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Наурыз құтты болсын!Наурыз құтты болсын!
Құрметті зауыттықтар!
Қымбатты ардагерлер!

Сіздерді Наурыз мерекесімен құттықтаймын!

Күн мен түннің теңелетін күні - ежелгі заманнан сақталған 
Наурыз мейрамы - көпұлтты Қазақстан үшін басты мерекелердің 
біріне айналды. Еліміздің батысында Наурыз мерекесін 14 
наурыздан бастап көрісу арқылы атап өтетіні белгілі. Ежелгі 
заманнан бері дәл осы күні көшпелі өмір салтын жүргізіп, 
негізінен мал шаруашылығымен айналысқан қазақтар мал 
басын санап, ұзақ және суық қыстың аяқталғанына қуанады, 
көктемнің сәтті басталуымен бір-бірін құттықтауға асығады.

Жасампаздық, жаңғыру және сұлулық энергиясын тарата 
отырып, Наурыз халқымыздың мәдениеті мен дәстүрінің 
ұлылығын бейнелейді. Бұл күні ескі реніштерді кешіру, 
басқаларға қуаныш пен мейірімділік сыйлау әдетке айналған. 
Біз балаларымыз бен немерелерімізге жақсы сезімдер мен түзеу 
ниеттердің үлгісін, соның ішінде Наурыз мерекесінің тамаша 
дәстүрін жеткіземіз.

Құрметті зауыттықтар! Сіздерді көктемгі жаңару күнімен 
құттықтаймын! Отбасыларыңызға амандық пен молшылық, 
өркендеу және қуаныш дарысын! Сіздерге денсаулық, бақыт, әр 
істеріңізге береке тілеймін.

Құрметпен, «АМӨЗ» ЖШС бас директоры    А. Қайрденов

Уважаемые заводчане!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с праздником Наурыз!

День весеннего равноденствия – Наурыз мейрамы,  
сохранившийся с древних времен, стал одним из главных 
праздников для всего многонационального Казахстана. Как 
известно, на западе страны Наурыз начинают отмечать с 14 марта 
– с Көрісу. С давних времен именно в этот день казахи, которые вели 
кочевой образ жизни и занимались в основном скотоводством, 
подсчитывали поголовье скота, радовались окончанию долгой 
и холодной зимы, спеша поздравить друг друга с благополучным 
наступлением весны.

Излучая энергию созидания, возрождения и красоты, Наурыз 
отражает величие культуры и традиций нашего народа. 
Каждый раз, встречая этот праздник, мы обращаемся к высоким 
нравственным идеалам нашего общества. В этот день принято 
прощать старые обиды, дарить окружающим радость и доброту. 
Нашим детям и внукам мы передаем добрые чувства и помыслы, 
в том числе и традицию светлого праздника Наурыз.

Дорогие заводчане! Поздравляю вас с днем весеннего 
обновления! Пусть в ваши семьи придут мир и достаток, 
процветание и радость! Желаю вам счастья, здоровья и успехов 
во всех начинаниях.

С уважением, генеральный директор ТОО «АНПЗ»  А. Кайрденов
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ОФИЦИАЛЬНО

Министр: «НЕОБХОДИМО УСКОРИТЬ ТЕМПЫ 
                        РЕКОНСТРУКЦИИ МОС» 

Прибывший с рабочим Прибывший с рабочим 
визитом в Атыраускую визитом в Атыраускую 
область министр экологии, область министр экологии, 
геологии и природных геологии и природных 
ресурсов Казахстана ресурсов Казахстана 
Сериккали Брекешев Сериккали Брекешев 
побывал на Атырауском НПЗ. побывал на Атырауском НПЗ. 
Основной темой встречи Основной темой встречи 
с руководством завода с руководством завода 
стал вопрос реализации стал вопрос реализации 
экологической программы экологической программы 
«Tazalyq».«Tazalyq».

В четверг, 24 февраля, глава 
Минэкологии вместе с акимом Аты-
рауской области Махамбетом До-
смухамбетовым побывал на новой 
городской канализационно-насо-
сной станции, а также ознакомил-
ся с ходом рекультивационных ра-
бот, ведущихся на полях испарения 
«Тухлая балка». По информации на-
чальника отдела организации стро-
ительства АНПЗ Каната Сагизбаева, 
на сегодняшний день продолжается 
реализация экологического проекта 
«Tazalyq», в рамках которого плани-
руется осуществить реконструкцию 
сооружений по очистке сточных вод 
и провести рекультивацию участ-
ков отводящего канала и полей ис-
парения. Согласно экопрограмме, 
«Тухлая балка» будет осушена, а ее 
почва восстановлена до первона-
чального состояния.

