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ЗАУЫТ СҰЛУЫ - 2018!

фото Данияра Мухамбетова

ПРОИЗВОДСТВО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ

УСТАНОВКА «PRIME G+» - В РАБОТЕ
Установка селективного гидрирования нафты каталитического крекинга «Prime G+» ПГПН предназначена
для очистки бензина каталитического крекинга с целью:
• подготовки сырья для установки
производства ТАМЭ;
• подготовки сырья для секции
гидроочистки нафты «Naphta HT» ;
• гидроочистки бензина
каталитического крекинга с
минимальными потерями
октанового числа.
Мощность установки составляет
1 290 000 тонн в год.
Строительство
и
монтаж
оборудования установки велись
компанией   «Sinopec Engineering

Group Co., Ltd»   с   инспекцией
лицензиара Axens на этапе монтажа.
В зимний период были проведены
пусконаладочные работы: ввод в
эксплуатацию инженерных сетей,
гидроиспытание аппаратов, проверка
аппаратов
на
герметичность,
проверка устройств систем защиты,
сушка печей и реакторов, загрузка
катализаторов.
С
помощью
прямогонной нафты была налажена
циркуляция по контуру установки.  
С
достижением   стабильной

циркуляции
и
температурного
режима,   22 мая текущего года, на
установку   было принято сырье –
бензин каталитического крекинга.
Сегодня установка «Prime G+»
находится в работе с нормальными
технологическими параметрами, с
выдачей  легкого и тяжелого бензина
каталитического крекинга (ЛБКК и
ТБКК) с содержанием серы не более
30 ppm в товарный парк,   среднего
бензина на установку гидроочистки
нафты «Naphta HT».

На установке согласно штатному
расписанию рабочего персонала
работают 29 человек. Это старшие
операторы, операторы и машинисты,
которые прошли теоретическое
обучение по программе лицензиара
- компании Axens   и практику на
аналогичных установках заводов  
Китайской Народной Республики.
Абат Ислямов,
начальник установки
производства «ТАМЭ»
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ПРОИЗВОДСТВО

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА УСТАНОВКЕ
ГИДРООЧИСТКИ ГАЗОЙЛЯ PRIME D
На установке Prime D полным ходом идут пусконаладочные работы. На данное время произведена
загрузка катализаторов в реакторы R-2001,R-2002, R-2003; осуществлен прием водорода и выполнена
герметизация реакторного контура с подъемом давления до 72 кг/см² и выдержкой в течение 4-х часов.
Налажена циркуляция блока колонны стабилизации и фракционирования по малому контуру на первом
этапе и по большому контуру на втором этапе. 31 мая текущего года была принята прямогонная керосиногазойлевая фракция в реакторный блок для проведения первого этапа сульфидирования катализатора
– смачивания.
Напомним, что установка гидроочистки газойля Prime D предназначена для производства из смеси
прямогонного КГФ, легкого газойля
установки УЗК, легкого газойля установки каталитического крекинга и
поликеросина  установки олигомеризации следующих продуктов:
• гидроочищенного керосина с содержанием серы менее чем 50 масс. рpm.;
• гидроочищенного газойля с содержанием серы менее чем 50 масс. ppm.;  
• («холодные свойства» газойля составят: температура помутнения −28°С  и
предельная температура фильтруемости −38 °С).

Номинальная мощность секции   
по сырью составляет 884.4тыс. т/год.
Бекжан Сагинбаев,
инженер по подготовке
производства

ЕҢБЕК АДАМЫ - ҚҰРМЕТТІ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУҒА АТ
САЛЫСҚАНДАР ҰЛЫҚТАЛДЫ
АМӨЗ ЖШС Бас директорының өндіріс бойынша орынбасары-бас инженер
Денис Козырев Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау және экологтар күніне
орай, өндірістік салада қоршаған ортаны қорғаудың мемлекеттік жүйесі мен
ісіне қосқан үлестері үшін зауыт қызметкерлерін құттықтады.
Бүгінде зауытта жүргізіліп отырған
келелі жаңғыртулар экологиялық таза
өнім шығару мен қоршаған ортаға кері
әсерді азайтуға бағытталғаны баса
айтылды.
ҚР энергетика министрі Қанат
Бозымбаевтың
атынан
АМӨЗ
ЖШС Сумен жабдықтау және суды
бұру
инженер-технологы
Әділбек
Иманғалиевті алғыс хатпен марапаттады.
Сонымен қатар жоғары шеберлігімен,  
адал қызметімен көзге түскені үшін,
қоршаған ортаны қорғауға ат салысқаны
үшін  қоршаған ортаны қорғау инженері
Екатерина Ким қоршаған орта мен
еңбек қорғау вице – президентінің  
алғыс хатымен марапатталды. Сонымен
бірге Сумен жабдықтау және суды
бұру
қондырғысының
операторы
Қанат Мұхитов пен химиялық анализ
лаборанты Ольга Ульченкова да алғыс
хаттарға ие болды.
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ИТОГИ ЗА МАЙ
2018 года
За май 2018 года ТОО «Атырауский
НПЗ» переработал 465 392 тонн сырья,
выполнение на 100,1% , согласно
утвержденной производственной
программы Министерства энергетики
РК и на 28 102 тонны больше чем за
аналогичный период прошлого года.
В мае 2018 года ТОО «Атырауский НПЗ» выработал и отгрузил следующие нефтепродукты:
Автобензинов всех марок  116  977  тонн, что
на 60 792 тонны больше, чем  за аналогичный период прошлого года.
Дизельного топлива   экологического класса
К4 и К5  136 080 тонн.
Топливо ТС -1  3 004 тонн.
Бензола  2 226  тонн.
Печного топлива 16 798 тонн.
Мазута 79 576 тонн.
Вакуумного газойля 23 882 тонн.
Кокса всего 11 437 тонн.
Сжиженный нефтяной газ 23 523 тонны, что
на 21 214 тонн больше, чем  за аналогичный период прошлого года.
Глубина переработки составил  72,7%.
Доля светлых нефтепродуктов   64,9%.  
Айгуль ДОСАНОВА,
Ведущий инженер
производственного отдела
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

