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Ең алдымен қала əкімі Қайрат 
Оразбаев бірқатар жұмыскерлерді 
зауыт мерейтойымен құттықтады. 
« З а у ы т  ө н і м д е р і  е л і м і з д і ң 
э к о н о м и к а с ы н ы ң  д а м у ы н а , 
қаламыздың əлеуметтік дамуына 

қосып жатырған үлесі зор. Өте 
м а ң ы з д ы  н ы с а н д а р д ы ң  б і р і 
саналатын зауыттың 75 жылдығымен 
құттықтаймын. Өндірістік өсім 
тілеймін. Кəсіпорын дами берсін», - 
деп құттықтау сөзін арнады. 

Кейін зауыт басшысы Шухрат 
Данбай зауыттықтарға жылы лебізін 
білдірді. «75 жылдық тарихы бар 
алпауыт кəсіпорынның бүгінгі таңда 
жеткен жетістіктері аянбай еңбек 
етіп жүрген ұжымның арқасы деп 

білемін. Біздің мақсатымыз айқын. 
Сапа, тұрақтылық, қауіпсіздік атты 
ұрандарымызды алға тартып, əлі 
талай асулардан асатынымызға 
с е н і м д і м і н » ,  -  д е й  о т ы р а 
қызметкерлерді марапаттады. 

МАРАПАТ

ЖАҒЫМДЫ ҮРДІС ЖАЛҒАСЫН ТАПТЫ
1945 жылы 8 қыркүйекте ең алғаш автомобильдік жанармай алынып, алғаш рет мұнай өңдеудің іргетасы 
қаланған болатын. Бүгінде еліміздегі ең ірі кәсіпорындардың бірі саналатын зауыттың 75 жылдық тарихы бар. 
Аталмыш мерекеге орай  қызметкерлерді марапаттау дәстүрі жалғасты. Бүгінгі таңда 58 қызметкер өздеріне 
тиесілі сый-құрметке ие болды. Шараға Атырау қаласы әкімі Қайрат Оразбаев, «АМӨЗ» ЖШС Бас директоры 
Шухрат Данбай, Атырау мұнай өңдеу зауыты кәсіподақ ұйымының төрағасы Ғалымжан Амантурлин және де 
зауыт қызметкерлері қатысты.
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МЕРЕКЕ

«АМӨЗ» ЖШС Басқармасы мен 
кəсіподақ комитеті зауыт ұжымын 
Мұнай-газ кешені қызметкерлерінің 
күні кəсіби мерекесімен шын жүректен 
құттықтайды, мықты денсаулық, кəсіптік 
жəне жеке жетістіктер, отбасында 
бақыт пен амандық тілейді»,- делінген 
құжатта.    

Тəртіптік жазасы бар қызметкерлер 
бұл жолы ақшалай сыйақыдан қапы 
қалды.

«АМӨЗ» ЖШС қызметкерлерінің 
еңбегіне ақы төлеу қағидаларына сəйкес,  
қаражатты үнемдей отырып біржолғы 
сыйлықақы беріліп, марапатталды. Олар 
төмендегідей тізімде:

 
1.Серіктестіктің тізімдік құрамының 

қызметкерлеріне, сондай-ақ кəсіподақ 
ко м и т е т і н і ң  қ ы з м е т к е р л е р і н е 
əрқайсысына 150 000 теңге мөлшерінде;  

2.Бала күтімі бойынша демалыстағы 
зауыт қызметкерлеріне əрқайсысына 50 
000 теңге мөлшерінде;

3 .  Сынақ  мер з ім індег і  зауыт 
қызметкерлеріне əрқайсысына 75 000 
теңге мөлшерінде.  

