But it is Kumkol, development of which
began in 1986, became the common name
with which people now associate the
Kyzylorda Oblast, and gave the start to the
region’s oil industry.

Shift-40
Shift-40 is the oil workers’ village at the
Kumkol field. It takes its name from its first
40 residents, and today is an independent
unit on the Kyzylorda Oblast map, covering
45 hectares. The village, which is shielded
from the barren steppe by an oasis of trees
and bushes, in addition to residential and
administrative buildings, incorporates a
sports centre with tennis and gymnastics
halls, training rooms, billiard room, a
cinema and reading rooms, where both
the day and night shift workers relax.
Bruce Anderson and Pan Xinjun,
Directors of Production Operations, are
responsible for managing the Kumkol
field, which employs a total of 2,000 people
per shift. In this issue we will be looking at
the life and leisure activities of the oilmen
working in the scorching heat, freezing
cold and generally harsh conditions, to
ensure the stable production of oil.

ПҚҚР қамтамасыз ету қызметінің қызметкерлері. 2-ші вахта / Сотрудники службы обеспечения ПККР. 2-ая вахта /
Support Services staff. 2nd shift.

44 village Support Services staff (both
shifts), headed by Patima Agimbayeva
and Malik Duisengaliyev are responsible
for ensuring a comfortable living for
the resident oil field workers. “It is very
important that PKKR employees on
rotation away from their families do
not feel cut off domestically and also in
their day-to-day communication. This is
what the support service is responsible
for”, says the Support Services Head,
Patima Agimbayeva. “We are responsible
for improving of condition at rotation
villages at the Kumkol, Aryskum and
Kyzylkiya fields, by servicing 62 residential
and 5 administrative buildings, 2 medical
centres, 5 canteens, a sauna and laundry
units, bakery and confectionary units.”
Life began here in 1986 with the start
of Kumkol’s industrial development.
As production facilities were built and

infrastructure created quickly, social
facilities for the oil workers began to be
built. They were difficult times, and it
was especially hard to supply building
materials due to the off-road conditions,
but Kumkol rotation village, founded
by the first Yuzhneftegas Head Murat
Salamatov, was built well.
The first thing to appear was the drill
operators’ camp, which consisted of a
single wooden building for 40 people
- hence the current name, Shift-40.
Development work advanced quickly,
and by 1994, Kumkol already had 54
residential and office buildings, sauna and
laundry facilities, and employed a number
of sport’s and administrative facilitators.
Kumkol access roads, which had been
one of the initial major problems in
development of the field, were also built
quickly. Construction of the 190 km
МҰНАЙШЫ
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Brief Kumkol history

Құмкөлдегі спорт-мәдениет кешенінің ғимараты / Здание спортивно-культурного комплекса на Кумколе /
Sports and cultural complex at Kumkol

Kyzylorda-Kumkol road was started at the
end of 1988, and by the start of 1994, had
been commissioned, enabling vehicles,
including buses, to bring workers to the
village quickly and safely.
Gradually, new facilities began to be
introduced to the Kumkol village to
improve the oil workers’ standard of
living. By the end of the 90’s, warehouses
had been transformed into sports and
concert halls, as well as meeting and
presentation rooms. In 2000, the old
canteen was overhauled to create an
excellent sports complex with weight
rooms, billiard hall, as well as reading
rooms. In 2006, at the suggestion of the
Support Service, the sports complex
was modernised at minimal cost,
providing the oil workers with tennis
court and gymnastics area. 2008 saw
“The story of Kumkol’s beginnings still
amazes anyone connected to it. Only
someone with a good imagination
can understand what it was like in
the early stages. A harsh life in trailers
and yurts, working in the piercing cold
and the scorching sun, with sand and
salt on your lips, but with a common
desire to uncover the inaccessible
subsoil. All of this brought our team of
pioneers together - at times it seemed
that the hearts of these selfless people
were capable of melting the subsoil
themselves.”
Recollections of M.G.Salamatov
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the construction of a confectionary
facility capable of producing up to 300
kg per day, and which has earned a great
reputation for its amazing cakes, pies,
gingerbread and rich buns. All of this is
for selfless oilmen’s work that pushes
not only Kyzylorda oblast but country’s
economics forward.
“We are constantly modernising and
overhauling our buildings to keep up
with technical and sanitary standards”,
Support Services Head M.Duisengaliyev
notes. “And we are really proud that the
state commissions, who visit the rotation
villages frequently, always compare our
facilities with those of other companies
highly.”
Shift-40 is very green and, in the
Kyzylorda steppe with its scorching sun
and winds, very well looked after. “The
Support Service staff take great pride in
looking after the decorative and fruit
trees, as well as the flowers planted all over
the village”, Yessei Zhassekenov, Kumkol
field Support Service Administrator says.
“One of the things we are most proud of is
the artificial lake with its many fish.”
Catering services at the Kumkol field
have been provided for many years by
CAC (Central Asia Catering). “Healthy
and calorific food is extremely important
in field conditions. We are always
greeted with a smile and a varied menu
in the canteen, which is always clean”,
notes Chemical Systems Engineer Nagi
Shakhayev. “Thanks to our canteen staff
we get hot drinks and meals during the
cold season and cool juices and salads
during the hotter months. In addition,
they are always asking for feedback on the

1982. Yuzhkazgeologiya, Kazgeophysics and the KazSSR Institute
of Geology and Oil develop a
comprehensive geological exploration
work programme for the South-Turgai
basin.
1983. A South-Kazakhstan oil
exploration expedition drills its first
deep well at Kumkol.
1984. The Y.Kamalutdinov’s team
generates its first oil gush.
6 June 1985. The USSR Ministry
of Oil issues a Decree to manage
preparations for the development
and commission of the Kumkol
field in the Kazakh SSR, according
to
which
KazNIPIneft
and
Yuzhgipronefteprovod begin work
on a project to develop the Kumkol
field through a pilot commercial
programme.
1986. Mangishlakneft creates a
capital construction division - Kumkol,
responsible for field development.
M.G.Salamatov is appointed as a head.
This date is considered the start of the
industrial development of Kumkol.
June 1987. The first oil-derrick is
erected at Kumkol.
24 December 1987. Oil and Gas
Production Department Kumkolneft
is created in Kyzylorda, headed by
M.G.Salamatov.
9 May 1990. The first shipments
of Kumkol oil are sent by the OmskShymkent pipeline to the Shymkent
Refinery.
21 March 1991. Kumkolneft is
reorganised to Yuzhkazneftegas.
June 1991. The first millionth tonne
of oil is produced.
1996. Kumkol celebrates two
significant numbers - 10 years since
the start of its development and the
production of the 10 millionth tonne
of oil.
catering services, and change the menu
based on our suggestions.”

KAM and the new fields
The company has grown and since
2000 has been developing new license
areas such as the KAM group of fields
(Kyzylkiya, Aryskum and Maibulak). They
were originally discovered in 1985-1987
(see the history of the KAM fields), with
Kyzylkiya becoming the first field in the
group where commercial production was
started.