- Данный проект прошел госэкс-
пертизу, также было подписано со-
глашение о финансировании проек-
та «Tazalyq» с Европейским банком 
реконструкции и развития о финан-
сировании, - отметил генеральный 

директор ТОО «АНПЗ» Арман Кай-
рденов.

Непосредственно на территории 
Атырауского НПЗ министра Серик-
кали Брекешева проинформировали 
о внедряемых передовых техноло-
гиях в процесс реконструкции уста-
новки механических очистных соо-
ружений (МОС), что позволит сни-
зить водозабор из реки Урал и нега-
тивное воздействие от деятельности 
предприятия на окружающую среду. 
И поскольку данная тема интересует 
широкую общественность, со сто-
роны журналистов прозвучали во-
просы о том, решится ли проблема с 
нежелательными запахами в городе 

Приказом генерального директора 
№49к от 25 февраля 2022 года на 
должность управляющего директора 
по охране труда, окружающей среды 
и гражданской защиты назначен 
ШОШАНБАСОВ Адилет Турысханович.

***

Приказом генерального директора №50к 
от 25 февраля 2022 года исполняющим 
обязанности главного технолога назначен 
ХАКИМОВ Наиль Назимович.

***

Приказом генерального директора 
№53к от 1 марта 2022 года на  должность  
начальника отдела развития 
производства назначен САРСЕМБАЕВ 
Аскар Махсотулы. 

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Атырау после завершения экологи-
ческого проекта «Tazalyq». 

- Проект предполагает, что да, 
вопрос решится в положительном 
ключе, - заверил Канат Сагизбаев. 
Кроме того, было особо подчеркну-
то, что Атырауский НПЗ отвечает 
лишь за эффективность той части 
работы, которую выполняет в рам-
ках экологического проекта.

Резюмируя итог встречи, министр 
экологии, геологии и природных ре-

сурсов Сериккали Брекешев отме-
тил, что необходимо больше рабо-
тать над вопросами снижения фак-
тических выбросов, порекомендовав 
ТОО «АНПЗ» ускорить работу по 
рекультивации полей испарения 
«Тухлая балка» и реконструкции 
установок механических очистных 
сооружений.

Шынар ТЕКЕЕВА
Фото Данияра МУХАМБЕТОВА
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АМӨЗ ҚХР АЛДЫНДАҒЫ ҚАРЫЗЫН АМӨЗ ҚХР АЛДЫНДАҒЫ ҚАРЫЗЫН 
ТОЛЫҚ ӨТЕДІТОЛЫҚ ӨТЕДІ

іске асырылып келеді. Соның ішінде 
жастармен бірлесе жасалған іс-шара-
лар, халықтың мұң-мұқтажына бағыт-
талған қайырымдылық іс-шаралары, 
әлеуметтік қолдау, қызметкерлердің 

ластармен бірге бірқатар мәселелерді 
талқылып, өз ойын білдірді.

Соның ішінде зауыттық жас қызмет-
керлер қатарынан «Жас көшбасшылар 
пулын» бекіту бойынша әрбір партия 
тобы басшыларына белсенді жас қы-
зметкерлер кандидатурасын ұсыну 
жүктелді.

«Атырау мұнай өңдеу зауыты» БПҰ-
ның  «Nur Otan» партиясын жаңғырту 
туралы ұсыныстары қарастырылды. 
Бұл шаралар алға қарай да жұмысын 
жалғастырып, жаңашылдықтармен то-
лықтырылмақ.

2022 жылдың ақпан айындағы 
жағдай бойынша жаңғыртуға тар-
тылған Атырау мұнай өңдеу зауы-
ты (АМӨЗ) қарызының қалдығы 
509 млрд теңгені құрайды, оның 
жартысынан астамы қазақстандық 
несие берушілер. Бүгінде АМӨЗ-
де ҚХР-дан несие берушілер жоқ. 
Соңғы жылдары АМӨЗ валюталық 
қарыз көлемін төмендету бойынша 
белсенді жұмыс жүргізді. Мәселен, 
2019 жылдан бері қарыз 2,1-ден 
1,2 млрд АҚШ долларына дейін 
қысқарды. Бұл ретте долларлық қа-
рыздардың үлесі 95% - дан 13% - ға 
дейін төмендеді, ал Қытай және Жа-
пон банктерінен болған қарыздар 
рубль мен теңгеге ауыстырылды. 
2021 жылдың соңына дейін АМӨЗ 