ЛУЧШИЙ ИНСТРУКТОР ГОДА
Ежегодно филиалом АО «Өрт сөндіруші» Атырауской
области проводятся конкурсы на выявление лучших
по профессии.
В текущем году филиал не изменил своим традициям и в соответствии с планом работы на 2018 год, в
целях повышения профессионального мастерства и стимулирования  работников,  17 мая   провел конкурс на
звание «Лучший инструктор» среди
инструкторского состава подразделений филиала.  Свои знания и профессионализм инструкторы демонстрировали, выявляя нарушения при
условном обследовании объектов и
отвечая на тестовые и дополнительно заданные   вопросы. Каждый из
них старался   показать свои знания  
и доказать, что именно он профессионал в своем деле.  Все участники  
показали неплохие результаты, но
лучшим стал инструктор пожарной

аварийно-спасательной части № 4
филиала по охране объектов города
Талгат Саркулов, который   правильно
ответив на вопросы и выявив больше
нарушений, набрал максимальные
32 балла.Победитель смотра-конкурса награжден грамотой и денежным
вознаграждением.
Поздравляем обладателя звания
«Лучший инструктор» с победой и
желаем ему и  всему инструкторскому  составу филиала   усовершенствованных   знаний законодательных и
нормативно-правых актов в области
пожарной безопасности, чтобы своевременно оказывать консультативную, практическую помощь руководителям и ответственным лицам
объектов, охраняемых от пожаров.

КОМАНДА АО «ӨРТ СӨНДІРУШІ»
СНОВА ПЕРВЫЕ!

ҮЗДІК ӨРТ СӨНДІРУШІ ҚҰТҚАРУШЫ
«Өрт сөндіруші» АҚ Атырау облысы филиалының
2018 жылғы жұмыс жоспарына сәйкес, 2018 жылдың
18 мамыр күні «Үздік өрт сөндіруші - құтқарушы»
атағына конкурс өтті.
Конкурс Филиалдың №16 өрт
сөндіру авариялық құтқару бөлімінің
оқу-жаттығу базасында өтті.
Аталған конкурс жыл сайын өткізіліп, өрт сөндіруші құтқарушылардың арасынынан үздік маманды
анықтауға мүмкіндік береді. Конкурска филиалдың барлық бөлімшелерінен жұмыскерлер қатысты.
Қатысушыларға өздерінің жауынгерлік дайындықтарын, кәсібиліктерін және шеберліктерін көрсету
үшін, жеңіске жету үшін бірқатар
сынақтардан өту керек болды.
Жарыс қатысушылары Теориялық
кезеңде білімдерін көрсетсе, практикалық кезең өту барысында Өрт

сөндірушілер стационарлық саты
арқылы оқу-жаттығу мұнарасының
3-ші қабатына көтерілу, 100 метрлік
кедергіден өту, қосарланған құтқару
ілмегін алу, ғимарат конструкциясына құтқару арқанын төрттен бір тәсілі
арқылы бекіту және зардап шегушіге
алғашқы дәрігерлік көмек көрсету
арқылы іс-қимылдарын, жылдамдықтарын көрсетті.
Барлық сынақтар қорытындысында комиссия құрамы үздіктер қатарынан үздігін анықтады. Филиалдың
№16 ӨСАҚБ өрт сөндіруші-құтқарушысы   Данияр Искалиев барлық
кезеңді ең аз уақытта 189,35 сек
орындап конкурс жеңімпазы атанды.