The temporary Aryskum and Kyzylkiya
camps set up in 2000-2001 consisted of
a single residential block for 40 and 22
people, respectively, and were combined
with a canteen. Each village only had two
televisions. Yet, a good job, especially in
difficult steppe conditions, requires good
living conditions. So in 2006, as the fields
grew, Director of Production Operations
Bruce Anderson, together with Support
Service leaders initiated major projects
to build the 200 person Aryskum and
50 person Kyzylkiya villages. The PKKR
Project Group, headed by its Director
Abdulla Abenov, drafted master plans, and
so began expanding the villages by drilling
wells and building modern residential
facilities and canteens.
The KAM Field Managers Serik
Zhumakhmetov and Hong Yanchun
working on rotation are responsible for
managing the KAM group, while their
right-hand men, Yerbol Shimanov and
Amantai Serzhanov have the position of
KAM fields Operation Team Leaders.
The Aryskum rotation village, which
is now the centre of the KAM fields, has
changed significantly in the last 5 years.
It is home to nearly 250 workers per
shift, each of whom live in modern Czech
quarters with a television in each room.
By the way, it is Aryskum that currently
produces the majority of PetroKazakhstan
oil - on average 1,450 tonnes per day from
an overall company daily average of 8,360
tonnes.
2012 saw the construction and opening
of the modern two-storey Kazhymukan
sports complex, named in honour of the
great Kazakh wrestler, while 2014 saw the
opening of a new two-storey red-brick
office building. A sauna and laundry facility
is planned for this year, while additional
residential facilities are currently being
built. In addition, the field territory is also
home to a canteen, shop and medical area.
According to the oil workers, all of the
KAM canteens are very good, offering
three meals a day with various salads and
fruit. “And on public holidays, just like
at home, we get a festive table, full of
sweeties and delicacies. I would also like
to especially thank company management
and Best Services employees (editor - the
company providing catering services at
the Aryskum field), for allowing us to meet
all fasting requirements during the month
of Ramadan, by providing the proper food
and preparing food specifically for those
fasting”, notes Ayan Pirim, KAM 5th grade
Oil & Gas Production Operator.
Kyzylkiya is the second largest oil
workers’ camp and is home to 121 people.
According to seismic exploration data

The oil worker’s day
The oilman working day starts at 7 a.m. The first thing we do, 5 Oil & Gas
Production Foremen, an Oil Lifting Foreman and Water Separation Unit
Foreman, together with the Technological Group Team Leader Meirambek
Alayakov, is meet and discuss the day’s production plan and various issues
related, for example, to faulty machinery, and look for ways to resolve any of
these issues. As the most important objective of the oil and gas production
facility, where we work, is to make sure we meet oil production plans and that
everything smooth like clockwork.
My job involves monitoring the production technological process at my site.
It means I track all operating changes, and if levels fall, I immediately inform
unit management so they can take the appropriate decisions. I also ensure that
my team follow all safety and technical measures.
I’m grateful to Zhumabek Konysbayev and Adilbek Bekliyev who helped me
building my professional carrier. They saw the potential and believed in me
nominating to Foreman position and supporting at earlier times.
My team is responsible for 5 group units (two of which are combined with a
mini-water separation unit) and 95 wells, all of which are steppe-based over an
area of 16 km2. The distances are quite large and I inspect the facilities, like my
colleagues, in a company vehicle. So, after the meeting I travel among the group
units and single wells, meet with the operators and discuss with them any issues
that may have arisen, trying to find solutions. I have 18 operators reporting to
me. I try to take part in solving issues face to face, but some of them we solve by
the phone.
I think that I was able to create the team I have with people who are able
to solve any production related issue. I would say that with the people I have
I could even go to fight the enemies! In my relations with my subordinates I
emphasise discipline and an honest day’s work. And they never let me down.
For example, if repair work requires shutting down a well, and it happens to be
at lunch time, my team never asks about lunch as production issues for our team
are the most important.
At the end of the working day, at 19:00, we have a final meeting with the Head
of the Shop of Kumkol Production Operations, Gabit Yeszhanov, at which we
report back on what has been done during the day.
Once work has finished, everyone spends their free time differently, some
go to the gym, others to clubs. We have a lot of leisure options, for example,
on national holidays we get to see musical groups. On a regular basis we have
sports competitions, in which we are always glad to participate. Sometimes I
play chess with my colleagues, and have twice come first at Kumkol during the
competitions.
As far as our team is concerned, one tradition that has grown up is giving gifts
and having tea parties on people’s birthdays. And when we are not working, we
meet up with our families at corporate events.
Alibek Bolatbayev,
Oil & Gas Production Foreman, Kumkol

In 1992, Alibek graduated from the Kazakh Polytechnical Institute named
after V.I. Lenin in oil and gas field development and operation specialty.
Immediately after completing his studies, Alibek started work as a 5th grade
Oil & Gas Production Operator at Yuzhneftegas Oil & Gas Production
Facility, while in 2003 he transferred to as Water Separation Unit Operator.
In 2004, Alibek was appointed Oil & Gas Production Foreman. In 2010,
he received the PKKR Best Employee award, and 2 years later - Silver
President’s Award-2012.
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other words spend their leisure time in
comfort”, says Dennis Gubanov, Aryskum
Camp Household Keeper.

Leisure time

Құмкөлдегі Қазақстан халқының Бірлігі күнін тойлау / Празднование Дня единства народа на Кумколе /
Celebration of the Day of Unity of Kazakhstan People at Kumkol

and wells drilled, Kyzylkiya extends
from south-east part to the northwest direction of Kolzhan LLP license
territory, further are the new West
Karabulak and Karabulak fields. A new
residential camp with a canteen was built
in 2010 at Kyzylkiya for those working
at Kyzylkiya, West Karabulak and North
West Kyzylkiya. And in 2012 was built
new additional residential complex for
36 people with a canteen. In 2014, a new
office for Kyzylkiya technical staff was
already built.
At Maibulak the residential facilities
including Group-4 posts, are home to and
the work place for 30 shift workers.
New perspective fields are actively
being developed to improve the standard
of living and working conditions of oil

workers. “In 2013, a new rotation village
and canteen were built at the West Tuzkol
field”, notes Adilbek Bekliyev, Kolzhan
LLP Chief Engineer. “The Tuzkol village
has great prospects as we plan to build
two new residential buildings for 50
places each, a 75-seats canteen, sauna
and laundry and sports hall, as we plan to
increase rotation camp capacity to 250
places.”
Also, in 2014, a new residential village
with a canteen for 32 seats was completed
at the South East Kyzylkiya field and which
is now home to 30 company employees.
“Our objective is to provide comfortable
living and leisure conditions so that
anyone coming from work can feel like
home, relax and get ready for the next
working day; exercise, play tennis, or in

This song about oil workers written by PKKR Kazakh language
translator Bakytzhan Abyzov, poet and member of
the Writers’ Union of Kazakhstan, is for you!
The pillar of my prosperity
Syr lands gives us their oil
Their riches
From deep within their heart.
The black pearl gushes skywards,
The golden oil from under the ground
And from the Kyzylkiya, Aryskum and
Maibulak fields
Filling our silos.
Those who work through adversity,
Who do not stop to rest
Are the ones toiling under the beating sun
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And battling against the
unforgiving wind.
This fertile land of Kumkol
This land of howling wind,
And this land of abundant oil
These verses are dedicated to you, the oil
worker.
These words I write for you,
So that your strength lasts forever,
Your faces are full of joy
And that you find success in your
endeavours!

Working 12 hours a day, oil workers
need to relax and gather strength, and
one of the ways they can do that is to take
advantage of the wonderful facilities on
offer and take up sport.
“A lot of the people working on
rotation not only do a great job, but
have an active sporting life, taking part
in competitions of all kinds”, says Public
Relations Department member Yermekbai
Shaimakhanov. “Probably, thanks to their
levels of activity, the PKKR team has won
the PetroKazakhstan Corporate Olympics
three times in four years.”
Employees enjoy spending their free
time in a positive manner - playing tennis,
doing gymnastics, exercising and playing
billiards.
“Here, at the shift, was the first time I
picked up a racket. We have a large number
of table tennis players, so much so that
sometimes there are not enough tables,
and we have to wait our turn. Hopefully,

History of the KAM fields
Kyzylkiya

Located in the Karaganda Oblast,
40 km to the west of the Kumkol
field and 125 km from the village of
Zhosaly. Opened in 1986, production
was started in 2000, and Kyzylkiya
became the first field in the KAM
group to produce oil, initiating the
development of the entire group.

