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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

МұНАЙДЫ 
ТЕРЕң өңДЕУ 
КЕшЕНіНің 
құРЫЛЫСЫ

18 ноября 2015 года в Астане состоялся 
первый форум генеральных директоров 
группы компаний АО НК «КазМунайГаза» 
на котором было рассмотрено одно из клю-
чевых направлений трансформации. 
Лозунг форума - «Лидерство в области 
охраны труда и окружающей среды» 

Инициатором орга-
низации форума высту-
пил блок охраны труда  
и окружающей среды 
АО «НК «КазМунайГаз» 
совместно с ФКОО «КМГ 
Глобал - Солюшнс Б.В.». 
В работе форума, про-

шедшего впервые, при-
няли участие председа-
тель Правления АО «НК 
«КазМунайГаз» Сауат 
Мынбаев, члены Совета 
директоров и руковод-
ство КМГ, генеральные 
директоры 40 дочерних 

и зависимых органи-
заций, представители 
АО «Самрук-Қазына» и 
ряда зарубежных ком-
паний, от ТОО «Атыра-
уский НПЗ» участвовал 
генеральный директор 
Кайрат Уразбаев.

Цель мероприятия 
– оценка текущего со-
стояния безопасности и 
охраны труда в АО «НК 
«КазМунайГаз», а также 
обсуждение планов со-
вершенствования куль-
туры безопасности в 
группе компаний КМГ. 

Как подчеркнул во 
вступительном слове 
Сауат Мынбаев, обеспе-
чение безопасности ра-
ботников и снижения 
уровня травматизма на 
производстве – перво-
очередная задача каж-
дого руководителя. Тем 
самым была определена 
основная  роль руково-
дителей предприятий  
в формировании куль-
туры безопасности и ох-
раны труда.

(Продолжение на стр.2)

И чУВСТВА 
КРЕПКИЕ КАК 
БРИЛЛИАНТ…
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Так же с приветственным 
словом к участникам форума 
обратился заместитель предсе-
дателя Правления АО НК «Каз-
МунайГаз» по перспективному 
развитию производства Глеб 
Люксембург. Как отмечалось в 
его докладе, в настоящее время 
порядка 90% несчастных слу-
чаев на предприятиях группы 
компаний КМГ происходит 
из-за опасных действий самих 
работников.  В этой связи, в со-
ответствии с новой политикой 
компании вопросы безопас-
ности в процессе управления 
предприятиями должны вы-
йти в разряд приоритетных 
(основных). Производствен-

ному персоналу необходимо 
прививать устойчивые навыки 
безопасной работы. Также тре-
буется внедрение четких и яс-
ных процедур и инструментов 
управления безопасностью. 

С информацией о состоян 
ии безопасности и охраны 
труда в компаниях АО «НК 
«КМГ», целях нацкомпании в 
данной области на 2015 – 2020 
годы и основной роли руково-
дителей в воспитании куль-
туры безопасности к участни-
кам форума доложил управ-
ляющий директор по охране 
труда и окружающей среды 
КМГ Винсент Спинелли. В 
его докладе  была презенто-
вана новая система  «Золотых 
правил».

Как неоднократно подчеркивалось в ходе дискуссии, 
роль руководителей всех уровней в формировании куль-
туры безопасности трудно переоценить. Именно они 
должны подавать в этих вопросах личный пример, ре-
гулярно посещать производственные объекты, внедрять 
системы выявления недостатков, реагирования на них и 
их коррекции.  

По итогам форума каждый участник, в том числе ге-
неральный директор ТОО «Атырауский НПЗ» Кайрат 
Уразбаев подписали личное обязательство о лидерстве 
в области охраны труда и окружающей среды и форми-
ровании культуры безопасности.

Личное обязательство генерального директора 
в области охраны труда, промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды

Как первый руководитель ТОО «Атырауский НПЗ», 
я осознаю, что безопасность – основа успешного биз-
неса. Наша деятельность напрямую зависит от здо-
ровья и безопасности наших работников и нашего 
общества. Я ответственен за безопасность управле-
ния компанией  и с этой целью обязуюсь:

1. Знать и лично соблюдать правила безопасности.
2. Начинать рабочие  совещания с минутки по тех-

нике безопасности
3. Лично участвовать в процессе определения корен-

ных причин всех серьезных несчастных случаев и про-
исшествий.

4. Поддерживать и поощрять работников при оста-
новке небезопасного выполнения работ на рабочих ме-
стах.

5. Своевременно и полноценно информировать обо всех 
несчастных случаях и происшествиях.

 
В рамках реализации программы по улучшению 

безопасности и охраны труда в группе компаний   
АО «НК «КазМунайГаз-ПМ», ТОО «Атырауский НПЗ» 
выходит на новый вектор в области безопасности и 
охраны труда,  а так же экологической безопасности.  

Генеральный  директор                                                                                                                           
Кайрат УрАЗбАеВ 

ПОСЛАНИе ПреДСеДАТеЛЯ 
ПрАВЛеНИЯ 

«Золотые Правила» - это простой, всем по-
нятный и надежный способ для предотвраще-
ния производственных рисков. Эти правила 
обязательны для соблюдения всеми работни-
ками КМГ и нашими подрядчиками. Компа-
ния, которая хочет быть успешной, должна 
доверять своим работникам и следовать этим 
простым правилам. Соблюдение «Золотых 
Правил» это способ сохранить самое важное 
– человеческую жизнь.

Я верю, что наши работники, наше руко-
водство, менеджеры, а также супервайзеры и 
подрядчики проявят ответственность в этом 
вопросе и будут следовать этим правилам. 
Безопасность работников всегда была и оста-
нется одним из наших важнейших приорите-
тов. Поэтому, политика компании в этом во-
просе проста: если Вы решили не следовать 
Золотым правилам, Вы решили отказаться от 
работы в КМГ.

Председатель Правления 
АО НК «КазМунайГаз»  Мынбаев С.М.

 ЛИДерСТВО

Все работники КМГ, ДЗО и персонал под-
рядных организаций несут ответственность 
за свою собственную безопасность и безопас-
ность окружающих их людей и должны лич-
ным примером демонстрировать привержен-
ность к вопросам охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности. 

Каждый руководящий работник признает 
свою лидирующую роль в обеспечении охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, в том числе через непосредственное уча-
стие в процессах планирования, организации 
и контроля безопасного выполнения работ.

Чтобы в конце рабочего дня все работники 
могли возвращаться здоровыми к своим се-
мьям.

                   
«ЗОЛОТЫе ПрАВИЛА КМГ»
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* Алтын сапа-2015 Ч е р е з   м о д е р н и з а ц и ю  -   
к  конкурентоспособности   и   каЧеству

Атырауский НПЗ - перве-
нец нефтепереработки Казах-
стана. В этом году он отметил 
свое 70-летие. В юбилейный 
год предприятие планирует 
не только способствовать на-
сыщению внутреннего рынка 
топливом за счет производ-
ства высокооктанового бен-
зина стандарта К-4, но и стать 
надежным фундаментом оте-
чественной нефтехимии. 

