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Басқарма	Төрағасы

Басқарма
«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 23 мамырдағы № 24 шешімінің негізінде Есқазиев 
Құрмангазы Орынгазыұлы «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшесі ретіндегі өкілеттіктері мерзімінен бұрын 
тоқтатылған.

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2017  жылғы 10 қазандағы № 56 шешімімен Каримов Әнуар-
бек Нұроллаұлының «Ембімұнайгаз» АҚ Басқарма мүшесі ретіндегі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқта-
тылған, Басқарма мүшесі болып Адилбеков Қайрат Адилбекұлы сайланған.

«Ембімұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 73 шешімімен Басқарма мү-
шесі болып Мақашев Руслан Бексултанұлы сайланған.

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша 
Басқарма құрамы

№ 3 Байчунас орта мектебін аяқтағаннан кейін, 1982 жылы еңбек жолын «Қа-
зақойл-Ембі» ААҚ «Доссорнефть» МГӨМ Байчунас кен орнында мұнай және 
газ өндіруші оператор болып бастаған. Армияда әскери міндетін атқарған соң, 
Қарсақ кен орнында мұнай және газ өндіру цехының операторы болып жұ-
мысын жалғастырған. Кейін бұрғылау жұмыстарының Атырау басқармасында 
учаскелік геолог, жетекші геолог, «Қазақойл-Ембі» ААҚ-ның Мақат ауданы бо-
йынша қабаттардың мұнай беруін арттыру және ұңғымаларды күрделі жөндеу 
учаскесі бастығының орынбасары қызметін атқарған.

1993  жылы Патрис Лумумба атындағы Халықтар достығы университетін 
(Мәскеу қ.) «Геология және мұнай мен газ кен орындарын барлау» мамандығы 
бойынша аяқтаған.

1999  жылы «Қазақойл-Ембі» ААҚ «Мақатмұнай» МГӨМ бас геологы болып 
тағайындалған. 2000  жылы «Қазақойл» ҰК АҚ-на өндірісті басқару департа-
ментінің бас инженері қызметіне шақырылған. Геология және өңдеу департа-
ментінің бас инженері, менеджері, директорының орынбасары, геология де-
партаментінің директоры болып жұмыс істеген.

2004–2007  ж.ж. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ геологиялық-технологиялық қызметтің 
геология және геофизика департаментін басқарған. 2007–2009 ж.ж. «ҚазМұнай-
Газ» ҰК АҚ барлау және өндіру блогының резервуарлары департаментінің ди-
ректоры қызметін атқарған, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ барлау және өндіру блогы-
ның геология, геофизика департаментінің директоры болған.

2009–2013 ж.ж. – ҚМГ ҰК-нан «Н Оперейтинг Компани» ЖШС-де геологиялық 
барлау бойынша менеджер, геологиялық барлау жұмыстары бойынша техни-
калық қосалқы комитеттің төрағасы. 2013 жылдың ақпан айынан бастап ҚМГ 
БӨ геология және өңдеу жөніндегі бас директордың орынбасары болып тағай-
ындалған, геологиялық барлау жұмыстары бойынша техникалық комитеттің 
төрағасы, «Барлау активтері» ҚМГ БӨ Бақылау кеңесінің төрағасы. ҚМГ БӨ 
қатысуымен бірлескен кәсіпорындарға жетекшілік еткен: «Урал Ойл энд Газ» 
БК, «ФИОК» ҚХР компаниясымен, Венгер Республикасының «МОЛ» компания-
сымен, «Карповский Северный» бірлескен кәсіпорнымен үлеске кірген.

2013  жылдың қазан айында «Қашаған Б.В.» ЖШЖКФ перспективалық жоба-
лар мен операциялық қызметі бойынша бас директордың орынбасары болып 
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ГАБДУЛЛИН Айболат Гизатұлы

«Ембімұнайгаз»	АҚ	Өндіріс	жөніндегі	Басқарма	төрағасының	орынбасары,	
Басқарма	мүшесі

1978 жылы В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтын «Мұнай және 
газ кен орындарын өңдеу технологиясы және кешенді механикаландыру» маман-
дығы бойынша аяқтаған.