4.Өндіріс озаттары болып табылатын, 
ұжымның қоғамдық өміріне белсенді 
қатысатын, еңбек жəне өндірістік 
тəртіп бұзушылықтары жоқ басшылар, 
мамандар жəне жұмысшы персоналы 
қатарынан Серіктестіктің құрылымдық 
бөлімшелерінің төменде аталған 
қызметкерлеріне:

50 000 теңге мөлшерінде 
көтермелеу төлеумен

«Зауыт ардагері» атағы берілді:

А м а н т у р л и н  Ғ а л ы м ж а н 
Жыршыбекұлы  - «АМӨЗ» ЖШС КҰ 
«ХМХӨТСҚСКО» ҚБ филиалының 
төрағасы;

Асанов Бауыржан Шамарданович 
- МӨТКӨ БДГТ құрамдастырылған 
қондырғысының технологиялық 
сорғылар машинисті;  

Ахметов Аманжан Амирович - 
МӨТКӨ ЭЛТҚ-АВТ технологиялық 
қондырғы операторы;  

Мурзагалиев Салават Жумаевич 
- МӨТКӨ сутек өндіру жəне тазар-
ту қондырғысының технологиялық 
сорғылар машинисті;  

Медеев Серік Жаманқұлұлы - 
МӨТКӨ ЭЛТҚ-АВТ қондырғысының 
технологиялық сорғылар машинисті;  

Каукар Ербол Маратұлы - МТӨӨ 
айналмалы сумен жабдықтау блогының 
бастығы; Чапликов Сергей Владими-
рович - ХКӨ хош иісті көмірсутектер 
өндірісінің ауысым бастығы;  

Уразмухамбетов Урак Таблдиевичу - 
МӨжТ бастығы;

Бакаров Асан Есимович -  МӨжТ 
шикізат паркінің технологиялық 
сорғылар машинисті;  

Абилов Жанкелди Казиуллаевич - 
МӨжТ мұнайды құйып алу жəне мұнай 
өнімдерін құю эстакадасының аға опе-
раторы;  

Коновалов Алексей Валентинович - 
КжКӨ БКҚ технологиялық қондырғы 
операторы;

Кабанкин Сергей Юрьевич - КжКӨ 
аминдік тазарту технологиялық 

қондырғысы операторы;
Шапошников Сергей Анатолье-

вич - КжКӨ мұнай коксын қыздыру 
технологиялық қондырғысы операторы;

Тулегенов Доскабыл - ЖжЭЭӨ электр 
цехының бастығы;  

Калачева Елена Владимировна 
- ЖжЭЭӨ суды химиялық тазарту 
цехының суды химиялық тазарту аппа-

ратшысы;  
Джумаханова Ирина Борисовна 

- ЖжЭЭӨ суды химиялық тазарту 
цехының химиялық реактивтерді дайын-
дау жөніндегі аға зертханашысы;  

Курамшина Шадья Абдулахатовна 
- «ЗОЛ» СО сапа жөніндегі инженері; 

Мурзалиева Гульжанат Тлекка-
быловна - материалдық-техникалық 
жабдықтау бөлімінің материалдық-
техникалық жабдықтау жөніндегі 
жетекші экономисті;

Погребинский Михаил Аронович - бас 
механик бөлімінің ЖТҚКЖ (МӨжТ) 
инженер-механигі;  

Полынин Владимир Владимиро-
вич - термокаталитикалық тереңдету 
үдерістері жөніндегі басқарушы ди-
ректор;

40 000 теңге мөлшерінде көтермелеу 
төлеумен

 «Кадр қызметкері» атағы берілді:

Кенжегалиева Лаззат Каламовна 
- МӨТКӨ техникалық азот өндіру 
қондырғысының ауа бөлу аппаратшысы;

Даулетов Ерболат Сулейменович 
- МӨТКӨ сутек өндіру жəне тазар-
ту қондырғысының технологиялық 
сорғылар машинисті (МТӨК);  

Деккерт Александр Александро-
вич - МӨТКӨ техникалық азот өндіру 
қондырғысының технологиялық ком-
прессорлар машинисті; 

Яшкова Марина Геннадиевна - МТӨӨ 
операциялық үйлестірушісі;  

Хамицкий Дмитрий Юрьевич - ХКӨ 
каталитикалық риформингі (CCR) 
технологиялық қондырғысы операторы;

