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ПРОИЗВОДСТВО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

ПУСКОВЫЕ РАБОТЫ НА УСТАНОВКЕ ИЗОМЕРИЗАЦИИ 
ЛЕГКИХ БЕНЗИНОВ «PARISOM TM»

Сырьем для «Parisom TM» являет-
ся легкая нафта секции гидроочистки 
нафты «Naphtha HT». Номинальная 
мощность секции  по сырью состав-
ляет 260тыс.т/год. Данная производи-
тельность позволяет обеспечить пере-
работку всего объема легкой нафты, 
образующейся в процессе производ-
ства. Диапазон устойчивой работы сек-
ции изомеризации легких бензиновых 
фракций «Parisom TM» составляет 50 

-110% от номинальной мощности. Це-
левой продукт секции изомеризации 
– стабильный изомеризат (высокоокта-
новый компонент бензинов).

Процесс изомеризации представ-
ляет собой систему с неподвижным 
слоем для каталитической изомери-
зации низкооктанового нормального 
пентана и нормального гексана в изо-
парафины с более высоким октано-
вым числом. Реакция изомеризации 

обычно протекает при давлении 15-35 
кг/см3 в присутствии водорода. В про-
цессе используется цирконево-суль-
фатный катализатор с добавлением 
благородного металла, для которого 
не требуется галоидный активатор. 
Катализатор обладает хорошей ста-
бильностью, и его регенерация про-
водится тогда,  когда кокс и щелочные 
азотистые соединения вызывают деко-
дирования. Если в сырье на установке  

Parisom содержится бензол в высокой 
концентрации, который снижает актив-
ность катализатора, то перед катализа-
тором изомеризации предусматрива-
ется слой насыщения для обеспечения 
максимальной активности катализато-
ра изомеризации. 

Мансур БТИМАЛИЕВ, 
операционный координатор 

(старший) ПГПН
Фото Данияра Мухамбетова 

Полным ходом идут пусковые работы на установках ПГПН. Одним из них  является установка изомеризации 
легких бензинов «Parisom TM». Секция изомеризации легких бензиновых фракций «Parisom TM» предназначена 
для получения высокооктанового компонента товарного автомобильного бензина.
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ЖАС МАМАННЫҢ ПІКІРІ

ВИЗИТ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «КАЗМУНАЙГАЗА» 
ПОСЕТИЛ АТЫРАУСКИЙ НПЗ

20 июня  член Совета директоров АО «НК «КазМунайГаз» Филипп Дейер и корпоративный секретарь КМГ 
Дамир Шарипов  посетили  Атырауский нефтеперерабатывающий завод.

В ходе визита гости совершили объ-
езд территории предприятия и ознако-
мились  с его работой.    Исполняющий 
обязанности  генерального директора 
завода Денис Козырев подробно рас-
сказал о трех этапах модернизации 
АНПЗ. Гостям  показали технологиче-
ские установки комплекса по произ-
водству ароматических углеводородов 
и комплекса глубокой переработки 
нефти. Ввод в эксплуатацию  КГПН, ко-
торый сегодня находится на заверша-
ющей стадии пуска технологических 
установок,  позволит снизить произ-
водство темных нефтепродуктов с уве-
личением  доли выработки светлых 
нефтепродуктов. При этом весь объем 
производства моторных топлив будет 
соответствовать требованиям экологи-

ческих классов К4, К5. 
Филипп Дейер проявил большой 

интерес к производству, в частности, 
его интересовали вопросы перера-
ботки нефти и водоэнергоснабжения, 
а также  контрольно-измерительные 
приборы. На все свои вопросы  он по-
лучил исчерпывающие ответы. Гостям 
также показали Единую операторную, 
откуда ведется управление технологи-
ческим процессом и рассказали о си-
стеме противоаварийной защиты. 

Член Совета директоров «КазМу-
найГаза»  поблагодарил руководство  
завода  за содержательную экскурсию, 
дав  при этом высокую оценку деятель-
ности предприятия.  

Индира САТЫЛГАНОВА
Фото Данияра МУХАМБЕТОВА

ӨНДІРІС

ЖАҢА ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫ ІСКЕ ҚОСУ 
ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРГІЗІЛУДЕ

Атырау мұнай өңдеу зауытындағы қондырғылардың іске қосылу процесстері 
біртіндеп жүзеге асып келеді. Солардың бірі Бензинді араластырудың автоматты 
стансасы және тактіні құю автоматты қондырғыларын іске қосу болып табылады.