Еңбек жолын 1978 жылы «Прорвамұнай» МГӨМ мұнай дайындап айдаушы опе-
ратор болып бастаған, кейін шебер, учаске бастығы, ОИТҚ бастығы, бас инженер, 
басқарма басшысы болып істеген. «Ембімұнайгаз» АҚ өндіріс жөніндегі бас ди-
ректордың орынбасары қызметіне тағайындалғанға дейін «ҚазМұнайГаз» Барлау 
Өндіру» АҚ «Ембімұнайгаз» ПФ өндіріс жөніндегі директорының орынбасары қыз-
метін атқарған. 2012 жылдың қыркүйек айында «Ембімұнайгаз» АҚ өндіріс жөнін-
дегі бас директордың орынбасары қызметіне тағайындалған.

Қазақстандық мұнайдың 100-жылдығына арналған «Құрмет» орденімен 
(1999  жыл); ЭМҚМ құрмет грамотасымен (2003  жыл); «Доссор мұнай кен орнын 
игерудің 100 жылдығы» естелік белгісімен (2011 жыл); «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-ның 
ҚР тәуелсіздігіне 20-жылдығына арналған құрмет грамотасымен (2011  жыл); 
Жылыой ауданының құрметті азаматы ( 2011 жыл); «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ құрмет 
грамотасымен (2012 жыл); «Прорва кен орнына 50 жыл» төс белгісімен (2013 жыл); 
«Авиация генерал-майоры Талғат Бигелдинов» медалімен (2015 жыл); «Қазақстан 
мәслихатына 20 жыл» мерейтойлық медалімен (2015 жыл); ҚР ЭМ-нің «Мұнай-газ 
саласын дамытуға қосқан үлесі үшін» медалімен (2015  жыл); «Нұр Отан» парти-
ясының төрағасы Н.Ә.  Назарбаевтың Алғыс хатымен (2016  жыл); «KAZENERGY» 
медалімен (2016 жыл); «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ құрмет грамотасымен (2016 жыл); 
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25  жыл» медалімен (2016  жыл); ҚР 
Энергетика министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ-на 95  жыл» мерейтойлық ме-
далімен (2017 жыл) марапатталған.

тағайындалған, Солтүстік Каспий жобасының акционерлерінің консультациялық 
техникалық комитетінің мүшесі болған.

2015 жылдың қыркүйек айынан бастап – «Ембімұнайгаз» АҚ жаңа жобалар және 
технологиялар жөніндегі бас директордың орынбасары. 2017  жылғы 24 сәуір-
ден бері Директорлар кеңесінің шешімімен «ЕМГ» АҚ Басқарма төрағасы болып 
сайланған.

КСРО Мұнай өнеркәсібі министрлігінің құрмет грамотасымен; «ҚазМұнайГаз» 
ҰК АҚ құрмет грамотасымен; «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ құрмет грамотасымен 
марапатталған, ҚР Энергетика және минералды қорлар министрлігінің Геология 
және жер қойнауын қорғау комитетінің алғыс хатын алған; ҚР ЭМҚМ «Мақат кен 
орнына 90  жыл» құрмет белгісімен; ҚР Мұнай және газ министрлігінің «Доссор 
кен орнына 100 жыл» құрмет белгісімен (2011 жыл); «Прорва кен орнына 50 жыл», 
ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің «Қазақстан Республи-
касының құрметті жер қойнауын барлаушы» дипломымен және төс белгісімен 
(2012  жыл); ҚР Мұнай және газ министрлігінің «Қазақстан Республикасының 
мұнайгаз саласын дамытуға қосқан үлесі үшін» медалімен (2014 ж.); ҚР Энергетика 
министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ-на 95 жыл» мерейтойлық медалімен (2017 жыл) 
марапатталған.
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АДИЛБЕКОВ Қайрат Әділбекұлы

«Ембімұнайгаз»	АҚ	геология	және	барлау	басқармасы	төрағасының	
орынбасары,	Басқарма	мүшесі

И.М.  Губкин атындағы Мәскеу мұнай химиясы және газ өнеркәсібі институтын 
«Мұнай және газ кен орындарының геологиясы және барлау» мамандығы бойын-
ша аяқтаған. Институтты аяқтағаннан кейін, еңбек жолын «Оралмұнайгазгеология» 
ӨГБ Орал мұнай-газ барлау экспедициясында ұңғымаларды сынау жөніндегі опера-
тор қызметінде бастаған.