Aryskum

The field, which was opened in
1985, is located in the Kyzylorda
Oblast, 120 km to the north of the
village of Zhosaly. Intensive field
development work was started in
2000. Today, Aryskum is the centre
of the KAM fields and is home to a
large oil workers’ camp. The field is
also famous because in May 2004,
the deepest well in PKKR history was
drilled at Aryskum at 4,244 m - to
explore deep horizons.

Maibulak

Maibulak is in the Karaganda
Oblast, 200 km to the north of the
Zhosaly. Prospecting work was started
in 1987 and exploration drilling - in
1989, while wells were commissioned
in 2000.

the number of tables will increase,
especially as the number of players is
constantly increasing”, says Galymzhan
Zhumagulov, 5th Grade Compressor Units
Machinist, Gas Operations-Kumkol.
The Support Service and Public Relations
Departments regularly hold winter and
summer sports competitions, in particular
mini-football, football, volleyball, billiards,
table tennis and chess at Kumkol and
Aryskum, and also basketball at Kumkol.
“We are proud of our Kazhymukan sports
complex here at Aryskum, which enables
us to hold a range of sports competitions
offering valuable prizes and certificates.
It is nice to know that PetroKazakhstan
creates the appropriate conditions
to support a healthy way of life”, says
Bakytzhan Kalymbetov, Aryskum CPF
Foreman.
Many of the contractor employees
living at the fields also take part in the
competitions.
As monotonous life at the field is not
less easy than the working hours and the
closest settlement is 100 km away, the
company tries to ensure full cultural life
for its oil workers. Local Kyzylorda and
national stars, and theatre groups come
with concerts on all public holidays.
Groups such as MuzArt, Zhigitter and
KeshYou have already appeared at the
fields along with performers such as
Kydyrali Bolmanov, Karakat Abildina,
Zholbarys Seifullin and many others.
The oil workers also participate in a
number of contests organized by the
company staff such as Miss Kumkol,
Zhigit Sultany (editor - “The best among
men”) and many others. In addition to
the honour of holding the valued title, the
winners also receive valuable prizes.
“There are always a lot of wonderful
celebrations while we are on rotation, but
I think they are managed to be celebrated
just as well here as we would at home. The
company always puts on an interesting
programme and organises concerts
involving national stars. We receive
frequent visits from various theatres,
including those of satire and comedy. At
Nauryz, we take part in national games
such as “Kol Kuresi” (editor - wrestling)
and “Baganaga Ormeleu” (editor climbing a column)”, says Nagashybai
Urkinbayev, Aryskum 4th grade Reservoir
Pressure Maintenance Operator.
Despite the long working day, the long
way from home, family and friends, the
winds and scorching sun, the field attracts
oil workers - these real men and intrepid
women. We are grateful for their work and
wish them continuous success and good
health!

Арысқұмдағы жаңа офис / Новый офис на Арыскуме / New office at Aryskum

Құмкөлдегі мини-футбол бойынша турнирдің салтанатты аяқталуы / Торжественная церемония закрытия турнира по
мини-футболу на Кумколе / Closing ceremony of mini-football tournament at Kumkol

Дәмді тағам мен жылы жүзді аспазшылар - Арысқұмдағы асхана / Вкусная еда и приветливые
повара - столовая на Арыскуме / Delicious food and friendly staff - Aryskum canteen
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Sporting family
One of the Kazakhstan’s most famous sporting families - Olympic judo silver medallist
Askhat Zhitkeyev and celebrated Kazakhstan volleyball player Yelena Pavlova - share
in this interview the secrets of their sporting and family lives.
- Askhat, you were Kazakhstan’s
first Olympic judo medal winner
(Beijing, 2008). Please tell us about
your way to this medal and why you
chose judo?
- It all started when a trainer came to
our village (editor - Askhat was born in
Dzhansugurov village, Almaty Oblast)
looking for children to join a judo group.
As quite often happens, I went to take a
look with my friends to see what kind of
sport it was as everything about it seemed
interesting and unusual - the kimono and
tatami... I went to one lesson, and by the
second one I began to like it, and after a
while I began to learn judo.
I started to take part in oblast
competitions, school contests and
national events... And that is when I had
my first and probably most memorable
victory. At that time (1988) it was hard
to find the suits, and we could not buy
kimonos. And anyone who remembers
that period, remembers that it was just
as hard to get the material to make a
kimono. We found a solution by removing
the buttons from our school jackets, and
instead of judo belts, we used our mother’s
scarves. After that we went to Taldykurgan
to compete in a national competition, and
the winner was promised a real kimono!
That was something to aim for, and that
is when I became the owner of my first
professional kimono.
I also remember my first Olympic Games
- Sidney 2000, when I, being a 19-year old,
(editor - relatively young to participate
in Judo at the Olympics) was part of the
national team. To be the part of it, first I won
the Kazakhstan national championships,
then the Asian championships, became
one of the top five which meant I won the
licence for the Olympics (editor - to take
part in the Olympics a sportsman needs to
win a license, and only one license is given
to each country in each weight category).
Unfortunately, I lost at that Olympics,
but I did understand what I should be
prepared for. I learnt that psychological
preparedness is just as important as
physical training.
In 2001, Askhat Shakharov and I became
the first Kazakhstan medalists at the
world championships in Munich, winning
56
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- When do you think a sportsman
should retire from sport? After
winning your Olympic medal you
said, “I want to live a normal life.” Do
you regret retiring?
- I gave up sport at 28, after the 2008
Olympics. In theory, it is quite normal for
judo players to retire at 28, but it depends
on the sportsman, as some of them can
still perform at 33-34 years of age. I do
not regret retiring as sport comes with
injuries, and the older you are the higher
the risk. I think that everything has its
time.

two medals. Then, after Munich I won
another two Asian championships and a
license to the Athens Olympics in 2004.
In Athens I carried the flag. Even though I
was ready physically, I was unable to stand
psychological stress and responsibility.
In 2008, in Beijing I won a silver medal.
2004-2008 was a really hard period for
me, as when you are going for a medal,
and you do not win one, whether you
want to or not, you start to lose faith in
yourself, and think that an Olympic medal
is a step too far. However, I got great help
from my trainers, relatives and friends, all
of whom believed in me, and that gave me
the strength and stimulus I needed to win.
Thanks to them, I managed to take part in
my third Olympics.

- At the end of 2010 you returned
to sport as the male national team’s
senior trainer. Tell us about your
work as a trainer. Did you find it
hard to start with?
- It is a really interesting job, and
as a trainer you start to look at things
completely differently, and think about
the entire team. It is also a responsible and
difficult job. You need to find contact so
that the people you are training open up
to you; you need to find that something in
every sportsman, understand what each
of them is capable of, and also see each of
their strengths and weaknesses. You need
to see not only professional advantages,
but also feel the person’s psychological
condition. In other words, a trainer should
be not only a trainer, but also a friend,
father, brother and psychologist.
I became the national judo senior
trainer 18 months before the Olympics,
which was a real risk for me as a trainer
because at that moment Kazakhstan
did not have a single license. We began
working and the national team obtained
all seven licenses (in all weight categories),
but unfortunately, we did not win any
judo medals at the London Olympics.

- Is there a special atmosphere at
the Olympics?
- Yes, the scale of it and the recognition
of the weight on your shoulders. Quite
often, a sportsman can be ready physically,
but starts to worry about the expectations
of his on his shoulders, and that is when
the nerves start. Being psychologically
prepared is extremely important.