Джантлекова Айгуль Нагимовна - 
МӨжТ жөнелту учаскесінің бастығы;

Ермуханова Айгуль Убиштаевна 
- МӨжТ автоматтық тактілік құю 

қондырғысының (АТҚҚ) технологиялық 
қондырғы операторы;  

Полынин Александр Владимирович - 
МӨжТ диспетчері;

Маров Михаил Александрович - 
КжКӨ БКҚ технологиялық қондырғы 
операторы; 

Куангалиев Абай Кибратович - КжКӨ 
БКҚ технологиялық қондырғы опера-

торы;
Байменов Бекболат Борисович - 

ЖжЭЭӨ қазандық цехының аға опе-
раторы; 

Жумагалиев Марат - ЖжЭЭӨ бу-
күш шаруашылығының жылу желілері 
құрылыстарына қызмет көрсету 
жөніндегі слесарі;  

Сарсенгалиева Гюльнара Мухамбе-
товна  - «ЗОЛ» СО бастығының өндіріс 
жөніндегі орынбасары; 

Ким Валерия Ефрионовна - бақылау 
зертханасының химиялық талдау зерт-
ханашысы;

Кайрлиев Ибрайым Адилханович - 
техникалық бөлім бастығы;

Гумаров Сабргали Касайнович - бас 
механик бөлімінің жетекші инженері 
(күрделі жөндеуді жоспарлаушы);

Касанов Нариман Бисенбаевич - 
өндірістік бөлім бастығы;

Ломакина Елена Геннадьевна - 
бюджеттік жəне экономикалық жо-
спарлау бөлімінің  ҚЭҮ жөніндегі бөлім 
бастығының орынбасары;  

Достанова Гулнара Нурсултановна - 
еңбекті ұйымдастыру жəне еңбекке ақы 
төлеу бөлімінің бастығы;

30 000 теңге мөлшерінде көтермелеу 
төлеумен зауыттың 

«Құрмет тақтасына» енгізілді:

Мукашев Марат Галимжанович - 
МӨТКӨ БДГТ құрамдастырылған 
қондырғысының технологиялық 
қондырғы операторы;  

Мирманов Шокан Умиткалиевич 
- МӨТКӨ БДГТ құрамдастырылған 
қондырғысының технологиялық 
сорғылар машинисті;

Черкешбаев Данияр Мухтарович 
- МТӨӨ операциялық үйлестірушісі 
(аға);

Казанбеков Азамат Рафикулы - 
МТӨӨ БДГТ-2 құрамдастырылған 
қондырғысының технологиялық 
қондырғы операторы;

Рашев Шаттық Сəбитұлы - ХКӨ 
каталитикалық риформингі (CCR) 
технологиялық қондырғысы операторы;   

Тауманов Ринат Бисенбайулы - 
ХКӨ хош иісті көмірсутектер өндіру 

жөніндегі технологиялық қондырғы 
операторы;

Тажибаев Жолжан Джумагазиевич - 
МӨжТ N42 сорғы станциясының тауар 
операторы;

Наумкин Олег Александрович - 
МӨжТ хош иісті көмірсутектерді сақтау 
резервуарлық паркінің тауарлық опе-
раторы;   

Сабрасов Кайдар Русланович - КжКӨ 
күкірт өндіру жөніндегі технологиялық 
қондырғы операторы;

Жарбусинов Бауыржан Аманкосович 
- КЖКӨ БКҚ технологиялық қондырғы 
операторы;

Вишенин Дмитрий Георгиевич 
- ЖжЭЭӨ суды химиялық тазарту 
цехының химиялық реагенттерді дай-
ындау аппаратшысы;

Жумагалиев Берекет Нарынбаевич 
- ЖжЭЭӨ қазандық цехының аға опе-
раторы;

Латышева Нина Николаевна - «ЗОЛ» 
СО мұнай жəне мұнай өнімдері 
зертханасының химиялық талдау зерт-
ханашысы;

Бисемалиева Дианна Маскаровна - 
«ЗОЛ» СО мұнай жəне мұнай өнімдері 
зертханасының химиялық талдау зерт-
ханашысы;