18 мая текущего года прошли соревнования среди
негосударственных противопожарных служб Атырауской
области, организованное и проведенное ГУ «СП
и АСР» ДЧС Атырауской области, в соответствии с
Законом «О гражданской защите», с целью повышения
профессионального мастерства и боеготовности НГПС.
В соревнованиях приняли участие
4 команды в категории НГПС, в том
числе, команда филиала АО «Өрт
сөндіруші» Атырауской области.
Данные соревнования проводились
в 3 этапа: сбор и выезд по тревоге формирования негосударственной противопожарной службы на своей технике,
боевое развертывание формирования
НГПС на своей технике, установка вы-

движной трехколенной лестницы на 3
этаж учебной башни. Состав команды
состоял из 5-и человек, в том числе 1
водитель и 4 пожарных.
По итогам соревнований команда
филиала АО «Өрт сөндіруші» Атырауской области оказалась впереди, показав отличную боевую подготовку,
высокий профессионализм и заняла
первое место.

НАГРАЖДЕНЫ ЮБИЛЕЙНОЙ
МЕДАЛЬЮ
В честь празднования 100 летнего
юбилея со дня создания противопожарной службы, за безупречное выполнение своих профессиональных
обязанностей, существенный вклад,
внесенный   в развитие и совершенствование государственной системы
гражданской защиты, приказом начальника ДЧС Атырауской области
ряд работников филиала АО «Өрт
сөндіруші» Атырауской области были
награждены юбилейной медалью
«100 лет пожарной охране». Среди

них заместитель директора филиала
Михаил Хагай,  начальник ПАСЧ-6 по
охране объектов АО «КТК-К» Есболат
Мукамбеткалиев  инструкторы ПАСЧ16 по охране объектов ТОО «АНПЗ»
Бухарбай Бимагамбетов,   Саламат
Кайров, Марат Даутов и ветеран противопожарной службы Роза Умбетова.
Директор филиала Юрий Толстов
поздравил всех награжденных, пожелал им крепкого здоровья и   семейного благополучия.
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

СПОРТ

В БЛАГОДАРНОСТЬ –
ПИСЬМО ОТ МИНИСТРА
В последнее воскресенье мая в Казахстане
традиционно отметили День работников
химической промышленности. В связи с
этой датой в областном акимате состоялось
награждение лучших работников этой отрасли.
В их числе была и лаборант химического анализа
товарной лаборатории ИЦ «ЦЗЛ» АНПЗ Жаннат
Досахова. Она получила Благодарственное письмо
министра инвестиций и развития РК Ж.Касымбека.

Жаннат пришла на завод в 1985
году, после окончания химико-биологического факультета Гурьевского
пединститута   и отработав один год в
лаборатории  местного механического
завода.
- Меня сразу же направили лаборантом химического анализа в центральную заводскую лабораторию.  
Моей наставницей была Лидия Михайловна Скоробогатова, которая в течение одного месяца учила меня всем
тонкостям работы в  товарной лаборатории. Потом меня поставили в смену, вспоминает Ж. Досахова. – В то время в
смене были один лаборант и один пробоотборщик. Да, было трудно, объем
работы был большой. Но  так мы осваивали свою специальность, учились и
накапливали опыт. Коллектив в   нашей
лаборатории всегда был хорошим. Это
одно из достоинств ЦЗЛ. Ведь  от того,
в какую рабочую среду попадает молодой специалист, зависит и его будущее.
Я сегодня с теплотой вспоминаю своих
коллег Риму Занину, Анну Ивановну
Коблову,   начальника   товарной лабо-

ратории Лялю Рауфовну Барееву,   начальника ЦЗЛ Ию Трофимовну Рябову.
Они были не просто хорошие руководители и прекрасные мастера своего
дела, но и создавали благожелательную атмосферу в коллективе, где было  
развито наставничество, старшие коллеги помогали молодым.
Жаннат стала одной их тех, кто прошел эту   школу.   Сегодня ее трудовой
стаж на заводе составляет 33 года. Она
– одна из опытных лаборантов химического анализа. На ее счету – победа
в конкурсе «Лучший по профессии».  
-   Сегодня наша лаборатория называется лабораторией нефти  и нефтепродуктов. Всю выпускаемую на заводе
продукцию мы проверяем на соответствие ГОСТу, проводим большое количество анализов, в числе которых и
анализ на наличие в нефтепродуктах
механических примесей, определяем кислотность, йодное число, анализ
кокса и многое другое. Работа очень
ответственная, не терпит неточностей
и огрехов, - рассказывает Ж.Досахова.
Все успешно сложилось и в семейной жизни Жаннат. С супругом Мубарамом Амировым они практически
коллеги. Он тоже работает в лаборатории, правда, в независимой. Проводит
испытания труб и резервуаров. Две дочери - Ботагоз и Бибигуль и сын Аман
не пошли по стопам родителей, а выбрали другие профессии.
- Я очень благодарна за то, что руководство завода так высоко оценило
мой труд. Такое поощрение  -  хороший  
стимул для дальнейшей работы.   Желаю нашему предприятию новых  производственных достижений! – высказала слова благодарности Ж. Досахова.
Индира САТЫЛГАНОВА
Фото Данияра Мухамбетова

В течение двух дней на футбольной площадке
школы № 20 города Атырау шли матчи по мини
– футболу среди дворовых команд, посвященные
Международному дню защиты детей. Как и каждый
год, организатором популярного среди городской
детворы спортивного мероприятия выступило
ТОО «АНПЗ».

