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пРОфилАкТикА

Созданы 5 бригад из числа работ-
ников подрядных организаций ТОО 
«АЙZA-Сервис» и ТОО «Газстрой-
проект», оказывающих клининговые 
услуги заводу. Для мобильного пе-
ремещения дезинфекторов по тер-
ритории завода выделен транспорт. 
Кроме этого, как ранее сообщалось, 
увеличена частота проведения влаж-
ных уборок с использованием дезин-
фицирующих средств во всех здани-
ях и помещениях, а также в местах 
скопления людей. На двух проходных 
завода установлены тепловизоры для 
ежедневного измерения температуры 
тела сменного персонала, закупле-
но 20 дистанционных термометров. 
Санитарные узлы, комнаты приемов 
пищи,   операторные и другие   места 
постоянного нахождения людей   обе-
спечены дозаторами с антисептиче-
скими средствами. Закуплено 36000 
штук медицинских масок, 20 000 
респираторов марки «3М», 127 штук 
антисептических средств в общем 
количестве 780 литров, 500 штук 
индивидуальных антисептических 
гелей для рук по 50 мл. 86% сотруд-
ников непроизводственного сектора 
работают в удаленном формате.

Фото Данияра МУХАМБЕТОВА

Сертификат REACH – это доку-
мент, который оформляется при ре-
гистрации и оценке соответствия 
химических веществ для целей их сво-
бодного обращения на территории Ев-
ропейского Союза. В соответствии с Ре-
гламентом ЕС 1907/2006 от 18.12.2006 
(Regulation EC № 1907/2006) сертифи-
кат REACH (Registration, Evaluation 
and Authorisation of CHemicals) не-
обходим для усовершенствования и 
оптимизации существующей законо-
дательной базы в области регулирова-
ния производства и обращения хими-
ческой продукции на территории ЕС. 
Регламент ЕС 1907/2006 распростра-
няется только на опасные для человека 
и окружающей среды канцерогенные, 
мутагенные и токсичные вещества, ко-
торые производятся на территории ЕС, 
либо ввозятся на данную территорию в 
объеме, превышающем 1 (одну) тонну в 
год.

Оформление сертификата химиче-
ского вещество производится в несколь-
ко этапов:

1. Поиск и получение услуг Един-
ственного представителя (Only 
Representative).

Единственный представитель вы-
полняет такие функции: предъявляет 
контролирующим органам ЕС все необ-
ходимые документы, подтверждающие 
выполнение требований Регламентов 
ЕС 1907/2006; подтверждает, что ввози-

мое количество химического вещества 
предусмотрено регистрацией и соответ-
ствует Регламенту; предоставление ин-
формации по всем вопросам, связанным 
с сертификацией REACH.

2. Регистрация организации им-
портера в Европейском агентстве 
по химическим веществам (ECHA). 
    Для регистрации необходимо сделать 
членский взнос, который зависит от раз-
меров организации и от тоннажа хими-
ческого вещества. Для каждой органи-
зации членский взнос рассчитывается 
индивидуально.

3. Присоединение к системе со-
вместной подачи данных (Joint 

Submission).
4. Подготовка регистрационных 

документов (технического досье, от-
чета по химической безопасности), 
информационного досье в формате 
IUCLID5, предоставление их в Ев-
ропейское агентство по химическим 
веществам (ECHA), получение реги-
страционного номера.

По результатам проведения серти-
фикации и регистрации REACH ТОО 
«АНПЗ» получил право ввоза паракси-
лола и бензола во все страны ЕС!

Айзада ГАлиЕВА, 
ведущий инженер отдела 

развития производства

пРОизВОдсТВО

СЕРТиФикАТ REACH – ПУТь В СТРАны ЕС
ТОО «Атырауский НПЗ» прошел международную сертификацию экспортноориентированной 

продукции REACH по двум продуктам «Параксилол» и «Бензол».