Сеиткалиев Арман Андиржанович - 
оңтайлы жоспарлау бөлімінің бастығы;

Абдиева Салтанат Тынышбековна 
- бухгалтерияның бас бухгалтерінің 
бірінші орынбасары;

30 000 теңге мөлшерінде көтермелеу 
төлеумен зауыттың «Құрмет 

кітабына» енгізілді:

Мендигалиев Исатай Канатович - 
МӨТКӨ ЭЛТҚ-АВТ технологиялық 
қондырғы операторы;

Константинов Виктор Владимирович 

ЕҢБЕК  ЕРЛЕРІ
Биылғы жыл Атырау мұнай өңдеу зауыты үшін маңызды әрі қуанышқа толы жыл. 

Елімізге төнген қауіп-қатерге қарамастан зауыт өзінің мықтылығын дәлелдеп, алға 
қарай қадам басып келеді. 1945 жылы алғаш ірге тасы қаланған кәсіпорын 75 жылдығын 
тойламақшы. «Мұнай-газ кешені қызметкерлерінің күні» кәсіби мерекесіне орай «АМӨЗ» 
ЖШС ұжымына біржолғы сыйлықақы беру және қызметкерлерін марапаттау туралы 
бұйрыққа қол қойылып, бір топ қызметкерлер марапатқа ие  болды. 
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- МӨТКӨ БДГТ құрамдастырылған 
қондырғысының технологиялық 
қондырғы операторы;  

Бердиев Ермек Муратович - МТӨӨ 
операциялық үйлестірушісі (аға);

Кизатов Абылайхан Тлекович - ХКӨ 
каталитикалық риформингі (CCR) 
технологиялық қондырғысы операторы;

Мендигалиев Айбек Акынбекович 
- МӨжТ автоматтық тактілік құю 
қондырғысының (АТҚҚ) эстакада опе-
раторы;

Лукпанова Роза Джардемгалиев-
на - МӨжТ мұнай өнімдерін жөнелту 
учаскесінің есепке алу жөніндегі опе-
раторы;

Куангалиев Ерлан Абаевич - КжКӨ 
мұнай коксын қыздыру технологиялық 
қондырғысы операторы;  

Шарипов Ренат Амангельдие-
вич - КжКӨ күкірт өндіру жөніндегі 
технологиялық қондырғы операторы;

Джумакулов Гайни Есембергено-
вич - ЖжЭЭӨ ауа-компрессорлық 
қондырғысының компрессорлық 
қондырғы машинисті;

Космурзиев Бауыржан Тулебайулы - 
ЖжЭЭӨ ауысым бастығы;

Гусманова Акмарал Турешовна - 
«ЗОЛ» СО бастығының сапа жөніндегі 
орынбасары;  

Курмашева Гульшат Канатовна - 
мұнай өнімдерін жөнелту, тасымалдау 
жəне өңдеуге берушілермен жұмыс 
бөлімінің жетекші инженері;

Тулеуов Жасулан Наурызбаевич - 
мұнай өңдеу жəне күкіртсіздендіру 
үдерістері жөніндегі басқарушы ди-
ректор;

25 000 теңге мөлшерінде көтермелеу 
төлеумен

Құрмет грамотасы берілді:   

Макуов Исатай Есенгельдиевич 
-  МӨТКӨ БДГТ құрамдастырылған 
қондырғысының технологиялық 
қондырғы операторы;

Кубентаев Аманжол Елемесович 
- МӨТКӨ БДГТ құрамдастырылған 
қондырғысының технологиялық 
қондырғы операторы; 

Жангирбай Сəулет Спанұлы - МӨТКӨ 
АТ-2 технологиялық қондырғы опера-
торы;

Нсанбаеву Берику Багитжановичу 
- МТӨӨ айналмалы сумен жабдықтау 
блогының аппаратшысы;