В 2008 году Правительством 
нашей страны была принята 
долгосрочная Программа 
развития нефтеперерабаты-
вающей промышленности. 
Ее реализация проходит в не-
сколько этапов, и завершение 
планируется в 2017 году. Аты-
рауским нефтеперерабатыва-
ющим заводом   согласно этой 
Программе была разработана 
стратегия развития, перво-
степенной задачей которой 
стало улучшение качествен-
ных и экологических показа-
телей продукции и    обеспе-
чение ими внутреннего рынка 
страны, с чем завод успешно 
справляется на протяжении 
последних лет. Атырауский 
НПЗ сегодня работает в усло-
виях жесткой конкуренции за 
внутренний рынок Казахстана 
с российскими и казахстан-
скими заводами.

Выпуск высококачественных 
моторных топлив и увеличе-
ние доли высокооктанового 
бензина продиктовано изме-

нением структуры потребле-
ния автомобильных бензи-
нов. Свою роль здесь сыграли 
замещение устаревшего ав-
топарка современными авто-
мобилями, оснащенных дви-
гателями, требующих исполь-
зование моторных топлив бо-
лее высокого качества, рост 
потребительских цен. Все это 
ведет к росту спроса на высо-
кооктановый бензин. И, по-
этому, завод стал работать на 
перспективу. 

В результате успешной ре-
ализации первого этапа мо-

дернизации (2003-2006 г.г.) 
завод вышел на качественный 
новый уровень по экологиче-
ской безопасности. Завод стал 
выпускать автомобильный 
бензин всех востребованных 
марок: АИ-92, АИ-95, АИ-98, 
соответствующий требова-
ниям экологического класса 
К-2. Дизельные топлива эко-
логического класса К-3,4 и 
зимние марки экологически 
чистых дизельных топлив 
с  температурой застывания 
минус 35°С без применения 
депрессорных  присадок за-
рекомендовали себя на рынке 

только с лучшей стороны. Вы-
пуск экологически чистого то-
плива обеспечен за счет ввода 
в эксплуатацию установок ги-
дроочистки (обессеривание) 
и изомеризации бензина, по-
строенных в рамках рекон-
струкции завода. Такие пока-
затели топлива, как содержа-
ние серы, бензола, наличие 
моющей присадки оказывают 
непосредственное влияние на 
выбросы сернистых соедине-
ний, бенз(а)пиренов, твердых 
частиц и суммарное содержа-
ние вредных веществ. 

Ассортимент выпускаемой 
продукции пополнился про-
изводством гидроочищенного 
реактивного топлива ТС-1. 

Второй этап модернизации 
завода ознаменовал освоение 
нефтехимического кластера в 
Казахстане. В прошлом году 
на Атырауском НПЗ был по-
строен комплекс по производ-
ству ароматических углеводо-
родов.   В ходе опытно-про-
мышленного пробега были 
получены первые партии 
бензола и параксилола - про-
дукции для нефтехимии. За-
вод готов производить в про-

мышленных партиях эту про-
дукцию. 

Вследствие принятия служ-
бами завода ряда техниче-
ских решений, направленных 
на улучшение качества выпу-
скаемой продукции,  увели-
чена долю производства вы-
сокооктановых бензинов, и 
сегодня она составляет 100%. 
А еще в 2006 году эта доля со-
ставляла всего 7%. Качество 
автомобильного бензина соот-
ветствует требованиям эколо-
гических классов за счет сни-
жения содержания сернистых 

соединений, ароматических 
углеводородов и бензола. 

Третий завершающий этап 
модернизации – это стро-
ительство комплекса глу-
бокой переработки нефти 
(КГПН). Для Атырауской об-
ласти КГПН является одним 
из самых крупных, сооружае-
мым по государственной про-
грамме ФИИР. 

П р е з и д е н т о м  с т р а н ы 
Н.А.Назарбаевым поставлена 
большая  задача о создании 
комплекса глубокой перера-
ботки нефти на Атырауском 
НПЗ, стоимостью 1,7 млрд. 

долларов, что увеличит вы-
пуск бензина почти в три раза 
- до 1,7 млн. тонн, дизтоплива 
- до 1,4 млн. тонн, и обеспечит 
Казахстан этими видами то-
плива. Данный комплекс по-
зволит также увеличить про-
изводство не только высоко-
октанового бензина, но и ави-
ационного топлива. 

В целом, комплекс глубо-
кой переработки нефти на 
Атырауском НПЗ будет спо-
собствовать повышению эко-
логического качества продук-
ции завода, безопасности про-
изводства и рациональному 
использованию ценного не-
фтяного сырья.  Выпуск про-
дукции уровня К-5 означает 
снижение серы в нефтепро-
дуктах до 10 ppm. Если в К-4 
содержание серы 50 ppm, К-3 
– 350 ppm, то в К-5 этот пока-
затель основного ингредиента, 
который образует вредные ве-
щества при сгорании топлива 
во время эксплуатации транс-
портных средств, ниже в 35 
раз. Значительная сумма от 
стоимости проекта идёт на 
природоохранные мероприя-
тия.  Все резервуары, которые 
строятся, герметичны и будут 
иметь систему улавливания 
паров. Такие резервуары уже 
есть на АНПЗ, и они были 
построены в рамках первого 
этапа модернизации. Будет 
снижено производство мазута 
в 10 раз. Увеличение глубины 
переработки достигнет 87 %.

 Работа по выпуску эко-
логически чистых моторных 
топлив на Атырауском НПЗ 
приобрела широкий мас-
штаб, и она дает весомые ре-
зультаты. Продукция востре-
бована на рынке, а это луч-
ший показатель деятельности 
компании.

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басқарма 
т ө р а ғ а с ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы , 
«Қазмұнайгаз- өңдеу және мар-
кетинг» АҚ бас директоры Да-
нияр Тиесовтың, бас директордың 
кеңесшіс і - сарапшы Ғалымжан 
Амантурлиннің және МӨЗ  модер-
низациялау жобаларын басқару 
департаментінің директоры Дамир 
Әшімовтың Атырау мұнай өңдеу 
зауытына болған кезекті сапары 
кезінде мұнайды терең өңдеу кешені 
құрылысының қарқыны талқыланды.

Сапардың алғашқы жартысы 
жоғарыда аталған кешеннің құрылыс 
алаңдарын аралаудан басталды. 
Екінші бөлігінде Атырау мұнай өңдеу 
зауытының бас директоры Қайрат 
Оразбаевтың,  «Sinopec Engeneering 
(Group) Co., Ltd.»  қазақстандық 
филиалының бас директоры    Янь 
Шаочунның және   «НГСК «Каз-

СтройСервис»  АҚ компаниялар 
тобының президенті Панкаджи  
Джайнаның қатысуымен мәжіліс 
өткізілді. Сондай- ақ, кеңестің жұмыс 
барысына  «Marubeni Corporation» 
компаниясының аймақтық өкілі Кен 
Андо да қатысты. 

З а у ы т  б а с ш ы л а р ы н ы ң ,  б а с 
мердігердің және оның қосалқы 
м е р д і г е р л е р і н і ң  б а я н д а м а -
лары тыңдалды. Инвестжобаның 
жүзеге асыру  барысында кездесіп 
жатқан проблемалық мәселелер 
де талқыға салынды. Сондай-ақ,  
м о д е р н и з а ц и я л а у д ы ң  б і р і н ш і 
және екінші сатысын ойдағыдай 
жүзеге асырған Атырау мұнай 
өңдеу зауытының мұнайды терең 
өңдеу кешені құрылысы барысында 
қолданылып жатқан күрделі нысан-
дарды орнатуда мол тәжірибесі бар 
екендігі де атап көрсетілді. 

