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Ардагер мұнайшы Құрақ Кәкімұлы Тілеуқұлов 1943 
жылы шілденің 3-де Гурьев облысының Мақат ау-
данына қарасты Байшонас ауылында мұнайшылар 

жанұясында дүниеге келген. 
1963 жылы Алматы қаласының Қазақ политехникалық 

институтының тау-кен факультетіне «мұнай және 
газ кенорындарын игеру және кешенді меха-
низацияландыру» мамандығы бойынша оқуға 
түседі. 1968 жылы институтты бітіріп, «Мангы-
шылакнефть» бірлестігінің  Узень мұнай өндіру 
басқармасына жұмысқа орналасады. 1968 
жылы 11 қазанда  еңбек жолын Өзен кенорнын 
игеруден бастады. Құрақ Кәкімұының үзеңгілес 
досы, әріптесі Аманжан Өтесінов ол туралы 
былай дейді: «Әрбір адамның тегі болады. 
Құрақтың тегі дұрыс, әкеміз Кәкімді танимыз. 
Әулетіндегі  жанның бәрі мұнайшылар. Құрақ 
төменгі қарапайым оператордан бастап, ме-
кеме басшысына дейін көтерілген азамат. 
Жасамаған жұмысы жоқ..».

Иә, Құрақ Кәкімұлы мұнай және газ өндіру 
бойынша оператор, шебер, телім, газлифт 
зертханасының бастығы, №3 аудандық 
инженерлік-техникалық қызметінің басшысы 
(№3 мұнай өндірісі) және «Узеннефть» МГӨБ 
өндірістік бөлімінің басшысы қызметтерін атқарған. 
Ол күндерді  ардагер мұнайшы Ізберген Оспанов: 
«1972 жылы №3 РИТЦ-ке келдім. Құрекең жасап жатыр екен. 
Осы азаматтармен бірге жұмыс жасадым. Ол учаске бастығы 
болды. Тапсырманы кімге, қалай беру керегін жақсы білетін 
маман болды. Өндіріс саласында жігіттерді таңдай біліп, орын-
орнымен қызметке қойды.  Сыйласып, аз-кем уақыт қызмет 
істедік» – деп еске алады. 

Ізберген Оспанов айтып отырған орда бүгінде №2 МГӨБ-ке 
қарасты №9 мұнай-газ өндіру кәсіпшілігі.  Ал бұл жер Құрақ 
Кәкімұлына тым ыстық. Осында келген сайын жалындаған 
жастығы мен қажыр-қайраты тасып, еңбекке құлшынған күндерін 
есіне алып, бір жасап қалады. Қазіргі жас іні-қарындастарынан 
өндірістің жағдайын сұрап, ақыл-кеңесін беруден де жалыққан 
емес. 

Өз жұмысына жауапты, білімді Құрақ Кәкімұлы 1981 жылы 
сәуір айынан бастап «Мангышлакнефть» бірлестігінде қабат 
қысымын реттеуге арналған технологиялық сұйықтық дайындау 
басқармасының басшысы болып тағайындалады. «Жер астына 
су айдау өте қиын мәселе. Суды жібермесең, мұнай өндіру 
болмайды. Сондықтан мені сұйық дайындау басқармасына 
жіберді. Азаматтармен бірлесіп көптеген жұмыстарды атқардық. 
1000 мм-лік құбырларды тарту да сол кезеңдерде жүзеге асты»- 
дейді Құрақ Кәкімұлының өзі. 