О вч а р о в  А л е к с е й  А л е к с е е -
вич -  МТӨӨ СКГ олигомериза-
циялау, күкіртсіздендіру жəне ГФ 
технологиялық сорғылар машинисті;  

Ужангалиев Асланбек Мухамбеткали-
евич -  МТӨӨ каталитикалық крекинг 
нафтасын селективті сутектендіру 
технологиялық қондырғысы операторы; 

Муханбетов Нысан Куанышулы - 
ХКӨ каталитикалық риформингі (CCR) 
технологиялық қондырғысы операторы;   

Халихов Ильяс Адилханович - 
ХКӨ хош иісті көмірсутектер өндіру 
жөніндегі технологиялық қондырғы 
операторы;

Жылкышиев Бауыржан Ергенбаевич 
- ХКӨ каталитикалық риформингі, бен-
золды гидротазарту жəне сутектендіру 
технологиялық қондырғысы операторы;  

Альжанова Эльмира Максутовна - 
МӨжТ хош иісті көмірсутектерді құю 
эстакадасының есепке алу жөніндегі 
операторы;  

Батанов Талгат Кажмуратович - 
МӨжТ мұнайды құйып алу жəне мұнай 
өнімдерін құю эстакадасының опера-
торы;

Батыров Ражиден Зиналиденович 
- МӨжТ шикізат паркінің тауар опе-

раторы;
Купбергенов Нурбол Нигметуллаевич 

- КжКӨ күкірт өндіру құрамдастырылған 
қондырғысының технологиялық 
сорғылар машинисті;

Му с и н  Ка н ат  Е с бул ато в и ч  - 
КжКӨ аминдік тазарту блогының 
технологиялық қондырғы операторы;

Литвинов Александр Анатольевич 
- ЖжЭЭӨ турбиналық цехының бу 
турбиналары машинисті;

Тулегенов Женис Доскабылович - 
ЖжЭЭӨ электр цехын басқарудың бас 
қалқанының электр монтері; 

Жұмабеков Асылхан Асылбекұлы - 
«ЗОЛ» СО инженері;

Бигалиев Батыргали Аккалиевич  - 
корпоративтік қауіпсіздік бөлімінің 
бастығы;

Кокорев Никита Владимирович - бас 
механик бөлімінің жетекші инженері 
(күрделі жөндеуді жоспарлаушы);

Мырзагазиева Жулдыз Ждагатов-
на - орталық аппараттың сатып алуды 
ұйымдастыру бөлімі бастығының орын-
басарына;

20 000 теңге мөлшерінде 
көтермелеуді төлеумен 
Алғыс жарияланды:  

Гу щ и н  Д м и т р и й  О л е го в и ч  - 
МӨТКӨ сутек өндіру жəне тазар-
ту қондырғысының технологиялық 
қондырғы операторы;

Горячкин Артем Михайлович - 
МӨТКӨ ЭЛТҚ-АВТ технологиялық 
қондырғы операторы;

Сағынов Жандос Асқарұлы - МӨТКӨ 
АТ-2 технологиялық қондырғы опера-
торы;  

Тажга лиев  Макс ат  Берниязу-
лы - МТӨӨ каталитикалық крекинг 
технологиялық қондырғысы операторы;

Федоров Герман Александрович 
- МТӨӨ каталитикалық крекинг 
технологиялық қондырғысы операторы;

С а н а й  Е р сул т а н  С а н д и бе ку -
лы -  МТӨӨ СКГ олигомериза-

циялау, күкіртсіздендіру жəне ГФ 
технологиялық қондырғысы операторы;  

Арыстанбек Айдын Арыстанбекұлы 
- ХКӨ хош иісті көмірсутектер өндіру 
жөніндегі технологиялық қондырғы 
операторы;

Елемесов Еламан Рустемұлы - 
ХКӨ ТАМЭ өндіру технологиялық 
қондырғысы операторы;   

Утеков Руслан Лукпанович - МӨжТ 
хош иіст і  көмірсутектерді  құю 
эстакадасының операторы;   

Аймуратов Багитжан Аманжанович - 
МӨжТ N42 сорғы станциясының тауар 
операторы; 