- How popular is judo in
Kazakhstan? You are currently the
director for the development of
judo; how do you see it developing?
- Our objective is to guarantee that
judo develops in Kazakhstan, that it
becomes popular and becomes accessible
to as many people as possible. We work
closely with the national team, conduct

Қазақстанның ең спорттық жұбы / Самая спортивная
пара Казахстана / The most sporting couple in Kazakhstan

vocational seminars for trainers and
children’s master classes.
Judo is unbelievably popular across
the world - at the London Olympics,
it was the 4th most popular sport, with
202 countries having their own judo
federation. Judo became popular in
Kazakhstan after we began to win at
major tournaments - me at the Olympics
and Maxim Rakov, who became world
champion. People started to believe that
they could win medals. We have both a
male and female national team, along
with junior and youth teams, and they
are growing fast. For example, Atyrau
recently hosted a youth tournament
in which 600 children from all over
Kazakhstan took part, and each of them
were selected to take part in their own
particular region. The extent of the
popularity of judo really does please me.
- What has judo taught you?
- Judo is not just a sport, but also a
whole philosophy of life. It was invented
in Japan at the end of the 19th century,
translates as “the gentle way”, and is based
on principles of respect, mutual help
and the best combination of the body
and spirit. Judo teaches you discipline,
perseverance, self-control, and something
that is unusual in other sports - etiquette
and a realisation of the relationship
between success and the effort required to
achieve that success. Judo is one of those
sports that can help you reach heights
in other areas of your life thanks to the
psychological qualities it teaches you. And
of course, it is very important that trainers
are able to pass on the essence of judo to
their pupils.

Жеңістің лебі / Вкус победы / Taste of victory

the right trainer, one who can find your
child’s potential, that special something
and give right motivation.
- Of those current judo players,
who has a chance of medal at the
2016 Olympics in Rio?
- Pre-Olympic selection started in May,
and the competition for places will be
fierce, as we need to be in the top 22 in the
world. We have a lot of good candidates
at each weight, and all of them could win.
I think that we will have representatives
in all seven weight categories, but the
battle for medals will be tough, as judo
is becoming more and more popular
with each Olympics, and competition is
becoming harder.

- Yelena, you were the captain of
the Kazakhstan ladies’ volleyball
team. Can you tell us about your
sporting career?
- My mother played volleyball and won
gold at the 1980 Moscow Olympics. I think
I take after my mother and have followed
in her footsteps. In my sporting career, I
have been lucky enough to play a lot and
even work in different countries. I played
for five years in France, where I was twice
named best player and best forward in the
French league. In 2004-2006, I played for
the Spanish club Tenerife, and we twice
won the Spanish league and the Queen’s
Cup, as well as the Super Cup. Then I played
in Switzerland where my team came first
in the national league and also won the

- Based on your experience as a
professional and trainer, what do
you think is the best time for a child
to take up judo? What do parents
need to know when deciding on judo
for their child?
- I think the best age is 10-11, but the
child should already be familiar with
general exercise such as gymnastics
or swimming, so that they are ready
physically. As in any other type of sport,
to ensure your child does not give up
after one or two lessons, you need to find

Askhat Zhitkeyev

Born on 13 April 1981. Kazakhstan
judo player, silver medallist in the
100 kg category at the 2008 Olympic
Games in Beijing. Multiple Kazakhstan
champion. Honourable international
class master of sport in judo.

Асхат пен Ленаның балалары: Расул мен Тамирис / Дети Асхата и Лены: Расул и Тамирис /
Askhat and Yelena’s kids: Rasul and Tamiris
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go training. And after seeing how insistent
I was, my mother finally agreed, but also
warned me that professional sport is not
as simple as it would seem.
I would not want to hinder my children,
and if they do choose sport, I will support
them. If they decide to do something else,
we will also help them. I mean the most
important thing is that the person is happy
in what they decide to do.

Swiss Cup. In 2007-2008, I played for the
Japanese team Hisamicu Springs and was
named best player and best forward in the
Japanese league.
- Your sporting career and the
geography of the countries where
you have worked are impressive! Do
you have any funny stories?
- Yes, a lot of things have happened.
Sport is not only an effective kick or
victory, but also injuries. I remember at
the end of the 90’s, at a friendly game
in Germany, I hurt my elbow. When
they brought me out the painkillers, the
ampoule somehow managed to break and
the spray went into my eye instead of onto
my elbow, and my eye started to “freeze”
immediately. My elbow at some time later
got some painkillers as well (laughs).
- What do you do currently?
- I retired from sport in 2008, and
decided to start a family. Askhat and I
got married after the Beijing Olympics.
I also work for a company that supplies
professional sport equipment and
uniforms. It is linked to sport, and I enjoy
it, especially as I do not like sitting around
doing nothing.
- Sport assumes leadership, but
having a family means being able to
back down. Can two sportspeople live
together? Tell us a little about your
family. How did you meet?

Yelena:

- Yes, both of us are leaders. We were both
team captains for many years. However,
the leadership was left on the playing field,
and at home I am the wife and keeper of
the home. Of course, just like in any other
family, we argue, but we always try to find a
compromise. And I always try to remember
that the man is the head of the family.
I got to know Askhat in 1997, and we
immediately got on, but only got married
11 years later in 2008. Both of us have had
an active sporting career, goals and plans, a
lot of trips to various places, but ultimately
fate brought us together (smiles). Our
family is close. We spend a lot of time
together, travel up into the mountains, go
to the cinema and children’s parks, and
visit friends.

Askhat:

- We have a very close family and try to
avoid confrontation.

Yelena Pavlova
Born on 12 December 1978.
Kazakhstan volleyball player, forward.
International class master of sport.
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- And finally - PetroKazakhstan
also supports a healthy lifestyle, and
we have our own annual Olympic
Games. We would like to take this
opportunity to invite you as honorary
guests to our Olympic Games. Do you
have any words for our sportsmen
and women, and employees, as a
whole?

Askhat:

- Let me say this, I will give them
direction, but it is up to them what they
want to do when they grow up. But sport
is a good trainer, and that is what today’s
children need.

- This type of Olympic Games is a serious
event, and PetroKazakhstan is a great
example to others, proving that not only
good production figures are important,
but also the development of a healthy life
style. And it is great to hear that this year
will be your 5th Olympic Games.
I would like to wish PetroKazakhstan
employees a good working atmosphere,
and hope that you achieve everything
you want in sport, your personal lives and
at work, and also that PetroKazakhstan
flourishes!

- As a child, I remember that my mother,
as a professional sportswoman who knew
all of the difficulties that sport can bring,
was against me taking up sport. They even
would not let me go training. But I liked
volleyball so much that I would escape and

- I would like to wish that everyone
achieves their goals through persistence.
I wish you victories on the sport’s field,
victories over yourself as life is a series of
contests, and each day brings all kinds of
medals.

Жапония. Әлем Чемпионаты. / Япония.
Чемпионат мира. / Japan. World Championship.

- Do you teach your children sport?
Would you like to see your children
take up sport?

Askhat:

Yelena:

Yelena:

Young talents
Continuing our column on PetroKazakhstan employees’ talented children, we have interviews with three children who
participate in martial arts and who have already achieved a lot in their young lives. We really hope to see them reach the
top in their chosen field. They do have a great example in this issue of Munaishy’s famous hero, Kazakhstan’s first Olympic
medallist in judo - Askhat Zhitkeyev.