ЮНЫЕ
ФУТБОЛИСТЫ

В этом году заявки на участие подали 8 команд, в составе которых играли
юные футболисты 2006 -2008 годов
рождения. Вначале команды играли
в группах, затем состоялись   полуфинальные и финальные матчи. Самыми
интересными, конечно же, были игры

жений и успехов в учебе.
Каждый из игроков команды- победительницы « Нурсая» получил
футбольный мяч, «парижанам» были
вручены спортивные рюкзаки, а «ростовцам» - термосы. Не остались без
памятных призов и команды, остав-

за призовые места. Юные спортсмены
выкладывались сполна, чтобы стать
одними из лучших. В итоге, первое
место заняла команда «Нурсая», на
втором – команда «Париж», названная в честь известного французского
футбольного коллектива «Пари Сен
Жермен», и замкнула тройку сильнейших   футболисты из «Ростова».  
Победителей турнира от имени руководства ТОО «АНПЗ» и профсоюзной
организации поздравила   главный

шиеся за призовой чертой. Каждый
футболист получил надколенники и
спортивные гетры. Но это все не в
счет тем эмоциям и спортивному накалу, которые в течение двух дней
главенствовали на футбольном поле.
Об этом говорят и сами ребята. – Мы
очень долго и ответственно готовились к этому турниру. Каждый день
проводили тренировки на своем поле,
- рассказывает   капитан команды
«Нурсая» Асхат Сериков. – Мы позна-

специалист   профкома по социально
– трудовым вопросам и председатель
заводской первичной партийной организации партии «Нур Отан» Бакыт
Отебалы. Она вручила членам команд
золотые, серебряные и бронзовые медали и пожелала юным футболистам
новых побед в спорте, больших дости-

комились здесь с ребятами из других
микрорайонов города, подружились.
И хотя на футбольной площадке мы
были соперниками друг другу, все же
победила дружба.   Хотим выразить
слова благодарности организаторам
турнира, которые создают для нас, детей такие спортивные возможности.   

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С 31 по 06 мая 2018 года

Забор воды с р.Урал для производственных нужд составил 142 600 м3. Лимит
забора воды превышается. Сброс биологически очищенной сточной воды на пруд
испаритель составил 53 802 м3. На повторное потребление направлено 16 189 м3
очищенной воды, что составляет 21,40% очищенного стока.
Санитарно-промышленной лабораторией ИЦ “ЦЗЛ” проведено 303 исследований
качества производственного стока цехов и заводов, 98 исследования качества
оборотного водоснабжения, 345 исследований состояния воздушной среды в
производственных помещениях.
Произведено 2 973 автоматических исследований качества атмосферного
воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. Подрядной организацией
проведено 36 исследований качества атмосферного воздуха на расстоянии 2,3,4 км. с
подветренной стороны завода. Превышений допустимых санитарно-гигиенических
нормативов загрязняющих веществ для населенных мест не зарегистрировано.
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МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР МЕРЕКЕСІ

ҮШ ЖҮРЕКТІҢ БІРЛІГІ!

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы»
Конституциялық Заң 2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Осы Заңға
сәйкес жыл сайын 4 маусым Қазақстан Республикасында Мемлекеттік
рәміздер күні ретінде мерекеленеді.

Мемлекеттік рәміздер – бұл кез келген мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығын бейнелейтін, оның ажырағысыз
атрибуттарының бірі. Қазақстан Республикасында Мемлекеттік ту, Мемлекеттік елтаңба және Мемлекеттік әнұран  
мемлекеттік рәміздер болып табылады.
Осыған орай, ағымдағы жылдың 4
маусымында Атырау мұнай өңдеу зауытының оқыту орталығында өзге ұлт
өкілдерін оқытатын топта осы тақырып
бойынша ашық сабақ өткізілді. Мемлекеттік тілге деген қызығушылығы жоғары қызметкерлер үшін рәміздер жөнінде көптеген тың ақпараттар берілді:
Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы – ортасында шұғылалы күн,
оның астында қалықтап ұшқан қыран
бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті
мата. Тудың сабының тұсында ұлттық
өрнек тік жолақ түрінде нақышталған.
Күн, оның шұғыласы, қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес.
Қазақстан Республикасы Мемле-