Зауытты жаңғырту жобасын жүзеге асыруға бағытталған 
Қытайдың Экспорт-импорт банкінен алынған несиені 
мерзімінен бұрын толық өтеу 2022 жылдың қаңтарында қайта 
қаржыландыру және ВТБ банкінен (ЖАҚ) рубль несиесін тарту 
арқылы жүзеге асырылды. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Nur Otan» партиясын жаңғырту жөніндегі 
жұмысты жеделдетуді тапсырған болатын. Президент сондай-ақ партияны жүйелі түрде қайта 
құру қажеттігін және ол қазіргі заманғы сын-қатерлерге жауап беріп, еліміздің азаматтарының 
сұраныстарына толық сай болу үшін өз қызметінде ұтқыр болуы тиіс деген болатын.

ЖИНАЛЫС

ПАРТИЯ ЖАҢҒЫРТЫЛМАҚ

Осы орайда «Атырау мұнай өңдеу 
зауыты» ЖШС Бастауыш партия ұйы-
мы да партиялық топ басшылары және 
партия мүшелерін жинап, Nur Otan-
ның жұмысын жаңғырту бойынша 
бірқатар мәселелерді талқылады. Өз 
кезегінде «АМӨЗ» ЖШС БПҰ төрай-
ымы Бақыт Мұлхайдарқызы Өтебалы 
зауыттағы партия мүшелерін Прези-
денттің алға қойған тапсырмаларымен 
таныстырды:

 - Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 
еліміздің жан жақты жаңғыртуға және 
Жаңа Қазақстан құру бағытындағы 
курсын түсіндіру жұмыстары; «Nur 
Otan» партиясының кезектен тыс ХХI 
съездінде қабылданған шешімдер мен 
қойылған міндеттерді талқылау, за-
уыттық жас қызметкерлер қатарынан 
«Жас көшбасшылар пулын» бекіту, 
«Nur Otan» партиясын жаңғыртуға 
бағытталған ұсыныстар ұсыну», - деді 
Бақыт Өтебалы. Және де Мемлекет 
басшысы съезде сөйлеген сөзінде Жас 
Отан жастар қанатына жеке тоқталды. 

«Жас Отан қатарына пайдалы 
қоғамдық қызметпен айналысуға дай-
ын, жастар арасында сенімге ие көш-
басшыларды тарту қажет», - деген 
болатын. Президент тілге тиек еткен 
мәселелер зауытта ұзақ жылдар бойы 

партияға деген сенімділігі. 
Жиналысқа «Nur Otan» партиясы-

ның Атырау қалалық филиалы саяси 
кеңестің мүшесі Салтанат Асқарқы-
зы Рахимова ат салысып, партия-

қарыздарды АҚШ долларымен 
төледі, бұл зауыттың пайдасына 
теріс әсер етті, соның салдарынан 
2020 жылы шығын 17,4 млрд тең-
гені құрады. 2021 жылдың қоры-
тындысы бойынша таза пайда 30,5 
млрд теңгені құрады. Валюталық 
міндеттемелердің азаюы валюталық 
тәуекелдерді және бағамдық айы-
рмашылыққа байланысты шығы-
старды төмендетеді, бұл зауыттың 
одан әрі қаржылық тұрақтылығы-
на маңызды үлес болып табылады. 
АМӨЗ республикалық бюджет 
қаражаты мен мемлекеттік суб-
сидияларды пайдаланбай-ақ, не-
сие берушілер алдындағы өз мін-
деттемелерін уақытылы және өз 
есебінен тиісті түрде орындауда. 

Жаңғырту бойынша несие бе-
руші банктер алдындағы барлық 
міндеттемелерді 2027 жылы то-
лықтай өтеу жоспарланып отыр. 
Жаңғырту нәтижесінде әлеу-
меттік маңызы бар мұнай өнім-
дерін, атап айтқанда, автобен-
зинді, дизельді және авиациялық 
отынды өндіру көлемі айтар-
лықтай өскенін атап өткен жөн. 
Сонымен қатар Атырау мұнай өң-
деу зауытын жаңғыртудың ел үшін 
және оның ішінде облыс үшін 
салық шегерімдері мен бюджет-
ке төленетін төлемдердің өсуінен 
көрінетін экономикалық тиімділігі-
не назар аудару қажет. АМӨЗ Аты-

рау қаласындағы екінші ірі салық 
төлеуші атанды. Тек 2021 жылдың 
өзінде зауыт бюджетке 76,6 млрд 
теңге аударса, оның 49 млрд теңгесі 
жергілікті бюджетке түсті. Яғни, 
2017 жылмен салыстырғанда Аты-
рау мұнай өңдеу зауытынан облы-
стық бюджетке түсетін салық ше-
герімдерінің көлемі үш есеге өскен. 
Атырау мұнай өңдеу зауытының 
бірден-бір табыс көзі мұнай про-
цессингіне арналған тариф бо-
лып табылады. АМӨЗ өндірілетін 
мұнай өнімдерінің меншік иесі бо-
лып табылмайды, оларды сатпайды 
және өндірілген мұнай өнімдерінің 
бағасын белгілемейді.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!