Ал, ақпараттық технология бөлімінің 
басшысы Эльмира Орынбасарова байла-
нысқа қатысты сұрақтарымызға жауап 
берді. Оның айтуынша, компьютерлерге 
қашықтықтан кіріп, қызметкерлер еш 
кедергісіз үйден отырып-ақ қызметін 
жалғастыруға мүмкіндік алғандығын ай-
тады. Қазіргі таңда 250-300 қолданушы 
желіні пайдаланып отырғандығын алға 
тартты. Қоңырау шалу желісін қайта 
бағыттау арқылы қызметкерлермен бай-
ланыс жасау бұрынғысынша мүмкін бо-
лып отыр. Яғни, қажет маманды жұмыс 
орнына қоңырау шалу арқылы таба ала-
сыз. Сонымен қатар «Bailanys» жобасы 
аясында «Trueconf» бағдарламасы ен-
гізіліп, қызметкерлер басшылармен бей-
небайланыс орнатуға мүмкіндік алды. 
Ал, зауыт «ҚазМұнайГаз» компания-
сымен және еншілес кәсіпорындармен 

бейнебайланыс орнату үшін қосымша  
«Skype for business»  жүйесі  орнатылып 
жатыр.

Осы тұста бюджеттік және эконо-
микалық жоспарлау бөлімінің жетек-
ші экономисі Лаура Қуанышева да үй 
жағдайында отырып-ақ түрлі есептер 
жүргізуді қолға алған. Жұмыс үстелі-
нен алыста болса да кейде түнгі он екіге 
дейін жұмыс жасайтындығын жасырма-
ды. Себебі, үйде жұмыс жасағандықтан 
уақытқа аса мән берілмейтіндігін айта-
ды. Жоспар бойынша берілген тапсы-
рмалар орындалып, жұмыс бағыты 
бұрынғы қалпында жасалынып жатыр 
дейді маман.

Жұмыс орнында еш тыным таппай, 
тұрмыстық заттардың жеткілікті болуы-
на жауапты қоймашы Айгүл Сүйінба-
ева да бүгінде үй жағдайында қызмет 

біРлігіміз жАРАсқАН
қАшықТықТАН – қАлыПТы режимде 

елімізде қауіпті індет таралғаннан бері Атырау мұнай өңдеу зауыты да тиісті сақтық 
шараларын атқарып келеді. Бүгінгі таңда өндірістік емес сектор қызметкерлерінің 86% 
қашықтықтан жұмыс жасау бағытына көшірілді. мамандар қажетті құрал-жабдықтармен 
қамтамасыз етілді. Соның ішінде 130 ноутбук пен 25 стационарлық компьютерлер бөлінді. 
жалпы қызметкерлердің тізімі алынып, кімде құрал жоқ екені анықталып соларға тізім 
бойынша беріліп отыр, - дейді әкімшілік департаментінің маманы Асқар Айтышев. 

уСилеН 
САНиТАрНый 
режим 
В целях профилактики 
коронавирусной инфекции 
ведутся работы по дезин-
фекции административ-
но-бытовых помещений 
и территории завода. для 
этого было закуплено 5 
электрических аппаратов, 
около 40 кг химических 
реагентов, 80 комплектов 
специальных комбинезонов 
и маски. 

Айгүл Сүйінбаева

жасауға мәжбүр. Келесі жылға өтінім 
жасап, қағазбастылыққа ауысқан. Айгүл 
қашықтықтан жұмыс жасағанның біраз 
қиындық тудыратынын айтады. Өйткені, 
кабинетте отырып-ақ бітіретін шаруаны 
басқаға телефон шалып, сұрап, өтіну 
арқылы жасау керектігін алға тартты. 