Қазіргі таңда Мұнай өнімдерін 
өңдеу және тасымалдау өндірісінде 
галерея үлгісіндегі ашық түсті мұнай 
өнімдерін ағызу және толтыру эстака-
дасы жұмыс істеуде. Толтыру жұмыста-
рының өлшемдері қолмен жүргізіледі. 
Әлемнің заманауи елдерінің барлығы 
дерлік біртіндеп мұнай өнімдерін 
толтырудың автоматтық жүйесіне 
ауысқан. Зауытты қайта қалпына кел-
тіруге байланысты тактіні құю автомат-
ты қондырғысын іске қосу жұмыстары 
жүргізілуде. Арнайы қондырғылармен 
жаңа эстакаданы ашық түсті мұнай 
өнімдерімен толтыру, ауа кірмеуін 
қамтамасыз ететін және ұшпа булар-
ды кетіретін мұнай өнімдерінің қон-
дырғысын қалпына келтіру,  сонымен 
бірге жаңа қондырғылар салынуы тиіс 
және бұрыннан салынған эстакаданы 
ашық түсті мұнай өнімдерімен толтыру 
қажет.

Көмірсутекті булардың қалпына 
келтіріу қондырғысымен бірге қалпы-
на келтіру, заманауи техникалық дең-
гейіне жауап беретін, әсіресе:

Қауіпсіздік техникасы; 
Өндірістің өрт қауіпсіздігі;
Қоршаған орта мен ауаны қорғау 

тұрғысынан да дамыған.
Тактіні құю эстакадасы кешенін-

дегі ашық түсті мұнай өнімдері қол-
даныстағы кәсіпорын аумағынан тыс 
орналасады және  «АМӨЗ» ЖШС өн-
діретін ашық түсті мұнай өнімдерімен 
теміржол цистерналары толтырылады.

Кешен тәулік бойы әрі  жыл сайын 
жұмыс жасайды. 

Қазіргі таңда сорғыларды іске қосу 

жұмыстары жүргізіліп, құрылыс жұмы-
стары мен құбыр желілерін байланы-
стыру жұмыстары атқарылуда. 

Көлік жанармайының сапасын арт-
тыру мақсатында және оларды еуро-
палық стандартқа шығару үшін, жоға-
рыда айтылған қондырғылармен қатар 
бензинді араластырудың автоматты 
стансасы іске қосылды. Бұл станция 
2220, 2221/1 және 2221/2 парктерінен 
жанармайды топтамасымен автомат-
ты түрде беретін АИ-92, АИ-95, АИ-98 

маркалы тауар жанармайын дайын-
дауға арналған.  Ағымдық өнімдердің 
сапасы арнайы анализаторлар арқылы 
талданады. Алынған тауарлық жанар-
май тауарлық парктің резервуарлары-
на жолданады. Бензинді араластыру-
дың автоматты стансасында жанармай 
компоненттерін сорып алу үшін орта-
дан тепкіш сорғылар қарастырылған. 
Қазіргі таңда іске қосу жұмыстары жүр-
гізілуде. 

Арайлым ҚАБДЕШОВА
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Саламат  ҚУАНОВ, 
МТӨК қондырғысының 
аға операторы:

«2005-2009 аралығында Атырау 
политехникалық колледжін тәмәмдап, 
кейін 2009-2012 жылдар аралығында 
Атырау мұнай және газ институтын 
сырттай бөлімде аяқтадым.Еңбек 
жолымды Болашақ зауытындағы 
Қарабатанда құрылыс саласында 
бастадым. 2016 жылдың мамыр айында 
Атырау мұнай өңдеу зауытының 
«мұнайды терең өңдеу кешенінде» 
басқару қондырғысының операторы 
ретінде қызметке тұрдым. 

Бұрын құрылыс жұмыстарымен 
айналысқандықтан, мұнай саласында 
қызмет ету өте қызықты, жан-жақты 
болды. Қазіргі таңда қондырғыларды 
іске қосу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Сонысымен қызық. Жан-жақты оқып, 
білімімізді тереңдетіп жатырмыз. Осы 
уақытқа дейін бірнеше іссапарлар болды. 
Өндірістік тәжірибе алмасу бағдарлама-
сы бойынша Қытай қаласында болдық.