кеттік туының авторы – Қазақстанның
еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен
Ниязбеков.
Ал, Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік елтаңбасы– дөңгелек нысанды және көгілдір түс аясындағы
шаңырақ түрінде бейнеленген, шаңырақты айнала күн сәулесіндей тарап
уықтар шаншылған. Шаңырақтың оң
жағы мен сол жағында аңыздардағы
қанатты пырақтар бейнесі орналастырылған. Жоғарғы бөлігінде – бес
бұрышты көлемді жұлдыз, ал төменгі
бөлігінде «Қазақстан» деген жазу бар.
Жұлдыздың, шаңырақтың, уықтардың,
аңыздардағы қанатты пырақтардың
бейнесі, сондай-ақ   «Қазақстан» деген
жазу – алтын түстес. Алтын түстес сары
түс – байлықты, молшылықты білдіреді.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасының авторлары – белгілі
сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков пен
Шот-Аман Уәлиханов.
Ал, әнұранымызға келетін болсақ,

бұрын «Менің Қазақстаным» әні ретінде
танымал болған Қазақстанның әнұраны   Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша 2006 жылы
6 қаңтарда еліміздің Парламентінде
бекітілді. Бірінші рет ол 2006 жылы 11
қаңтарда Мемлекет басшысының салтанатты ұлықтау рәсімінде орындалды.
Әннің авторы Шәмші Қалдаяқов,
сөзін жазғандар: Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев.
Осындай нақты түсіндіруден кейін
оқуға қатысушылар мемлекеттік ту, елтаңба, әнұран жөнінде өлеңдерін оқып,
түсінгендерін айтып, сұрақтарға жауап
берді.
«Оқу орталығында 4 жылдан бері
қызмет атқарамын. Зауытта 24 тен астам
өзге ұлт өкілдері қызмет етеді. Солардың көпшілігі қазақ тілін меңгеруге де-

ген ынталары зор. Алынған ақпаратты
түсініп оқиды. Биылдан бастап қазақтар
да ресми іс-қағаздарды толтыру бойынша курстардан өту мүмкіндігін алып жатыр. Соған байланысты оқу орталығында 100 ге жуық қызметкерлер білім
алуда. Осындай мерекелерде ашық
сабақтар өтіп тұрады. Бұл дегеніміз тек
тілді ғана емес, қазақтың әдет-ғұрпын,
салт-дәстүрін бойларына сіңіреді деген
сөз», дейді оқу орталығының оқытушысы Ғалия Исмурзина.
Оқу орталығында оқыту 3 деңгей
бойынша жүргізіледі. Яғни, бастауыш,
жалғастырушы, аяқтаушы. Әр деңгейде
түрлі тақырыптарға арналған бөлімдер
болады. Бөлім тақырыбы өтілген сайын
тест, бақылау жұмыстары жүргізіліп отырады.
Арайлым Аймуратқызы

БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ КҮНІ

МЕНІҢ СҮЙІКТІ КЕЙІПКЕРІМ...

Таңертеңгі салқынға қарамастан кішкентай балалар жүздеріндегі күлкісімен,
мерекелік көңіл-күймен саябаққа жинала бастады. Кейін ұйымдастырушылар
тарапынан ойындар ұйымдастырылып,
түрлі сыйлықтар таратылды. Сүйікті
мультхикаясындағы кейіпкерлерін көру
бақыты да бұйырған болатын.  
Межеленген уақытта балалар жолдың бойына жиналып, қолдарына сурет
салуға арналған құралдарын алып, сүйікті кейіпкерлерін бейнелеуге кірісіп кетті.
Бар ынталарымен түрлі түсті бояғышпен
жолдың бойын неше түрлі кейіпкерлермен толықтырды.
Кейін комиссия мүшелері қортындысын анықтағанша балалар мерекелік
көңіл күймен ойындар ойнап, би билеуге кірісіп кетті.
Сүйікті кейіпкерлерін көріп мәз
мейрам болған бүлдіршіндер мерекені
көңілді қарсы алды. Солармен бірге ойындар ойнап, ынталарымен, шынайы
күлкілерімен күндерін сәтті өткізді.
Бірнеше сағаттардан соң Ретро саябақтың сахнасына жиналып, әділ қазылар алқасы таңдаған жеңімпаздарды марапаттау рәсімі өткізілді. Атырау мұнай
өңдеу зауытының кәсіподақ ұйымының
әлеуметтік және еңбек мәселесі бойынша бас маманы, Нұр Отан бастауыш
партия ұйымының төрайымы Бақыт Өтебалы : «Біздің зауыт қызметкерлерінің
балалары барлық игілікті көруі шарт. Сол
үшін еңбектеніп жатырмыз. Бұл зауытттың ұстанатын әлеуметтік саясатының
бір бағыты. Жылдағы мерекелер сайын
балалар арасында осындай қызықты
сайыстар өткізіліп тұрады. Байқаулар

