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Бұл кәсіподақ қозғалысын насихаттауға бағытталған, азаматтық қоғамдағы 
кәсіподақтардың рөлін нығайтуға және дамытуға ықпал ететін барлық еңбек 
адамдарының мерекесі.

Кәсіподақтардың басты мақсаты - қызметкерлердің құқықтарын 
қорғау, жұмыс берушімен өзара қарым-қатынастағы олардың әлеуметтік-
экономикалық жағдайын жақсарту. Бұл тұрғыда «АМӨЗ» ЖШС кәсіподақ 
ұйымы бірнеше жылдар бойы мұнай өңдеу өнеркәсібіндегі жетекші 
ұйымдардың бірі болып саналады. Бүгінде біздің қатарымызда зауыт 
жұмысшылары ғана емес, бірқатар мердігер ұйымдар да бар, бұл сенім мен 
ынтымақтастықтың дәлелі.

Біз өз тарапымыздан қызметкерлердің қауіпсіз еңбек жағдайларының 
жасалуы, еңбек және кәсіби құқықтарының қорғалуы, әлеуметтік 
кепілдіктермен қамтамасыз етілуі үшін барлық күш-жігерімізді жұмсаймыз. 
Статистика көрсетіп отырғандай, адам капиталына аса мән берілетін 
кәсіпорындарда кәсіподақты басқарушыны өзімен тең серіктес көретін болса, 
жақсы еңбек атмосферасы болады, сәйкесінше өндірістік көрсеткіштер де 
өседі.

Сонымен қатар, біз ардагерлерге де қамқорлық жасаймыз. Мәселен, 
зауыт зейнеткерлерін әлеуметтік қолдау мақсатында 2019-2021 жылдардағы 
ұжымдық шартқа қосымша 4 тармақ енгізілді.

Біздің болашаққа бағытымыз өзгеріссіз қалады: әлеуметтік тұрақтылық 
және әр қызметкердің әл-ауқаты!

Осы атаулы күні барлығымызға зор денсаулық, табыс және жаңа еңбек 
жетістіктерін тілеймін!  

«АМӨЗ» ЖШС 
кəсіподақ ұйымының                               
төрағасы                                                        Ғалымжан АМАНТУРЛИН

Это праздник всех людей труда, направленный на пропаганду 
профсоюзного движения, способствующий укреплению и развитию роли 
профсоюзов в гражданском обществе. 

Главная цель профсоюзов - это защита прав работников, улучшение их 
социально-экономического положения во взаимоотношениях с работодателем. 
И в этом плане профсоюзная организация ТОО «АНПЗ» на протяжении ряда 
лет считается одной из ведущих в нефтеперерабатывающей промышленности.  
Сегодня в наших сплоченных рядах не только работники завода, но и ряда 
подрядных организаций, вышедших в аутсорсинг, что свидетельствует о их 
доверии и солидарности.   

Мы со своей стороны прикладываем все усилия для того, чтобы работнику 
были созданы безопасные условия труда, защищены его   трудовые и 
профессиональные права, обеспечены социальные гарантии. Ведь как 
свидетельствует статистика, на предприятии, где вкладывают в человеческий 
капитал, а в лице профсоюза видят равного партнера, имеет месту быть 
хорошая трудовая атмосфера, соответственно, растут и производственные 
показатели.    

Наряду с этим, мы заботимся и о наших ветеранах. Так, в целях социальной 
поддержки пенсионеров завода в Коллективный договор 2019-2021 годов 
были внесены дополнительно 4 пункта. 

Наш курс на будущее остается прежним: социальная стабильность и 
благополучие каждого работника!

В этот знаменательный день я желаю всем нам крепкого здоровья, успехов 
и новых трудовых достижений!  

Председатель 
профсоюзной организации 
ТОО «АНПЗ                                                  Галимжан АМАНТУРЛИН

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ И ВЕТЕРАНЫ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПРОФСОЮЗОВ КАЗАХСТАНА!

ҚҰРМЕТТІ ЗАУЫТТЫҚТАР ЖӘНЕ АРДАГЕРЛЕР!

СІЗДЕРДІ ҚАЗАҚСТАН КӘСІПОДАҚТАРЫ КҮНІМЕН 
ҚҰТТЫҚТАЙМЫН!

ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ ÊӘÑІÏÎÄÀҚÒÀÐÛ ÊҮÍІÌÅÍҚÀÇÀҚÑÒÀÍ ÊӘÑІÏÎÄÀҚÒÀÐÛ ÊҮÍІÌÅÍ
Ñ ÄÍÅÌ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ!Ñ ÄÍÅÌ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ!
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РЕПОРТАЖ

ЭКОЛОГИЯ

Әр қызметкердің мойнына артылған 
жауапкершілікке толы жұмысынан 
бас алар жағдайлары жоқ. Құрылыс 
жұмыстарымен таныса жүріп, 
қазіргі таңда қандай жұмыстар 
жүргізіліп жатырғандығын білгіміз 
келіп, мердігер ұйымның менеджері 
Ақылбек Әмірғалиевке жолықтық:

«Қазіргі таңда жерді қазып, 
шұңқырлап, арматурлап, бетондау 
жұмыстары жүргізілуде. Кейін 
сәйкесінше кострукциялау 
басталады. Көріп тұрғандарыңыздай 
трансформаторлық қосалқы станция, 
көбікті өшіру блогы дайын тұр. Құрал-
жабдықтар келіп түсті, бір айдың 
көлемінде монтаждау жұмыстарын 

В мероприятии приняли участие: 
специалисты ИЦ «ЦЗЛ», аккредито-
ванного по стандарту ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019 с применением газоана-
лизатора ГАНК-4, имеющего действу-
ющий сертификат поверки (№RH-09-
4221793); представители филиала РГП 
«Казгидромет» по Атырауской обла-
сти, сотрудники контрольно-аналити-
ческого отдела департамента экологии 
по Атырауской области, департамента 
санитарно-эпидемиологического кон-
троля Атырауской области с собствен-
ными газоанализаторами ГАНК-4, ра-
ботники отдела охраны окружающей 
среды, производственного и техниче-
ского отделов, отдела БиОТ  АНПЗ, 
СМИ, представители городской обще-
ственности.

Пробы атмосферного воздуха отби-
рались из следующих точек:

1. разделительная дамба на полях 
испарения между городской частью и 
частью ТОО «АНПЗ»;

2. на канале нормативно-очищенных 
стоков АНПЗ;

3. на городской части полей испаре-
ния (КНС-33, СМП);

ЧИСТЫЙ ЛИ ВОЗДУХ ВОКРУГ ЗАВОДА?  

«NSS» ЖШС мердігер мекемесі айналысып жатырған құрылыс 
жұмыстарымен редакция мүшелері танысып қайтқан болатын. 
Оңтүстік-шығыстан соққан жел механикалық тазарту 
құрылысының жұмыстарын реттеуге еш кедергі келтіріп тұрған 
жоқ. Таңертеңгі сағат 9:30 дар шамасы, ауа-райы шаңды дауыл 
болып тұр.

Бұл алаңда 40 жұмысшы қызмет 
етуде. Оның 30-ы күндізгі, 10-ы 
түнгі ауысым бойынша. Жалпы 
140-150 қызметкердің механикалық 
тазарту құрылысына ат салысып 
жатырғандығын тілге тиек етті 
мердігер мекеме менеджері.

Және де түрлі техникалардың 
қызметін байқауға болады. Ақылбек 
Әмірғалиев техникамен жұмыс кезінде 
ешқандай мәселенің жоқ екендігін, 
қажет болған жағдайда кез-келген 
техникамен жұмыс жасау мүмкіндігі 
қарастырылғандығын айтады.

Бүгінде  құрылыс жұмыстарының 
қалдықтарды сусыздандыру блогы 
– 54%-ға, мұнай қалдықтарының 
резервуарлары 68 %-ға, алдын ала 
тазалау блогының құм тұтқышымен 
біріктірілген тұнба 84 %-ға, 1 сорғы 79 
%-ға, 2 сорғы 86 %-ға аяқталды. МТҚ 
1 кезеңі 2022 жылдың наурыз айында  
аяқталатындығын айтады мамандар. 