Темпы строительства комплекса 
глубокой переработки нефти были 
обсуждены в ходе  очередной рабо-
чей поездки заместителя председа-
теля Правления АО «НК «КазМунай-
Газ»», генерального директора АО 
«КазМунайГаз – переработка и мар-
кетинг» Данияра Тиесова, советника 
генерального директора – эксперта 
Галымжана Амантурлина и дирек-
тора департамента управления про-
ектами модернизации НПЗ Дамира 
Ашимова на Атырауский нефтепере-
рабатывающий завод. 

В первой половине дня был со-
вершен объезд строительных пло-
щадок КГПН.  Во второй половине 
дня  было проведено совещание с 
участием  генерального директора 
Атырауского НПЗ  Кайрата Ураз-
баева, генерального директора  КФ 
«Sinopec Engeneering (Group) Co., 

Ltd.»     Янь Шаочуня и  президента  
группы компаний АО «НГСК «Каз-
СтройСервис» Панкаджи  Джайна. 
В работе совещания принял участие 
также региональный представитель 
компании  «Marubeni Corporation» 
Кен Андо. 

Были  заслушаны  доклады  руко-
водителей завода, а также компа-
нии – генерального подрядчика и 
его субподрядной организации. В 
ходе совещания были обсуждены 
проблемные вопросы, возникающие 
в ходе  претворения в жизнь инве-
стиционного проекта. Как было от-
мечено, Атырауский НПЗ, успешно 
реализовавший первый и второй 
этапы модернизации,   имеет бога-
тый опыт   строительства сложных 
объектов, который используется в 
ходе возведения комплекса глубо-
кой переработки нефти.

* Инвестжобаны жүзеге асыру

МұНАЙДЫ ТЕРЕң өңДЕУ КЕшЕНіНің 
құРЫЛЫСЫ

* Реализация инвестпроекта

ОБСУжДЕНЫ ВОПРОСЫ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ КГПН

Атырауский нефтеперера-
батывающий завод ста-
нет одним из участников 
конкурса на соискание пре-
мии Президента Респу-
блики Казахстан «Алтын 
Сапа». Завод будет пред-
ставлен в номинации «Луч-
шее предприятие производ-
ственного назначения» в 
категории «Субъект круп-
ного предприниматель-
ства». 
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* Мінбер

«қОРшАҒАН ОРТАҒА КЕЛТіРіЛГЕН ӘСЕР 
БЕКіТіЛГЕН НОРМАЛАРДАН АСПАЙДЫ»

Табиғатты қорғау бөлімінің басшысы 
Өтесін УАНДЫҚОВ: 

Қоршаған ортаны қорғау 
мәселесі  еліміздегі  ерекше 
маңызға ие екендігі түсінікті. 
бұны Қазақстан республикасы 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев та ұзақ мерзімді 
басымдықтардың бірі ретінде 
атап көрсетіп, экологиялық 
ахуалдың жақсартылуы мен 
нақты қадағалауда болуы, 
экологиялық қауіпсіздікті бұдан 
әрі де нығайтуды мұқияттап 
тапсырғаны белгілі. Осы орайда, 
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» 
ЖШС-інде қандай шаралар 
атқарылуда? Міне, бұл мәселе 
төңірегінде газетіміздің тілшісі 
Табиғатты қорғау бөлімінің 
басшысы Уандықов Өтесін 
бисембіұлымен тілдесіп, біраз 
мәселеге қаныққан болатын. 
бүгін газет оқырмандары на-
зарына орын алған сұқбатты 
ұсынып отырмыз.

– Өтесін бисембіұлы, табиғатты 
қорғау мәселесі кәсіпорында 
ең маңыздыларының бірі са-
налатыны түсінікті. Осының 
т ө ң і р е г і н д е  ө т к е н  ш а қ т а 
атқарылған шараларды атап, 
бүгінгі кезеңдегі жағдайға да 
тоқталып өтсеңіз...

-  «Атырау мұнай өңдеу зау-
ыты» ЖШС еліміздегі 43 ірі табиғат 
пайдаланушылардың қатарына 
кіреді.  Сол себепті зауыттың 
шаруашылық және басқа да 
кызметінің қоршаған ортаға 
әсері лауазымды мемлекеттік ор-
гандар мен ұйымдардың нақты 
бақылауында. Қазақстан Респу-
бликасы Экологиялық және Су 
Кодекстеріне сәйкес  зауыттың 
шаруашылық және басқа да қызметі 
келесі рұқсат құжаттары арқылы 
жүргізіледі: 

1. 2015-2017 жылдарға берілген 
қоршаған ортаға эмиссиялар 
рұқсаты. 

2. 2014-2016 жылдарға берілген ар-
найы су қолдану рұқсаты.

3. 2015-2017 жылдарға берілген бу-
лану алаңына өндірістік сарқынды 
су шығару рұқсаты.

4. 2014-2015 жылдарға берілген 
парниктік газдарды атмосфералық 
ауаға шығару рұқсат сертификаты.

Мекеменің табиғатты қорғау 
қ ы з м е т т е р і н е  б а ғ ы т т а л ғ а н 
нег ізг і  міндеті  экологиялық 
заңнамаларды орындау ,  зи -
я н д ы  з а т т а р д ы ң  қ о р ш а ғ а н 
о р т а ғ а  ш ы ғ а р ы н д ы л а р ы н ы ң 
өңделген мұнайдың бір тонна-
сына шаққандағы салыстыр -
малы мөлшерін азайту, өндіріс 
қалдықтарының пайда болуын 
азайту, жер қыртысын және жер 
асты суларын қорғау болып табы-
лады. 

М е к е м е н і ң  ш а р у а ш ы л ы қ 
қызметінің қоршаған ортаға әсері 
2015-2017 жылдарға бекітілген 
«Өндірістік экологиялық бақылау 
бағдарламасы» негізінде зауыт ны-
саналары экожүйесін бақылау 
мердігерлік келісім шарт және 
ж е к е  м о н и т о р и н г  а р қ ы л ы 
ұйымдастырылған. Мониторинг 

нәтижесі бойынша анықталғаны- 
қоршаған ортаға келтірілген әсер 
бекітілген нормалардан аспайды. 

Өндірістік экологиялық бақылау 
нәтижесінің тоқсандық есептері 
уақытылы Атырау облысы бой-
ынша экология департаментіне тап-
сырылуда. Өндірістік экологиялық 
бақылау бағдарламасының орында-
луына ағымдағы жылдың тоғыз ай-
ында 6 804 мың тенге жұмсалды. 2015 
жылға зауыттың табиғатты қорғау 
шаралары жоспарын орындауға 
2,48 млрд. тенге жоспарланған 
болса, ағымдағы жылдың тоғыз ай-
ында  жоспардың орындалуы 2,27 
млрд. тенгені құрады. Бұл жылдық 
жоспардың 91,5 пайызы. 

