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На строительной площадке «Установка 
каталитического риформинга» подрядной 
организацией «SINOPEC Engineering» при 
участии казахстанских субподрядных ком-
паний АО НГСК «КазCтройCервис», ТОО 
«Яманлар», ТОО «СпецКоммунСтрой», ТОО 
«Тагылым Казы», ТОО «УМПСК» ТОО «Ев-
разия строй капитал 2007»,  ТОО «Ернар-
Строй»  производятся нижеследующие ра-
боты:
•	Эстакада-01,02	–	ведутся	работы	по	монта-

жу	металлоконструкций.
•	Эстакада-03	 –	 ведутся	 работы	 по	 устрой-

ству	фундаментов	эстакады,	фундаментов	под	
опоры	и	по	монтажу	металлоконструкций.
•	Эстакада-05	 –	 ведутся	 работы	 по	 устрой-

ству	 противопожарного	 керамзитобетонного	
перекрытия.	
•	Этажерка-01,-02,-03,-05,-10	–	ведутся	рабо-

ты	по	монтажу	металлоконструкций.
•	Компрессорная-01	 –	 ведутся	 работы	 по	

монтажу	сэндвич	панелей.
•	Печи	 Н-101-104	 –	 ведутся	 футеровочные	

работы.
•	Ведутся	 работы	по	монтажу	 и	 сварке	 под-

земных	инженерных	сетей.
•	 Смонтировано	213	единиц	оборудования.

(Продолжение на стр.2)
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На строительной площад-
ке «Установка комплекса 
ароматических углеводоро-
дов» компанией «SINOPEC 
Engineering» при участии 
казахстанских субподряд-
ных организаций ТОО «Ев-
разия строй капитал 2007», 
ТОО «КазТурбоРемонт», ТОО 
«ТКММ-2», ТОО «УральскА-
гроРемМаш» производятся 
следующие работы: 
•	Эстакада	-	03/06/09	-		ведут-

ся	работы	по		монтажу	и	сварке	
технологических	 трубопрово-
дов.
•	Эстакада	-	04	 	 -	ведутся	ра-

боты	 по	 монтажу	 металлокон-
струкций.	
•	Эстакада	-	05	-	ведутся	рабо-

ты	по		монтажу	и	сварке	техно-
логических	трубопроводов.
•	Эстакада	 10	 -	 ведутся	 ра-

боты	 по	 монтажу	 металлокон-

струкций.
•	Эстакада	 11	 -	 ведутся	 ра-

боты	 по	 монтажу	 металлокон-
струкций.
•	Этажерка	 –	 2,	 6,	 12,	 18,	 19,	

20	-	ведутся	работы	по		монтажу	
и	сварке	металлоконструкций.		
•	Этажерка	–	4.	5,	8,	9,	10,	11,	

13	 	 -	 	проводятся	инспекции	по	
затяжке	болтов	и	сварке.
•	Смонтировано	 250	 единиц	

оборудования.

На строительных площад-
ках «Объекты общезавод-
ского хозяйства», SINOPEC 
Engineering  при участии ка-
захстанских компаний АО 
НГСК «КазCтройCервис», 
ТОО «Евразия строй капитал 
2007», ТОО «ВСП интернаци-
онал», ТОО «Юникс Строй»  
производят нижеследующие 
работы:

•	Титул	1026	Блок	оборотного	
водоснабжения	–	ведутся	рабо-
ты	по	монтажу	градирней.
•		Титул	2602	Блок	оборотного	

водоснабжения	–	ведутся	рабо-
ты	 по	 устройству	 фундаментов	
под		оборудования,	ведутся	ра-
боты	 по	 монтажу	 металлокон-
струкций.		
•	Титул	 1020	 	 Установка	 хим-

водоочистки	-			ведутся		работы	
по	устройству	фундаментов	под	
оборудования	 и	 трубных	 лот-
ков,	ведутся	работы	по	монтажу	
металлоконструкций.
•	Титул	 2203	 Промышленный	

парк	 тяжелого	 и	 легкого	 ра-
финатов	 –	 завершены	 работы	
по	 устройству	 бетонированию	
ограждений	резервуара.	
•	Титул	 2205	 Промышленный	

парк	 ароматических	 углеводо-
родов	 С9	 -	 ведутся	 работы	 по	
устройству	 фундаментов	 под	

опоры	трубопроводов.
•	Титул	2206	 	Промышленный	

парк	 толуола	 и	 парадиэтил-
бензола	 –	 ведутся	 работы	 по	
устройству	 фундаментов	 под	
опоры	трубопроводов.			
•	Титулы	 1012,	 0201,	 3214		

Межцеховые	 технологические	
и	 теплотехнические	 коммуни-

кации	 -	 	 ведутся	 	 работы	 по		
устройству	 фундаментов,	 по	
монтажу	 металлоконструкций,	
ведутся	 работы	 по	 монтажу		
трубопроводов.

Елтай Даумов,
главный специалист 

департамента 
по строительству КПА

Строительство КПА

Алғаш	 боп	 сөз	 алған	
зауыттың	 жастар	 ісі	 жөніндегі	
комитет	 төрағасы	 Юрий	 Ку-
стадинчев	 	 шараның	 мақсаты	
туралы	 қысқаша	 түсіндіріп	
өтті.	 	 Құрылғанына	 көп	 уақыт	
бола	 қоймаған	 комитеттің	
міндеттері	 мен	 мақсаттары	
түсінікті	болғанымен,	атқарылар	
іс-шаралар	 жоспары	 әлі	
жасақтала	 қойған	 жоқ.	 Жа-
стар	 жетекшісінің	 айтуынша,	
бас	 қосуды	 ұйымдастырудағы	
басты	 мақсат	 –	 өзге	 мекеме-
лер	 мен	 кәсіпорындардағы	 жа-
стар	 комитеті	 жетекшілерімен	
жүздесіп,	 тәжірибе	 алмасу.	
Шараға	 бірқатар	 кәсіпорынның	
өкілдері	 шақырылыпты,	 	 десе	
де	зауыт	жастарымен	жүздесуге	
«Атырау-Жарық»	АҚ	мен	 «Аты-
рау	Халықаралық	әуежайы»	АҚ	
жастар	 жетекшілері	 ғана	 келді.	
Сондай-ақ,	 жұмысын	 енді	 ғана	
бастап	жатқан	комитетке	бағыт-
бағдар	 бермекке	 Атырау	 облы-
сы	 жастар	 саясаты	 мәселелері	
басқармасы	 бастығының	 орын-
басары	 Арман	 Азаматов	 та	 ар-
найы	келді.	
«Атырау-Жарық»	 АҚ	 жастар	

ісі	 жөніндегі	 комитет	 төрағасы	
Ерболат	 Жұмағазиев	 өзі	 еңбек	
ететін	 кәсіпорындағы	 жас	 ма-
мандарды	қолдауға	бағытталған	
бағдарламалар	 туралы	 айтып	
өтті.	 –	 Мен	 комитет	 төрағасы	
ретінде	 күн	 сайынғы	 ертеңгілік	
лездемеге	 қатысамын.	 Егер	
де	 жастар	 мәселесіне	 қатысты	
қандай	 да	 бір	 сұрақтар	 бол-
са,	 міндетті	 түрде	 лездеме-
де	 кәсіпорын	 басшылығын	
құлақдар	етемін,	-	деді	Ерболат	
өз	сөзінде.	
«Атырау	 Халықаралық	

әуежайы»	АҚ	жастар	ісі	жөніндегі	

комитет	 төрағасының	 	 орынба-
сары	 Айдос	 Ыхласов	 аэропорт	
жастары	атқарған	іс-шаралар	ту-
ралы	айтып	өтті.	Оның	сөзінше,	
былтырғы	 жылы	 комитеттің	 ба-
стамасымен	әуежай	маңына	250	
түп	 көшет	 отырғызылған.	 Сол	
көшеттерді	 күтіп	 баптауды	 да	
аэропорт	 жастары	 өз	 мойнына	
алыпты.	
Арман	 Азаматовтың	

сөзінше,	 Мемлекет	 басшысы	
Н.Ә.Назарбаевтың	 Қазақстан	
халқы	Ассамблеясының	15	сес-
сиясында	 елімізде	 жастар	 сая-
сатын	 дамытудың	жаңа	 бағыты	
бойынша	 берген	 тапсырмала-
рына	 сәйкес	 барлық	 өңірлерде	
жастар	 саясаты	 мәселелері	
басқармалары	 құрылып,	 облы-
ста	жастар	саясатын	дамытудың	
жаңа	жүйесі	қалыптастырылған.
Бүгінгі	таңда	Атырау	облысын-

да	14	пен	29	жас	аралығындағы	
жастар	 саны	 157	 638	 немесе	
жалпы	 облыс	 халқының	 28,4	
пайызын	құрайды.	Оның	83	492-
і	 ауылдық	 жерлерде,	 74	 146-ы	
қалада	тұрады.
	 	 Басқарма	 өкілінің	 айтуын-