Сонымен қатар «NSS» ЖШС 
мамандары екінші кезеңнің бастапқы 
жұмыстарын бастап кеткендіктерін 
де жасырған жоқ. Себебі, уақыт 
оздырмай барлық жұмыстарды қатар 
жасауды жөн көрген.

Арайлым ҚАБДЕШОВА
Суретке түсірген: 

Данияр МУХАМБЕТОВ, 
Райымбек ЖƏНІБЕКОВ

МЕХАНИКАЛЫҚ ТАЗАРТУ ҚҰРЫЛЫСТАРЫ МЕХАНИКАЛЫҚ ТАЗАРТУ ҚҰРЫЛЫСТАРЫ 

16 сентября 2021 года с 02.00 до 05.30 на территории полей испарения «Тухлая балка», и за 
санитарно-защитной зоной завода (СЗЗ) были проведены инструментальные исследования 
качества атмосферного воздуха. Поводом стали жалобы населения Атырау в социальных сетях на 
выбросы предприятия, которые, по мнению горожан, производятся в ночное время и негативно 
влияют на самочувствие.

4. за границами СЗЗ АНПЗ, по доро-
ге на Алгабас. 

Все замеры проводились открыто в 
присутствии участников выезда. Так, 
замеры, произведенные ЦЗЛ, показали 
следующие значения по концентрации 
в воздухе H2S (сероводорода):

1. поля испарения (4 сектор) - 0,0004 
мг/м3;

2. канал нормативно-очищенных сто-
ков - 0,279 мг/м3. 

Необходимо отметить, что отбор 
производился непосредственно вбли-
зи от канала, расположенного внутри 
СЗЗ завода, где данная концентрация 
сероводорода допустима, так как эта 
зона промышленная, и до границы СЗЗ 
рассеивается до установленной нормы 

ПДК 0,008 мг/м3. У АНПЗ имеется 
утвержденная госорганами СЗЗ, 

на которой размещены эко-
логические посты, ведущие 
круглосуточный мониторинг 

содержания загрязняющих ве-
ществ, в том числе сероводорода. 

В указанный период превышений 
норм ПДК сероводорода на границе 
СЗЗ не было. 
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ҚЫЗУ ЖҰМЫС БАРЫСЫНДАҚЫЗУ ЖҰМЫС БАРЫСЫНДА

3. городская часть полей испарения 
КНС-33 (СМП) - 0,047 мг/м3;

4. дорога на Алгабас за АНПЗ - 0,000 
мг/м3.

Схожие значения показали и газоана-
лизаторы РГП «Казгидромет», депар-
таментов СЭС и экологии Атырауской 
области. Таким образом превышений 
предельно-допустимых концентраций 
сероводорода со стороны АНПЗ в воз-
духе не выявлено.

Отметим, что АНПЗ работает на за-
данном технологическом режиме без 
сбоя, с производством всей линейки 
продукции. Кроме того, завод не имеет 
технической возможности накапливать 
технологические газы для их последу-
ющего сброса в атмосферу в опреде-
ленное время суток. Сбросы на факел 
могут случаться при сдувках, пред-
усмотренных технологическим регла-
ментом на производство, при пуске, 
наладке и остановке технологических 
объектов в любое время суток, так как 
предприятие работает в непрерывном 
режиме. 

Подобные исследования качества ат-
мосферного воздуха АНПЗ планирует 
проводить регулярно в дневное вре-
мя с привлечением общественности. 
График выездов будет опубликован на 
официальных страницах АНПЗ в соци-
альных сетях.

Отдел охраны окружающей среды
Отдел по связям с общественностью

бастаймыз. Осы жұмыстармен қатар 
іргетас блоктарын дайындауды бастап 
жатырмыз. Олар алаңаралық құбыр 
желілерін монтаждауға арналған. 
Бұл жерлерде құбыржелілері 
көп өтеді, сондықтан өте күрделі 
жүйе болып саналады. Сонымен 
бірге эстакадаға арналған іргетас 
блоктарын дайындау үстіндеміз, 
өйткені бізде барлық желілер 
эстакадалар арқылы өтеді. Өйткені 
салқын түсіп келе жатырғандықтан, 
қысқа уақытта барлық жұмыстарды 
аяқтап, монтаждау жұмысына кірісуге 
қамданып отырмыз».