Adil Zhandarov, 12 years old,
Shymkent
Mother: Gulmira Zhandarova, Engineer,
Transportation Provision Team, CTG, PKOP
Adil’s hobby: judo, football and badminton
Sporting achievements:
- green belt
- winner of the Shymkent championship in the
55-60 kg category
Awards:
1st place in the Shymkent Complex and Specialised
Children’s Sports School Judo Olympic (SCSCSSJO)
reserve open in memory of master of sport
T.Shamuratov (2012); 1st place in the SKO SCSCSSJO
reserve open (2013); 2nd place in the SKO SCSCSSJO
reserve open in memory of honoured trainer V.Klabutskiy, 2nd place in the SCSCSSJO reserve open in honour of Nauryz (2014).
Adil: Since childhood I have seen how my father trained everyday, ran in the stadium close to our house and participated in
various competitions. I liked watching him and I also wanted to be like him, travelling to competitions throughout the country and
abroad. My father took me to judo school when I was 7.
We play football during training, and run several kilometres to strengthen our legs. We also lift weights (bar-bells and dumbbells), climb ropes and do floor exercises - warm up, practice moves and fight. I like fighting. I like the pressure and the feeling
of winning a bout, and also developing new moves. My best moves are the hip-roll and kneel-roll. We have a good trainer - USSR
master of judo and international category judge Shukhrat Aripov. He is always ready to help when something is not working and
give advice to all of us. In the first competitions I took part in I came 3rd, but after gaining a bit of experience and working on my
technique, I started coming 2nd and 1st.
I am friends with the boys from the sports school, and some of them even study with me. At weekends we go to the movies and
swimming together. During physical education lessons I quite often show the other children judo moves. I always enjoy hearing
my class teacher Kymbat Yersainovna congratulate me in front of the whole class with my victories. After seeing me in action, my
classmate Azamat also took up judo, and now we train together. My younger cousin Aisultan also wants to follow in my shoes.
Sport changes a person and thanks to judo I have become a strong, enduring, flexible and confident person. Judo translates from
Japanese as the “gentle way”, and for that reason I try to take that path as often as I can in life. I am very proud that in Kazakhstan
we have such wonderful sportsmen who have become an example for me, such as Askhat Zhitkeyev, who won our country’s first
medal at Beijing Olympics in 2008. We have a strong judo school in Kazakhstan, and I hope that I will be able to represent my
country in the future!
At work, my mother tells her colleagues about my sporting victories and achievements, and I know that because of me one of
their sons has also taken up martial arts. Now his mother is also proud of her son! I mean, sport helps people develop their best
qualities: discipline, willpower, kindness and generosity. My mother also told me that the company she works for also actively
supports sport - boxing in Shymkent.
What does Adil want to achieve: Like any sportsman, I dream of being Olympic champion and I will try my hardest to achieve
that.

“

- Who is the hero in your opinion?
- My hero is my father! He is a three-time champion of the Kazakhstan Ministry of Internal Affairs, 21-time champion of various
international games for police and firemen. He also has 6 silver and 14 bronze medals from all over the world in Greco-Roman
and freestyle wrestling, judo, push-lifting and arm-wrestling. I am so proud of him and hope that I can achieve what he has!
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Kemelbek Kablanbek, 13 years
old, Kyzylorda
Father: Ulykbek Nurmaganbetov, KAM field
Mechanic, PKKR
Kemelbek’s hobby: karate-do and football
Sporting achievements:
- candidate for master of sport
- brown belt and 1-kyu
- member of the Kazakhstan youth team
Awards:
Kyzylorda Oblast Kumite champion (2009-2011);
silver medallist at the WKF international Kumite
tournament Sanyryk Batyr (2011, 2012), Taraz;
silver medallist at the WKF Kazakhstan Kumite
tournament (2011); winner of the WKF Astana
Open Kumite championships (2011 and 2014), and the WKF KATA Astana Open (2014); winner of the WKF Kumite Aktobe Open
for the world champion Ashim Kali prizes (2012 and 2014); Kazakhstan Shito-ryu and Shotokan Kumite champion (2012); winner
of the WKF Kumite Gagarin Cup competition (Baikonur), winner of the Best Technique and Quickest Victory Cup (2012); silver
medallist at the Asian Shito-ryu Karate-do Kumite championships, Hong Kong, China (2012); winner of a certificate and cash
prize from the Kyzylorda Oblast Akim - Best Sportsman 2012; silver prize at the Shito-ryu Karate-do Kumite world championships,
Tokyo, Japan (2013); Shito-ryu Kumite Kazakhstan champion, Astana (2014).
Kemelbek: I was 9 years old when the trainer Nurbol-aga (black belt and 1st dan in karate Nurbol Toishibayev) came to our
school and suggested that we take up shito-ryi karate at the Zhastar sports club. 10 of us went down to sign up. Every training
session is a test, and only those with stamina and character stayed with it. I am the only one from my class still doing karate. In
addition to stamina, karate has taught me to keep calm, confident and given me an ability to make quick decisions.
I am an A student at grammar school №3. In the morning I go training, after lunch I go to school and in the evening I do
my homework. I train three times a week for two hours. When I go in for competitions, I have to miss school, but the teachers
understand and wait for me to come back with good results.
In 2012, I was named “Sportsman of the Year” and received a cash prize from the Kyzylorda Oblast Akim Kyrymbek Yeleuovich.
That was my first cash prize, and I gave it to my parents. It was my contribution, as they say, to the family budget.
My parents have done everything to raise me healthy and strong, and I love them a lot. My father works for PetroKazakhstan
Kumkol Resources on rotation basis. This year he and his colleagues won the Gold PetroKazakhstan President’s Award, and we are all
very proud of him at home. If I compete during his time off, my father is always beside me. For example, he travelled with me to the
Asian Championships in Hong Kong and to the World Championships in Tokyo. My mother keeps me calm and encourages me when
I lose. And my grandfather Kablanbek, a former self-defence sportsman, is my greatest fan and is always proud of me when I win.
One of my favourite memory is my trip to Hong Kong in 2012
to the Asian Shito-ryu Karate-do Kumite Championships. That was
the first time I had seen a huge airport with its own metro! In Hong
Kong, I came second, only losing to a fighter from Iran.
At the 2013 Tokyo Shito-ryu Karate-do Kumite World
Championships I also won silver in my age category. This year, after
becoming Kazakhstan champion for the third time, I was given a
license to take part in the Asian Championship due to take place
in Singapore in December 2014. All I need to do now is train hard
for it!
What does Kemelbek want to achieve: When I grow up I
would like to be a prosecutor. My uncle Batyrbek is a prosecutor
and he is a role model for me. He has told me a lot about his job,
saying it is not easy and also a very responsible job. I think that law
and order are very important, and I want to be the guardian of law
and order.

“

- What has been the best thing you have ever done for someone?
- Actually, I do not remember the good things I have done as I think you always need to act that way. I try to help my family and
friends, and I try to be an example for my brother and sister.

60

Маусым 2014

„

МҰНАЙШЫ

Alber Aman, 11 years old, Almaty
Father: Abyroy Baktygali, Manager, Health, Safety
and Environment, PKOSI
Alber’s hobby: kyokushin karate, football, chess
and poetry
Sporting achievements: yellow belt with one
ribbon (6 of 10 belts passed) and 5-kyu
Awards:
Winner of the Howard Collins school championship
(2011, 2012); participated in the Kyokushin karate
world championships (Tokyo, Japan), finished in the
top 10 (2011); winner of the kumite seminar of the
Kyokushin Karate Association, winner of the M.Groza
Almaty Oblast Shinkyokushin Karate Open, KATA
category (2012); winner of a full-contact contest
(2013).
Alber: My father helped me to choose karate. He has a black belt in taekwondo (ITF). I started doing karate when I was 7, but to tell
you the truth, when my father took me to my first lesson, I did not like it at first. I was scared of sparring, the long training sessions and
trainers. However, my father explained that it would turn me into a real man, i.e. make me brave and able to stand up for myself, my
sister and younger brother. In time, I learnt not to be scared and began to enjoy training. My family always tells me that losing is not the
end, but just something I should learn from. And I understand that the many hours I spent training, the number of sparring sessions and
competitions I have are all steps towards the next kyu and belt. If you try really hard, you can reach the next kyu within a year, sometimes
earlier. My trainer has really done a lot to help me develop, and it is thanks to his experience and strength that I have the victories I do.
Of course, I always enjoy winning, even just to justify the faith in me shown by my trainer and father. It is not always easy, and I
understand that you need to be able to lose, and think of losing as a lesson so you do not make the same mistakes the next time. Every
time I win, my family and I usually go to one of my favourite cafes.
I have been brought up to understand that you need to achieve everything in sport, studies and life. If I want a game or a gadget, I
understand that I need to earn it by winning and achieving something, as adults need to earn the money to buy me things. I think that
this always gives me the stimulus to win.
My father told me that this year’s PetroKazakhstan Olympics will be held in Almaty, and I would like to watch them. I believe that sport
brings people closer, just like karate at school with me.
Sport is very important and now I know that it develops will power and will definitely help me achieve a lot when I grow up. Actually,
sport is our family tradition as the boys all study martial arts, and the girls - gymnastics or dancing. My younger brother will also be going
to dojo (edit. - karate school).
What does Alber want to achieve: In the future, when I have won all the awards in karate, I would like to play professional football
for Bayern Munich, my favourite team.