ша,	 облысымызда	 жастар-
мен	 жұмыс	 жүргізудің	 жаңа	
жүйесі	 қалыптастырылған.	
Еңбеккер	 жастармен	 жұмысты	
жүйелендіру	 мақсатында	 ірі	
кәсіпорындарда	 жастар	 ісі	
комитеттері	 мен	 кеңестер	 құру	
жұмыстары	жалғасуда.	
Сондай-ақ,	Атырау	қаласында	

жұмыссыз	 жастарға	 арналған	
«Жастардың	 еңбек	 биржасы»	

орталығы	 ашылған.	 Былтырғы	
жылдың	сәуір-қазан	айларының	
өзінде	ғана	орталыққа	3	мыңнан	
аса	адам	хабарласып,	бос	жұмыс	
орындарының	 жәрменкесіне,	
арнайы	 семинарларға	
қатыстырылған.	
Жоспарланған	 жұмыстардың	

басым	 бөлігі	 жастардың	
әлеуметтік	 мәселелерін	 шешуге	
бағытталған.	
Жас	 отбасыларды	

жеңілдетілген	 несие	 арқылы	
қолжетімді	 тұрғын	 үймен	

қамтамасыз	 ету	 мақсатында	
«Жас	 Отау»	 жобасы	 жүзеге	
асырылуда.	 Бүгінгі	 таңда	 90	
пәтерлік	 тұрғын	 үйдің	 құрылыс	
жұмыстары	 Атырау	 қаласы,	
Нұрсая	 ықшам	 ауданында	
басталды.	 Жоспар	 бойынша			
тұрғын	 үй	 ағымдағы	 жылдың	

жартыжылдығына	 пайдалануға	
берілуі	тиіс.
Облыста	 жүзеге	 асыры-

лып	 жатырған	 «Жұмыспен	
қамту-2020»,	 «Бизнестің	
жол	 картасы-2020»	
бағдарламаларына	 қатысушы	
жастардың	 үлесі	 2012	 жылмен	
салыстырғанда	 35,4	 пайызға	
артқан.		Былтыр	 алғаш	 рет	 об-
лыста	 жастар	 кәсіпкерлігін	
дамытуға	 бағытталған	
бірнеше	 алаң	 пайда	 болды.	
Жас	 кәсіпкерлердің	 «Start	
up»	 жобаларының	 байқауы,	

«TEDx	 zhaiyk»	 ашық	 алаңы,	
«Инновациядан	 дамуға»	
байқауына															150	астам	жоба	
қатысып,	 олардың	 бірнешеуі	
«Бизнестің	 жол	 картасы-2020»	
бағдарламасының	 бағыттарына	
сәйкес	мемлекеттік	 қолдауға	ие	

болған.	
Былтырғы	 жылдың	 қыркүйек	

айында	 Атырауда	 кәсібін	 жаңа	
бастап	 жатқан	 бизнесмен-
дерге	 арналған	 «Самұрық»	
жас	 кәсіпкерлер	 лигасы»	 жас	
кәсіпкерлерді	 қолдау	 орталығы		
ашылған.	 Атап	 өтерлік	 жәйт,	
қолдау	 ақысыз	 негізде	
көрсетіледі.	 Жас	 кәсіпкерлер	
аталған	 орталықта	 есеп-қисап,	
салық,	 заң	 саласына	 қатысты	
тегін	 ақыл-кеңес	 ала	 алады.	
Сондай-ақ	 облыста	 алғаш	 рет	
жастардың	 жеке	 сайты	 іске	
қосылған.	 Жоғарыда	 аталған	
бағдарламалар	бойынша	керекті	
ақпараттың	 барлығын	 	 облыс	
жастарының	 интернет-порталы-
нан	алуға	болады.	
Сөз	соңында	Арман	Азаматов	

зауыттық	жастар	ісі	жөніндегі		ко-
митет	жұмысына			басқарма		та-
рапынан	қолдау	көрсетіледі	деп	
сендірді.	 Бастысы	 –	 жастардың	
белсенділігі.	Ал		таяу	араға	меже-
ленген		келесі	отырыста	Жастар	
ісі	 жөніндегі	 комитеттің	 ережесі	
бекітілмек.	 Оған	 дейін	 Ере-

же	 жобасы	 зауыт	 жастарының	
талқысына	ұсынылады.	Жастар	
мәселесіне	 қатысты	 ұсыныс-
пікірлеріңіз	 болса,	 комитет	
жетекшілері	 оларды	 ескерусіз	
қалдырмайтындықтарын	 айта-
ды.	

Жастар саясаты

МАҚСАТ – ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ 
Газетіміздің алдыңғы 
санында хабардар 
еткеніміздей, жуырда 
Атырау мұнай өңдеу за-
уыты жанынан жастар ісі 
жөніндегі комитет құрылған 
болатын. 14 ақпан күні 
зауыттың мәжіліс залын-
да комитет жетекшілерінің 
ұйымдастыруымен 
белсенді жастардың бас 
қосуы болып өтті.  
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Кадровое назначение 
C 14 февраля 2014 года на долж-

ность директора  департамента по 
техническому  сопровождению про-
ектов КПА и КГПН назначен Шошан-
басов Адилет Турысханович.
Шошанбасов	 А.Т.	 родился	 в	 1980	

году	в	ВКО.	Специальность	по	дипло-
му	 –	 «Химическая	 технология	 топли-
ва	 и	 углеводородных	 материалов».	
Трудовая	 деятельность:	 	 	 	 инженер	
по	 организации	 строительства,	 веду-
щий	 инженер	 по	 проектным	 работам	
ДСП,	 начальник	 смены	цеха	№	2,	 на-
чальник	 смены	 ППНГО	 ТОО	 «АНПЗ»	
(2003-2010	 гг.)	 менеджер	 департамен-
та	 технической	 политики,	 менеджер	
департамента	 нефтепереработки	 АО	
«Торговый	 дом	 «КазМунайГаз»	 (2010-
2011	гг.);			менеджер	департамента	не-
фтепереработки	 и	 нефтехимии,	 веду-
щий	 инженер	 департамента	 развития	
нефтепереработки	 и	 нефтехимии	 АО													
«НК	 «КазМунайГаз»	 (2011-2013	 гг.);	
главный	 менеджер	 департамента	
управления	 проектами	 модернизации	
НПЗ	АО	«КазМунайГаз	–	переработка	и	
маркетинг»	(10.10.2013г.	-	31.01.2014г.)

«…Наше движение в число 30-
ти развитых государств мира 
необходимо осуществить в два 
этапа.

Первый этап охватывает 
период до 2030 года, когда по-
требуется совершить модер-
низационный рывок, используя 
«окно возможностей» в ХХI 
веке. В это время Казахстану 
предстоит сделать то, что 
развитые страны совершили в 
период индустриального бума 
прошлого столетия. Это впол-
не осуществимо. Аналогичный 
путь прошли Южная Корея и 
Сингапур. На этом этапе мы 
обеспечим динамичный рост 
наших традиционных отраслей 
экономики и создадим сильный 
обрабатывающий индустриаль-
ный сектор.

На втором этапе в период с 
2030 по 2050 годы необходимо 
обеспечить устойчивое разви-
тие страны на принципах науко-
емкой  экономики. Мы сформи-
руем мощную обрабатывающую 
промышленность. В традицион-
ных отраслях будет осущест-
влен переход на выпуск продук-
ции высоких переделов, получат 
развитие инжиниринговые услу-
ги как база для наукоёмкой эко-
номики…»

Из Послания 
Президента Республики 
Казахстан Н.Назарбаева 

народу Казахстана 
«Казахстанский путь – 2050: 

Единая цель, единые интересы, 
единое будущее»

Бүгінгі	 еңбек	 нарығындағы	
талаптар	 мен	 сұраныстарға	
сәйкес	 үнемі	 кәсіби	 біліктілігін	
көтеруге	 ынталы,	 өз	 ісін	 жетік	
білетін	 және	 өзара	 ұқсас	 са-
лаларда	 еңбек	 ете	 алатын,	
жаңа	 технологияларды	 жетік	
меңгерген,	 жаңа	 тұрпатты	
білікті	 орта	 буынды	 жұмысшы	
мамандарды	 қалыптастыру	
қажетттілігі	 туындап	 отыр.	
Бұл	 орайда	 техникалық	 және	
кәсіптік	 білім	 берудің	 беделі	
мен	 маңызы	 	 жоғарылап	
отырғаны	баршаға	белгілі.	
Елбасы	 ұстаздар	 қауымына	

жыл	 сайынғы	 Жолдаулары,	
мазмұнды	 бағдарламалары	

арқылы	 адам	 капиталының,	
соған	 сәйкесінше,	 ұлттық	
білім	 беру	 жүйесін	 сапалы	
түрде	 дамыту	 	 туралы	 жаңа	
міндеттер	 жүктеп	 келеді.	
Отандық	 	 жұмысшы-қызметші	
кадрларды	 сапалы	 дайындау	
мәселесіне	 де	 екпін	 түсірген.	
Себебі	 түсінікті	 де.	 	 Еліміздегі	
іске	 асырылып	 жатқан	 және	
жоспарланып	 жатқан	 отырған	
индустриалды-инновациялық	
жобаларды	 іске	 асыру	 	 білікті	