Фото Данияра МУХАМБЕТОВА
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-День труда учрежден в рамках ре-
ализации идеи по формированию Об-
щества всеобщего труда. Главная цель 
праздника - это пропаганда рабочих 
профессий, чествование трудовых ди-
настий и повышение авторитета че-
ловека труда, - сказала заместитель 
председателя профсоюзной органи-
зации завода, председатель ППО Nur 
Otan Бакыт Отебалы. - Соблюдая все 
карантинные меры мы провели кон-
курс среди заводчан на знание правил 
безопасности и охраны труда, так как 
труд должен быть в первую очередь 
безопасным. Стоит отметить, что ра-
ботники приняли в нем активное уча-
стие, тем самым продемонстрировали 
свою приверженность к безопасному 

труду.  От имени нашей профсоюзной 
организации и ее председателя Галим-
жана Амантурлина поздравляю всех за-
водчан с Днем труда, желаю крепкого 
здоровья и успехов в работе. 

Конкурс был организован в три эта-
па. Первый этап - отборочный тур 
проводился непосредственно на рабо-

КОНКУРС

МЫ - ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД!
Профсоюзная организация ТОО «АНПЗ» 

совместно с производственным советом по 
ОТ и службой безопасности и охраны труда 24 
сентября провела конкурс, приуроченный ко 
Дню труда. Напомним, что эта дата учреждена 
Указом Первого Президента Казахстана и 
отмечается в последнее воскресенье сентября.

во главе с главным техническим руко-
водителем по ОТ-начальником служ-
бы безопасности и охраны труда ТОО 
«АНПЗ» Русланом Ильясовым.

- Данный конкурс стал очередной 
проверкой знаний правил безопас-
ности и охраны труда работников за-
вода. И тестирование показало, что 
производственный персонал хорошо 
знает требования по БиОТ. В частно-
сти, высокий уровень знаний проде-
монстрировали работники ИЦ «ЦЗЛ», 
установки каталитического крекинга и 
ПТиЭЭ, - отметил заместитель началь-
ника службы БиОТ Арман Димукашев. 
-Хочу выразить благодарность завод-
ской профсоюзной организации, кото-
рая выступила инициатором данного 
мероприятия и надеюсь, что оно ста-
нет традиционным, и будет проводится 
ежегодно. 

Третий тур конкурса состоялся 28 
сентября, по итогам которого были 
определены следующие призовые 
места: первое место получила лаборант 
химического анализа ИЦ «ЦЗЛ» Элеонора 
Орналиева, второе место - оператор УКК 
ПГПН Герман Федоров, третье место 
было присуждено оператору КУПС 
ПКиС Валерию Бочкову.

Чествование победителей состоится 
в преддверии Дня профсоюзов, отмеча-
емого в Казахстане 10 октября.                                                               

Индира САТЫЛГАНОВА,
Фото Данияра МУХАМБЕТОВА

Кешке жиналғандарды Атырау облы-
сының әкімі Махамбет Досмухамбетов 
құттықтап, мұнай-газ саласы қызмет-
керлерін марапаттады.

«Құрметті мұнай-газ саласының май-
талмандары, сіздерді мерекелеріңізбен 
құттықтаймын. Еліміздің дамуына зор 
үлес қосып, қара алтынды игерудегі 
еңбектеріңіз елене берсін. Мұнай өн-
діруден біз қазіргі таңда 14-ші орынға 
көтерілдік. Бүгінде мұнай 12 есеге, газ 
35 есеге артты. Сонымен бірге әлемге 
таралған пандемия кезінде де мұнай-
газ саласының көмегі бірқатар сезілді. 
Түрлі жобалар іске асуда. Соның бірі 
АМӨЗ іске асырып жатырған «Таза-
лық» жобасы», - деп атап өтті облыс 
басшысы. 

Іс-шараға Қазмұнайгаз ҰК басқарма 
басшысы Алик Айдарбаев, «ҚазМұнай-
Газ» ҰК» АҚ мұнай өндеу және марке-
тингі жөніндегі басқарушы директоры 
Данияр Тиесов және Атырау мұнай 
өңдеу зхауытының Бас директоры Ар-
ман Қайрденов және АМӨЗ кәсіподақ 
ұйымының төрағасы, мұнай-газ кешені 
ардагері Ғалымжан Амантурлин, қаты-
сты.