Ал, қоршаған ортаны қорғау инже-
нері Дария Жакьяева басқа ұйымдар 
шығаратын зауыт қалдықтарының 
есебін жүргізуді қашықтықтан жүзеге 
асыруда. Төтенше жағдай жарияланғанға 
дейін Дария учаскелерде қалдықтардың 
тиелуіне тікелей бақылау жүргізіп оты-
ратын. Ал, қазіргі таңда барлығын ұялы 
байланыс арқылы шешіп отыр.

Атырау мұнай өңдеу зауыты қалыпты 
режимде жұмыс жасап жатырғандығын 
естеріңізге саламыз. Қызметкерлер 
қашықтықтан жұмыстарын жасауға 
мәжбүр болса да, кәсіпорынның 
қызметінде олқылықтар жоқ. Барлық 
мамандар жағдайдың маңыздылығын 
терең түсініп, барлық заңдылықтарды 
орындауға тырысуда.  

Кәсіпорын қызметкерлері аталмыш 
қиындықтан еш мүдірместен өтетіндік-
теріне сенімді. Біз барлығын еңсереміз, 
біз біргеміз деген ұранмен өз жұмыста-
рын жоғары дәрежеде жалғастыруда.

Арайлым ҚАБДЕшОВА

Лаура Қуанышева
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РЯдОВые пОбеды

крАСНОАрмееЦ ЗиНуллА иСТАеВ

Как только моему деду исполни-
лось 18 лет, он был призван в Красную 
Армию. Это было в ноябре 1944 года, 
и с этого момента началась его бое-
вая биография. Несколько месяцев 
сражался, освобождая от фашистской 
чумы Европу. Он был пулеметчи-
ком 339-го стрелкового полка 120-
ой гвардейской стрелковой дивизии. 
Дальше уже по поисковику узнал, 
что полк, в котором служил мой дед 
Зинулла Истаев, имеет героическую 
историю с 1942 года. Она началась с 
обороны Сталинграда. Но тогда мой 
дед еще был подростком, и в этот 
полк он был направлен, когда немец-
ко-фашистские войска были оконча-
тельно изгнаны с советской террито-
рии, полностью была восстановлена 
государственная граница СССР и во-
енные действия были перенесены на 
территорию Германии. Полное дей-
ствительное наименование — 339-й 
гвардейский стрелковый Краснозна-
мённый, орденов Суворова, Кутузова 
и Александра Невского полк. Полк, в 
котором сражался мой дед, участво-
вал в боях по расширению ружан-
ского плацдарма на западном берегу 
реки Нарев,  в Восточно-Прусской 
наступательной операции с января по 
апрель 1945 года, громил фашистов в 
Кенигсберге (Калиниград), успешно 

Совсем немного осталось до празднования 75-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. К нам в редакцию пришло письмо, в котором внук рассказывает 
про своего дедушку, ветерана войны, работавшего на нашем заводе. 

Министерством обороны Российской Федерации реализуется проект «Дорога памяти»,  
направленный на увековечение памяти участников Великой Отечественной войны. «Дорога 
памяти» – это общедоступная единая база данных о каждом участнике. на территории 
военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» строится Главный храм 
Вооруженных Сил России в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев 
Великой Отечественной войны. Уже есть галерея участников войны, и там я нашел сведения 
о своем деде Зинулле истаеве, героически сражавшегося за свою Родину. 

форсировал реку Шпре и затем вёл 
ожесточённые бои по уничтожению 
группировки противника, окружён-
ной юго-восточнее Берлина. И снова 
возвращаясь к наградному листу, уз-
нал, что мой дед был тяжело ранен. 
Находился на лечении в сортировоч-
ном эвакогоспитале №282.

В наградном листе описан его 
подвиг: «Участвовал за овладение 
Берлином. 24 апреля получил тяже-
лое ранение в живот с повреждением 
кишечника и костей таза. Поступил 

в госпиталь в тяжелом состоянии. 
Дважды подвергался операции. За-
живление раны осложнилось нагно-
ением. В настоящее время состояние 
здоровья улучшается. За активное 
участие в боях за Советскую Роди-
ну в Великой Отечественной войне 
и как получивший при этом тяжелое 
ранение достоин награждения орде-
ном «Красная Звезда». 