Қондырғымыз үлкен. Барлығы үш 
қондырғыдан тұрады. Сондықтан штат 
бойынша 53 адам жұмыс жасаудамыз. 
Жұмысым өзіме қатты ұнайды. Жұ-
мыстың арқасында өзімізді көрсетіп, 
жан-жақты дамыту үстіндеміз. Білім 
жағынан да жұмыс жағынан да. Қазіргі 
таңда қондырғыларда аға операторы 
қызметін атқарамын. Болашақта 
осы саланың майын ішіп, жілігін шағуға 
тырысамын. Осы салада майталман 
атануға бар күш-жігерімді саламын.»
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Абылайхан АБЫЛКАЛЫКОВ, 
оператор установки 
селективного гидрирования 
нафты  каталитического 
крекинга: 

- Я пришел на завод в 
2013 году после окончания 
Атырауского института нефти 
и газа. Прошел отборочный этап, 
тестирование и собеседование. 
Сегодня работаю на одном из 
сложных производств – глубокой 
переработки нефти. На данный 
момент  наша установка 
находится в работе с выдачей  
легкого, среднего и тяжелого 
бензина с низким содержанием 
серы.   Мне нравится работать 
на заводе,    и в частности  на  
ПГПН, несмотря на то, что это 
сложное производство. Есть 
большая перспектива, и свое 
будущее я связываю с заводом. 
Буду развиваться,   набираться 
опыта, чтобы стать хорошим 
нефтепереработчиком.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ ОБНОВЛЯЮТ ЗНАНИЯ
14 июня в Астане состоялось открытие Школы профсоюзного лидерства. Работу школы открыли председатель 

Федерации профсоюзов РК Бақытжан Әбдірайым и заместитель Председателя правления АО «Самрук-Казына» 
Алик Айдарбаев.

Школа профсоюзного лидерства 
– комплексный образовательный про-
ект, направленный на формирование в 
Казахстане нового профессионального 
формата профсоюзных работников, со-
здана совместными усилиями Федера-
ции профсоюзов Республики Казахстан 
и Центра социального взаимодействия 
и коммуникаций при АО «Самрук-Ка-
зына».  

Цель -  обучение профсоюзных ра-
ботников современным технологиям 
работы в трудовых коллективах, осно-
вам менеджмента и навыкам лидер-
ства, для устойчивого развития отдель-
ных трудовых коллективов и страны в 
целом.

«Образовательный курс Школы 
профсоюзного лидерства призван  
дать профсоюзным лидерам разносто-
ронние профессиональные навыки и 
технологии для работы в современных 
условиях.  Для поддержания высокой 
планки социального партнерства, в 
первую очередь, нужны грамотные 
специалисты. Мы однозначно наме-

рены изменить уровень защиты прав 
работников в лучшую сторону.  Поль-
зуясь случаем, хочу поблагодарить 
руководство АО «Самрук-Қазына» за 
понимание важности данного вопроса 
и внимание к вопросам развития соци-
ального партнерства и профсоюзного 
движения в группе компаний Фонда», 
- сказал председатель Федерации про-

фсоюзов РК Бақытжан Әбдірайым.
30 руководителей профсоюзных 

организаций из г. Жанаозен Мангиста-
уской области, г. Экибастуза и Павлода-
ра Павлодарской области сели за пар-
ты, чтобы обновить и структурировать 
свои знания. 28 мая в Мангистауской 
области состоялся  запуск пилотной 
группы. До конца года в обучении при-
мут участие профсоюзные лидеры со 
всех регионов Казахстана.

«Руководство Фонда также считает 
важным шагом запуск Школы профсо-
юзного лидерства.  Нынешнее время, 
когда каждый день приносит огром-
ное количество изменений, требует от 
специалистов постоянного совершен-
ствования знаний и новых компетен-
ций. Буквально недавно Главой госу-
дарства утверждена новая Стратегия 
развития АО «Самрук-Қазына», направ-
ленная на дальнейшее увеличение 
эффективности деятельности наших 
портфельных компаниий. Президент 
страны ставит перед коллективом Фон-
да  большие задачи. Наши компании 

должны работать на прибыль, чтобы 
люди в регионах смотрели в будущее 
с уверенностью. Мы считаем, что от 
уровня компетенций конкретных про-
фсоюзных лидеров, которые работают 
в конкретных коллективах, зависит не 
только уровень социального партнер-
ства, но и производственная эффектив-
ность. Профсоюзные лидеры на местах 
должны помочь людям сплотится и 
адаптироваться к новым условиям», 
- отметил заместитель Председателя 
правления АО «Самрук-Қазына» Алик 
Айдарбаев.