“

- Can you tell us a little about modern teenagers?
- I think that modern teenagers should play sport, be good students, follow a specific daily timetable, respect their elders (mine are
the best and I love them), know the history of their own people and others’. Today’s teenagers have great opportunities, but I think
they need to try not to spend time on rubbish, but do something useful. My weeks are full with studying, training and additional
lessons. My father tells me that you need to be able to use your time correctly and value it, and a timetable helps with that.

„

Kyu in Japanese means a rating or level of achievement in martial arts. The lower the kyu number, the higher the achievement, so the
highest is kyu 1. The number of kyu levels differs depending on directions, styles or schools. For example, karate goes from 10 to 1, judo - from
6 to 1 kyu. A kyu is a level of apprenticeship.
Interestingly, but the levels, for example, in karate do not depend on sporting results. To reach the next level, the candidate needs to
demonstrate kata mastery and the same in combat.
After kyu come the dan levels. They usually rise from 1 to 10, but in contrast to kyu, as proficiency rises, so does the dan number. The lowest
dan number is 1, while the highest is 10.
The external attribute of any level is the belt. Each belt relates to a number of kyu. The lowest belt is the white belt, signifying in martial
arts philosophy a lack of experience and an aspiration to learn. White belts are given to those new to the art. The next belt (in various orders
depending on the type of martial art or school and so on) may be yellow, orange, green, blue or brown, sometimes with intermediary belts
with additional stripes. The black belt is the final belt and signifies wisdom.
МҰНАЙШЫ
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Calendar of events
April
April 1 - reporting concert devoted
to implementation of projects of DOM
Public Fund “Present children with life”,
“We can win autism” and “Kazakhstan
without orphans” took place in Almaty and
was attended by Almaty office employees.
PetroKazakhstan has been supporting DOM
projects for several years already.
April 6-9 - the Kumkol oil field hosted a
basketball tournament for PKKR divisions
and contractors. Seven teams took part
and 1st place went to the CCPF (Complex
Central Processing Facility) team; 2nd place
to САС (Central Asia Catering) and 3rd place
- the Production Workshop.
April 12 - a diesel hydro-treatment
unit was hooked up during the scheduled
Refinery turnaround that took place on
March 29 - April 12, and its commissioning
was a part of the first stage of the Shymkent
Refinery Modernisation and Reconstruction
project.
April 16 - the annual PKKR contractors’
health and safety awards’ ceremony was
held. NeftTransKyzylorda LLP, Technology
AlemOil LLP, KNLK LLP and Novomet
Kazakhstan LLP were recognised as the best
contractors as of 2013 year results.
April 17 - Kumkol oil field hosted the
“Fire - easier to prevent than extinguish” fire
safety competition, in which 14 production
division teams took part. After three stages
of competition, 1st place and the cup went
to the Technology team, 2nd place - an
CCPF team and 3rd place - an Production
Workshop team.
April 21-25 - the PKKR Schoolchildren’s
Basketball Cup was held, in which 14
girls’ and boy’s teams took part from
Aktobe, Chromtau, Baikonur, Kyzylorda
and also from the Shiely, Karmakshy and
Zhanakorgan districts of the Kyzylorda
Oblast. First place (in the boys’ competition)
was taken by the team from Murager school,
second place - the team from Aktobe and
third place - the team from Baikonur. In the
girls’ competition, 1st place was won by the
team from Aktobe, 2nd place by the team
from the Shiely district and 3rd place by the
team from Zhanakorgan district.
April 22 - as part of Global Work Safety
Day, the Kumkol oilfield hosted a meeting
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«ДОМ» ҚҚ-ның есеп беру концерті / Отчетный концерт ОФ «ДОМ» / Reporting concert of DOM Public Fund

of oil workers with representatives of
labour control department, the consumer
protection department and the oblast trade
union council to discuss “Work safety when
using chemicals”.
April 22-23 - PKOP held civil defence
and fire tactics training for management in
the event of accidents, fires, emergencies
The results of the latest round of the
PetroKazakhstan and PKOP Health
and Safety Programme “Incentive
for employees to report potentially
hazardous situations, unsafe conditions/
actions” for the 1st quarter of 2014 have
been announced.
In
the
Almaty
branch
of
PetroKazakhstan Overseas Services
Inc., the committee assessing employee
notification of potentially hazardous
situations, unsafe conditions/actions
decided to reward two PKOSI employees:
senior accountant Svetlana Vorontsova,
who reported snow and ice in the
outdoor office parking lot which could
have been dangerous for pedestrians
and also result in traffic accidents;
and also transfer pricing specialist
Nazgul Aidabossynova who noted
that rainwater from the guttering was
washing away the building foundations,
and that during the winter excess
water was creating ice in the parking
lot in front of the office. As a result of
their reports, office administration
and the contractor САС carried out the
necessary repair work, and the hazard
was removed or repaired.

and natural disasters. On 22 April, seismic
training was also held for all Refinery
employees.
April 23-27 - a mini-football tournament
for was held at the Kumkol oilfield for PKKR
divisions and contractors. Of the 11 teams,
1st place went to the Gas Utilisation Plant
(GUP), 2nd - Production Workshop-1 and 3rd
- the contractor team KNLK.
April 26 - on the eve of Global Work
Safety Day, the President’s Park in Kyzylorda
hosted a sport’s competitions for 12 teams
representing trade unions from various
production spheres and state authorities.
Oil workers from PKKR and KazTransAimak
joined forces to create the team Munaigas,
which after relays, a tug-of-war and arm
wrestling, came 4th.
April 27 - PKOP provided financial
aid to celebrate the 15th anniversary
of the Shymkent Ballet School, which
PetroKazakhstan has supported since its
foundation.

May
May 1 - on the Day of Unity of the
Nations of Kazakhstan, PetroKazakhstan
Kumkol Resources employees took part
in a celebration entitled “Mangilik yel
Kazakhstan!” (editor - “Kazakhstan - Eternal
Country!”) which took part on the central
square in Kyzylorda. On the same day,
artistes from the Sabira Maikanova Cultural
Centre performed for Kumkol and Aryskum
oil workers in a gala programme “Syr azili”
(editor - the humour of Syr Steppe).