1985–1993  ж.ж. «Оралмұнайгазгеология» ӨГБ-да аға геолог, жетекші геолог, мұнай 
және газ қорларын есептеу партиясының бастығы, тәжірибелік-әдістемелік экспе-
дицияның бас геологы, «Оралмұнайгазгеология» ӨГБ-да мұнай өндіру жұмыстарын 
ұйым дастыру бөлімінің бастығы болып істеген. Қарашығанақ мұнайгаз конденса-
ты кен орнында (1985 және 1988 жылдары) және Тепловск-Токарев кен орындары 
тобында (1991  жылы) көмірсутек шикізаты қорларының КСРО қорлары жөнінде-
гі мемлекеттік комиссиясында барлау, есептеу және қорғау барысына қатысқан. 
1993–2001  ж.ж. коммерциялық және консалтингтік компанияларда әртүрлі басқа-
рушы қызметтерді атқарған. 2001–2005 ж.ж. қорларды қайта есептеу жобасының үй-
лестірушісі, «Теңізшевройл» ЖШС кен орындарын дамыту бөлімінің бастығы болып 
жұмыс істеген. Теңіз (2002 жылы) және Королевское (2004 жылы) мұнай кен орын-
дарының қорларын қайта есептеу және технологиялық өңдеу схемаларын әзірлеу 
бойынша есептерді дайындау, келісімдеу және бекіту жұмыстарының үйлестірушісі 
болған. 2005–2014 ж.ж. «Қожан» ЖШС-нің мұнай және мұнайсервистік компанияла-
рында (филиал басшысы, дамыту жөніндегі бас директордың орынбасары – бас гео-
лог), «Jupiter Energy Pte. Ltd.» компаниясының қазақстандық филиалында (техника-
лық директор) және «Азатпетротранс» ЖШС-де (директор) басқарушы қызметтерді 
атқарған. 2014  жылдың тамыз айынан бастап  – «Ембімұнайгаз» АҚ геология және 
гео физика департаментінің директоры. 2015 жылғы қыркүйектен бері «Ембімұнай-

ТАСМАГАМБЕТОВА Рысты Нұргалиқызы

«Ембімұнайгаз»	АҚ	экономика	және	қаржы	басқармасы	төрағасының	
орынбасары,	Басқарма	мүшесі

Екі жоғары білімі бар – 1986 жылы А.С. Пушкин атындағы Орал педагогика инсти-
тутын «Тарих және педагогика» мамандығы бойынша, 2002 жылы – Атырау мұнай 
және газ университетін «Кәсіпорындағы экономика және менеджмент» мамандығы 
бойынша аяқтаған.

Еңбек еткен жылдары әртүрлі басқарушы қызметтерді атқарған: «ЭИТЭК» (Мәскеу 
қ.) ғылыми-өндірістік фирмасы өкілдігінің директоры, «Атырау мұнай корпорация-
сы» ЖШС директоры, «Каспий коммерциялық орталығы ЛТД» ЖШС қаржы директо-
ры, «ҚМГ-Жайық» ЖШС экономика және қаржы жөніндегі бас директорының орын-
басары, «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ «Ембімұнайгаз» ПФ экономика және 
қаржы жөніндегі директорының орынбасары. 2012 жылдың қазан айынан бастап 
«Ембімұнайгаз» АҚ экономика және қаржы жөніндегі бас директорының орынбаса-
ры қызметін атқарады.

«Доссор мұнай кен орнын игерудің 100  жылдығы» естелік белгісімен (2011  жыл); 
«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ құрмет грамотасымен (2012  жыл); «Прорва мұнайына кен 
50  жыл» төс белгісімен (2013  жыл); «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның құрмет гра-
мотасымен (2014  жыл); «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ құрмет грамотасымен (2014  жыл); 
«KAZENERGY» құрмет грамотасымен (2015 жыл), ҚР Энергетика министрлігінің «Ем-
бімұнайгаз» АҚ-на 95 жыл» мерейтойлық медалімен (2017 жыл) марапатталған.