Мекеменің негізгі шаруашылық 
қызметі мұнай өңдеу және мұнай 
өнімдерін шығару болып табылады. 
Есепті кезеңде өңделген мұнай 
мөлшері 3 569 мың тонна болды. 
Бұл былтырғы жылдың осындай 
мерзімімен салыстырғанда 81 мың 
тоннаға аз боп келеді. Алайда, 
зауыттың шаруашылық қызметінің 
қоршаған ортаға әсері келесідей 
көрсеткіштермен сипатталады:

- ластағыш заттардың атмосфераға 
эмиссиясы 6 076 тоннаны құрады. 
Демек, бұл былтырғы жылдың 
тоғыз айымен салыстырғанда 3 
458 тоннаға артық. Эмиссияның 
ұлғаю себебі - 2015-2019 жылдарға 
бекітілген шектелген зиянсыз 
шығарындылар жобасына қосымша 
ингредиентердің жаңа нысандардың 
іске қосылынуына байланысты 
енгізілуі; 

- жер беті су көзінен (Жайық 
өзені) өндірістік қажеттілікке 4 123 
мың шаршы метр су алынды және 
нормалық өлшемнен аспайды. Бұл 
көрсеткіш 2014 жылдың тоғыз айы-
мен салыстырғанда 583 мың шаршы 
метрге артық болды. Алынған су 
мөлшерінің көбею себебі зауыттың 
жаңадан косылған нысандарына 
қосымша су алынуына байланысты 
болып отыр;  

-  ө н д і р і с т е н  ш ы ғ а р ы л ғ а н 
сарқынды су мөлшері 2 100 мың 
шаршы метрді  құрады және 
нормалық өлшемнен аспайды. Бұл 
көрсеткіш 2014 жылдың тоғыз айы-
мен салыстырғанда 92 мың шаршы 
метрге артық болды. Сарқынды су 
мөлшерінің көбею себебі зауыттың 
К Г П Н  ж о б а с ы н ы ң  қ ұ р ы л ы с 
алаңдарын жер асты суынан тазарту 
нәтижесі болып табылады; 

- ластағыш заттардың сарқынды 
су құрамындағы эмиссиясы 2 473 
тоннаны құрады және былтырғы 
ж ы л д ы ң  о с ы  м е р з і м і м е н 
салыстырғанда 283 тоннаға артық 
болды. Көрсеткіштің арту себебі 
сарқынды су құрамындағы кейбір 
ингредиенттер концентрациясының 
өсу нәтижесі болып саналады; 

-  б и о л о г и я л ы қ  ә д і с п е н 
тазартылған сарқынды судың 
қайта қолданылған мөлшері 667 
мың шаршы метрді құрады. Бұл 
көрсеткіш 2014 жылдың тоғыз айы-
мен салыстырғанда 43 мың шаршы 
метрге артық болды.  Биологиялық 
әдіспен тазартылған сарқынды 
судың шінара мөлшері зауыттың 
айналмалы және өртке қарсы сумен 
жабдықтау жүйелерін толықтыруға 
бағытталды; 

- өндірісті айналмалы сумен 
жабдықтау көлемі 67 595 мың 
шаршы метрді  құрады және 
былтырғы жылдың осы мерзімімен 
салыстырғанда  3 245 мың шаршы 

метрге көп болды. Бұл көрсеткішке 
зауыттың үш айналмалы су -
мен жабдықтау жүйесін тиімді 
пайдалану және жылу-электр 
орталығында заманауи градирниді 
іске қосу негізінде қол жеткізілді. 
Сонымен қатар су  айналым 
коэффициенті 94,25%, ал Жайық 
өзенінен айналмалы су жүйесіндегі 
шығынды толықтырылуға алынған 
су мөлшері 5,75% құрады; 

-  ө н д і р і с  ж ә н е  т ұ т ы н у 
қалдықтарының пайда болуы 
71 306 тоннаны құрады және 
былтырғы жылдың осы мерзімімен 
салыстырғанда  46 235 тоннаға артық 
болды. Қалдықтардың пайда болу 
мөлшерінің ұлғаюы КПА мен КГПН 
жобаларының құрылыс алыңдарын 
даярлау кезінде пайда болу сал-
дары болып келеді. Зауыттың 
қалдықтарды көму полигонына 
шығарылған қалдық мөлшері 21 
тоннаны құрады; 

 - қоршаған ортаға жасалған 
эмиссиялар үшін төлемақы 128 170 
млн. теңгені құрады. Төлемақының 
ұлғаю себебі қоршаған ортаға 
эмиссияның өсу салдары болып 
келеді. 

- Жалпы табиғатты қорғау 
мәселесінде зауыт келесі жылы 
қандай шараларды қолға алмақ?

- Зауытта өткізілген және өткізіліп 
жатқан қайта құру жобаларының 
экологиялық бағыттағы маңызы 
ауқымды боп келсе де, қоршаған 
ортаға әсерді азайтудың зауыт үшін 
келесі маңызды бағыты - сарқынды 
суды тазарту қондырғыларын 
қайта  құру жобаларын іске 
асыру. Жобаның келесідей тиімді 
бағыттары белгіленген: 

-  механикалық су  тазарту 
құрылғысының заманауи түріне 
алмастыру. Басты тиімділігі – 
атмосфералық ауаға әсерді азайту, 
су тазарту сапасын арттыру;

-  б и о л о г и я л ы қ  ә д і с п е н 
тазартылған сарқынды суды 
т ұ з с ы з д а н д ы р у  п р о ц е с с і  – 
тазартылған суды өндіріске қайтып 
пайдалану мөлшерін 80 пайызға 
дейін жеткізу, соның салдарынан 
КГПН жобасының іске қосылғаннан 
кейінгі Жайық өзенінен су алу 
мөлшерін 12 млн. шаршы метрден 
7,0 млн. шаршы метрге дейін азайту 
болжалануда;

- баяу кокстеу қондырғысының 
су тазарту блогының суын қайта 
қолдану мақсатында градирни 
жобасын іске асыру – Водоблок-2 
қондырғысына түсетін қуатты 
азайту, механикалық су тазарту 
қондырғысына сарқынды су көлемін 
азайту. 

Қазіргі уақытта айтылған жоба 
мемлекеттік сараптамадан өтуде. 
Келесі жылы зауыттың іске асырмақ 
басты шараларының бірі осы жоба 
болмақ. Бұл жобаның басты бағыты 
суды үнемдеу және зиянды әсерді 
азайту болса, жер қыртысына зи-
янды әсерді азайту мәселелері келесі 
жобалалрда қаралу керек болады.

- Табиғат қорғау өте күрделі 
мәселелердің бірі. Қойылатын та-
лап та қатаң. Осы бағытта зауыт 
қандай шешуі қиын проблема-
лармен бетпе бет келуде?

- Осыдан 70 жыл бұрын іске 
қосылған зауытымыздың алып 
жатқан аумағы өзгеріссіз қалғаны 
баршаға аян. Бізді, экологтарды 
қатты толғандыратын сұрақтың 
бірі қала құрылысының ұлғайып, 
зауыттың санитарлық-қорғаныс 

аймағына таяп салынуы.  Әр 
өндірістік нысанның өзіне тән иісі бо-
лады. Бізде мұнай өңделетіндіктен, 
зауыттан көмірсутектің иісі сезілуі  
заңдылық. Бірақ, жағымсыз иіс 
болғанымен, ол санитарлық  норма 
шеңберінде. Дей тұрғанмен, әр 
адамда иіс сезу қабілеті әр түрлі, 
кейбіреуінің санитарлық норма 
мөлшерінен әлдеқайда жоғары 
болуы мүмкін. Яғни, ауадағы иіс 
нормаға сай болғанымен, кейбіреуі 
сол иісті сезініп, жағымсыз әсер 
алады деген сөз. Зауыт осы аумақтағы 
ірі  кәс іпорын болғандықтан 
шығар, расында да, көпшілігі за-
уытты кінәлай бастайды. Бірақ, 
зауыттық төңірегінде бірқатар 
кішігірім кәсіпорындар бар, олар 
да жағымсыз иіс көздері болып та-
былуы әбден мүмкін. Атырау об-
лысында жел көбінесе оңтүстік, 
оңтүстік-батыс бағыттан соғады. Сол 
себепті зауыттан шыққан иіс қалаға 
қарай бағыт алуы мүмкін. Бірақ 
олардың жұртшылыққа зияны 
жоқтығына, барлығы да санитарлық 
нормалар аясында екендігіне  осы 
салаға жауапты маман ретінде 
кепілдік бере аламын. Бұған бірден-
бір дәлел – жан-жақты жүргізілген 
сараптамалардың қорытындылары. 
Санитарлық қорғаныс аймағында 
атмосфералық ауаны бақылайтын 4 
автоматты бекет жұмыс жасап тұр, 
солардың нәтижесі менің сөзімді 
растайды.