Суретті түсірген Данияр Мұхамбетов

Осындай атаумен 2 маусым күні Ретро саябақта Халықаралық балаларды қорғау күніне орай өткізілген балалар арасындағы
сурет байқауы ұйымдастырылды. Сурет байқауына Атырау мұнай өңдеу зауытының және аутсорсингтік компанияларда істейтін
қызметкерлердің балалары және «Шаңырақ» балалар үйінің тәрбиеленушілері қатысты. Байқау шарты бойынша сайысқа 5 жастан 10
жасқа дейінгі аралықтағы бүлдіршіндер бақтарын сынады.
арқылы баланың таланты ашылады,
талабы байқалады. Зауыт басшылығы
балаларға қамқорлығын алда да жалғастыратын болады. Бала – біздің болашағымыз. Кішкентайларымыздың дені
сау, болашақтары жарқын болсын.Мерекелерің құтты болсын», - деп құттықтау
сөзін арнады.
Әр бала өз еңбегімен, ынтасымен
өнерін паш етті. Барлық баланың да еңбегі еленеді. Бірақ дейтұрғаныменде
сайысты жеңімпазсыз елестету мүмкін
емесі анық.
Сонымен 5- 7 жас аралығындағы
балалар арасынан жүлделі ІІІ орынды  “Шаңырақ» балалар үйінің 6 жасар
тәрбиеленушісі Айбөбек Құрманбаева
еншіледі. Ал, ІІ орынды 7 жасар Малика Бекболат иеленсе, І орынды 6 жасар
Назарбай Төреханов қанжығасына байлады.
Сонымен бірге 8-10 жас аралығындағы балалар арасынан ІІІ орынмен
суырылып шыққан 9 жасарАсылай
Иманғалиева болды. ІІ орынды иеленген
9 жасар Амирали Жекен. Ал, қарсыластарын басып озып, жүлделі І орынды жеңіп
алған «Шаңырақ» балалар үйінің тәрбиеленушісі 8 жасар Лера Аканова болды.
Айта кету керек сайысқа барлығы 55
бала қатысқан болатын. Жүлделі орынды иеленген бүлдіршіндер бағалы сыйлықтармен грамоталармен марапатталса, қалған кішкентай қатысушыларды да
құр қол жібермеді. Сонымен қатар зауыт
қызметкерлерінің балаларынан бөлек
«Шаңырақ » балалар үйінің бүлдіршіндеріне де сыйлықтар табыс етілді.

Арайлым Қабдешова
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БҰЙРЫҚ
МӨАКӨ қызметкерін 0-51
Нұсқаулығын бұзғаны үшін
жазалау туралы

БҰЙРЫҚ
Лауазымдық нұсқаулықты
бұзғаны үшін К және КӨ
қызметкерін жазалау туралы

БҰЙРЫҚ
АТ-2 қызметкерін
жазалау туралы

2018 жылдың 30 мамырында МӨАКӨ АТ-2 технологиялық қондырғысының ГРШ блогының операторы
А.К.Кушанов 0-51 Нұсқаулығының «Ұялы байланыс
мобильді телефондарын және транкинг байланысы
радиостанцияларын қауіпсіз қолдану бойынша»  4.1.
тармағын бұзған. Тексеру кезінде қолдануға рұқсаты
жоқ ұялы байланыс мобильді телефонын алып жүрген.   
Жалпызауыттық ережелер талаптарын бұзуға жол
бермеу мақсатында, БҰЙЫРАМЫН:
1. 0-51 Нұсқаулығын бұзғаны үшін МӨАКӨ АТ-2
технологиялық қондырғысының ГРШ блогының операторы А.К. Кушановқа ағымдағы жылдың мамыр айының жұмыс нәтижелері бойынша төленетін үстеме
ақы толығымен төленбесін.
2. МӨАКӨ бастығы А.Р. Ермышев:
- ұқсас бұзушылықтың қайталануын болдырмау
мақсатында оның себептерін егжей-тегжейлі талқыласын;
- бөлімшенің бүкіл қызметкерлерін осы бұйрықпен таныстырсын.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау ЕҚ
жөніндегі бас техникалық жетекші – қызмет бастығы
Р.С.Ильясовқа жүктелсін.

2018 жылдың 31 мамыры күні сағат 11.30-да ҚжЕҚ қызметінің инженерлері зауыттың технологиялық қондырғыларын профилактикалық аралап тексеруі кезінде КжКӨ «Күкірт
өндіретін құрамдастырылған қондырғының» күкіртті кристалдау және орамалау блогының операторы  Б.Т. Есеновтің
Лауазымдық нұсқаулықты дөрекі бұзғаны анықталды.
Тексеру кезінде Б.Т. Есенов TOYOTA 7FB15 айырлы жүктиегішін автокөлікті басқару құқығына рұқсатсыз басқарып, жүктерді орындарынан қозғау жұмыстарын жүргізген.
Лауазымдық нұсқаулықты бұзуға жол бермеу мақсатында,
БҰЙЫРАМЫН:
1. КжКӨ «Күкірт өндіретін құрамдастырылған қондырғының» күкіртті кристалдау және орамалау блогының операторы  Б.Т. Есеновке ағымдағы жылдың мамыр айындағы жұмыс
нәтижелері бойынша үстемеақы толығымен төленбесін.
2. К және КӨ бастығы Ж.Н. Тулеуов:
- осыған ұқсас жағдайларға жол бермеу үшін
бұзушылықтың себептерін егжей-тегжей талдасын;
- бөлімшенің барлық қызметкерлерін осы бұйрықпен таныстырсын.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау ЕҚ жөніндегі
бас техникалық жетекші – ҚжЕҚ қызметінің бастығы
Р.С.Ильясовқа жүктелсін.