кадрлардың	 	 ғана	 қолынан	
келетін	ауқымды	іс.
Елбасы	 Нұрсұлтан	

Назарбаевтың	 тапсырмасы	
бойынша	 елімізде	 техникалық	
және	 кәсіптік	 білім	 беру	 сала-
сын	 жаңғырту	 жұмыстарының	
табысты	 жүргізіліп	 жатқанына	
көзі	қарақты	көпшілік	куә.	 	Са-
рабдал	 саясаттың	 нәтижесі	
екендігіне	 дау	 жоқ,	 бүгінде	
шетелдік	 сарапшылар	 тара-
пынан	 	 Қазақстанның	 ТжКБ	
жүйесін	дамыту	бағдарламасы	
өте	 заманауи	 деп	 танылуда.	
Өндірістен	 қол	 үзбей	 кәсіби	
біліктілікті	 шыңдау-	 кәсіпорын	
үшін	 кадрлар	 дайындаудың	
озық	 үлгісі	 ретінде	 танылып,		
оқыту	 мен	 өндіріс	 арасында	
тығыз	байланысты	жүзеге	асы-
ру	міндеттеліп	отыр.
Еңбек	 нарығында	

сұранысқа	 ие,	 бәсекеге	
қабілетті	 жастардың	 басын	
қосқан	 Каспий	 өңірінің	 қазіргі	
замандағы	 колледжінде	
де	 	 мемлекетіміздің	 саяса-

тын	 	 нәтижелі	 жүзеге	 асыру	
бағытында	 бірқатар	 шаралар	
атқарылуда.	 Сөзіміздің	 дәлелі	
ретінде	 үстіміздегі	 жылдың		
қаңтарында	 колледжімізде	
өткен	«Бағдар;	 сапа,	икемділік	
және	 еңбек	 нарығы»	 атты	
кездесуді	 атауға	 болады.	
«Атырау	 мұнай	 өңдеу	 за-
уыты»	 ЖШС-нің	 Бас	 директо-
ры	 Қ.Қ.Оразбаев,	 	 зауыттың	
Бас	 энергетигінің	 жылумен	
жабдықтау	 жөніндегі	 орын-

басары	 Ғ.Қ.Қасанов,	 	 мұнай	
өңдеу	 департаментінің	 ди-
ректоры	 Е.Б.Сүлейменов,		
қызметкерлерді	 оқыту	 және	
даярлау	 жөніндегі	 маман		
Р.І.Үмбетова	,		қызметкерлерді	
басқару	 және	 кадрлық	 са-
ясат	 жөніндегі	 бас	 маман	
Т.Ю.Феклистова,	 Аты-
рау	 облыстық	 Білім	 беру	
басқармасы	 басшысының	
орынбасары		Ш.К.Мырзағалиев	
қатысқан	 бұл	 басқосуда	
кәсіптік-техникалық	 білім	
саласындағы	 мәселелер,	
оларды	 шешудің	 жолдары	
талқыланды.	 Мамандар	 да-
ярлау	 сапасын	 еңбек	 нарығы	
талаптарына	 мейлінше	
жақындату	 үшін	 техникалық	
және	 кәсіптік	 білім	 беру	
ұйымдары	 нақты	 қандай	 іс-
шараларды	 жүзеге	 асыруы	

керектігі	 туралы	 сүбелі	 ой-
лар,	 тың	 пікірлер,	 жаңашыл	
ұсыныстар	 айтылды.	 Уақыт	
талабынан	 туындап	 отырған	
дуалды	 оқыту	 жүйесін	
біртұтастықта	 бірлесе	 іске	
асыру	 туралы	 	 ұсыныстар	
қарастырылды.	 Қазақстандық	
дуалды	оқыту	жүйесі		енгізілген	
жағдайда		еңбек	нарығын	есеп-
ке	ала	отырып,	қажетті	маман-
дарды	ғана	даярлау,	түлектерді	
жұмыспен	 қамтамасыз	 ету,	
техникалық	және	кәсіптік	білім	
беру	 саласын	 қаржыландыру	
сияқты	маңызды	мәселелердің	
өздігінен	шешімін	табатындығы	
сөз	 болды.	 Кездесу	
нәтижелілігі	 сол,	 	 	 Атырау	
мұнай	 өңдеу	 зауыты	 мен	 Ка-

спий	өңірінің	қазіргі	замандағы	
колледжі	 арасындағы	 өзара	
ынтымақтастық	 Меморанду-
мына	қол	қойылды.
Меморандум	талаптары	бой-

ынша	 «АМӨЗ»	 ЖШС	 	 алдағы	
уақытта	 колледжбен	 бірлесе		
келесі	 іс-шараларды	 жүзеге	
асырады:
•	Білім	 беру	

бағдарламаларын,	 кәсіптік	
стандарттарды	 жасауға	
қатысады.
•	Білім	 алушылардың	

кәсіптік	 практикаларын	
ұйымдастырады.
•	Арнайы	 пән	

оқытушыларының,	 өндірістік	
оқыту	 шеберлерінің	
тағылымдамасын	 жүзеге	 асы-
рады.
•	Өндіріс	 қызметкерлерінің	

колледжде	 дәріс	 беруіне	
жағдай	туғызады.
•	Кәсіптік	білім	беру	сапасын	

бақылауды	 ұйымдастырады	
және	 түлектердің	 	 кәсіптік		
даярлығын	 бағалауға	
қатысады.
•	081907	3	 “Техник-технолог”	

біліктілігі	 	 бойынша	 бітіруші	
білім	 алушыларды	 жұмысқа	
орналастырады.
Бүгінде	зауыт		қызметкерлері	

мен	 колледж	 оқытушылары	
арасында	 тығыз	байланыс	ор-
нап	 та	 үлгерді.	 Қаңтар-ақпан	

айларының	 өзінде	 мұнай	 –газ	
ісі	 мамандықтары	 бойынша	
дәріс	беретін	6	оқытушы		зауыт	
базасынан	 тағылымдамадан	
өтті.	
«Мұнай	 және	 газды	 өңдеу	

технологиясы»	 мамандығы	
бойынша	 зертхана		
жасақталып,	 зауыт	 тарапынан	
қажетті	 құрал-жабдықтармен	
қамтамасыз	етілді.
Екі	жақты	ынтымақтастықтың	

тағы	 бір	 жарқын	 тұсы	 	 кол-
леджде	 зауыт	 қызметкерлері	
үшін	 қысқа	 мерзімді	 курстар	
ұйымдастырылады.	 Алдағы	
уақытта	 	 зауыт	 қызметкерлері	
«Компрессорлық	 қондырғы	
машинисі»,	 «Технологиялық	
қондырғы	 операторы»	 және	
«Насосты	 қондырғылар	
машинисі»	 біліктіліктері	 бой-
ынша	қайта	даярлықтан	өтетін	
болады.
Зауыт	колледждің	әлеуметтік	

тұрғыдан	 қорғалмаған	 білім	
алушыларына	 әлеуметтік	
қолдау	 көрсетуді,	 үздік	
білім	 алушыларды	 арнайы	
шәкіртақымен	 ынталандыру-
ды,	түрлі	деңгейдегі	жобаларға	
қатысуды	 жоспарлап	 отыр.	
Қазіргі	 уақытта	 колледжбен	

бірлесе	 республикалық	
«Сенім-2014»	 байқауына	
қатысу	 мақсатында	 жұмыстар	
жүргізуде.
Аты	 әлемге	 «қара	 алтыны-

мен»	 танымал	 өлкемізде	 эко-
номика	 мен	 өндіріс	 шарықтап	
дамып	 қана	 қоймай,	 соны-
мен	 қатар	 ертеңінен	 зор	 үміт	
күттірер,	 	 ғылым	 мен	 білімге	
құмар	 талапты	 жастар	 да	
қаулап	 өсіп	 келе	 жатыр.	
Еліміздің	 ертеңі	 -	 жастардың	
болашағына	бей-жай	қарамай,	
олардың	 бүгінде	 сапалы	
біліммен,	 	 келешекте	 жұмыс	
орнымен	 қамтылуына	 қолдау	
көрсетіп	 отырған	 зауыт	 бас-
шысы	 Оразбаев	 Қайрат	
Құлымұлына	және	оңды	баста-
маны	жоғары	деңгейде	жүзеге	
асыруға	атсалысып	жүрген	за-
уыт	 қызметкерлеріне	 колледж	
ұжымының	 алғысы	 шексіз.		
Сенім	 мен	 іскерлік	 қабілет,	
абырой	 мен	 парыз	 сияқты	
құнды	ұғымдарға	құрылған	бұл	
серіктестіктің	 ғұмырлы	 болуы	
өлкеміздің	 өркендеуіне	 	 зор	
үлес	қосатыны	көңілге	қуаныш	
ұялатады.	