Сертаев Артур Атабаевич - КжКӨ 
күкірт өндіру құрамдастырылған 

қондырғысының технологиялық 
қондырғы операторы;

Асет Мейрлан Асетулы - КжКӨ 
мұнай коксын қыздыру технологиялық 
қондырғысы операторы;  

Бекмагамбетов Даурен Гарифулла-
евич - ЖжЭЭӨ турбина цехының бу 
турбиналары машинисті;  

Кунгалиев Калу - ЖжЭЭӨ суды 
химиялық тазарту цехының химиялық 
талдау зертханашысы;  

Есенгелдина Айкуркем Болатовна - 
«ЗОЛ» СО мұнай жəне мұнай өнімдері 
зертханасының химиялық талдау зерт-
ханашысы;

Д ү й с е н б е к о в а  А н а р г ү л 
Абдыхамитқызы - «ЗОЛ» СО санитарлық-
өнеркəсіптік зертханасының химиялық 
талдау зертханашысы;

Бимагамбетова Динара Жумагали-
евна - техникалық бөлімнің жетекші 
инженері;

Наукенов Меирбек Жусупбекович - 
жабдықтың механикалық тұтастығын 
қамтамасыз ету бөлімінің бастығы;

Салипова Зарина Кайриденкызы - 

корпоративтік қаржыландыру бөлімі 
бастығының орынбасары;

Мендебаев Тимур Алматович - эко-
номика жəне қаржы департаментінің 
директоры;

30 000 теңге мөлшерінде ақшалай 
сыйлықақымен көтермеленіп, 

келесі атақ берілді:  
«Үздік өндіріс бастығы»

Ермышев Аскар Рыспаевич -  МӨТК 
өндірісінің бастығы;

«Үздік қондырғы бастығы»
Ислямов Абат Максутович - МТӨӨ 

каталитикалық крекинг нафта-
сын селективті сутектендіру 
қондырғысының бастығы;

«Үздік өндіріс механигі»
Дик Дмитрий Сергеевич - бас механик 
бөлімінің жетекші инженері (күрделі 

жөндеуді жоспарлаушы); 

«Үздік қондырғы механигі»
Горшков Дмитрий Николаевич - 

МТӨӨ жетекші инженер-механигі;

«Үздік бөлім бастығы»
Кистаубаев Кабдрахим Нуртусович 
- қоршаған ортаны қорғау бөлімінің 

бастығы.

МАРАПАТТАЛДЫ
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Газет редакциясы жарнама 
материалдары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

Марат Ихласов. Зауыттың мердігер 
мекемелерінің бірінде 17 жыл қызмет 
еткен жан да бүгін марапатталған болатын:

«2003 жылдан бері түрлі лауазымдарда 
болдым. Қазіргі таңда бұрынғы 8 цех 
қазіргі «Enertek» ЖШС қызметкерімін. 
Президенттің жарлығымен тағайындалған 
марапатқа ие  болғаныма іштей риза бол-
дым. Демек еңбегімнің еш кетпегені деп 
түсіндім. Қобалжу да болды. Зауыттан 
төрт адамды қала əкімі құттықтады, соның 
бірі мен болдым», - дейді қуанып.

Биылғы жылы зауыт  өз ін ің  75 
жылдық мерейтойын тойламақшы. 
Конституциямызға да 25 жыл.  Сынаққа 
толы жыл болса да мерекеге толы атаулы 
жыл болатындығына зауыттықтар сенімді. 

Арайлым Қабдешова

«Все вы знаете,  какой урон 
здоровью людей нанесла корона-
вирусная инфекция. Поэтому мы 
решили оснастить  наш медцентр   
таким нужным оборудованием, 
тем более  что  угроза COVID-19 
еще существует. К тому же,   это было 
пожелание и самих медиков. Главное, 
чтобы работники нашего завода были 
здоровыми и успешно трудились», - 
сказал лидер заводского профсоюза 
Г.Амантурлин. 