Өз кезегінде Қазмұнайгаз ҰК басқар-
ма басшысы Алик Айдарбаев та құт-
тықтау сөзін арнады.

ЖИЫН

МЕРЕКЕ АЯСЫНДАҒЫ МАРАПАТ
14 қыркүйекте Махамбет Өтемісұлы атындағы қазақ драма театрында мұнай-газ 
саласының қызметкерлері күніне орай мерекелік жиын өтті. Онда еңбектері елеулі 
мұнайшылар ұлықталып, сала ардагерлеріне сыйлықтар таратылды. 

«Мұнай саласының ардагерлерін, 
қызметкерлерін кәсіби мерекмен құт-
тықтаймын. Қара алтынды игеруде 
жоғары нәтижелерге жетіп келеміз. 
Жаңа қарқынмен дамуды жалғастыру 
қажет. Қара алтынды дамытуға инве-
сторларды тартып, одан әрі өрлетуіміз 
қажет. Сол жолда аянбай еңбек ету 
үшін денсаулық, қажымас қайрат, кө-
теріңкі көңіл-күй тілеймін. Еліміз ты-
ныш, отбасымыз аман болсын», деді 
басқарма басшысы.

Марапатталған жандардың арасында 
Атырау мұнай өңдеу зауытының аро-
матикалық көмірсутектер өндірісінің 
технологиялық қондырғы операторы 

Бақберген Құмаров бар. Ол Атырау об-
лысы әкімінің алғыс хатына ие болды. 

Біз де алғыс хат иесінің ойын білуге 
тырысқан болатынбыз.

«Бұндай марапатқа ие боламын деп 
ойлаған жоқпын. Әрине, барлығы ең-
бекпен келген дүние. 15 жылға жуық 
мұнай саласында қызмет етіп келемін. 
Маған қоңырау шалып, шақырту алға-
нымда қатты қуанышты болдым. Ке-
удемді мақтаныш кернеді» , - деп сол 
кездегі көңіл-күйімен бөлісті.

Жиын соңы мерекелік концертке ұла-
сып, мұнай-газ саласының ардагерлері 
мен қызметкерлеріне әдемі кеш сыйлады.

Арайлым АЙМУРАТҚЫЗЫ

чих местах, в опера-
торных технологиче-
ских установок. В нем 
приняли участие 48 
работников ППНГО, 
ПГПН, ПГП, ПиТН, 
ПТиЭЭ, ПАУ, ПКиС, ИЦ «ЦЗЛ». Они 
проходили тестирование, состоящее из 
семи вопросов по БиОТ. 13 человек су-
мели правильно ответить на все вопро-
сы и пройти во второй этап конкурса. 

На втором этапе, который был орга-
низован в инженерном центре, вопро-
сы отличались не только сложностью, 
но и количеством, их было в два раза 
больше. По итогам второго тура 3 ра-
ботника, набравшие равное количество 
баллов - 90 из 100 возможных, прошли 

в заключительный этап конкурса. 
Остальные 10 участников, также пока-
завшие хорошие знания в области охра-
ны труда, промышленной и пожарной 
безопасности были награждены поощ-
рительными денежными призами. 

Знания производственного персона-
ла оценивала специальная комиссия 

КАДРОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ 

В организационную структуру ТОО «АНПЗ» 
внесены изменения и создан департамент произ-
водственного контроля. Приказом генерального 
директора №98к от 20 сентября 2021 года дирек-
тором департамента производственного контроля 
назначен Кадырбаев Серик 
Кабулдаевич. 

Образование: Казахский хи-
мико-технологический инсти-
тут. Специальность: химиче-
ская технологическая перера-
ботка нефти и газа. Квалифика-
ция: инженер-химик-технолог.