Хаменова Бақытгүл 
Қайыржанқызы, 

Каспий өңірінің қазіргі 
замандағы колледжінің 

директоры, Атырау қалалық 
Мәслихатының депутаты

Бағдар: 
САПА, ИКЕМДІЛІК ЖӘНЕ ЕҢБЕК НАРЫҒЫ
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Байырғы	 Гурьев	
облысының	 Балықшы	 ау-
данында	 дүниеге	 келген	
Қуаныш	 аға	 еңбекке	 орта	
мектепті	 бітірісімен	 ара-
ласады.	 1971	 жылы	 сол	
кездегі	 Ленин	 совхозына	
кеме	 жүргізушісі	 болып	
жұмысқа	 қабылданып,	
1972	жылы	 әскер	 қатарына	
шақыртылады.	 Отан	
алдындағы	 борышын	
өткеріп,	 елге	 оралғаннан	
кейін	 де	 кеме	 жүргізушісі	
қызметін	 одан	 әрі	
жалғастырып,	 1979	 жылға	
дейін	 табысты	 еңбек	 етеді.	
1979	жылы	Құлмағамбетова	
Галя	 есімді	 замандасы-
мен	 көңіл	 қосып,	 шаңырақ	
көтереді.		–	Келіншегім	банк	
саласында	 еңбек	 ететін.	
Совхоздан	 қалаға	 қатынау	
біраз	 қиындықтар	 тудырған	
соң		орталыққа	көшіп	келдік.	
Содан	1979	жылдың	жазын-
да	 зауыттың	 жылу	 электр	
орталығына	 слесарь	 болып	
қабылдандым.	 	 Жұмысқа	
қабылданған	 кезімде	
бүгінде	 зауыт	 зейнеткері	 Адайбай	
Тәжікбаевтың	 көмегін	 көп	 көрдім,	 -	
дейді	кейіпкеріміз.	
	 Міне,	бір	кездері	зауытқа	тұрмыстың		

салдарымен		келген	Қуаныш	аға	осын-
да	 мәңгіге	 тұрақтап	 қалды.	 Келер	
жылы	 	 кейіпкеріміздің	 зауытта	 	 еңбек	
етіп	 жатқанына	 отыз	 бес	 жыл	 тола-
ды.	Жұбайлық	өмірлеріне	де	 	 осынша	
уақыт	болыпты.	
	 Отыз	 бес	 жылды	 қамтитын	 еңбек	

жолында	 Қуаныш	 Сапаров	 өзін	
еңбексүйгіш	 азамат	 ретінде	 көрсете	
білді.	 Осы	 жылдар	 бойына	 	 жылу	
желілері	 ғимараттарына	 қызмет	
көрсету	 жөніндегі	 слесарь	 болып	
қызмет	 етіп	 келеді.	 2012	 жылы	 за-
уыт	 	 басшылығы	 кейіпкерімізді	 	 «За-
уыт	 ардагері»	 деген	 құрметті	 атаққа	
лайықты	деп	таныды.	Суреті	«Құрмет	
тақтасына»	 ілініп,	 бірнеше	 мәрте	
Алғыс	алды.	
-	Қашан	 да	 адал	 еңбек	 ету-

ге	 тырыстық.	 Әрине,	 бұрынғымен	
салыстырғанда	 жұмыс	 анағұрылым	
жеңілдеді	 ғой.	 Қол	 еңбегін	 жеңілдету	
мақсатында	 неше	 түрлі	 жаңа	 тех-
нологиялар	 енгізілуде.	 Бұрынғыдай		
қара	 зілдей	 шлангілерді	 арқалап	
жүрмейміз	 қазір.	Бүгінде	мен	ЖЭО	бу	
күші	 шаруашылығында	 еңбек	 етемін.	
Біздің	 жұмысымыз	 –	 зауыттың	 жылу	

желілерін	 қысы-жазына	 бу,	 ыссы	
су,	 аспап	 ауа,	 техникалық	 ауамен	
қамтамасыз	ету,	-	дейді	мерейгер.	
	 Ұжым	 –	 екінші	 үйің.	 Қанша	 пафо-

сты	 көрінгенімен,	 ақиқаты	 осы.	 	 Бұл	
пікірмен	Қуаныш	аға	да	келіседі.	
-		Біздің	ұжымда	ең	үлкені	-	құрдасым	

Бақытжан	 Ибинов	 екеуміз.	 Өзімізден	
кейінгілерге	 бар	 білгенімізді	 үйретіп,	
ағалық	 ақылымызды	 айтудан	 қашқан	
емеспіз,	-	дейді	ол.	
	 Қуаныш	 ағадан	 қол	 боста	 нені	 ер-

мек	қылатынын	сұрағанымызда,	аула-
да	 азын-аулақ	 бақша	 салатындығын	
айтты.	Ал	«Спортқа	қырыңыз	бар	ма?»	
деген	сауалымызға:
	 -Біздің	жұмыстың	өзі	–	спорт.	Күніне	

2-3	 шақырым	 жаяу	 жүреміз.	 Барлық	
қондырғыларды	 аралап	 шығамыз,	
жылу	 желілерін	 қадағалаймыз.	 	 Міне,	
спорт	деген	осы	емес	пе?	–	деп	жауап	
берді.		
	 Қуаныш	Сапаров	 үш	 ұл	 тәрбиелеп	

өсірген	 әке.	 Тұңғышы	 Еркін	 ішкі	 істер	
саласында,	 одан	 кейінгі	 	 Дидар	 –	
зауыттың	 бас	 энергетик	 бөлімінде	
инженер,	 ал	 Дамир	 –	 ароматикалық	
көмірсутектер	 шығару	 кешенінде.	 Екі	
ұлы	отбасылы,	кейіпкеріміздің	6	жасар	
немересі	бар.		Біз	кейіпкерімізді	мерейлі	
жасымен	 құттықтап,	 	 ұрпағының	
амандығын,	денінің	саулығын,	берекелі	
еңбек		тілейміз.

Есть	 у	 нашего	 юбиляра	 замеча-
тельная	 черта	 –	 грудью	 вставать	
на	защиту	интересов,	не	боясь	пря-
мо	 высказать	 свою	 точку	 зрения.	
Он	 всегда	 в	 гуще	 дел.	 Олег	 Анато-
льевич	 –	 человек	 с	широким	 круго-
зором,	 он	 в	 курсе	 многих	 научных	
разработок	по	технологическим	про-
цессам.	 Стремится	 использовать		
новое	 в	 решении	 проблем	 произ-
водства,	 умеет	 быстро	 принимать	
нужные	 решения,	 и	 всегда	 доводит	
начатое	дело	до	конца.	Олег	Гущин	
-	автор	многих	рационализаторских	
предложений.	
Нет	сомнений,	что	он	–	специалист	

с	большой	буквы,	верный	наставник	
для	молодежи.	Молодым	специали-
стам	надо	равняться	на	него.	Его	от-
личает	среди	многих	–	преданность	
делу.	 Годы,	 отданные	 заводу,	 не	
прошли	даром.	Есть	чем	гордиться.	
В	 первую	 очередь,	 признание	 лю-
дей,	искреннее	уважение,	которое	не	
купишь	ни	за	какие	деньги.	Олег	Ана-
тольевич	состоялся	как	специалист,	
руководитель.	У	него	замечательная	
семья,	 воспитал	 хороших	 сыновей,	
которые	 пошли	 по	 стопам	 отца.	 Оба	 ра-
ботают	 на	 заводе.	Старший	 сын	Дмитрий	
-	 старший	 оператор	 УПОВ,	 младший	 сын	
Артем	-	оператор	УЗК.							

В	день	Вашего	юбилея	от	имени	коллек-
тива	цеха	№5	мы	желаем	Вам,	уважаемый	
Олег	 Анатольевич,	 здоровья,	 счастья,	 но-
вых	творческих	успехов,	мира	и	процвета-
ния!

Біздің мерейгер
Қуаныш Сапаров:

«ҰЛДАРЫМ ІЗІМНЕН 
ЕРІП КЕЛЕДІ»

 ЧЕЛОВЕК ТВЕРДОЙ ВОЛИ
Свой трудовой путь на нефтеперерабатывающем заводе Олег 
Анатольевич Гущин начал в 1986 году в цехе №5 помощником 
оператора реакторного блока. На протяжении ряда лет он осва-
ивал смежные профессии: оператор транспорта УЗК, старший 
оператор ректификации УЗК, старший оператор щита управ-
ления. Работал начальником УПНК, в 2001 году начальником УЗК, 
приобретая профессионально-технические навыки. В этом ему 
способствовала  твердая воля, и умение достигать поставлен-
ную цель. А также он работал на должностях  заместителя  на-
чальников цехов №5, №8, затем он был переведен в ОКС. С 2013 
года Олег Анатольевич работает директором департамента по 
контролю качества монтажных работ УКСиР. 

Не годами Ваш возраст измерен,
А биением сердца в груди,
И коль юно оно – будь уверен,
В 50 ещё всё впереди, 
50 – уже выросли дети,
Гордость Ваша и гордость семьи,
Ваше славное 50 – летие
Отмечают с любовью они.
50 – это вовсе не старость,
Пусть давно уже внук растет.
50 – огорченье и радость,
Благодарный и искренний труд!
50 – промежуточный финиш,
50 — середина пути, 
50 – разве взглядом окинешь
Сколько пройдено, сколько пройти!
50 – это жизни цветенье
Счастье длится пускай целый век.
Разве годы имеют значенье,
Если молод душой человек.