Заведующая медицинским центром 
Г. Аубекерова в свою очередь выразила 
признательность профсоюзной органи-
зации АНПЗ. По словам руководителя 
лечебного учреждения, портативные  
аппараты ИВЛ  удобные в применении,  
имеют 4-хкилограммовые кислородные 
баллоны. Один из   аппаратов  будет 

установлен в зоне изоляции, а другой – в 
реанимобиле. 

Затем председатель Отраслевого 
профессионального союза химической, 
нефтехимической и родственных от-
раслей промышленности К.Примкулов  
ознакомился с деятельностью меди-
цинского центра и дал высокую оценку 
работе руководства и профсоюза завода 
по созданию условий труда для заводчан 
и охране их здоровья. 

После К.Примкулов и председатель 
профсоюзной организации ТОО «СП 
«CASPI BITUM» А.Урисбаев посетили 
заводской музей.

Лидер заводского профсоюза пожелал 
всем ветеранам, внесшим значительный 
вклад в развитие Атырауского НПЗ креп-
кого здоровья, семейного благополучия, 
долгих лет жизни и вручил каждому из 
них медаль «Еңбек ардагері» Мини-
стерства энергетики РК, смарт-браслет 
и  денежную сумму в размере 100 тысяч 
тенге. В числе награжденных Г.Яшков, 
В.Черенков, Р.Абузьяров, А.Бризгунов, 
А . Д е н и с е н ко ,  К . Ме н д и г а л и е в , 
Т.Джулдасов, А.Калмыков, В.Чеснаков, 
В.Забродин, Т.Бекесов, А.Ульченков, К. 
Альменов, В.Тарабрин, М. Абулхатаева, 
Б.Утарбаев, В.Сердюк, А.Шатилов, 
Б.Избасаров, Г.Шашина.   Трудовой стаж 
каждого из них на АНПЗ составляет 43 
года и выше.  

Согласно данным на 1 июля 2020 
года  в обществе пенсионеров ТОО 
«АНПЗ» числится  653 человека.  277 
из них имеют стаж работы на заводе 25 
лет и больше. И если раньше  медали  
«Еңбек ардагері» ежегодно   удостаи-

вались один, максимум два ветерана, 
то в этом году,   в связи  с  празднова-
нием 75-летия  завода,  председатель 
филиала ОО «ОПСРХН и РОП» в  ТОО 
АНПЗ  Г. Амантурлин обратился в  От-
раслевой профсоюз с ходатайством об 
увеличении количества награждаемых. 
Министерство энергетики поддержало 
предложение председателя заводской 
профосюзной организации и было 
принято решение о награждении 20 
ветеранов завода.  Но собрать их 
всех  вместе с коллективом завода  не 
представилось возможным из-за    су-
ществующих ограничительных мер в 
связи с COVID19,  поэтому ветеранов  
награждали  отдельно, группами, по 
10 человек.  

Кроме этого, профсоюзная органи-
зация в честь  юбилея  завода  сделала 
подарок в виде  смарт-браслета всем 653 
пенсионерам и 764 работникам завода, 
членам профсоюзной организации, про-
работавшим на заводе 10 и более лет.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

ПОДАРОК МЕДИЦИНСКОМУ 
ЦЕНТРУ 

  В честь 75-летия профсоюзная организация ТОО «АНПЗ»  
преподнесла в дар заводскому  медицинскому центру два 
аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Нужный 
и необходимый  подарок вручили медикам председатель 
Отраслевого профессионального союза химической, 
нефтехимической и родственных отраслей промышленности 
Керим Примкулов и председатель профсоюзной организации 
Атырауского НПЗ Галимжан Амантурлин. 

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ВЕТЕРАНОВ

В канун празднования 75-летия  Атырауского НПЗ в 
профсоюзной организации завода состоялось чествование 
ветеранов завода.  Собравшихся с юбилейной датой,  а также 
с Днем работников нефтегазового комплекса поздравил 
председатель филиала ОО «ОПСРХН и РОП»  в ТОО «АНПЗ»  
Галимжан Амантурлин. 