Жоғарыда келтірілген дәлелдерге 
қарамастан облыстың тексеруші 
органдары зауытты жоспардан тыс 
тексерістің астына алуда. Биылғы 
жылдың өзінде зауытта эколо-
гия бағытында төрт жоспардан 
тыс тексерулер өткізілді. Осы 
тексерістердің зауытқа тиер әсерінің 
аз болуына ат салысудамыз.   

–  е л і м і з д е г і  с а л а л ы қ 
кәсіпорындарының табиғатты 
қ о р ғ а у  м ә с е л е л е р і н д е г і 
атқарып жатқан шаралары-
мен салыстырғанда, Атырау 
мұнай өңдеу зауытында қандай 
ерекшеліктер бар?

-Еліміздегі зауытымызбен туыстас 
кәсіпорындармен салыстырғанда, 
табиғатты қорғау мәселелеріндегі 
ерешеліктер баршылық. 

Біріншіден, - зауыттың тұрғын 
массивына қатысты орналасуы. 
Еліміздегі басқа мұнай өңдеу зау-
ыттары қаладан 25-30 шақырымға 
дейінгі қашықтықта орналасқан. 
Біздің зауытымыз қалаға тиіп тұр. 
Оған қоса, жоғарыда айтылған – 
өңірдегі желдің жылдық үстемдік 
бағыты өз ықпалын тигізіп келеді. 
Менің түсінігім бойынша, сол 
себепті мекемеге қойылатын 
экологиялық талаптарда соған 
сәйкесті болуы тиіс.  

Айта кетер ерекшеліктер: - 
зауыттың технологиялық пештері 
мен бу қазандарының барлығы 
дерлік сұйық отын жағуды доғарды. 
Сұйық отын нысандардың жұмысқа 
қосылу кезінде ғана қолданылады. 
Оның орнына алдын-ала зиянды 
қоспалардан тазартылған өндірістен 
ш ы қ қ а н  г а з  қ о л д а н ы л а д ы . 
Тазартылған  газды қолдану 
нәтижесінде ауаға шығарылатын 
күкірт ангидридінің мөлшері азай-
тылды. Өндірістік сарқынды суды 
тазарту нормативі мұнай өнімінің 
қалдығы бойынша европалық стан-
дарттан 5-6 есе аз болып келеді. За-
уыт процесстерін өндірістік сумен 
қамтудың 94 пайызы дерлік үш ай-

налмалы су жүйесімен атқарылады. 
Санитарлық-қорғаныс аймағының 
шекарасындағы атмосфералық 
ауаның сапасы төрт автоматты 
экостансысымен бақыланады. 
Жұршылыққа мәлім, қазір зауытта 
Евро стандартқа сай отын шығару 
мәселесінде бензол және ароматты 
көмірсутектерін өндіру кешені іске 
қосылуда. Бұл: 

- біріншіден, бензин құрамындағы 
бензол мөлшерін 6 пайыздан 1 
пайызға  дейін  азайтуға  қол 
жеткізеді, демек 100 л бензиндегі 
5,27 кг. бензол 4,39 килограммға 
азаяды;

- екіншіден, табиғат ресурста-
рын (мұнайды) тиімді пайдалану 
деңгейін, мұнайдың ароматты 
көмірсутектерін шикізат ретінде 
қолдану арқылы, көтеру;

-  ө н д і р і с т і к  э к о л о г и я л ы қ 
кауіпсіздік деңгейін моралдық және 
физикалық тозығы жеткен нысан-
дарды қазіргі талапқа сай түріне ау-
ыстыру, олардың қоршаған ортаға 
әсерінің азаюы арқылы, көтеру.

Ең басты ерекшеліктер осылар 
деп ойлаймын. Біз қол жеткізбеген 
ерекшеліктер оларда да бар...

– Атырау мұнай өңдеу зауы-
тына экологиялық мәселелер 
төңірегінде кейде салына -
тын ауқымды айыппұлдардың 
қаншалықты тиімділігі бар деп 
есептейсіз. Көптеген сарапшылар 
айыппұл қаражаты экологияға 
да пайдасын тигізбейтінін, 
кәсіпорындардың да дамуына 
өзінің кері әсерін тигізетінін 
айтуда. Ал, Сіз қандай пікір 
ұстанасыз?

- К а з а қ с т а н д а  т а б и ғ а т т ы 
қорғау заңнамасы және оны іс 
жүзінде қолдану тәжірибесі , 
менің ойымша, қоршаған ортаны 
сақтауға және қалпына келтіруге 
бағытталмаған. Оның мақсаты- 
табиғат пайдаланушыларға шара 
қолдануға бағытталған. Табиғат 
қорғау заңнамасы болашақта 
түбігейлі түрде қайтып қарауды 
және өзгерісті қажет етеді. Және 
де табиғат пайдаланушылардың 
өзінің шаруашылық және басқа 
да қызметінде табиғатты қорғау 
мәселелерін шешудегі іс-әрекетін 
оңтайлау жолдарын қарастыру ке-
рек деген ойдамын.

- Жалпы, табиғатты қорғау 
мәселесінде маусымдық шара-
лармен шектеліп қана қоймай, 
жүйелі түрде жұмыстанатын 
шаралардың тізбегіне маман 
ретінде қандай қадамдарды 
алдыңғы кезекке қояр едіңіз?

- Табиғатты қорғау мәселесі қуат 
көздерін (электр, жылу қуаттары) 
өндіру және тұтынумен тікелей 
байланысты. Өндіріс қуатының 
қ а н ш а м а  ө с у і  қ у а т  к ө з д е р і 
тұтынылуының соншама өсуіне 
пара-пар болады. Сол себепті 
елімізде қолдау тапқан «жасыл эко-
номика» бағдарламасы болашақта 
қарқын алу керек деген ойдамын. 
Желдің, судың, күн сәулесінің 
қуатын адамзат игілігіне молы-
нан қолдану кезекке қояр нақты 
қадамдардың бірі болуы керек. Бұл 
болашақтың «экономикасы» болу-
ына күмән жоқ.

-Әңгімеңізге бек рахмат! Келелі 
істе кедергі көрмеңіз!