Коллектив департамента контроля качества монтажных 
работ от всей души поздравляет Гущина Олега Анатольевича 

с 50-летним  юбилеем!
Итак, настал ваш день рожденья,

Не просто день, а 50-й юбилей.
Примите наши поздравления

От всех сотрудников, друзей!
Желаем золотого настроения,
В труде – успехов, долгих лет,

И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранить от всяких бед!

Айдарымыздың бүгінгі кейіпкері –  өткен демалыста  
60-тың асқарына  ат байлаған зауыттық  жылу-электр 
орталығының жылу желілеріне қызмет көрсету жөніндегі 
слесарі Куаныш Сапаров. 



Насен Жанар, 
4-курс студенті:

-Мұнайлы өлке Атырау 
қаласында KAZENERGY 
оқу бағдарлама құрамасы 
мен Атырау мұнай өңдеу 
зауыты бірлесіп алғаш 
ұйымдастырып отырған 
«Мұнай және газ жа-
стар мектебі» атты 
бағдарламасы 3-14 ақпан 
аралығында өткізілді. Бұл 
бағдарламаға Атырау Мұнай 
және Газ институтының 30-

ға жуық студенттері іріктелініп алынды. Солардың бірі 
болғаныма өте қуаныштымын. Бұл бағдарлама аясында 
мұнайды тасымалдау, құрамындағы судан айыру процесі, 
мұнайды бірінші және екінші ретті өңдеу процестері мен 
өндірудің барлық салаларын білікті де білімді, терең ойлы, 
жоғары санатты инженер-технолог мамандардың дәріс 
беруін қамтыды. Мамандар әрбір дәрісті түсінікті әрі 
жоғары бағада түсіндіре алды. Осы бағдарлама кезінде өз 
мамандығыма қатысты көптеген пайдалы мағлұматтар 
игердім. Болашақта осындай шаралардың жиі өткізіліп 
тұрғаны өте жақсы және тиімді. Себебі, жас мамандардың 
технологияға қызығушылығы және әрі дамуына тигізетін 
үлесі зор болмақ. Бұл бағдарлама маған жақсы әсерін 
қалдырды. Kazenergy оқу бағдарламасының жастар 
комитетінің басшысы Хисметов Рахымжанға және Аты-
рау мұнай өңдеу зауытына алғысымды білдіремін. 
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14 февраля т. г. впервые в городе 
Атырау состоялся выпуск слушате-
лей 1-ой Молодежной школы нефти и 
газа, организованный ТОО «АНПЗ» и 
Ассоциацией KAZENERGY по ини-
циативе  Молодежного Комитета 
Ассоциации. 
Молодежный	 Комитет	 Ассоциации	

KAZENERGY	 был	 создан	 в	 июле	 2009	
года	с		целью	создания	условий	для	все-
стороннего	 развития	 молодых	 лидеров	
и	 раскрытия	 их	 потенциала.	 За	 плечами	
Комитета	организация	различных	между-
народных	молодежных	форумов	и	конфе-
ренций,	молодежных	школ	нефти	и	газа	в	
г.	Астана.
	 До	 начала	 проекта	 в	 г.	 Атырау	 коми-

тетом	была	проведена	работа	по	отбору	
лучших	студентов	Атырауского	Института	
Нефти	 и	 Газа,	 подготовлена	 программа	
обучения.	
В	рамках	курса	в	течение	2-х	недель	32	

студента	Молодежной	школы	прослушали	
цикл	 лекций	 о	 специфике	 производства	
нефтепродуктов,	о	планах	развития	и	мо-
дернизации	ТОО	«АНПЗ».		
В	первый	день	занятий	после	проведе-

ния	вводного	инструктажа	по	ОТиТБ		всех	
студентов	 	 пригласили	 на	 обзорную	 экс-
курсию	 по	 территории	 завода.	 Ведущий	
инженер	ППНГО	Зинолдиев	Е.Д.	 	провел	
для	слушателей	так	называемую	«выезд-
ную	лекцию»	с	посещением	всех	действу-
ющих	 технологических	 установок	 завода	
и	строительной	площадки	КПА.	
На	 тему	«Учет	и	 хранение	нефти	и	не-

фтепродуктов»	 выступил	 начальник	 сы-
рьевого	 парка	 цеха	 №4	 Сарсемалиев		
Ж.К.,	по	окончании		лекции	
он	 ответил	 на	 многочис-
ленные	 вопросы	 слуша-
телей	 о	 работе	 резерву-
арных	 парков,	 эстакады	
слива-налива	 нефтепро-
дуктов.	
С	 технологическими	

процессами	 первичной	 и	
вторичной	 переработки	
нефти	 слушателей	 озна-
комил	 ведущий	 инженер	
ППНГО	Зинолдиев	Е.Д.	
Дополнительно	 по	 же-

ланию	 студентов	 была	
организована	лекция	на	тему:	«Комплекс	
по	производству	ароматических	углеводо-
родов.	Установка	каталитического	рифор-
минга	с	непрерывной	регенерацией	ката-
лизатора	с	блоком	извлечения	бензола».	

Была	проведена	интегрированная	лекция,	
где	 лекторами	 выступили	 первый	 заме-
ститель	 по	 пусконаладочным	 работам	 и	
технологии	КПА	Милехин	Ю.Т.	и	началь-
ники	смен	КПА:		Зомарев	С.Н.,	Имангали-
ев	Р.А.	
С	 основным	 технологическим	 обору-

дованием,	 эксплуатируемом	 на	 техно-
логических	 установках	 ТОО	 «АНПЗ»,	
слушателей	 ознакомил	 мастер	 насосно-
компрессорной	 группы	 РМЦ	 Омурбеков	
Н.	Предоставленный	материал,		особенно	
заинтересовал	 студентов	 механического	
факультета.
Обучение	на	тему	«Технология	получе-

ния	ароматических	углеводородов		по	ли-
цензии	фирмы	AXENS»	 провел	 старший	
оператор	КПА	Утегалиев	Б.М.

Цикл	 лекции	 обучения	 завершил	 спе-
циалист	по	ОЗХ	департамента	по	 техни-
ческому	 сопровождению	 проектов	 КПА	 и	

КГПН	Загуменнов	Б.Н.	с	темой:		«Комплекс	
глубокой	 переработки	 нефти	 на	 АНПЗ.	
Соответствие	цели	проекта	КГПН	приори-
тетам	развития	нефтеперерабатывающей	
промышленности	РК».	

Данное	 обучение	 помогло	 студентам	 в	
формировании	 и	 развитии	 их	 професси-
ональных	 способностей,	 дало	 глубокие	
и	 разносторонние	 знания.	 Слушатели	

остались	 очень	 довольны	 содержанием	
и	 самой	организацией	обучения,	 т.к.	 лек-
ции	 	 проходили	 в	 форме	 живого	 непо-
средственного	 общения	 со	 специалиста-
ми-профессионалами,	 	 которые	 в	 ходе	

обсуждения	 различных	 тем	 подкрепляли	
теорию	практическими	примерами.
По	 окончании	 обучения	 состоялась	 це-

ремония	 вручения	 именных	 сертифика-
тов	выпускникам	1-ой	Молодежной	школы	
Нефти	и	Газа	в	г.	Атырау.	

Председатель Молодежного Комите-
та Ассоциации KAZENERGY Рахимжан 
Хисметов выразил благодарность ру-
ководству завода, отметив следующее: 

«Идея реализации данного проекта 
зародилась после проведения таких же 
школ в г. Астана, где в 2013 году состо-
ялись 2 выпуска Молодежной школы неф-
ти и газа, организованные АО НК «Каз-
МунайГаз» и Ассоциаций KAZENERGY. 
На заседании Молодежного комитета, 
которое прошло  с 8 по 9 октября 2013 
года, я предложил проведение таких же 
школ в моем родном г. Атырау, и  идея 

была одобрена.
Благодаря подготовитель-

ной работе, проведенной от-
делом подготовки кадров 
завода, удалось провести обу-
чение Молодежной школы неф-
ти и газа на высоком органи-
зационном уровне.

Выражаю благодарность от 
имени Ассоциации KAZENERGY 
и участников 1-ой Молодежной 
школы Нефти и Газа генераль-
ному директору ТОО «АНПЗ» 
Уразбаеву Кайрату Кулымови-
чу и лекторам за их професси-

ональное отношение, несмотря на плот-
ность рабочего графика, нашли время 
для выступления на курсах».