Школа профсоюзного лидерства 
предусматривает обучение шести 
учебным модулям: «Профсоюзное 
лидерство: на шаг впереди»; «Финан-
совый менеджмент»; «Юридическая 
грамотность и ответственность»; «Ме-
диация и управление конфликтами»; 
«Управление персоналом»; «Эффек-
тивные коммуникаций». Чтобы под-
твердить полученные навыки сертифи-
катом, слушателям школы предстоит 
сдать  выпускной экзамен.

«ҮЗДІК МАМАН-2018» КӘСІБИ ШЕБЕРЛІК 
БАЙҚАУЫ БАСТАЛДЫ

Әуелден жалғасын тауып келе жатырған еңбек үрдісі бойынша зауытымызда «Үздік 
маман» кәсіби шеберлік байқауы бастау алды.

Байқаудың мақсаты – жұмысшы 
мамандықтары қызметкерлерінің 
кәсіби шеберлігі мен біліктік деңгей-
ін көтеру, еңбекке ынталандыру және 
олардың кәсіби шеберлігін бағалау әрі 
шыңдау. Шеберлік сайысы 11 маусым 
– 20 шілде аралығында 4 аталым бой-
ынша, екі санаттағы қызметкерлердің 
қатысуымен: 

1) бірінші - жұмыс өтілі 3 жылдан ас-
пайтын, жасы 30 жасқа дейінгі жас қыз-
меткерлер;

2) екінші - жұмыс өтілі 3 жылдан аса-
тын қызметкерлер арасында өткізіледі.

Байқау бекітілген Ережеге сәйкес 
төрт кезеңнен тұрады: іріктеу, аралық, 
практикалық тапсырмаларды орындау 
және финалдық кезең.  

Байқаудың бірінші - іріктеу кезеңі 
2018 жылдың 11-15 маусым аралығын-
да өндірістік бөлімшелерде: МӨТКӨ, 
ХКӨ, МТӨӨ, ККӨ, СЖжСБН, «ЗОЛ» СО 
өткізіліп, аралық кезеңге 4 аталым бой-
ынша 88 үміткер іріктеліп шығарылған 
болатын. Осы орайда 88 үміткердің 
тең жартысына жуығын құраған (42 қа-
тысушы) Мұнайды тереңдетіп өңдеу 
өндірісі жұмысшыларының аса белсен-
ділігін атап өту қажет. 

Қазіргі уақытта конкурстың екін-
ші – аралық кезеңі өткізілуде. Аралық 
кезеңде қатысушылардың теориялық 
білім деңгейі компьютерлік-жаттықты-
ру сыныбында электрондық тестілеу 
арқылы тексеріліп, тестілеу нәтижелері 
бойынша үшінші кезең қатысушылары 
анықталмақ.

САЙЫС

Конкурстың үшінші – практика-
лық тапсырмаларды орындау кезеңі 
25-29 маусым аралығында зауыттың 
өндірістік алаңдарында өткізілетін 
болады.  Бұл кезеңде қатысушылар 
алдында өздерінің кәсіби шеберлік-
тері мен машықтарын көрсету міндеті 
тұр. Әр мамандық бойынша комиссия 
құрылып, оның мүшелері тапсырма-
лардың сапалы әрі белгіленген уақыт 
мөлшерінде, сонымен бірге қауіпсіздік-
ке аса мән беріле отырып орындалуын 
қадағалайтын болады. 

Конкурстың ақтық – сұхбаттасу 
кезеңін өткізу 9-13 шілде аралығына 
жоспарланған. Ақтық кезеңде бас ди-
ректордың өндіріс жөніндегі орынбаса-
ры - бас инженер мен бас мамандардан 
құралған арнайы комиссия үздік маман 
иелерін анықтайтын болады.

Конкурс жеңімпаздары екі жас са-
наттары бойынша және төмендегі ата-
лымдар бойынша анықталады:
• технологиялық қондырғылар операто-

ры;
• технологиялық сорғылар машинисі; 
• технологиялық компрессорлар маши-

нисі; 
• химиялық талдау лаборанты.