Наградной лист был подписан 
начальником отделения, майором 
медслужбы Гольмбергом, заместите-
лем начальника сортировочного эва-
когоспиталя, капитаном Цветковым 
и начальником сортировочного эва-
когоспиталя №282, подполковником 
Левиным. И только 14 декабря 1945 
года, в г.Потсдам был подписан при-
каз главнокомандующего группой 
советских оккупационных войск в 
Германии о награждении советских 
солдат. Среди них был и наш герой.  
От имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР за образцовое вы-
полнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество красноар-
меец Зинулла Истаев – пулеметчик 
339 стрелкового полка 120 гвардей-
ской стрелковой дивизии награжден 
орденом «Красная Звезда».

Он долго еще залечивал свои 
раны. Демобилизовался в 1946 году, 
и в том же году начал работать на Гу-
рьевском нефтеперерабатывающем 
заводе. С 1946 года до марта 1973 
года трудился оператором цеха №4. 
В 1948 году создал семью. Воспитал 
семерых детей: 4 дочери и 3 сына. 
Старшая его дочь Баян Истаева ра-
ботала на этом заводе наливщиком 
в 1968-1977 годы, но, к сожалению, 
скоропостижно ушла из жизни в 1977 
году. 

Мой дед Зинулла Истаев прожил 
недолго, в возрасте 47 лет ушел из 
жизни после продолжительной бо-
лезни, видно сказались боевые ране-
ния. 

Моя мама Жумабике - дочь Зи-
нуллы Истаева. В нашей семье всегда 
бережно относятся к памяти родных. 
Мама гордится, что ее отец - герой 
войны, и я горжусь своим дедом. 

Ренат кОшАлиЕВ, 
ведущий инженер департамента 

по контролю строительства 
ТОО «KPI Inc.»

 P.S. В 2015-2018гг. Р.Кошалиев 
работал  в компании, осуществляв-
шей технический надзор проекта 
«Строительство КГПН на АНПЗ».  

Представители производствен-
ных структурных подразделений в 
эстафетном формате исполнили Го-
сударственный гимн Республики Ка-
захстан и известную песню «Атаме-
кен» Е.Хасангалиева, считающуюся 
народным гимном.     

Целью проведения патриотиче-
ского челленджа является укрепле-
ние корпоративного духа работников, 
несущих трудовую вахту в слож-
ный для страны период. Напомним, 
АНПЗ работает в штатном режиме, 
производство и отгрузка нефтепро-
дуктов осуществляется согласно про-
изводственному плану. 

мы ВмесТе

 ПАТриОТиЧеСкий ЧеллеНдж
работники Атырауского 

НПЗ приняли участие в 
патриотическом челлендже, 
организованном на 
предприятии по инициативе 
генерального директора 
завода ш.данбай. 

Алтынбек АкПАЕВ, 
оператор УПС ПкиС:

«Несмотря на то, что в стране введено чрезвычай-
ное положение, мы продолжаем работать в обычном 
режиме. Полностью осознаем все задачи, стоящие перед 
нашим заводом, это, конечно же, обеспечение топливно-
го рынка страны нефтепродуктами. В такой сложный 
период нам как никогда нужно быть сплоченными. И ког-
да прозвучала идея спеть государственный  гимн, я с удо-
вольствием сохранился. Как говорится, песня строить и 
жить помогает. Действительно, когда пел гимн, было 
чувство патриотизма, гордости за страну, наш завод».