May 4-6 - Kumkol oil field hosted a minifootball competition for PKKR divisions
and contractors. Of the 7 teams, 1st place
went to the MMD (Material Management
Department), 2nd place - KAM Central
Processing Facility and 3rd place - Production
Workshop-1.
May 5 - in Almaty PetroKazakhstan
representatives
congratulated
South
Kazakhstan veteran geologists with the
Victory Day. Also, for the same reason, the
company provided traditional financial
aid to the Great Patriotic War veterans and
support workers.
May 7 - in honour of Defender of the
Fatherland Day, all male PetroKazakhstan
employees, in addition to congratulations,
also received bonuses.
May 7-8 - as part of Defender of the
Fatherland Day, the Kumkol field hosted
a programme for Kumkol and Aryskum
workers that involved performances from
Cultural Centre artistes.
May 9-11 - to celebrate the Victory Day
and Defender of the Fatherland Day, the
Kazhymukan sports complex at the Aryskum
field hosted a volleyball competition for
PKKR divisions and contractors. Of the
8 teams taking part, 1st place went to the
Production Workshop, 2nd place - GUP and
3rd place - КАМ PKKR.
May 14 - Almaty hosted the 2nd national
football competition for orphans “Towards
the Dream”. PetroKazakhstan sponsored
the event.
May 19 - June 26 - according to an Edict
requiring periodic medical examinations
- 2014, all PKOP employees underwent a
medical examination.

the Kyzylorda city park received gifts and soft
toys. Also, 7,000 portions of ice cream were
given out as part of the celebrations.
June 1 - at an International Children’s
Day celebration, 45 children from the
sponsored Balgyn kindergarten located
in the Zhanakorgan district of Kyzylorda
Oblast received first-grade school sets from
PetroKazakhstan Kumkol Resources.

Құмкөл. Өндіріс бойынша директор Пан Синьцзюнь мини-футбол бойынша турнир жеңімпаздарды
құттықтауды / Кумколь. Директор по производству Пань
Синьцзюнь чествует победителей турнира по минифутболу / Pan Xinjun, Director of Production Operations,
congratulates mini-fotball tournament winners at Kumkol

Entrepreneurs signed a Memorandum of
cooperation to interact in the sphere of
school education, science and culture, as
well as to enhance the level of educational,
methodological, scientific and research work.
May 26 - Almaty choreographic school
named after A.V.Seleznev conducted a festive
gala-concert devoted to its 80th anniversary
in Astana city. The choreographic school is
PetroKazakhstan’s traditional sponsorship
project.
May 28 - at a ceremony dedicated to
Children’s Day, children at the Shapagat
rehabilitation centre received gifts from
PetroKazakhstan Kumkol Resources.

June
June 1 - PKKR sponsored International
Children’s Day events. More than 800 children
who took part in sports and cultural events in

June 2 - to celebrate International
Children’s Day, the Shymkent Refinery
allocated funds to purchase medical
equipment and carry out repair work in the
oblast children’s hospital.
June 5 - saw the start of the traditional
Caravan of Joy charity campaign organised
by PKKR and the Kyzylorda Oblast children’s
fund. The campaign will cover 8 children’s
leisure camps in the Kyzylorda Oblast for all
5 summer seasons. Children taking part in
the various sport’s and cultural events will
receive gifts from PetroKazakhstan (skate
boards, photo albums, watches and others).
The objective of the campaign is to help
organise children’s summer leisure activities
and teenagers live a healthy life style.
June 15-19 - company top management
is to take part in the 21st World Petroleum
Congress in Moscow. PetroKazakhstan is
one of several companies in the Kazakhstani
delegation headed by the KAZENERGY
Association.
By the end of June, a 4,000 tonne per
year sulphur production unit is planned to
be commissioned as part of the first stage of
the Shymkent Refinery Modernisation and
Reconstruction project.

May 21-23 - PetroKazakhstan management participated in the 7th Astana
Economic Forum and the 2nd Global AntiCrisis Conference in Astana.
May 21 - according to the 3 stages of
the PetroKazakhstan-2014 Scholarship
Programme, 10 candidates were chosen
from 76 to study at the Chinese Oil and
Gas University. The next step for them is
to confirm their eligibility by receiving a
score of at least 75 in their United National
Testing.
May 22 - PKOP, branch of Nazarbayev
intellectual chemistry and biology Shymkent
school, Nazarbayev Intellectual Schools
and South Kazakhstan Oblast Chamber of

ПҚОП-тағы өрт сөндіру қауіпсіздігі бойынша оқулар / Учения по пожарной безопасности на ПКОП /
Fire safety trainings at PKOP
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A gallop across Europe
I am lucky

“Our aircraft has started its descent into
Berlin airport…” said the stewardess’s voice
over the cabin loudspeaker just as I heard
the words of the Grigoriy Leps song in my
earphones, “I am happy like nobody else, I
am happy for 100 years…”. I considered it as
a good sign meaning the family visit to my
elder brother would at least not be boring.
After passing customs control and
picking up my luggage, in the middle of a
large crowd of greeters, I found the face
I was looking for, that of Yuri, my elder
brother, who had moved to Germany 11
years earlier. And now our long-awaited
meeting was actually happening. Just as in
the film, a meeting on the Elba!
The German capital greeted me and
my daughter Alexandra with warmth and
affection. What was the point of hiding it?
I wanted to see all of the Berlin sights as
soon as I could - the Berlin wall, Reichstag,
the Brandenburg Gate, the memorial to the
Soviet liberators… I had heard about them
thousands of times, but still wanted to see
them.
From the moment I arrived, I understand
why Berlin is one of the greenest European
capital cities. I was pleased to see the
number of parks; the most popular being
the Tiergarten close to the Reichstag,
Berlin-Mitte, and of course the famous
Treptower park, home to the largest military
monument outside of the former USSR.

Berlin Alesha

The Treptower Park, which was opened
in 1876, is well known across the former

Alesha (there is a similar monument in
Bulgaria) has been a symbol of victory over
fascism since I was a small child.

The Reichstag

Әйгілі прагалық сағат / Знаменитые пражские часы /
Prague’s most famous clock

USSR by people of my age and older. They
know about the cruel war that took tens
of millions of lives. The park itself is the
final resting place of roughly 7,000 of
20,000 Soviet soldiers who died during the
liberation of the city at the very end of the
Great Patriotic War. Alongside the Mamayev
Kurgan in Volgograd, this is the most famous
Military memorial in the world.
On the burial mound, above the crown
of old trees, rises a Soviet soldier holding a
little German girl he had saved in his arms
and a sword hacking a fascist swastika. It is
an amazing monumental sight. The Berlin

The Reichstag building is the heart of
and main sight in Berlin. Built in 1894, it
has since been burnt down, blown up and
bombed… From the films, I remember the
1945 Red Army Berlin operation. I give my
respect to the German authorities who,
after reconstruction of the Reichstag,
retained a bit of not only German but world
history, as today you can see the inscriptions
of Soviet soldiers on the charred walls inside
the building, and also on parts of the roof. I
suddenly remembered what I had learnt at
school about my heroes from Kazakhstan
Rakhymzhan Koshkarbayev and Grigoriy
Bulatov, who were the first to raise a flag
over the Reichstag on 30 April 1945.
The Reichstag remained half ruined until
the 1970s and after that it was used as a
museum. Since 1999 after the reunification
of the two Germanys, the building has been
the home of the German Parliament - the
Bundestag. I was very surprised that I could
enter the building by simply registering my
visit. It really is spellbinding, and offers a
wonderful view of the city from its glass
dome.

The Brandenburg Gate

Alongside the Reichstag and Berlin Wall,
the 200-year old Brandenburg Gate is an
important historical symbol. Berlin used to
be surrounded by a wall with 18 gates, and
this is the only one remaining. After WW
II, the gate acted as the divider between
West and East Berlin, becoming one of the
symbols of the division of Germany, and
since 1989, its reunification.

The Berlin Wall

Another historical monument that every
visitor to Berlin should visit is the Berlin
Wall - the symbol of the cold war - dividing
Germans into two camps - Socialist and
Capitalist. As a reminder of those times,
some of the most unforgettable moments
have been etched onto the walls, including
the traditional kiss between General
Secretary Leonid Brezhnev and the Head of
the GDR Erich Honecker.

Danke schoen, Berlin! Guten tag,
Kamenz!