2018 жылдың 01 маусымы күні ҚжЕҚ қызметінің инженерлері зауыттың технологиялық қондырғыларын профилактикалық аралап тексеруі кезінде МӨАКӨ АТ-2 қондырғысының бейтараптандыру блогының операторы  Р.А. Жантеновтің
«Реагенттермен қауіпсіз жұмыс жасау нұсқаулығын» бұзғаны
анықталды.
Тексеру кезінде Р.А. Жантенов «Додикор» реагентін айдау жұмыстарын көзді қорғау жеке қорғаныш құралдарын
қолданбай жүргізген.
Осындай бұзушылықтарға жол бермеу мақсатында, БҰЙЫРАМЫН:
1. МӨАКӨ АТ-2 қондырғысының бейтараптандыру блогының операторы  
Р.А. Жантеновке ағымдағы жылдың маусым айындағы
жұмыс нәтижелері бойынша төленетін үстемеақы мөлшері
50%-ға төмендетілсін:
2. МӨАКӨ бастығы А.Р. Ермышев:
- бұзушылықтың себептерін егжей-тегжей талдасын;
- бөлімшенің барлық қызметкерлерін осы бұйрықпен таныстырсын.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау ЕҚ жөніндегі бас
техникалық жетекші – ҚжЕҚ қызметінің бастығы Р.С. Ильясовқа жүктелсін.

Бас директор

Ғ. Амантурлин

Бас директордың м.а.

Д. Козырев

Бас директордың м. а.

Д. Козырев

ЧТО ТАКОЕ МЕНИНГИТ?

Менингитом называют воспаление оболочек головного и спинного мозга бактериального, вирусного или грибкового
происхождения. Заболевание делится на гнойный и серозный менингит, а также первичный и вторичный.
Он очень быстро развивается в течение нескольких дней.
Больше всего менингиту подвержены люди со слабым иммунитетом или
имеющие пороки и травмы центральной нервной системы.
Среди взрослых в повышенной
группе риска находятся мужчины возрастом от 20 до 30 лет. Распространенная причина развития в этом возрасте
– недостаточно серьезное отношение
к различного рода воспалительным заболеваниям и отсутствие их полноценной терапии.
Дети от рождения и до 5 лет также находятся в особой группе риска,
поскольку летальный исход крайне
велик: каждый 20 малыш при заболевании погибает. Для защиты от этого
заболевания детей рекомендуют вакцинировать.
Причиной начала менингита могут
стать вирусы, бактерии, простейшие –
амебы, грибки. В организм они попадают через воду, пищу, загрязненные
предметы, при укусе зараженных насекомых или животных, воздушно-капельным путем.
Вторичный менингит может возникать в результате черепно-мозговых
травм, инфекционных ЛОР-заболеваний (отит, синусит), воспаления легких,
сахарного диабета, цирроза печени,
хронических болезней.

Симптомы менингита
•
•
•
•
•
•
•

Менингит может проявляться так:
высокая температура и озноб;
головная боль;
спутанность и потеря сознания;
сонливость;
мышечная слабость;
ригидность затылочных мышц (повы-

мозговой жидкости улучшатся, а улучшение состояния больного начнется на
3-4 день.

Профилактика
менингита
Застраховаться от этого заболевания невозможно. Но существуют меры
профилактики и гигиены, которые существенно снижают риск развития менингита:

шение их тонуса);
• судороги;
• светобоязнь, повышенная кожная чувствительность, реакция на звуки;
• конъюнктивит;
• потеря аппетита, тошнота, рвота;
• кожная сыпь (в виде звездочек);
• повышение частоты сердечных сокращений.
Очень часто предвестником заболевания становится ОРВИ. При подозрении на воспаление мозга человека
нужно как можно быстрее госпитализировать и начать лечение, поскольку
менингит может иметь очень серьезные последствия.
В самых тяжелых случаях болезнь
вызывает либо слабоумие, либо паралич дыхательных путей, который становится причиной смерти больного. Детский менингит может стать причиной
задержки психического и физического
развития, вегетативных расстройств.
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Лечение менингита
Лечение заболевания проходит в
стационарных условиях в инфекционном отделении. После того, как возбудитель будет определен, назначается
соответствующее лечение противовирусные, или антибактериальные препараты либо антибиотики. Иногда
может понадобиться применение
успокоительных или противосудорожных препаратов. Пациенту будет необходим постельный режим и обильное
питье.
Если лечение начали вовремя, то
уже через 7-10 дней анализы спинно-