Евгений кАПлин, 
оператор ПТиЭЭ:

«Я принял участие в патриотическом челлендже с 
целью поднять настрой и трудовой дух коллег. Да, сей-
час мы переживаем очень трудный период в истории 
нашей страны, но это не повод для  уныния. Задача 
каждого из нас – соблюдать все меры безопасности и 
выполнять свою работу. Исполнение государственного 
гимна придало мне силы. Мы победим коронавирус, на 
это направлены все силы и средства. Бiз бiргемiз!». 
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Газет редакциясы жарнама 
материалдары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

ВниМАниЕ!
Объявляется конкурсный отбор 

по программе «Жас маман» для 
очного обучения детей работников 
Товарищества за счет средств ТОО 
«Атырауский НПЗ» в ведущих тех-
нических ВУЗах Российской феде-
рации - Росси́йском госуда́рствен-
ном университе́те не́фти и га́за 
им. И.М.Гу́бкина и в Уфимском 
Государственном нефтяном техни-
ческом университете по основным 
заводским специальностям техни-
ческого профиля:

* «Химическая технология 
органических веществ» 
(ХТОВ);
* «Химическая технология 
природных энергоносителей 
и    углеродных материалов»;
 * «Машины и оборудование 
нефтегазовой отрасли».

Для участия в конкурсном 
отборе приглашаются учащиеся 
11 классов средних общеобразо-
вательных школ, имеющие успе-
ваемость «отлично» и «хорошо» 
по предметам химия, физика, 
математика, участники и призе-
ры городских, областных, респу-
бликанских олимпиад по этим 
предметам. 

 Прием заявлений 
осуществляется до

 1 мая 2020 года.

По всем вопросам обращаться 
в отдел управления 

персоналом 
по тел. 259-760, 259-210.

еңбек АдАмы

әйел шекСіЗ құдіреТ иеСі

машылық шаралар мен қоғамдық 
жұмыстарға белсене араласады. Ән 
айтып қана қоймай,  мың бұрала  биді 
де билейді.

«Айналама позитив сыйлаған-
ды жақсы көремін. Өзімді де көңіл-
ді жанмын деп толық айта аламын. 
Дүйсенбіні күліп өткізуім керек де-
ген ұстанымым бар. Сонда сол ап-
таның қуанышқа толы болатынына 
сенімдімін», - дейді.

Айгүл Ермұханова екі ұлды тәр-
биелеп отырған тамаша ана. Бұл ста-
тусты өмірінде ерекше орынға қояты-
ны сезіліп-ақ тұр. Екі атқа мінерінің 
болашағынан зор үміт күтетіндігі де 
байқалады. 

Отбасында аяулы ана, қызметінде 
нағыз маманнан үлгі алар жастар да 
аз емес. Қызметке жаңа орналасқан 
маманға айтары бар, үйретері көп 
тәлімгер ретінде қызметтес жандар 
ауыз толтыра айтады. Айналасына 
шуақ шашып жүретін мұндай жан-

дар кемде-кем. Бұдан бөлек бар-
лық салаға үлесін қосуға тырысып, 
өзінің жан-жақты таптырмас маман, 
жанға жылу сыйлайтын әріптес, дос 
екендігін де жұмыстастары жарыса 
әңгімеледі. Міне, Абай атамыз «сен 
де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та 
бар қалан»  деп жырлағандай, сүйік-
ті ісімен айналысып, ұжымға сыйлы 
болып, басқа да қоғамдық жұмы-
стардан қалыс қалмайтын Айгүл  Ер-
мұханованың арманы асқақ, шығар 
шыңдары алда. Шексіз  армандарына 
жетуге деген құлшынысы арқылы 
өмір сүруге деген талпынысын ай-
қын аңғартқандай.

Арайлым ҚАБДЕшОВА
Суретке түсірген 

Данияр МұХАМБЕТОВ

«әлемдегі әсемдік пен сұлулық әйел көркі мен ана мейірімінен нәр алған»,- 
дейді халық даналығы. Бұл дүниедегі бар жақсылық әйелдерден бастау алады. Бір 
қолымен әлемді тербетсе, екінші қолымен бесікті тербететін әйел-аналар, қыз-
келіншектер бүкіл еліміздегі сияқты, біздің өңірімізде де ер азаматтармен бірге 
қоғамның игілігін еселей түсуде ұлан-ғайыр істер атқаруда. 