Берлиндік Алеша / Берлинский Алеша / The Berlin Alesha
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Having seen Berlin, we travelled to
Kamenz, a small and pleasant town about
180 km to the south of the capital, and

where I would be staying with my brother at
his home for the next three weeks. Walking
around the shops and streets, I was often
amazed by German punctuality, politeness
and smiles, and one story in particular. I was
standing at a quiet crossing and noticed one
of the locals. The lights turned red, and even
though there were no cars on the road, he
did not even try to cross the road until the
lights turned green. “Now, that is order and
discipline”, I thought.

Paris - the city of love, freedom,
sweetness and light

In my opinion going to Europe without
visiting Paris is impermissibly unthoughtful.
Amazing to think that I only knew I had
crossed the border into France when I
received a text message telling me so.
We arrived in Paris on 14 July for Bastille
Day, a national holiday celebrated since
1880, and were met by a light morning fog.
We soon realised we only had two days to
rush around Paris to see all of the sights.
Paris has been attracting millions of
people from all over the world for hundreds
of years, and while we were there, we heard
something funny from our tour guide, who,
standing at a red light, said to us, “What are
you waiting for? We are not in Germany!
Here on green we walk across the road, and
on red we run!”

The Notre Dame Cathedral

Moving on, I realised that due to its
positive energy and aura I had been really
affected by my visit to Europe’s oldest
cathedral. After the excursion, my brother
and I just sat in silence on one of the
cathedral courtyard benches for at least 10
minutes...
With its spellbinding beauty, Notre Dame
Cathedral is considered one of Europe’s
most impressive architectural gothic style

creations. It took 200 years to build and the
level of skill in the details of the architecture
is phenomenal. The cathedral is ideally
located - its two towers can be seen from
practically everywhere in Paris.

The Eiffel Tower

The Eiffel Tower is undoubtedly France’s
best known symbol. Interestingly, when the
Eiffel Tower was being built in 1887-1889 for
the 1889 World Exhibition, the plan was to
dismantle it. However, due to requests from
the city’s inhabitants and visitors, fortunately
the authorities decided to leave it, and rightly
so, as the Eiffel Tower consequently has
become the city’s most popular attraction.
There is wonderful view of the city and
suburbs from its viewing points.

The Versailles

The Versailles Palace close to Paris was
at one time the hunting residence of the
King of France and is famous not only
for its architecture but as being a symbol
of absolute monarchy. It is difficult to
get across in words the splendour of the
Versailles Palace - it’s beautiful gardens
and internal decorations are a real treat:
everywhere you look there are works of art
by old masters, examples of decorative and
ornamental art and elegant furniture. And
as our guide told us, “all 700 (!) rooms at
Versailles look like that!”

The Louvre and Arc de Triomphe

As a chance like this does not come along
every day, I tried to see and hear as much as
I could. And that is exactly how it was in the
world’s largest museum - the Louvre, home
to 400,000 exhibits: paintings, gravures,
sculptures, ceramic objects, jewellery and
ornamental art. By my calculations, if I had
spent a minute on each exhibit, I would
have needed three months to see the entire

Louvre collection! However, I did manage
to see all of the most popular exhibits - the
statute of Aphrodite and Nike, the Greek
Goddess of Victory. And of course, I saw the
masterpiece by the great Italian renaissance
artist Leonardo da Vinci, the Mona Lisa.
I also visited the famous Arc de
Triomphe. As far as I understand, France
has revolutionary history, and the Arc de
Triomphe was built in honour of those
who fought and died for the country during
the French revolution and the Napoleonic
wars. The names of all French victories
and generals are etched into its walls. The
street leading to the Arc de Triomphe from
the Eiffel Tower is the 2-km long ChampsÉlysées, which is roughly divided into two
zones: the park zone and shopping zone,
and is one of Paris’s main sights, attracting
millions of tourists.

Les Invalides

The history of Les Invalides overwhelmed
me. Practically, every tourist asks why it is
called Les Invalides.
The decision to build Les Invalides
was taken by King Louis XIV in 1670 to
provide accommodation to former soldiers
who could either no longer serve or who
had been injured in battle, old soldiers
and veterans. In the year it was built, Les
Invalides became home for 4,000 of them.
Les Invalides also included ateliers where
former soldiers were making uniforms,
footwear and carpets, book illustrations
and other items. Today the monastery and
boarding house no longer operate, but the
building is still used as a hospital. The rooms
where the wounded soldiers lived are now
used as museum exhibition halls.
Les Invalides is also famous as the last
resting place of the Emperor Napoleon
whose tomb was built in 1861 by the
sculptor Visconti.

Париждің панорамалық көрінісі / Панорама Парижа / Panoramic view of Paris
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been turned into an amazing work of
architecture. From the town hall tower
viewpoints, you can see some amazing
views.
Prague’s main sight is the world-wide
famous clock built in 1410 and now a
symbol of the Czech capital. Another
symbol is Charles Bridge, which was started
in 1357 on the orders of Charles IV and
whose name it bears to this day. Becoming
a pedestrian bridge in 1974, this amazing
monument to history and architecture has
an interesting life. It is 500 m long and a
popular meeting and walking place. It is full
of artists, musicians, souvenir sellers and of
course tourists.

Bastei

Қайта өркендеу дәуірінің құпиясы / Тайна эпохи Возрождения / A mystery of the renaissance

On the River Seine

To complete our trip, my brother and
I decided to take a trip on Paris’s main
river – the Seine. This really was the only
moment when the hustle and bustle of
Paris left us behind. No matter how you
may have wanted to hurry, time still passed
at the speed the river flowed. You see all of
Paris’s sights along the riverbank slightly
differently. It was great to be able to see and
take photos of everything we saw!

Nazdar, Czech Republic!

No matter how you may want to, you
cannot see all of Paris in two days, although
I did manage to see more in that time than
I had seen in many years. Once we had
relaxed after our trip to Paris, we decided to
travel to Prague, the Czech capital, for the
day. It is only 180 km from Kamenz, which
is why we decided to travel by car.

So, off we rushed to Prague on the
German autobahns. “Rushing” is probably
an understatement. Germany is probably
the only country in Europe where the
autobahns have no speed limits. A happy
hunting ground!

The Prague Castle and
the Old Town Hall

Prague is a clean and cosy city and we
decided to start our walking trip with the
glowing red and orange roofs of the Prague
Castle. Founded in the 19th century, it is
today the residence of the Czech Head of
State. Prague Castle is home to the Holy
Cross Chapel, the Prague Castle picture
gallery and the gothic St. Vitus Cathedral.
Moving through the swarms of tourists,
we headed towards the town hall on Old
town square, one of the most attractive
places in Prague. The town hall has

Bastei, our next port of call, translates
from German as rampart. This beautiful
sight is located in the Saxon Switzerland
(a rocky and forested area in the east
of Germany, close to Dresden) and
is a sandstone formation with many
viewpoints. Bastei is a very popular place
for tourists and mountain climbers alike.

And for dessert

We managed to visit Dresden just before
my leave. The clean and quaint cobbled
streets were just like in the movies… One of
the most beautiful places in Dresden is the
Zwinger Palace - part of a fortress between
the external and internal fortress walls. It
is now home to a number of museums, the
most famous being the Dresden picture
gallery, where I was lucky enough to see the
famous Sistine Madonna.
In Dresden we visited the famous
Frauenkirche, the most important Lutheran
church in Germany. During the bombing in
1945, the church was practically destroyed,
with only a fragment of one wall remaining.
Local residents collected up the pieces,
labelled them and put them in storage. For
a number of years, the church ruins stood
as a memorial to victims of the war, and it
was only rebuilt from the fragments a few
years ago.

I am lucky!

Remember the aphorism “Those were
the best days of your life!” The sights I
saw and the pictures I took will stay with
me as a memory of my trip. I am so lucky
that I managed to see what I saw, was able
to marvel at the architectural beauty and
unforgettable atmosphere I experienced
and have had the chance to share it with
you...

Дрезден. Цвингер. / Дрезден. Цвингер. / Dresden. Zwinger Palace.
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