Отчетная встреча генерального директора ТОО «АНПЗ» Отчетная встреча генерального директора ТОО «АНПЗ» 
Армана Курметовича Кайрденова с делегатами трудовых Армана Курметовича Кайрденова с делегатами трудовых 

коллективов структурных подразделений Товарище-коллективов структурных подразделений Товарище-
ства по итогам  2021 года состоится 16 марта 2022 года.ства по итогам  2021 года состоится 16 марта 2022 года.

О месте и времени проведения будет сообщено О месте и времени проведения будет сообщено 
дополнительно.дополнительно.

ЕКПЕ АЛУ – 
ЕРКІН ӨМІРГЕ ҚАДАМ

В рамках повышения культуры без-
опасности труда и профилактики про-
изводственного травматизма в июне 
2021 года на ТОО «Атырауский НПЗ» 
специализированной организацией 
было проведено обучение 57 работни-
ков из числа ИТР каждого производ-
ственного подразделения завода, вклю-
чая инженеров службы безопасности и 
охраны труда. Данное обучение было 
нацелено на идентификацию и оценку 
риска, учет и расследование потенци-
ально опасных ситуаций «Near-Miss». 

Мировой опыт промышленных пред-
приятий показывает, что для снижения 
и профилактики производственного 
травматизма работодатели используют 
программу «Near-Miss», которая позво-
ляет отслеживать и исключать потен-
циально опасные ситуации на рабочем 
месте. 

«Near-Miss» или потенциально опас-
ная ситуация – это ситуация, которая 
произошла и могла привести к произ-
водственной травме, но по счастливо-
му стечению обстоятельств к этому не 
привела. Незначительные происше-
ствия и нарушения системного харак-
тера могут стать причиной несчастного 
случая с тяжелыми или смертельными 
последствиями.

В ТОО «АНПЗ» за пять месяцев 2021 
года в рамках реализации программы 
«Near-Miss» было выявлено 27 потен-
циально опасных ситуаций, которые 
могли привести к несчастным случаям 
либо авариям, но не привели. 

«NEAR-MISS» ПРЕДУПРЕДИТ
Залогом благополучия любого производства является формирование 

и постоянное повышение культуры безопасности труда. Для этого 
необходимо на постоянной основе проводить оценку существующих рисков 
и анализировать эффективность применяемых «защитных барьеров», 
мероприятий, снижающих вероятность реализации данных рисков, а где 
это полностью исключить невозможно - снижение их последствий. 

Каждый случай «Near-Miss» был 
идентифицирован и расследован, так-
же были разработаны организацион-
но-технические мероприятия по не-
допущению их повторения. Данная 
программа позволяет всем работникам 
принимать участие в создании и управ-
лении безопасной производственной 
средой: «когда работающий не прохо-
дит мимо потенциального источника 
опасности, каждый может предотвра-
тить несчастный случай, получение 
травмы».

Что мы ждем от этого проекта? Не-
терпимость к потенциальным угрозам 
и рискам. Мы хотим, чтобы каждый 
работник – от производственного пер-
сонала до высшего руководства - не 
оставлял без внимания ни одну потен-
циальную ситуацию. И благодаря это-
му нам удастся достичь высокого уров-
ня культуры безопасности труда и ну-
левого травматизма 

В 2022 году планируется вовлечь 
всех работников завода в процессы 
обеспечения безопасности труда и вы-
явления потенциально опасных ситуа-
ций. Кроме того, на февраль-март за-
планировано обучение производствен-
ного персонала как теоретическим, так 
и практическим навыкам, и эта работа 
уже начата.

Кажмукан БАЛТАБАЕВ, 
инженер службы безопасности и 

охраны труда

Коллектив ПиТН выражает глубокое соболезнование председателю 
цехового комитета Сегизбаевой Рае Шамиловне в связи с кончиной

сестры

Коллектив ПиТН выражает глубокое соболезнование оператору 
технологической установки АССБ ПиТН Аюпову Аманжолу в связи с 
кончиной

матери