Сондай жанның бірі Мұнай өнім-
дерін өндіру және тасымалдау қон-
дырғысының операторы Айгүл Ер-
мұханова. Ол ең алғаш 1996 жылы 
Атырау мұнай өңдеу зауытының ши-
пажайына медбике болып қызметке 
тұрады. Кейін 2002 жылы, сол кездегі 
4 цехқа есеп бойынша оператор бо-
лып ауысып, бүгінгі күнге дейін осы 
ұжыммен бірге қызмет етіп келеді.

«Жұмыс жасайтын ортам өзіме 
қатты ұнайды. Құюшылармен бірге 
эстакадаға барып, талдаулар жасай-
мыз, өлшейміз. Қызметім өте қы-
зықты. Ұжымымыз өте ұйымшыл. 
Жалпы зауытта қызмет жасағаныма 
биыл 24 жыл болса, осы қондырғыда 
18 жыл еңбек етіп келемін», - дейді 
Айгүл Ермұханова.

Кейіпкеріміз негізгі жұмысынан 
бөлек, зауыттың қыздар арасындағы 
волейбол құрамасының мүшесі. За-
уыттың абыройын асқақтатуға зор 
үлесін қосқан спортшы. Бұдан бөлек 
тенис ойынына да қызығушылығы 
зор. Қондырғылар арасында өт-
кізілетін бәйгелерден оза шауып 
жүрген жандардың қатарында. Бұл аз 
десеңіз кәсіпорын өткізетін шығар-

Қазіргі таңда қиын қыстау мезгілде 
зауыт жастары қолы босай сала көмекке 
зәру жандарға асығып тұрады. 

Көктем келе жалғызбасты әрі жасы 
келген қарияларымызға ерекше қамқор-
лық керек екені көпке аян. Солардың 
бірі Қуаныш Сейітқалиев. Ардагер за-
уытта қызмет атқарған тыл ардагері. 
Кәсіпорын жастары ерікті түрде шар-
бағын жинастырып, жерін қопсытып, 
тырнауышпен тазалап, жиналған қоқы-
старын төгіп, қол ұшын созды. 

Үлкенге құрмет көрсеткен кішіні 
ізет күтіп тұратыны хақ. Бұдан бөлек 
жас мамандар қоғамы атты кәсіпорын 
жастары да түрлі көмек көрсетіп тұра-
ды. Тек қана үлкендеріміз емес, ерекше 
балаларға, тағдыр тәлкегіне ұшыраған 
жандарға зауыттың кәсіподақ ұйымы да 
жан жақты қолдау танытып келеді. 

Осы тұста АМӨЗ басшылығы да өн-
дірістен бөлек қайырымдылық шарала-
рына да көңіл бөлу керектігін ерекше 
атап өтіп, ден қойып отырады. 

Биылғы жылды ҚР Президенті Қа-
сым Жомарт Тоқаев Еріктілер жылы деп 
белгілеуі де бекер емес. Жан жылуын 
сыйлау арқылы жүректерге мейірім мен 
махаббатқа толады. Ал мейірімге толы 
елде тек өркендеу болатыны сөзсіз.

Арайлым ҚАБДЕшОВА

кәріНің БАры – игі 
Қазақ халқы ежелден жетімі мен жесірін жылатпаған жомарт халық екені белгілі. 

Бұған ғасырлар бойғы тарихымыз дәлел. Ата бабамыздан қалған тектілік бүгінде қазақ 
жастарының бойына дарыған десек қателеспейміз. Елін, жерін қорғаған аталарымызды 
құрметтеуді парыз санайтын жандар Атырау мұнай өңдеу зауытында да жетіп 
артылады. Қиналғанға қолын созып, жығылғанға демеу болуды әдетке айналдырған. 