Трудовая деятельность: 
оператор 5 разряда цеха №1, 
инженер технадзора отдела 
главного механика ГНПЗ, нынешний ТОО «АНПЗ» 
(1976 - 1979 гг.); инженер по ОТиТБ; заместитель 
главного инженера по ОТиТБ; заместитель техниче-
ского директора по ОТиТБ; директор департамента 
экологии и ОТ; заместитель директора департамента 
экологии и ОТ; начальник отдела ТБиОТ ТОО «Пе-
тро Казахстан Ойл Продактс» (1979-2016гг.). 

  
Приказом генерального директора № 95-к от 

13.09.2021 года Бисекенов Серик Тыныштыкович 
назначен директором департамента закупок.

 Образование: высшее. 
Специальность: химическая 
технология топлива и углерод-
ных материалов. Квалифика-
ция: инженер-химик-технолог.  

Трудовая деятельность: 
слесарь 3 разряда объединен-
ной котельной УПЭН ПО «Тен-
гизнефтегаз» (1993-1994гг.); 
слесарь 4 разряда МГП 
«Жылу» ПРЭТ АО «Тенизму-

найгаз» (1994-1995гг.); ассистент офиса СП «Тенгиз-
шевройл» (1995г.); инженер, ведущий инженер отде-
ла ГСМ АО»Тенгизмунайгаз»(1996-1998гг.); инженер 
департамента маркетинга и материально-техническо-
го снабжения АО»Тенгизмунайгаз» (1998-1999гг.); 
заместитель директора КФ ООО»АБ-Консалтин-
г»(1999-2000гг.); главный менеджер группы коорди-
нации поставок ТОО «Прикаспийбурнефть-Казах-
стан»(2000-2002гг.);  инженер производственного 
отдела, заместитель начальника отдела маркетинга 
и мониторинга материально-технического обеспече-
ния ТОО «Бургылау»(2002-2003гг.); начальник ПСП 
ЗАО  «Северо-Западная трубопроводная компания 
«Мунай Тас»» (2003-2004гг.);  заместитель начальни-
ка по логистике и МТС УПТОиКО ПФ»Эмбамунай-
газ»(2007-2016гг.); директор департамента закупок 
и материально-технического снабжения АО»Кара-
жанбасмунай» (2016-2019гг.); директор департамен-
та по закупкам,  заместитель начальника отдела по 
отгрузке, транспортировке нефтепродуктов и работе 
с давальцами ТОО «АНПЗ» (2019-2020гг.); директор 
департамента закупок ТОО «ПНХЗ». 

Приказом генерального директора №97-к от 17 
сентября 2021 года руководителем службы управ-
ления рисками и внутреннего контроля - компла-
енс-офицером назначен Омаров Талгат Серикович.

Образование: Казахский го-
сударственный национальный 
университет им. Аль-Фараби, 
Институт сертифицированных 
финансовых менеджеров (Ан-
глия). Специальность: право-
ведение; сертифицированный 
профессиональный внутрен-
ний аудитор.

Трудовая деятельность с 
1995 по 2021 годы: оперуполномоченный Нацио-
нального центрального бюро Интерпола МВД, ГСК 
РК; начальник управления Службы охраны Прези-
дента РК; советник президента по безопасности АО 
«НК «КазМунайГаз»; советник генерального дирек-
тора филиала ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» в РК; ге-
неральный директор ТОО «Kazakhtelecom Industrial 
Enterprises Services»; главный специалист/операци-
онный менеджер ТОО «НСК «Казмортрансфлот»; 
представитель подрядной компании-операционный 
менеджер Blue Water Logistics UK LTD; советник 
Председателя Правления, комплаенс-офицер ТОО 
«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI).
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Газет редакциясы жарнама 
материалдары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Свой трудовой путь Сайын Жума-
баевич начал машинистом компрессо-
ров на Гурьевском химическом заводе. 
Тогда уже он получил навыки сменной 
работы. И поэтому, когда в 1984 году 
был принят слесарем на установку за-
медленного коксования Атырауского 
(тогда Гурьевского) НПЗ, сразу, без 
сложностей вник в рабочий процесс. 
Спустя небольшое время стал операто-
ром.  -Конечно, физически было тяже-
ло. Чистили вагоны, а потом грузили в 
них прокаленный, суммарный кокс. Но 
все это становится как-то незаметным, 
когда ты в дружной команде и чувству-
ешь товарищескую поддержку, - вспо-
минает С.Ильясов. 