53

корпоративтік Басқару



МАҚАШЕВ Руслан Бексұлтанұлы

«Ембімұнайгаз»	АҚ	Заң	департаментінің	директоры,	Басқарма	мүшесі

Қазақ мемлекеттік академиясын аяқтаған (2000 жылы). Еңбек жолын жол жөндеу-
құрылыс басқармасында заңгер болып бастаған. «Қазақойл-Ембі» ААҚ-да заң 
кеңесшісі болып жұмыс істеген. Әртүрлі жылдары «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ-да аға 
заңгер, департаменттер директорының орынбасары қызметін атқарған. «Қара-
жанбасмұнай» АҚ заң департаментінің директоры, вице-президенті қызметінде 
жұмыс істеген. 2017 жылдың желтоқсан айынан бастап «Ембімұнайгаз» АҚ заң де-
партаментінің директоры қызметін атқарады.

«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ құрмет грамотасымен (2009 жыл); «Доссор мұнай кен ор-
нына 100 жыл» естелік белгісімен (2011 жыл); «Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл» 
мерейтойлық медалімен (2011  жыл); «Қаражанбасмұнай» АҚ алғыс хатымен 
(2017 жыл); «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ алғыс хатымен (2017 жыл) марапатталған.

БАЛЖАНОВ Бауыржан Кұспанұлы

«Ембімұнайгаз»	АҚ	Бизнесті	дамыту	басқармасы	төрағасының	
орынбасары,	Басқарма	мүшесі

Атырау университетінің Мұнай және газ институтын «Мұнай және газ геология-
сы» мамандығы бойынша аяқтаған. 2010 жылы Іскерлік әкімшілік магистрі (MBA) 
(«Менеджмент») дәрежесін алған.

Жоғары оқу орнын аяқтаған соң, еңбек жолын 1996 жылы «Гюрал» БК-да инженер-ге-
олог қызметінде бастаған. 1999–2000 жылдары инженер-технолог, «Қазақойл-Ембі» 
ААҚ-да Өндірісті жедел басқару департаментінің (ЦИТС) ауысым бастығы болып 
жұмыс істеген. 2000–2001 ж.ж. – «Қазақойл-Ембі» ААҚ жаңа кен орындарын игеру 
департаментінің жетекші инженері қызметін атқарған. 2001 жылы «Ембімұнайгаз» 
АҚ мұнай және мұнай өнімдерінің балансы секторының басшысы болып тағайын-
далған. 2004–2009 ж.ж. – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ Қазынашылық департаментінің же-
дел есеп және бақылау бөлімінің бастығы. 2009–2012 ж.ж. – «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ 
Қазынашылық департаменті директорының орынбасары. 2012 жылы – «ҚазМұнай-
Газ» БӨ» АҚ мұнай және мұнай өнімдерін экспорттау департаменті директорының 
орынбасары. 2012–2013  ж.ж.  – «The Rompetrol Group Corporate Center SRL» логи-
стика бойынша топтарының директоры. 2013–2015 ж.ж. –KMG – Kashagan B.V. ком-
мерциялық директоры. 2015 жылдың қыркүйек айынан бастап – «Ембімұнайгаз» АҚ 
коммерция жөніндегі бас директорының орынбасары.

«Мақат мұнай кен орнына 90 жыл» естелік белгісімен (2005 жыл); «ҚазМұнайГаз» 
БӨ» АҚ құрмет грамотасымен (2009  жыл); «Доссор мұнай кен орнына 100  жыл» 
естелік белгісімен (2011 жыл); ҚР Энергетика министрлігінің «Ембімұнайгаз» АҚ-на 
95 жыл» мерейтойлық медалімен (2017 жыл) марапатталған.

газ» АҚ геологиялық барлау жөніндегі бас директордың орынбасары болып тағай-
ындалған. Қазақстан Республикасы Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемле-
кеттік комиссиясының (ҚР ҚМК) тәуелсіз сарапшысы болып табылады.

«Қазақстан Республикасы жер қойнауын барлау үздігі» белгісімен; «Орал мұнай-
газ барлау экспедициясы» құрмет грамотасымен (1986 жыл); Қазақстан КЖЛК ОК 
құрмет грамотасымен (1987  жыл); «Орал мұнайгаз барлау экспедициясы» Ұлы 
Октябрьдің 70-жылдығына арналған құрмет грамотасымен (1987  жыл); «Орал 
мұнайгаз барлау экспедициясы» Геологтар күніне арналған құрмет грамотасымен 
(1989  жыл); «Ембімұнайгаз» АҚ-ның 95-жылдығы» ҚР Энергетика министрлігінің 
мерейтойлық медалімен (2017 жыл) марапатталған.
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