Сұқбаттасқан 
Қаршыға КӨШеКОВ
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* Семья – начало начал

После семи классов учебы 
Георгий поехал в Гурьев, где 
поступил в ремесленное учи-
лище. Два года учебы, освое-
ние специальности лаборанта. 
Теорию  успешно подтверждал 
практикой, которую проходил 
на заводе № 441. Окончив учи-

лище, Георгий Толстов полу-
чил направление на работу на 
нефтеперерабатывающий за-
вод, где о способностях моло-
дого специалиста знали не по-
наслышке.  Трудовой путь  ге-
роя нашего материала начался 
в 1950 году, в  центральной за-
водской лаборатории. Он при-
шел туда не просто лаборан-
том, а уже имея 6 разряд.  По-
сле его направили в цех №7, а 
потом перевели оператором в 
цех №1. Заводские будни, ра-
бочая смена, тяжелый труд. Но 
18 – летний юноша трудностей 
не боялся, ведь он  преодолевал 
их с детства. 

- Я уже полностью освоился 
на заводе, вошел, как говорится 
в производственный процесс, 
как пришла повестка в армию. 
А тогда служба в вооружен-
ных силах было делом святым 
и очень почетным. Три с поло-
виной  года я прослужил в ави-
ации, был механиком.  Какое  - 
то время даже служил в Китае, 
- вспоминает ветеран труда. 

Успешно выполнив свой долг 
перед родиной,  Георгий Тол-
стов вернулся в родной  город. 
И вот тут начинается самая 
лирическая часть нашего рас-
сказа. Его знакомство с  Марией    
Пастуховой, которая  займет 
большое место в его судьбе на 

всю оставшуюся жизнь.  
- Я до сих пор помню этот мо-

мент, - с улыбкой рассказывает  
Мария Александровна. -  Шла 
я к соседке, а мне навстречу 
молоденький солдатик, такой 
высокий, видный. Он со мной 
поздоровался, я хотя и не уз-
нала его в лицо, но на привет-
ствие ответила. Прихожу до-
мой  и рассказываю маме про 
этот  случай, а она мне в ответ: 
«Да это, наверное, Георгий Тол-
стов, слышала, он из армии 
вернулся».  

Так началось их знакомство. 
Георгий, сняв солдатскую 
форму, вернулся на завод, в 
цех № 1, а Маша работала  шту-
катуром – маляром. На счету 
их бригады были жилые дома, 
социальные объекты. Мария 
не только выравнивала стены и 
красила их, но и отливала деко-
ративные фигуры для балконов 
и мансард. 

Вскоре молодые  люди по-
женились. Чуть погодя полу-
чили двухкомнатную квартиру 

от завода. А в 1963 году Мария 
Александровна пошла рабо-
тать на завод. Сначала в тех-
нико – хозяйственный центр, 
руководил которым  Федор Ва-
сильевич  Ефименко. Взяли ее  
техничкой, а потом перевели 
в отдел по отпуску молочных 

продуктов работникам завода. 
А когда в семье родился тре-
тий сын, который по состоя-
нию здоровья требовал к себе 
внимания больше обычного, 
Мария Александровна попро-
силась на работу в заводскую 
котельную, которая находилась 
рядом с домом. Устроилась ма-
шинистом, одновременно учи-
лась, чтобы получить разряд. 

- Нет легкой работы, всякая 
требует усилий и знаний. Вот и 
в котельной мы давали отопле-
ние, следили за работой обору-
дования, и даже иногда   сами 
устраняли кое какие мелкие 
неполадки, снимали показа-
ния воды, - вспоминает Мария 
Толстова.-  А когда сын пошел в 
детские ясли, я тоже пошла на 
работу туда, чтобы быть  рядом 
с ним. Сначала была истопни-
цей, а потом 23 года прорабо-
тала завхозом. 

А Георгий Васильевич после 
цеха №1 продолжил  трудиться 
оператором на коксовой уста-
новке. И оттуда в 1982 году вы-

шел на заслуженный отдых. 
Но, привыкший трудиться все 
время, он не смог сидеть дома 
без дела. И вернулся на завод, в 
ремонтно – механический цех. 

Толстовы воспитали трех 
сыновей. Старший Василий, 
достигнув совершеннолетия, 

трагически погиб,  Виктор жи-
вет в Саратовской области, ра-
ботает сварщиком, младший 
Игорь оставил свой « отпеча-
ток» в истории АНПЗ, прора-
ботав некоторое время в РМЦ, 
как и отец. 

Радуют бабушку с дедуш-
кой два внука и три правнука. 
Георгий Васильевич и Мария 
Александровна так и живут в 
старой  двухкомнатной квар-
тире. Все усилия хозяйки дома 
по улучшению жилищных ус-
ловий разбиваются об нежела-
ние главы семейства. Георгий 
Васильевич, с детства непри-
выкший к роскоши, не видит 
лучше дома, чем этот. Пусть 
маленький, зато рядом Урал, 
условия не совершенные, зато 
здесь выросли сыновья. 

Десять лет тому назад   Ге-
оргий Васильевич  потерял 
зрение. Мир  для него, люби-
теля посидеть с удочкой на бе-
регу реки и походить пешком 
по Жилгородку,   сомкнулся в 
этих нескольких десятках ме-

трах квартиры. Конечно, это 
был стресс,  и привыкнуть к  
такому состоянию  стоило бы, 
наверное,  неимоверных усло-
вий,  если бы  не любящая су-
пруга, которая создала все воз-
можные условия. Вместе они 
59 лет, и уже  понимают  друг 

друга даже когда молчат.   
- Вся  моя жизнь связана с 

заводом, - говорит Георгий 
Васильевич. – Я пришел туда 
еще мальчишкой, ничего не 
знавшим, а вышел из его стен 
уже на заслуженный отдых. 
На заводе я приобрел опыт 
не только как специалист, но 
и набрался житейской мудро-
сти, ведь там большой коллек-
тив, где все трудятся в едином 
порыве, стоят стеной друг за 
друга.  – Нас и сегодня не за-
бывают, - добавляет Мария 
Александровна, - и добавку 
дают к пенсии, и в праздники 
поздравляют, а недавно к юби-
лею завода мы получили ме-
дали и подарки. Мы очень рас-
троганы !!!

Рука об руку, вместе  они 
прошли по трудовому пути 
и  продолжают идти  по  жиз-
ненному. Без ссор и конфлик-
тов. Впереди – бриллиантовая 
свадьба. 

Индира Сатылганова

 и чувства крепкие как бриллиант…

Атырауский нефтеперерабатывающий завод славится своими  
семейными династиями, к числу которых можно отнести и
 семью Толстовых. Общий рабочий стаж  Георгия  Васильевича и 
Марии Александровны  превышает  60 лет.  Глава семейства родился 
в 1932 году в населенном пункте Тополи, в местности 
Баксай, что в Махамбетском районе.  Из десятерых детей  Георгий 
был пятым по счету. Любовь к труду в их семье прививали с маленьких 
лет, родители с утра до вечера пропадали на поле. Закончив 
колхозную работу, не зная устали, вечером занимались домашним  
хозяйством. Дети помогали им. Это было бедное  в буквальном смысле 
детство: не хватало еды, одежды. Но материальные трудности  
восполнялись теплой атмосферой в семье, родительской любовью. 