1984 жылдан бастап Құрақ Кәкімұлы «Эмбанефть» өндірістік 
бірлестігіне ауысады. Ал 1986 жылы «Манглышлакнефть» 
бірлестігінің «Мангышлакнефтестрой» тресінің Узень құрылыс 
мекемесіне басшылық қызметке ауыстырылды. Ал 1987-
1998 жылдар аралығында «Узеньмұнайгаз» мұнай және газ 
өндіру басқармасында бас инженердің орынбасары, өндірістік 
бөлімнің басшысы, директордың өндіріс жөніндегі орынба-
сары, технологиялық- техникалық және өндірістік бөлімнің 
басшысы болып еңбек етеді. Одан соң «Өзенмұнайгаз» АҚ 
басшылығының шешімімен 1998 жылы «Мұнайхимсервис» 
ЖШС құрылып, Құрақ Кәкімұлы сол кәсіпорынның басшысы 
болып тағайындалды. Ондағы абыройлы қызметін 2000-2009 
жылдар аралығында «Технологиялық зерттеулер орталығы», 

«Ғылыми зерттеушілік жобалау орталығындағы» 
директорлық қызметтерімен жалғастырды.   
«Өзеннің мұнайы өз-өзінен шығатын мұнай емес. 
Қиындығы құрамында парафин бар. Өндіру қиын. 

Соның барлығының Құрақ технологиясын терең 
меңгерген. 1975 жылы 16 млн 37 мың мұнай 

өндірді. Кенорын - гигант. Проблемала-
ры көп болды. Шешкен бір адам бол-
са, соның бірегейі – Құрақ Кәкімұлы 
деп білер едім. Ғылыми жұмыстарда 
да жасады. Ол өзінің өмірін Өзенге 
арнаған адам десек болады,- 
дейді Аманжан Өтесінов. Ардагер 
мұнайшы Олег Герштанский: Құрақ 
Кәкімұлы қандай қызмет атқарса 
да, адамгершілігін жоғалтпаған 
жан. Ол мұнай саласында көптеген 
жұмыстарды жасады. Қарапайым 
мұнайшыдан басшылыққа дейін өсті. 
Үлкен мекемелерді басқарды. Ел 
басына күн туған қиын кезеңдерде 
өндірісте жақсы бола қойған жоқ. 
Жұмысшыларға жалақы бермеген 
күндер де болды. Сондай сәттерде 

Құрақ Кәкімұлы сияқты азаматтар дұрыс 
шешім қабылдап, жауап беруге тура келді. 

Жұмысшылар осындай басшыларға сенді. 
Олар халықты соңдарынан ерте білді, – дейді.                        

Құрақ Кәкімұлы 2009 жылы қыркүйек айында «Мұнай-
Демеу» қоғамдық қорын кұрып, 2014 жылдан 2017 
жылдың қараша айына дейін «ҚазҒЗЖИмұнайгаз» АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі және тәуелсіз директоры болып 
жұмыс жасайды. Осынша еңбек жолында Құрақ Кәкімұлы қиын-
қыстау сәтте жол тауып, алдағы күндерге кәсіби бағдар жасап, 
маман таңдауда қателеспеген.

Кәсіпкер Көшбай Қызанбаев:  
«Кеңес одағы тарағаннан кейін мұнай саласында 

қиыншылықтар болды. Сол кезде мұнайшылар жалақы 
ала алмады. Сондай қиын шақтарда алдымызда жүрді. 
Мұнайшылар жұмыстан кетті. Ол кезде мәселенің бәрі 
Москвадан шешілетін еді. Осындай қиыншылықтар 
туындағасын Құрақ ағамыз маған сервистік мекеме 
ашайық деп ұсыныс тастады. Оның құжаттарын дай-
ындау да аз жұмыс болмады. Шетелден құрал-жабдықтар 
алып, мекеме құрғанбыз»

– деп Құрақ Кәкімұлының елдегі тоқырау тұста тапқан жолын 
зор мақтанышпен айтады. 