В 2003 году Сайына Жумабаевича, 
уже опытного к тому времени оператора 
перевели в цех №4, это нынешнее 
Производство и транспортировка 
нефтепродуктов. Вначале работал 
машинистом технологических насосов, 
а сейчас он-товарный оператор.  Сайын 

ага с теплотой вспоминает своего 
наставника Кадырбая Альменова, 
советы которого ценны для него и 
сегодня. Немногословный на рассказ 
о себе, мой собеседник заметно 
оживает, говоря о работе. - У товарного 
оператора свое поле ответственности, 
начиная с приема нефтепродуктов.  
Мы также следим за технологическим 
процессом, еще и отгружаем готовую 
продукцию. И когда представляешь, 
как бензин или дизтопливо доходят до 
потребителя, и что в этом есть толика 
и твоего труда, вот тогда осознаешь 
всю ценность своей работы на заводе, 
- говорит С.Ильясов. 

Среди коллег он пользуется большим 
авторитетом и уважением. - Сайын 
Жумабаевич очень внимательно и 
ответственно относится к своим 
обязанностям. Порученное дело 
всегда выполнит, никогда не подведет, 
- рассказывает старший оператор 
ПиТН Тулеген Калиев. -К тому же, 

он очень доброжелательный, никогда 
не видел его сердитым, всегда готов 
протянуть руку помощи. У Сайын ага 
замечательная семья и гостеприимный 
дом. 

Дочь Сайына Ильясова, Ляззат по-
шла по стопам отца и стала нефтяни-
ком. Ее муж Мухтар Утегенов пере-
нимает навыки товарного оператора у 
своего тестя. А сам Сайын Жумабаевич 
между тем уже подошел к успешному 
финишу трудовой деятельности-впере-
ди заслуженный отдых. 

-Атыраускому НПЗ я благодарен за 
все. На заводе прошла содержатель-
ная часть моей жизни, здесь я обрел 
коллег и друзей, состоялся как специ-
алист. АНПЗ всегда будет первым! Так 
есть и так будет всегда! - восклицает 
заслуженный работник нефтегазового 
комплекса. 

Индира САТЫЛГАНОВА
Фото Данияра МУХАМБЕТОВА

рам Иманбаев , «Жәрдем-Атырау» кор-
поративтік қорының директоры Ербол 
Жаулин,  «Жәрдем-Атырау» корпора-
тивтік қорының сарапшысы, облыстық 
ақпараттық-түсіндіру тобының мүшесі 

Руководство, коллектив и профсоюзная орга-
низация ТОО «АНПЗ» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи с кончиной 
ветерана завода, заведующего складским хозяй-
ством ЧУ «Корпоративный Университет «Сам-
рук-Казына» 

Альмуханова Сайына 
Жумабаевича

и   разделяют горечь невосполнимой утраты.

Руководство и коллектив ТОО «KPI Ink» выра-
жают глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с кончиной ветерана ТОО «АНПЗ» 

Альмуханова Сайына 
Жумабаевича 

Îïåðàòîð Ñàéûí Èëüÿñîâ: 
«Работал на совесть»                                                                                                                                         

В честь Дня работников нефтегазового комплекса Республики 
Казахстан нагрудным знаком «Мұнай-газ саласының еңбек 
сіңірген қызметкері» министерства энергетики был награжден 
товарный оператор сырьевого парка Производства и 
транспортировки нефтепродуктов АНПЗ Сайын Ильясов. Так 
отмечен его 37-летний вклад в развитие нефтеперерабатывающей 
отрасли и достигнутые высокие показатели. 

ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ

РУХАНИ ТӘРБИЕ – ҚҰНДЫЛЫҚ МӘНІРУХАНИ ТӘРБИЕ – ҚҰНДЫЛЫҚ МӘНІ
Атырау мұнай өңдеу зауытының CO-
working орталығында 23 қыркүйек 
күні дін саласындағы мемлекеттік 
саясатты түсіндіру, қоғамда 
діни экстремизм идеяларының 
таралуының алдын алу мақсатында 
ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігінің Дін істері комитеті 
жанындағы Дін мәселелері жөніндегі 
республикалық ақапараттық-
түсіндіру тобының мамандары 
кәсіпорын қызметкерлерімен кездесу 
өткізді.