Коллектив  д/ясли завода. Во втором ряду – крайняя справа Мария Толстова Операторная. В центре – Георгий Толстов
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* Обучение

подготовка инженеров - механиков 
по основам вибрационных технологий

роза УМбеТОВА,
специалист по обучению 
и подготовке персонала 

В период с 9  по 13 ноября 
2015 года отделом подготовки 
кадров управления трудовых 
ресурсов совместно со служ-
бой главного механика, на базе 
учебного центра был органи-

зован курс повышения квали-
фикации на тему: «Подготовка 
инженеров- механиков по ос-
новам вибрационных техноло-
гий» для инженеров - механи-
ков всех цехов и производств 
завода. Курс был подготовлен 
ТОО «Диамех- Астана» с при-
влечением в качестве препода-
вателя главного специалиста 

отдела стационарных систем 
контроля вибраций компании 
«Диамех- 2000» (г. Москва) Ми-
хаила Кипина. Организаци-
онную поддержку курса обе-
спечил директор  направления 
стационарных систем контроля 
вибраций  А.Н. Гузеев.

Михаил Кипин - высококва-
лифицированный специалист, 
имеющий большой практиче-
ский опыт работы на нефтепе-
рабатывающем предприятии, 

а также опыт эксперта системы 
диагностики оборудования. 

В соответствии с программой 
курса были рассмотрены поня-
тия вибрация и колебание, их 
отличия, связь между износом 
и вибрацией, влияние режима 
работы, креплений агрегата на 
вибрацию, прогнозирование 
технического состояния агре-

гата по вибрации и многие дру-
гие вопросы. Обучение было 
проведено  в непринужденной 
дружеской атмосфере. В про-
цессе обучения демонстрирова-
лись фотографии правильной 
либо неправильной установки 
оборудования и агрегатов на 
предприятиях и предлагались 
пути правильного монтажа для 
уменьшения вибрации обо-
рудования.  Слушатели курса 
приняли активное участие в 
обсуждении программных во-
просов, задали свои практиче-
ские вопросы.

После завершения обучения 
был проведен контроль зна-
ний слушателей курса (выход-
ной контроль), который проде-
монстрировал очень хороший 
уровень усвоения слушателями 
пройденного материала, с по-
следующей выдачей сертифи-
катов. Каждый слушатель по-
лучил материал на электрон-

ном носителе (диск),  который 
можно будет   использовать 
в качестве теоретической по-
мощи.

Преподаватель отметил вы-
сокий уровень теоретической 
и практической подготовленно-

сти слушателей курса, которые, 
в свою очередь, положительно 
оценивают данное обучение и 
очень довольны повышением 
своей квалификации, а также 
высоко оценивают профессио-
нализм преподавателя. 
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 приглашение на поминки
Всем кто помнит и знал старейшего  работника транспортного цеха, ветерана 

завода Рахимжана Шамшенова сообщаем, что поминки (годовщина) состоятся  
22 ноября 2015 года в 12.00 в ресторане «Georgia» ( за «Шалкымой»).

                                          
  Семья Шамшеновых и Маленовых 

В  прошлом  номере газеты «Новатор» не по вине ре-
дакции была допущена ошибка.  В соболезновании, выра-
женном заместителю генерального директора  по произ-
водству  - главному инженеру Денису Вениаминовичу Ко-
зыреву  вместо Алевтины  Николаевны  следует читать 
Галина Константиновна. Приносим свои извинения  и 
еще раз выражаем свои глубокие  соболезнования Денису 
Вениаминовичу. 

«Үйлену оңай, үй болу 
қиын» демекші, әрине, 
отбасылық бақыттың 
ең бастысы татулық 
пен береке, өйткені не-
кеде болу – қастерлі 
де киелі салт. Оның 
бұзылуы кімге болса 
да өкініш. Ал, неке 
бұзылғаннан кейінгі 
жағдай тек сот арқылы 
шешілетіндігі  сөзсіз, 
сондықтан әрбір 
азамат дер кезінде 
заңгерлік кеңес алып, өз 
құқығын білуге тиіс деп 
ойлаймын....

Неке шарты немесе неке 
келісімшарты – Қазақстанда 
соңғы кездері танымал 
бола бастаған,  бұрын-
соңды болмаған беймәлім 
құбылыс. Сондықтан, неке 
келісімшарты дегеніміз не, 
ол не үшін қажет?

Неке (ерлі-зайыптылық) 
ж ә н е  о т б а с ы  т у р а л ы 
к о д е к с т і ң  3 9 - б а б ы н а 
с ә й к е с  н е к е г е  о т ы р а -
тын (ерлі-зайыпты бо -
л а т ы н )  а д а м д а р д ы ң 
к е л i с i м i  н е м е с е  е р л i -
зайыптылардың некедегi 
(ерлі-зайыптылықтағы) 
және (немесе) ол бұзылған 
ж а ғ д а й д а ғ ы  м ү л i к т i к 
құқықтары мен мiндеттерiн 
айқындайтын келiсiм неке 
шарты деп танылады. Бұдан 
басқа неке шартында некеде 

Ләззат МеДеУғАЛИеВА, 
заңгер 

(ерлі-зайыптылықтан) туған 
немесе асырап алынған 
б а л а л а р д ы ң  м ү л і к т і к 
құқықтары көзделуі мүмкін.

Яғни, неке шарты немесе 
неке келісімшарты некедегі 
е р л і - з а й ы п т ы л а р д ы ң 
ж ә н е  б а л а л а р д ы ң 

м ү л і к к е  қ ұ қ ы ғ ы н 
бекітетін заңдастырылған 
уағдаластық болып табы-
лады.

Неке шарты дегеніміз 
ө з  е р к і м е н  б о л а т ы н 
шешім, оны жасасуға не-
месе жасаудан бас тартуға 
е ш к і м  м і н д е т т е м е й д і . 
Қ а з і р г і  у а қ ы т т а  н е к е 
к е л і с і м ш а р т т а р ы н ы ң 
болғаны да дұрыс, себебі 
б ұ л  о т б а с ы л а р д ы ң 
ажырасқаннан кейінгі, жары 
дүниеден өткеннен кейінгі 
сәтте таптырмас көмек. 
Өйткені, кандай жағдайда 
да алдын ала заң жүзінде 
шешім тапқан мәселе оңай 
әрі тез іске асады және 
ешқандай дау-дамайсыз, 
талассыз шешіледі.

Ал, неке шартын 
қашан, қалай жасасуға 

болады?
Неке (ерлі-зайыптылық) 

ж ә н е  о т б а с ы  т у р а л ы 
кодекстің 40-бабына сәйкес 
неке шартын некені тіркеуге 
өтініш берген күннен бастап, 

некені тіркеу рәсіміне дейін, 
сондай-ақ неке кезеңінің кез 
келген уақытында жасасуға 
болады. Бұл неке шартын 
сіздің өзіңізге қолайлы 
кез келген уақытта жасай 
алатыныңызды білдіреді. 
Егер некені тіркегенге дейін 
неке шартын жасасаңыз, 
онда шарт некені тіркеу 
рәсімінен кейін ғана күшіне 
енетінін ескерген жөн.

Мәселен, ажырасуға бел 
буған жағдайда кейбір 
жұбайлар басындағы үйін, 
көлігін тез арада  туған-
туысқанының атына ауда-
рып, заңды түрде тіркетіп 
қоятыны да болып жа -
тады. Сөйтіп сотта “ды-
мым жоқ” деп аузын қу 
шөппен сүртіп  отыра -

к ө м е г і  ө т е  з о р .  Н е к е 
келісімшартын жасату үшін 
кәсіби заңгерге жүгіну тиіс.