СЫЙ-СИЯПАТ

ҚҰРМЕТТІ МАРАПАТ
«Конституцияның үстемдігін қамтамасыз етуге, Қазақстанның конституциялық негіздерінің 
қалыптасуы мен дамуына, адамның және азаматтың конституциялық құқықтары мен 
бостандықтарын қорғауға елеулі үлес қосқан Қазақстан азаматтары мен шетел азаматтарын 
көтермелеу мақсатында, сондай-ақ Конституцияның 25 жылдығы құрметіне» Қазақстан 
Конституциясына 25 жыл «мерекелік медалі тағайындалсын», – делінген Президент 
Жарлығында. Соған сәйкес біздің елімізде Конституция қабылданғанына 25 жыл толуына орай 
мерейтойлық медаль ұсынылған  болатын.

Бүгінде аталмыш төсбелгілерге зауыт 
қызметкерлері де ие болып отыр.  Об-
лыс əкімі Махамбет Досмұхамбетов 
мерейтойлық медальді Гүлшат Бегиева 
мен Қалилаш Джумашеваға өз қолымен 
табыс етіп, қызметтеріне сəттілік пен 
өрлеу тіледі. Сонымен қатар Атырау 
қаласы əкімі Қайрат Оразбаев Ата 
заңымыздың 25 жылдық төсбелгісімен 
Сергей Ибрагимов, Серік Медеев, Жана-
лы Сүйінғалиев  жəне Марат Ихласовты 
марапаттады.   

Осындай қуанышты күні  Атырау 
мұнай өңдеу зауытының жылу электр 
стансасының аға операторы Қалилаш 
Джумашева өз ойымен бөлісті:

«Ең алғаш зауытта бу қазандарының 
машишисі болып қызметімді бастаған 
болатынмын. Биыл 37 жыл болды. 
Еңбегіміз еленіп, марапатқа ие болып жа-
тырмын. Өте қуаныштымын. Мен үшін 
күтпеген əрі тосыннан сый болды. Бұрын 

салқын қазандардың қасында отырып, 
барлығын қолмен жасайтынбыз. Қазір 
барлығы автоматтандырылған. Қыста 
жылы, жазда желдеткіші бар салқын 
бөлмеде отырамыз. Өте ыңғайлы. За-
уыт басшылығына ризашылығымды 
білдіре отырып, кейінгі жас буынға 
қызметте адал еңбек етіп, жемісін жеп, 
өңдеген өнімдері сапалы бола берсін деп 
тілеймін», - деп ақ тілегін жаудырды.

«Зауыттан осы уақытқа дейін түрлі 
марапатқа ие болсам да облыс əкімінен 
алғашқы сыйлығым. Мұнай өнімдерін 
өндіру жəне тасымалдау қондырғысында 
40 жыл қызмет еттім. Алғаш оператор 
болдым, қазіргі таңда машинст мама-
нымын.  Осының барлығы зауыттың 
арқасы. Кəсіпорынымыз өркендей 
берсін», - дейді тағы бір кейіпкеріміз 
Гүлшат Бегиева.

Біз, ортақ тарихи тағдыр біріктірген 
Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерінде 

мемлекеттілік құра отырып, өзімізді 
еркіндік, теңдік жəне татулық мұраттарына 
берілген бейбітшіл азаматтық қоғам 
деп ұғына отырып,  дүниежүзілік 
қоғамдастықта лайықты орын алуды тілей 
отырып, қазіргі жəне болашақ ұрпақтар 
алдындағы жоғары жауапкершілігімізді 

с е з і н е  о т ы р ы п , 
өзіміздің егемендік 
қ ұ қ ы ғ ы м ы з д ы 
негізге ала отырып 
осы Конституцияны 
қабылдаған елміз 
сондықтан Консти-
туцияны құрметтеу 
оны ұлықтау біздің 
басты парызымыз.

Сонымен қатар 
қала əкімі Қайрат 
Оразбаевтың сый 
құрметіне ие болған 
ж а н д а рд ы ң  б і р і 