Құрақ Кәкімұлы маман болып қалыптасуына зор үлес 
қосқан Рахмет Өтесінов, Сафи Өтебайұлы, Жалғас 
Смағұлов сынды аға-әріптестерінің атын атаса, бір топ 

шәкірттерін де назарынан тыс қалдырмайды. 
Ұзақ жылдар бірге қызмет атқарған әріптестері Құрақ 

Кәкімұлының азаматтық бейнесін ерекше айтады.  Әріптесі 
Мұрат Құрбанбаев: 

Өндіріске келген қазақ мамандарының ішіндегі 
алғашқы буын өкілі. Қазақ мамандарының күрделі ке-
норында қызмет жасай алатынына сенімділік білдірді. 
Ол ісі көптеген шәкірттер тәрбиелеп шығарды. Құрақ 
Кәкімұлының азаматтық портреті жағымды»-деп 
пікір білдіреді.  

Құрақ Кәкімұлы  жанұясында 5 қыз тәрбиеледі. Үлкен қызы 
Жұмабике – мұнайшы ғылыми қызметкер, қыздары Жанар – 
экономист, Анар – энергетик «Өзенмұнайгаз» АҚ мұнай өндіру 
басқармасында еңбек  етеді. Болған – заңгер, мұнай компа-
ниясында жұмыс істейді. Кенже қызы Әсел – мұнайшы инженер 
маманы. Бауырлары  Нұрбиғаш, Зоя, Самиға, Серік, Батырбек 
- мұнайшылар. 

Қазақстан Республикасының Президентінің «Алғыс ха-
тымен», облыстың және қаланың «Құрмет» грамоталары-
мен, «Еңбек ардагері» медалымен, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 
ескерткіш сыйлықтарымен, Мұнай өндірісі министрлігінің 
және «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ мерейтойлық медалдарымен 
марапаттталған. 

Ғұмырын қара алтын өндірісіне арнаған ардагер бүгінде 
осы сынды көптеген марапаттың иесі. Алайда ол өмірлік 
мақсатының ол емес екенін айтады. «Бізге керегі еңбектің 
бағаланғаны, бағаланбағаны емес. Бізге керегі - жастардың 
мұнай өндіруге деген көзқарасы. Жастар елге қызмет етуге 
бар-күш жігерін салу керек», – дейді. 

Еңбекпен таң атырып, күн батырған ардагер мұнайшы 75 
жасқа келіп, артына бір қарағанда не сезінеді, өкініші бар ма?-
деген сауалымызға «Жұбаныш пен қуаныштан басқа өкініш 
жоқ» – деп күлімсіреп жауап берді ол.

Кешегі қара алтын өндірісінде аянбай еңбек еткен, бүгін 
де жастарға жол көрсеткен аға-әріптес, маңайына қадір-
құрметті ардагер Құрақ Кәкімұлы Тілеуқұловты 75 жас 
мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздер 
жүрген соқпақты жолдар дара даңғылға айналып отыр. 
Еңбегіңізді ел ұмытпайды. Жасай беріңіз, сала саңлағы!

Индира СӘТЕНБАЕВА.
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«ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» АҚ 
КОРПОРАТИВТІК ГАЗЕТІ

Меншік иесі: «Өземнұнайгаз» АҚ
Редакция мекен-жайы: 
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., 
Сәтбаев көш., 3 үй, 426 кабинет

«АртДизайн» ЖШС 
баспаханасында басылып шығарылды
130000, Қазақстан Республикасы, Ақтау қаласы 17 ш/а, 
«Дукат» ғимараты, 1 мұнара, 0/3 кеңсе
Тел:+7 (7292) 525-500
Таралымы: 3000 дана
Газет 2016 жылдың тамыз айынан шыға бастады 
Айына бір рет шығады

Жобаның жетекшісі: 
Жұртшылықпен байланыс департаменті
Бас редактор: Бибігүл Бөбекбай
Пошталық мекенжай: psdso@umg.kmgep.kz
Журналист: Индира Сәтенбаева
Пошталық мекенжай: satenbaeva@bk.ru
Байланыс нөмірі: +7 (72934) 63-445

Газет ҚР Ақпарат және коммуникация министрлігінде есепке алынып, №16077-Г куәлігі берілген