Также выразили свою признатель-
ность и слушатели Молодежной школы:

Первый выпуск Молодежной школы Нефти и газа 
в ТОО «Атырауский НПЗ»

Бекішев Ақторе, 
4-курс студенті:

- «KAZENERGY Ассоциа-
циясы және «Атырау МӨЗ» 
ЖШС басшылығымен бірігіп 
ұйымдастырылған Мұнай 
және газ жастар мектебі 
бағдарламасы мен үшін 
күтпеген жағдай болды. Бұл 
бағдарламада біздер 3 мен 
14 ақпан аралығында Аты-
рау мұнай өңдеу зауытында 
2 сағаттық 6 дәріс өттік. 
Дәрістер өте жақсы және 

қызықты өтті. Өйткені, дәрісті біздерге Атырау мұнай 
өңдеу зауытында жұмыс жасайтын тәжірибелі мамандар 
оқыды. Теорияда басқа, тәжірибеде басқа екенін тағы да 
бізге көрсетіп берді, себебі он сөйлемнен тұратын тео-
рияны, жеңіл екі ауыз сөзбен түсіндірді. Біздер Атырау 
мұнай өңдеу зауытында бар қондырғылармен және са-
лынып жатқан, енді іске қосылатын жаңа қондырғылар 
жайлы көптеген мәліметтер алдық. Ұйымдастырылған 
бағдарлама маған қатты ұнады. Біздің мамандығымыз 
бойынша білімімізді жетілдіруге көп үлес қосты. 
KAZENERGY Ассоциациясының Жастар комитетінің бас-
шысы Хисметов Рахымжанға және Атырау мұнай өңдеу 
зауытының басшылығына, оқу бөліміне, дәріс берген 
ағаларымызға және осы бағдарламаны іске асыруға үлес 
қосқан кісілерге шын жүректен алғыс айтқым келеді.  

Управление трудовых ресурсов

Турсынбай 
Айдын,  
студент 3-курса:

- Я  студент 
Атырауского ин-
ститута нефти 
и газа. Как буду-
щему специали-
сту нефтегазо-
вого комплекса 
мне посчастли-
вилось стать 
участником Мо-

лодежной образовательной школы Нефти и 
Газа. Я рад, что обучение было организовано 
на заводе, т.к. мне, как будущему инженеру-
технологу интересно узнать,  ознакомить-
ся с работой нефтеперерабатывающего за-
вода на месте «из первых уст». 

ТОО «АНПЗ» создало все условия для про-
ведения образовательных мероприятий, пре-
доставило профессиональных специалистов 
с большим опытом работы. От своего имени 
лично и от студентов Атырауского инсти-
тута нефти и газа хочу выразить свою бла-
годарность руководству и наставникам за-
вода за предоставленную нам возможность 
совмещать учебу с практикой. 
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«АЙЗА-клининг»	ЖШС	ұжымы		кадр	бастығы	Сайраш	
Мырзатаеваға	әкесінің,	Зәуреш	Исмағамбетоваға	анасының	

өмірден	озуына	байланысты	қайғыларына	ортақтасып,	
көңіл	айтады	

№8	цех	ұжымы	атынан	Исмагамбетова	Зәуреш	Сабырқызына	
және	бауырларына	анасының өмірден	озуына	байланысты,	

қайғыларына	ортақтасып	көңіл	айтамыз	

Коллектив	ТЭЦ	выражает	глубокие	соболезнования	Власовой	
Татьяне	и	Абдурахмановой	Марине	в	связи	с	кончиной	матери

СОЧИ-2014

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Продается	 	мансардный	дом	с	дачным	

участком		(плодовые	деревья)						в	посел-
ке	«Акжар»	(коттеджный	городок	АНПЗ).	

Телефон: 8775 607 28 80

Денис Тен завоевал медаль 
на Олимпиаде в Сочи

Казахстанский	 фигурист	 Денис	 Тен	
принес	 национальной	 сборной	 первую	
медаль	зимних	Олимпийских	игр	в	Сочи.	
В	 пятницу	 спортсмен	 завоевал	 бронзо-
вую	 награду	 после	 исполнения	 произ-
вольной	 программы,	 передает	 спортив-
ный	портал	Vesti.kz.
Денис	Тен	практически	безукоризненно	

откатал	свой	номер	и	долгое	время	зани-
мал	первое	место.	Однако	впоследствии	
казахстанца	сумел	обойти	японец	Юдзу-
ру	Ханю	и	канадец	Патрик	Чан.	Отметим,	
что	и	японец	и	канадец	падали	во	время	
исполнения,	 но	 это	 не	 сказалось	 на	 их	
оценках.	

В	 итоге	 Юдзуру	 Ханю	 завоевал	 «зо-
лото»,	 Патрик	 Чан	 -	 «серебро»,	 а	 на-
шему	Денису	Тену	досталось	бронзовая	
медаль.	 Отметим,	 что	 в	 пятницу	 казах-
станские	спортсмены	выступили	также	в	

биатлоне,	лыжных	 гонках,	 горнолыжном	
спорте,	акробатике	и	прыжках	с	трампли-
на.	Биатлонистки	Дарья	Усанова,	Галина	
Вишневская,	Елена	Хрусталева	и	Алина	
Райкова	 финишировали	 на	 40-м,	 41-м,	
47-м	и	65-м	месте	соответственно.
Фристайлистка	Жанбота	Алдабергено-

ва	 стала	 шестой	 в	 лыжной	 акробатике,	
Жибек	Арапбаева	заняла	19-е	место.	
Горнолыжник	 Игорь	 Закурдаев	 вошел	

в	 тридцатку	 сильнейших	 спортсменов	 в	
суперкомбинации,	 став	 25-м,	 а	 Мартин	
Хубер	в	итоговом	протоколе	занял	32-ю	
позицию.	
Лыжник	 Алексей	 Полторанин	 пришел	

девятым	в	гонке	на	15	километров	клас-
сическим	стилем.	Николай	Чеботько,	Ев-
гений	Величко	и	Ердос	Ахмадиев	заняли	
соответственно	33-е,	34-е	и	54-е	места.
Алексей	Пчелинцев	и	Марат	Жапаров,	

выступающие	 в	 прыжках	 на	 лыжах	 с	
трамплина,	не	смогли	преодолеть	квали-
фикацию	на	большом	трамплине.

www.tengrinews.kz

Казахстан не оставит 
без призовых 

Юлию Галышеву
Казахстанскую	 могулистку	 Юлию	 Га-

лышеву	 пообещали	 поощрить	 за	 уча-
стие	 на	 Олимпиаде	 в	 Сочи,	 об	 этом	 в	
интервью	Vesti.kz	 заявил	председатель	
Агентства	 по	 делам	 спорта	 и	 физиче-
ской	 культуры	 Казахстана	 Тастанбек	
Есентаев.
Галышева,	как	сообщалось	ранее,	за-

няла	седьмое	место	-	ей	не	хватило	че-
тырех	 сотых	 балла	 для	 продолжения	

борьбы	за	медали.
«Мы	 Галышеву	 не	 оставим	 без	 при-

зовых	 -	 у	 нас	 есть	 спонсоры.	 Найдем	

возможность	поощрить	Юлию.	Если	бы	
она	прошла	в	шестерку	сильнейших,	то	
обязательно	бы	поборолась	за	медаль.	

Мы	это	все	видели.	Не	
оставим	 ее	 результат	
без	внимания.	Дмитрий	
Рейхард	 стал	 пятым,	
показав	 все	 свое	 ма-
стерство.	Мы	ценим	та-
ланты»,	 -	 сказал	 Есен-
таев.	
Добавим,	 казахстан-

ская	 представительни-
ца	фристайла	Юлия	Га-
лышева,	после	турнира	
по	могулу,	 где	она	ста-
ла	 седьмой,	 объявила	
о	 завершении	 спортив-

ной	карьеры.	

www.tengrinews.kz

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 28 февраля 2014 года в ФОКе СК «Мунайшы» состоится турнир 

по мини-футболу среди ветеранов памяти  Иралиева Б.Т.

Турнир	по	мини-футболу	проводится	с	целью:
-	увековечения	памяти	заслуженного	работника	физической	культу-

ры	и	спорта	
-	развития	и	популяризации	мини-футбола	среди	коллектива;
-	привлечения	к	занятиям	спортом	широкого	круга	любителей	мини-

футбола;
-	определения	сильнейших	команд	среди	ветеранов.
Заявки,	заверенные	руководителем	структурного	подразделения	и	заведующей	медпунктом,	по-

даются	в	профком	ТОО	«АНПЗ».

Заседание судейской  коллегии состоится 24 февраля в 16. 00 часов в кабинете профкома 
завода.

Профком
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ҚАБАНБАЙ БАТЫР 
( жалғасы)

Көп нүктенің орнына мәтінді 
пайдалана отырып, тиісті 
сөздерді қойыңдар.

	 1.Қабанбай	 -	 …	 …,	 …	 …	 .	 2.	
Жоңғарға	 қарсы	 күресте	 Қабанбай	
…	…	 болды.	 3.	 Қабанбай	 Найман	
тайпасының	…	 руынан	 шыққан.	 4.	
Ол	 халық	 арасында	 “…”	 аталған.	
5.	 Ол	 …	 тұсында	 өмір	 сүрген.	 6.	
Қабанбай	жекпе-жекте	…	көрсеткен.	
7.	 Ол	 туралы	 “…	…”	 деген	 дастан	
жазылған.	 8.	 Қабанбай	 батырдың	
атында	…,	…	бар.

ЕЛ ҚОРҒАНЫ – ЕР ШОТАН
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

Әзіреттің	Алатауындай,
	 	 	 	 	 	 	

Қаптаған	қара	дауылдай.
	 	 	 	 	 	 	