Биыл азаматтарға сауалнама парақтарын онлайн 
режимде өз бетінше толтыру немесе үй-үйді аралау 
кезінде офлайн толтыру мүмкіндіктері ұсынылуда.

1 қыркүйектен бастап sanaq.gov.kz арнайы сайты 
жұмысын бастайды, мұнда қазақстандықтар 15 қа-
занға дейін онлайн-режимде санаққа қатысты барлық 
сұрақтарға жауап бере алады. Дәстүрлі жалпы аралау 
1-30 қазан аралығында жүргізіледі және ол белгілен-
ген мерзім ішінде санақтан онлайн-режимде өтпеген 
респонденттер арасында жүргізілетін болады. Дәстүр-
лі кезеңнің жаңашылдығы - интервьюерлердің үй ара-
лау кезінде электронды планшеттерді пайдалануы. 
Бұл санақ жүргізетін қызметкерлердің еңбек шығы-
нын төмендетуге, мәліметтер сапасына адам факторы-
ның ықпалын азайтуға, ЖСН-ін енгізе отырып, санақ 
мәліметтерінің нақтылық деңгейін арттыруға, қағаз 
бен кеңселік құралдарды айтарлықтай үнемдеуге, сон-
дай-ақ, интервьюерлер үшін қолайлылық пен олардың 
жинақылығын арттыруға мүмкіндік береді.

Санақ кезінде мәліметтер жинау үшін сәйкестен-
діргіш ақпарат ретінде сауалнамаға қатысушының 
ЖСН-і қолданылады. Бұл ақпараттың қайталануын 
болдырмауға мүмкіндік береді.

Осы орайда жалпы халықтық санаққа Атырау мұнай 
өңдеу зауыты да білек сыбанып кіріскен болатын. Он-
лайн түрде толтыруға мүмкіндігі жоқ жандарға зауыт-
тың «Cowworking» орталығында арнайы мамандар 
қызмет жасайды. Қажетті құжаттарды алып, орта-
лыққа келіп, онлайн санақтан өту мүмкіндігі бар.

28 қыркүйектегі ақпарат бойынша 862 зауыттық 
(53%) және 903 отбасы мүшелері сауалнама толтырса, 
мердігер мекемелердің  506 (23,4%) қызметкері мен 
1389 отбасы мүшелері онлайн сауалнама толтырды. 

Сауалнама толтыру кезінде туындаған сұрақтар 
бойынша 1446 нөміріне хабарласуға болады.

Арайлым ҚАБДЕШОВА

САНАҚ

АЛ СІЗ САУАЛНАМА 
ТОЛТЫРДЫҢЫЗ БА?
2021 жылдың 1 қыркүйегі мен 30 қазаны 
аралығында Қазақстанда жалпыұлттық 
халық санағы өтеді. Санақ «Қазақстанда 
әркім маңызды!» ұраны аясында 
ұйымдастырылады.

Түсіндіру тобы мамандарының қа-
тарында: «Рухани құндылықтарды 
қолдау қоры» корпоративтік қорының 
сарапшысы, республикалық ақпарат-
тық-түсіндіру тобының мүшесі Мей-

Амангелді Оразов болды.
Аталмыш қорлардың зауыт қызмет-

керлерімен кездесудегі мақсаты - дін 
саласындағы тұрақтылықты қамтама-
сыз ету, дәстүрлі емес діни ағымдар-
дан қорғау, отбасылық дәстүрлі құн-
дылықтарды насихаттау.

Кездесу барысында мамандар мы-
салдарға сүйене отырып, өмірде кезде-
сетін түрлі жағдайлар туралы баянда-
ды. Тура жолдан таймай, дұрыс ақпа-
раттарға сеніп, білімді жетілдіру қажет 
екендігін алға тартты.

Өз кезегінде кәсіпорын қызметкер-
лері де туындаған сұрақтарын маман-
дарға қойып, жауаптар алуға мүмскін-
дік алды.

Арайлым ҚАБДЕШОВА
Суретке түсірген 

Данияр МУХАМБЕТОВ