• вакцинация для детей. Она действует
3-4 года;
• употребление только кипяченной или
бутилированной воды;
• тщательная термическая обработка
пищи;
• отказ от купания в стоячих водоемах;
• соблюдение личной гигиены;
• укрепление иммунитета: прием витаминных комплексов, выполнение физических упражнение;
• избегать переохлаждения, голодания,
недосыпания, стресса и т.д.
По данным Департамента   охраны  
общественного  здоровья  по  Атырауской  области  за последние 3 года заболевание менингитом не зарегистрировано.  
Врач Здравпункта АНПЗ ТОО
Медикер М.Б.ЖАНБИРОВА

Коллектив цеха ПКиС выражает искреннее соболезнование Тулеуову
Ж.Н. и его семьи по поводу  кончины
тестя

7

Поздравляем!
Коллектив ТОО «iQS Engineering»
поздравляет
Владимира Вячеславовича Мартынова
Ларису Васильевну Авдееву
Жасулана Ергалиевича Тапанова
с днем рождения!
Удачи в жизни и везенья
Желаем мы в Ваш день рожденья,
Пусть никогда не покидает
В труде нелегком вдохновенье.
Пусть полной чашей будет дом,
Тепла душевного и счастья,
Здоровья на сто лет вперед,
И стороной обходят пусть ненастья!
******************************

Коллектив ПиТН поздравляет
с днем рождения:
Жидкова Ивана Петровича!

Поздравляем с днем рождения!
Счастья, мира и здоровья.
Мы желаем чтобы по жизни
Был всегда у вас успех!

Коллектив ПКиС от всей души поздравляет
С Днем рождения работников цеха
Аслан Карышев Канбаевич
Асылбек Темешев Амангельдиевич
Ислам Султангалиев Эмматович
Айбек Кайралиев Алтаевич
Мереке Далабаев Коянбаевич
Ерлан Зинолдиев Джумажанович
Кайрат Иманбаев Тлекович
Азамат Даулетбаев Турегалиевич
Андрей Акутин Владимирович
Сергей Шапошников Сергеевич
Сергей Кабанкин Юрьевич
Куат Габдуллин Мажитович
Счастья, радости, добра
Быть веселыми всегда,
Что задумано-исполнить,
Жизнь прекрасна –это помнить
Улыбаться долго жить
Людям радость приносить.

******************************
Пенсионерку 4 цеха
Зевакину Ольгу Петровну
поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, долгих лет!
Здоровья больше год от года
И жизнь прожить, не зная бед!
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8
ЗАУЫТ СҰЛУЫ - 2018

Жұмазия Унашева,
ардагер

Еңбекке жастан...

Мен ең алғаш оқуды аяқтай салысымен еңбекке араластым. Жастайымнан
еңбексүйгіштікті, өз ісіме деген адалдықты алдыма мақсат етіп, қызметімді
адал атқаруға тырыстым.
1980 жылы Атырау мұнай өңдеу зауытының 1 цехына қызметке тұрдым.
Онда оператор қызметін атқардым. Кейін 8 цехқа ауысып, машенист
лауазымында жұмыс жасадым. Атырау мұнай өңдеу зауыты маған өте
ыстық себебі, мен зауытқа 37 жыл өмірімді арнадым. Осы зауытта жүріп
тұрмыс құрып, қазіргі таңда 4 қыздың анасы, 8 немермнің әжесімін. Зауытта
өз істерінің майталмандары ғана қызмет атқарады. Солардан үйреніп,
кейінгілерге үлгі болдым. Сөйтіп, 2017 жылы лайықты еңбек демалысыма
шықтым.
Зейнеткерлікке шықсам да еңбекқорлығым еш қалған емес. Өйткені,
бос уақытымда пакеттерден түрлі дүниелер тоқимын. Бұл іспен 2016
жылдан бастап айналыстым. Алғашында ермек болған бұл ісім қазіргі
таңда пайдасын да тигізіп отыр. Тапсырыспен түрлі дүниелерді жасап,
әдемі қолөнерлік заттар жасап шығарамын. Жуынатын бөлмеге арналған
кілемше, әйелдерге арналған жаздық бас киім, сөмкелер, қобдишалар тағы
да басқа заттарды тоқимын. Қолымнан осындай туындылар шыққанын
көргенде одан сайын шабыттанып, ісімді одан әрі дөңгелетуге тырысамын.
Еңбекке жастан, өнерге бастан деп халық даналығы айтып кеткендей,
еңбек ету арқылы көп нәрсеге қол жеткізуге болады. Үнемі ізденісте,
еңбек етуге деген талпыныста болу керек. Сонда ғана ойлаған арманың
орындалып, алға қойған мақсатыңа жетесің.
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