Шұбар	тұлпар	астында,
	 	 	 	 	 	 	

Өзі	он	сегіз	жасында,
	 	 	 	 	 	 	

Топты	жарып	Ер	Шотан,
	 	 	 	 	 	 	

Кірді	қырған	майданға.
	 	 	 	 	 	 	

	ҚАШАҒАН АҚЫН.

Шотан	Назарұлы	1705	жылы	Ала-
тау	 беткейін	 жайлаған	 Адай	 ауы-
лында	 дүниеге	 келген.	 Шотанның	
әкесі	Назар	 –	 би	 әрі	 батыр	болған	
тұлға.	Жоңғарға	қарсы	қол	бастаған.	
Назар	 Әйтеке	 бидің	 жиені	 және	
жақын	 досы	 болған.	 Ол	 Кіші	 жүз	
ханы	 Әбілқайырдың	 ақылдастар	
алқасына	басшылық	жасап	отырған.	
Әкесінің	 әділдігі	 мен	 көрегендігі	
бала	 Шотанға	 да	 дариды.	 Оның	
жастық	 шағы	 жоңғар	 шабуылына	
тұспа-тұс	 келеді.	 Шотанның	 ерлігі	
ерте	танылады.	Ол	алғашқы	ерлігін	
1723	жылы	жоңғармен	болған	үлкен	
шайқаста	 көрсеткен.	 Осы	 соғыста	
оған	 көзі	 түскен	 Әбілқайыр	 хан:	
“Бұл	 кім?”	 деп	 сұрапты	 қасындағы	
жігіттерінен.	 “Ол	 Назардың	 ұлы	
Шотан	 ғой.	 Үлкен	 ұрысқа	 бірінші	
рет	 кіруі”	 дейді	 Мырзатай.	 Жас	
батырға	 көңілі	 толып,	 разы	 болған	
хан	 “Бірінші	 ұрысы	 мынадай	 бол-
са,	 қалмақтарға	 Алланың	 жіберген	
жаналғышы	осы	десейші”	депті.	
	 Әбілқайыр	 хан	дүние	 салғаннан	

кейін	 Шотан	 Абылай	 хан	 бастаған	
қолға	 қосылып,	 жоңғарлармен	

шайқасқан.	Батырдың	жүрек	жұтқан	
ерлігіне	Абылай	хан	да	қатты	разы	
болып,	алғысын	білдірген.	

Сөздікпен жұмыс:
Синоним	 сөздермен	 сөйлем	

құрастырыңдар.

дүниеге	келу	–	туылу,	туу
тұлға	–	жеке	адам
басшылық	жасау	–	басқару
қарсы	қол	бастау	–	қарсы	шығу
көңілі	толу	–	риза	болу
жаналғыш	–	жанын	алу,	өлтіру
дүние	салу	–	қайтыс	болу,	өлу
жан	аямау	-	өзін	құрбан	ету
жүрек	 жұту	 –	 қорықпау,	 батыр	

болу
қоғадай	жапырып	жүру	–	жайпау,	

қыру
дару	–	бойына	сіңу
бейбіт	–	тыныштық	

Мақал-мәтелдерді пайдаланып, 
жағдаят құрыңыздар.

Отан	–	елдің	анасы,
Ел	–	ердің	анасы.
	
Отан	үшін	күрес-
Ерге	тиген	үлес.

Іргесі	берік	елді
Жау	ала	алмас.
Аузы	бір	елді
Дау	ала	алмас.

Береке	көзі	бірлікте.

Батыр	қол	бастар,
Көсем	жол	бастар,
Шешен	сөз	бастар.

Ер	намысы	–	ел	намысы.	

Өздік жұмыс

СӨЗДІҢ АТАСЫ МЕН АНАСЫ

Қаз	 дауысты	 Қазыбектің	 атағы	
шығып	 тұрған	 кезде	 ауылына	 бір	
саудагер	 келіпті.	 Түстеніп	 болған	
соң	Қазыбекке:
-	 Сізден	 бір	 сөз	 сұрайын	 деп	

едім,	-	депті.-	Бір	керуен	едік,	өзара	
дауластық	 та,	 ойластық	 та,	 бірақ	
шешуін	таба	алмай	қойдық:	“Сөздің	
атасы	кім,	анасы	кім?”
Қазыбек	ойланып	қалады.
-	Япырай,	 өзбектің	 саудагері	

білмейді	 десек,	 қазақтың	 Қазыбегі	
де	 білмейді	 екен	 ғой.	 Биыл	
таппасаңыз	ендігі	жылы	табарсыз,	-	
деп	саудагер	үйден	шығып	кетеді.	
Қазыбек	 орнынан	 ұшып	 тұрып,	

іле-шала	тысқа	шықса,	саудагер	
асығыс	атқа	мініп	алған	екен.
-	Япырай,	 саудагердің	 ісі	 сарт-

сұрт	 деген	 рас	 екен	 ғой!	 Артыңа	
қарамай	аттанғаның	не?	Әлгі	сөздің	
шешуін	 іздеп,	 ендігі	 жылы	 тағы	
келіп,	саудаңнан	қаларсың,	артыңа	
қарамайтын	 болып	 кет.	 “Сөздің	
атасы	 –	 бірлік,	 анасы	 –	 шындық!”	
Жолың	болсын,	жүрген	жеріңе	айта	
жүр!”	–	депті	Қазыбек.	

Мәтін бойынша тапсырмалар:

а)	Сұраққа	жауап	беріңіздер:

1)	Қазыбек	деген	кім?
2)	Қазыбектің	ауылына	кім	келді?
3)	 Қаз	 дауысты	 Қазыбек	 қай	

дәуірде	өмір	сүрген?
4)	Ол	не	сұрады?
5)	 Қазыбек	 бірден	 жауап	 берді	

ме?

6)	Саудагер	не	деді?
7)	Қазыбек	сұраққа	не	деп	жауап	

берді?
8)	 Қазыбектің	 ақылдылығы,	

шешендігі	 әңгіменің	 қай	 жерінен	
байқалады?	
ә)	 Мына	 сөздердің	 (сол	 бағана)	

түсіндірмесін	 (оң	 бағанадан)	
табыңыздар:
1.Бірлік----------------------
1.Екі	не	одан	да	көп	адамдардың		

бір	шешімге	келмеуі.
2.Атақ------------------------
2.Тату	ынтымақта	болу.
3.	Дау-------------------------
3.Саудамен	айналысатын	адам.
4.Саудагер------------------
4.Көліктік	 жануарлармен	 тізілген	

көш.
5.Керуен-------------------
5.Әйгілі	бір	дәрежеге	ие	болу.

б)	 Тақырыпқа	 сай	 мақал-мәтелді	
тауып,	 орысша	 баламасын	
айтыңыздар.

1.	 Жақсының	 өзі	 өлгенмен,	 ісі	
өлмейді.	
2.	Ұлық	болсаң,	кішік	бол.
3.	Өнер	алды	–	қызыл	тіл.
4.	Бал	тамған	тілден	у	да	тамар.

в)	 Мәтіннің	 мазмұнын	 айтып	
беріңіздер.

Аударма:

ОЛЖАБАЙ

	 XVIII	 ғасырда	 Абылай	 хан	
тұсында	 өмір	 сүрген.	 Орта	 жүздің	
Сүйіндік	 руынан.	 Айдабол	 бидің	
немересі.	 “	 Олжабай	 батыр”	 атты	
халық	 жырында	 оның	 Қабанбай,	
Бөгенбай,	 Наурызбай,	 Малай-
сары	 батырлармен	 үзеңгілес	
жоңғар	 шапқыншыларына	 қарсы	
қазақтардың	азаттық	күресіне	бел-
сене	қатысқаны,	халық	қамқоршысы	
болғаны	 мадақталады.	 Ол	 –	
Абылай	 ханның	 ту	 ұстаушы	
батырларының	 бірі.	 Сондықтан	
халық	арасына	оның	есімі	“Ала	ту”	
деген	 атпен	 тараған.	 Ол	 да	 ханды	
жоңғар	тұтқынынан	босатуға	белсе-
не	қатысқан.	Хан	оны	Олжабайға	оқ	
тимейді	 деп	 санап,	 “Қужарғақ”	 деп	
те	атаған.	

Мәтінді түсініп, мазмұнын 
әңгімелеңдер.

Хасанова А.А., 
қазақ тілі оқытушы



Пенсионерку		завода,		цеха,		
Ветерана		Великой	Отечественной	войны
КОНОПЛЕВУ  ВАЛЕНТИНУ  ЛЬВОВНУ

поздравляем	с	днем		рождения!!!
Желаем		быть		всегда		счастливой,

Доброй,		милой,		терпеливой.
Быть		всегда		немного		новой,
Жизнерадостной,		здоровой.
Быть		подольше		молодой
И		не		старится		душой!
Коллектив		ППНГО

********************************************************
От	всей	души	поздравляем	с	63-ех	летием

 Иванова Владимира Алексеевича!!!
Желаем	в	День	Рожденья	не	грустить,

А	весело	смеяться	и	шутить!
Пусть	соберётся	вместе	вся	семья,
И	от	души	поздравят	Вас	друзья!