ҚР “Неке және Отбасы” 
туралы Кодексінің Некелік 
келісімшарт туралы бөлімі: 
Некелік шарт деп – некеге 
тұратын адамдардың не-
месе ерлі – зайыптылардың 
некеде тұрғандағы немесе 
оны бұзған жағдайдағы 
мүліктік құқықтары мен 
міндеттерін айқындайтын 
келісімдері танылады.

Некелік шарт міндетті 
т ү р д е  ж а з б а ш а  ж а с а -
луы және нотариуспен 
куәландырылуы қажет. 
Құжатты некеге отыра-
тын адамдардың тікелей 
өздері, сондай – ақ, ад-
вокат не нотариус тол-

тыруы мүмкін екендігін 
айрықша атап көрсету 
қажет. Некелік шартты 
нотариалды куәландыру 
үшін жекеменшік немесе 
мемлекеттік нотариусқа 
жүгіну керек.

Е р л і  –  з а й ы п т ы л а р , 
яғни АХАТ органдарында 
тіркелмеген, бірақ бірге 
тұратын және бір – біріне 
қамқорлық көрсететін адам-
дар некелік шарт жасаса 
алмайды. Некеге тұратын 
кәмелетке толмағандар 
(18 жасқа дейінгі адам-
дар) ата – аналарының не-
месе қамқоршыларының 
келісімімен ғана некелік 
шарт жасаса алады.

Келісімшартта басындағы 
б а с п а н а л а р ы  ә й е л і н і ң 
иелігінде, ал саяжай не көлік 
күйеуінің меншігіне өтеді 
деп атап жаздыруға болады. 
Мұндай жағдайда тұтастай 
мүлікті екіге бөлудің қажеті 
болмайды. Бұл келісімшарт 
е к і  т а р а п қ а  д а  ү л к е н 
міндет, аса жауапкершілік 
жүктейді.

Неке келісім-шартына 
неке қимай тұрып немесе 
отау құрғаннан кейін кез 
келген уақытта отыруға 
болады. Неке қиылмай 
тұрып жасалған келісім-
шарт некені тіркеген күннен 
бастап күшіне енеді, ал 
ерлі-зайыптылар отырған 
келісім-шарт нотариалдық 
түрде куәландырған сәттен 
бастап күшінде болады.

Материал egov.kz 
сайтындағы мәліметтер 

негізінде дайындалды» 

   НЕКЕ  шАРТЫ  ДЕГЕН  НЕ?

тындары да баршылық. 
Ондайда екі жақ қанша 
зыр жүгіргенімен заңды 
құжаты болмағандықтан 
оны дәлелдей алмай әуре 
сарсаңға түсіп жатады.

Мұндай жалғандықты 
болдырмауға осы шарттың 
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Поздравляем с днем рождения
С 60 – летием  Данияра Жумагазиевича Жиенгазиева!

С 55 – летием  Дауылбая бидегалиевича Танабаева!
С 30 – летием  ербола Калыбаевича Искалиева!
С 25 – летием  Абылая Саматовича Жакупова!

Нам  так  приятно  ВАС  поздравить
И  пожелать  ВАМ  жить  без  бед,
Пусть  счастья  ВАС  не  покидает,

Здоровья  ВАМ  на  много  лет.
Не  живите  уныло,  не  жалейте  что  было,
Не  гадайте  что  будет,  берегите,  что  есть.

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

Коллектив ППНГО поздравляет
Азамата Сагитбаевича Аубекерова!

Галымжана Алимбаевича Шермаханова!
Аманжола елемесовича Кубентаева!
рустама рашидовича Зелетдинова!

Желаем  сердечно
Здоровья  на  вечно,
Жить-  не  страдать,

С  достатком  бывать,
Не  спотыкаться

Врагу  в  руки  не даваться!
Да  чтоб  на  счастья  звезда

Вам  светила  всегда!
                  ***************************************  

     4-цех ұжымы                                   
              Гүлбаршын Қошанованы

Мерейлі 50 жасымен шын жүректен 
құттықтайды!

 Жасыңыз жаңа келген құтты болсын,
Ортаңызға әрқашан шаттық толсын!
Саулығыңыз ешқашан сыр бермесін,
Көңілге  сейілмейтін шуақ тұнсын!

**************************************
Коллектив цеха № 4 от всего сердца

поздравляет с Днём рождения:
Ирину Анатольевну Абносову

Руслана Абдураимовича Халилова
Тимура Сапаргалиевича Куантырова!!!

              Мы в день рожденья Вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет

Всем коллективом поздравляем
Мы от души сегодня Вас!

В работе пусть всё будет гладко,
Пускай все ладятся дела,

Удач карьерных и достатка
Пусть будет счастьем жизнь полна!

********************************************
Сіздерді №8 цех ұжымы және кәсіподақ комитеті атынан шын 

журектен құттықтаймыз!!!
Сания Шафигуллинаны

Анес Өтеулиевті
есен Дюсенбаевты

Тұрарбек Сатыбалдиевті

Той-думан болсын өмірің сарқылмайтын,
Бақыт берсін ешқашан таусылмайтын.

Тілейміз сізге саулық ұзақ ғұмыр,
Орындалсын ой-арман тілегіңіз.

Аспандарыңыз ашық, жүздерің жарқын, өмірлеріңіз шатты, 
қуаныштарыңыз мол болып, Алла берген ырыздық еселене 

берсін дейміз.         

Коллектив ЦПТО поздравляет С Днем Рождения
енисея Cералиевича Тулепова!

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

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

Коллектив ТОО «Роминсерв-Казахстан»
поздравляет  с   днем рождения

Александру Андреевну Ташлыкову
Амана Кабдулмажитовича Макулова

Виктора Николаевича бондаренко
Олега  борисовича Дюндикова

Пусть будет в жизни все
Самое теплое,
Самое милое,
Самое доброе,

Очень красивое,
Самое верное,
Самое нужное,

Трепетно-нежное,
Самое дружное,

Только приятное,
Только хорошее,

Невероятное,
Чуть невозможное,

Просто веселое,
Просто любимое,
Но обязательно

НЕПОВТОРИМОЕ!
   ********************************

Коллектив ТОО «Таян»
поздравляет

Самата Сабыровича 
Молдагалиева

Тасбулата Темиржановича 
Шунгарина

с  днем рождения!
Пусть мечты Ваши

сбываются,
Начинанья дерзко продолжаются,                        

Новые идеи к Вам находят путь,
И пускай минутка будет отдохнуть!
********************************************

Құріметті әріптесіміз, қазақ тілі пәнінің 
мұғалімі 

бИбІГҮЛ ТӨЛеШҚЫЗЫ ТОҚАбАСОВАНЫ 
мерейлі жасымен шын көңілден 

құттықтаймыз.
Жақсы ниетпен сөз айтылар сен жайлы,

Иеленші алтын қазық, Ақ Айды,
Биіктерді бағындыра бер, аман боп,

Құтты болсын,  45 жас  арайлы!

Игі ниетпен әріптестері: Ғалия, Айымгүл, Мөлдір
****************************************

 Поздравляем с днем рождения  сотрудников 
ТОО «Монтажное управление №7»

Алексея Николаевича  Усачёва 
Нұржан Серікұлы Тұралиева  

Игорь Николаевич  Парфёнова 
Желаем счастья  много- много,

Улыбок радостный букет,
Друзей здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет.
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,

Чтоб были весны средь зимы и лета,
Чтоб было много- много света,
Чтобы преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!

Чтоб все заметное могло свершиться,
Ведь ради этого и стоило родиться!!!!!