Желаем	Вам	здоровья,	счастья,	смеха
Достатка,	оптимизма	и	успеха!

Пускай	удача	рядом	будет	вечно,
Желаем	счастья	-	искренне,	сердечно!

	С	искренним	уважением	коллектив	цеха	№	6

********************************************************
Коллектив	транспортного	цеха	поздравляет	с	60	–	летием

Чеснакова Владимира Викторовича! 
60	-	немало,	60	-	немного,

В	60	открыта	к	мудрости	дорога.
Не	беда,	что	мелькают	года
И	волосы	от	времени	седеют.

Была	бы	молодой	душа,
А	души	молодые	не	стареют.

********************************************************
Коллектив	ППНГО	поздравляет 

Даулетова Марата  Бахытовича	с	50-летием!	
Достигнут	полувековой	рубеж,

Но	не	стареет	тот,	кто	юн	душой,
Кто	полон	добрых,	радостных	надежд,
Кто	жизнь	познав,	остаться	смог	собой.

А	мы	Вас	знаем	именно	таким,
И	потому,	в	день	Вашего	рожденья
Желаем	много	лет	и	много	зим,

Здоровья,	счастья,	радости,	везенья!
********************************************************

Хасанов Орынбасар Қайрғалиұлын		
мерейлі	50	жасымен	құттықтаймыз!

Тілейміз	ұзақ	өмір	өзіңізге,
Әрқашан	нұрға	толсын	жүзіңіз	де,
Қуаныңыз,	күліңіз,	шаттаныңыз,
Әрдайым	биік	болсын	мерейіңіз!!!

ОПГиМС	ұжымы

********************************************************
	

П	О	З	Д	Р	А	В	Л	Я	Е	М	с		45	–	летием
ОХАМУК  АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА,

ЧУКАЛИНА  АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА,
УРЫМБАСАРОВА  БЕРИККАЛИ МАУИСОВИЧА!

Сердечно	рады	Вас	поздравить
И	пожеланье	Вам	направить:
Успешных,	долгих,	мирных	лет!
В	делах	-блистательных	побед!
В	быту	–достатка	и	везенья!
Отличнейшего	настроенья!

Любви!	Тепла	родных	сердец!
Здоровья!	Счастья	наконец!

Коллектив		ППНГО
	********************************************************

Коллектив	службы	главного	механика	поздравляет
	с	Днём	рождения
Кокорева Никиту!

От	всей	души	желаем	тебе,	чтобы	твой	
корабль	жизни,	уверенно	рассекая	волны	

Судьбы,	всегда	имел	на	своем	борту	Счастье	
и	Радость,	Любовь	и	Здоровье,	Успех	и	Удачу,	

Мечты	и	Друзей.	Пусть	Уверенность,	
Надежность	и	Стремление	незримо

сопровождают	тебя	в	Пути.	
С	днем	рождения	тебя!	

Хорошими	пусть	будут	перемены,
На	всё	хватает	времени	и	сил,
И	остаётся	в	жизни	неизменным

Закон	«Пришёл,	Увидел,	Победил!»
********************************************************

Коллектив	заводоуправления	поздравляет	с	днем	рождения
Соловьёву  Ольгу Геннадиевну,

Жарбосынова Ерсайна Табылдиевича,
Конысова Нурбека Нурышевича,

Халихова Мирата Даулеткереевича,
Умбетову Розу Избасаровну,

Курмашева Нуралы Избергеновича,
Жумагазиеву Амангуль Жанузаковну,

Токорьян Татьяну Андреевну,
Достанову Гулнар Нурсултановну,

Ли Надежду Эдуардовну,
Куанышева Махамбета,

Есенгалиеву  Асель Мухтаровну,
Вернову Светлану Александровну,
Кенжегалиеву Фатиму Тусуповну,
Щербакову Наталью Алексеевну,

Дубову Алёну Дмитриевну,
Алекешову Айнагуль Кимирзановну,

Фаткеева  Сергея Владимировича,
Самигуллину Светлану Ивановна,

Гущина Олега Анатольевича,
Базарбаеву Лейлу  Каршыгакызы,

Шумилова Сергея  Александровича!
Вам	есть	чем	гордиться,	что	праздновать,

Куда	никогда	не	опаздывать,
О	чем	волноваться,	чем	жить,
И	дело,	что	стоит	любить!

Желаем	здоровья,	активности,
В	работе	–	большой	продуктивности!
Ценить	коллектив,	без	сомнения,
Всегда	быть	его	украшением!

********************************************************
Коллектив	КПА	поздравляет	с	днем	рождения

Жамбулова Кайрата Жигеровича,
Иманалиева Кайроллу Багитжановича,

Бигалиева Галымжана Сисеновича,
Джанадилова Кайрата Болатовича,

Ахметова Жакия Тулетаевича,
Сапарова Дамира Куанышевича,
Кайыржанова Асхата Азаматулы,
Кушанова Айдоса Канатбаевича,

Бекхожаева Мейрмана Ильясовича,
Бекбаева Саги Бисенбайулы,

Браташова  Виталия Владимировича!
Хотим	поздравить	искренне,	сердечно
И	много	счастья	в	жизни	пожелать.
Пусть	все	мечты,	задумки	и	надежды

Удача	помогает	воплощать!
Любви,	благополучия	желаем,

Поддержки	близких	и	родных	людей,
Успехов,	интересных	начинаний
И	настоящий	преданных	друзей!

********************************************************
Коллектив	цеха	№7	поздравляет

Орынбасарову	Эльмиру	Бауыржановну,
Каракулина Дениса Игоревича,

Аманова Асылбека Нургалиевича,
Нармагамбетова Адилжана Кенжебаевича,

Утарбаева Султана Булатовича с		днем	рождения!
Пусть	счастья	будут	полные	ладони,
Пусть	вечно	будет	на	душе	весна,
Пусть	жизнь	несется	как	лихие	кони

И	светит	путеводная	звезда!
********************************************************

Женский	коллектив	цеха	№7	поздравляет всех мужчин		
ТОО	«АНПЗ»	с	мужественным	праздником-	23	февраля!

Коллег-мужчин	сегодня	будем	поздравлять,
И	поздравления,	конечно,	не	случайны,
Ведь	лучший	праздник,	-	23	февраля	-
Мы,	по	традиции,	все	вместе	отмечаем!

Проблемы,	трудности	нам	с	Вами	не	страшны,
Любой	из	Вас	–	умен,	талантлив	и	активен,

Мы	в	этот	день	сказать	Вам	искренне	должны	-
Как	хорошо,	что	есть	мужчины	в	коллективе!

********************************************************
4-цех	ұжымы	туған		күн		иелері	

Шәкен Манас  Шәкенұлын,
Қазизенов Руслан  Кинетұлын,

Досқалиев Сағытжанды,
Жайлаубаев Аманқос Орынғалиұлын,

Қалауов  Алтынбек Әділбекұлын

туған		күндерімен		шын		жүректен		құттықтайды!
Өмірдің	мәні	алға	ұмтылу,

Талпынып	биік	тауға	бір	шығу.
Күш-қуат	кеміп,	ортаймай,

Денсаулық	мықты	болғай	әрқашанда.
Көретін	қызық	көп	болып,

Ұлассын	туған	күн	туған	күнге!
********************************************************

Коллектив	ремонтно-механического	цеха
поздравляет	с		днем	рождения

Атабаева Жалгаса,
Каирханова Салахидена Пазыловича,
Кельдигалиева Марата Джалгасовича!

Годы	мчатся,	жаль,	конечно,
Не	задержишь	даже	час.

Знаем:	молодость	не	вечна,
Мы	грустим	о	том	подчас.
Сколько	стукнуло	-	неважно,

И	зачем	года	считать?
В	ногу	с	веком	-	вот	что	важно!

И	в	пути	не	отставать!
Пусть	будет	все,	что	в	жизни	нужно,

Чем	жизнь	бывает	хороша:
Любовь,	здоровье,	верность,	дружба

И	вечно	юная	душа.
********************************************************

Коллектив	Ремонтно-механического	цеха
поздравляет	с		25-летием

Каткова Антона Юрьевича! 
У	тебя	юбилей	—	25,

Это	важная,	светлая	дата.
Не	устанут	друзья	повторять:

Будь	здоровым,	счастливым,	богатым.
Все	удачи	желают	тебе,

Поздравляя	тебя	с	днём	рожденья.
Пусть	пунктиром	пройдёт	по	судьбе

Полоса	торжества	и	везенья!

Возмужал	в	этом	возрасте	ты.
Совершенствуй	свой	ум	постоянно,
Для	того	чтоб	сбывались	мечты
И	росли	грандиозные	планы.

********************************************************
Коллектив		ППНГО	с	днем		рождения		поздравляет

МЕНДИГАЛИЕВА  КАНАТА,
ТАЖМАГАМБЕТОВА  МАРАТА КИЗАТУЛЛОВИЧА,

МУСАГАЛИЕВА  ЕРЛАНА МУСАГАЛИЕВИЧА,
КАПЕНКИНА  ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА!

Ж	Е	Л	А	Е	М:
Радости,		счастья,		хороших		друзей,
Здоровья,		удачи		и		солнечных		дней!
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