Сонымен қатар, 1-орынды иеленген 
үздік мамандар «ҚазМұнайГаз» ұлттық 
компаниясы акционерлік қоғамы ен-
шілес компаниялары арасында өтетін 
сайысқа жолдама алып, зауыттың на-
мысын қорғайтын болады.

Қатысушыларға табыс пен сәттілік 
тілейміз!

Гүлдәурен ЕСІМОВА,
Еңбекті ұйымдастыру және ақы 

төлеу бөлімінің маманы

СЛОВО МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 



Отбасылық мұрағаттан алынған сурет

«НОВАТОР» АПТАЛЫҚ  БАСЫЛЫМ №21  22 МАУСЫМ 2018 ЖЫЛ

4

ОБЩЕСТВО ПЕНСИОНЕРОВ

РАБОТА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОТМЕЧЕНА ДИПЛОМОМ
За вклад в социально – экономическое и культурное развитие страны, духовно – патриотическое воспитание 

молодежи общество пенсионеров ТОО «АНПЗ»  удостоено специального диплома центрального совета  респу-
бликанского общественного объединения «Организация ветеранов». По этому случаю в офисе совета ветеранов  
завода состоялось торжественное мероприятие, на котором председатель  общества ветеранов города Атырау 
А.Бекеш вручил диплом председателю общества пенсионеров ТОО « АНПЗ»  М. Бекбергену.

Выступая перед активом совета 
ветеранов, А.Бекеш отметил, что у го-
родского совета ветеранов давно нала-
жено тесное и плодотворное сотрудни-
чество с советом ветеранов АНПЗ.  – По 
городу Атырау имеются 99 первичных 
ветеранских организаций, но  лишь 
некоторые из них ведут активную ра-
боту. В их числе и общество пенсионе-
ров нефтеперерабатывающего завода. 
Мы знаем, что ваш совет ветеранов 
постоянно организовывает различные 
мероприятия для пенсионеров, адми-
нистрация завода оказывает матери-
альную поддержку ветеранам. И это 
нас радует.   Как вы знаете, в прошлом 
году РОО « Организация ветеранов» 
отметила свое 30 летие, и в рамках 
празднования этой юбилейной даты 
мы решили отметить самую лучшую 
ветеранскую организацию нашего го-
рода,  и направили письмо – ходатай-
ство в республиканский совет ветера-
нов. Там наше обращение рассмотрели 
и  наградили ваше общество пенсионе-
ров специальным дипломом, - сказал 
А. Бекеш. – Поздравляем и желаем вам 
новых успехов! 

Принявший участие в торжествен-
ном мероприятии заместитель предсе-

дателя совета ветеранов города Атырау 
А.Кенжегали подчеркнул, что перед ка-
ждой  первичной ветеранской органи-
зацией ставятся определенные задачи, 
это оказание социальной поддержки 
людям, вышедшим на заслуженный от-
дых, создание для них благоприятной 
атмосферы, чтобы  они не чувствовали 

себя  оторванными от общества и пе-
редача накопленного опыта подраста-
ющему поколению.  И с этими целями 
общество пенсионеров ТОО «АНПЗ» 
успешно справляется, свидетельством 
этому  учрежденный диплом. В тор-
жественном мероприятии также при-
нял участие руководитель городского 

отдела культуры и развития Акылбек 
Рыскалиев, который  сообщил активи-
стам совета ветеранов завода хорошую 
новость.  Касается она двух вокальных 
коллективов ветеранов. Их художе-
ственным руководителем  назначена  
Люция Каримова, а аккомпаниатором 
– Владимир Чернахаев.  Имевшие до 
этого проблемные моменты решены, 
и теперь певческие коллективы могут 
спокойно проводить свои репетиции. 
А.Рыскалиев отметил, что у двух во-
кальных коллективов хороший репер-
туар, и  им можно ездить на гастроли 
в районы, и даже в соседние области. 
Тем более, что с отделом культуры и 
развития языков Уральска заключен 
меморандум о проведении концертов. 

Затем гости осмотрели выставку на-
родно – прикладного искусства. Авто-
ры выставленных экспонатов – ветера-
ны завода. Жумазия Унашева обычные 
полиэтиленовые пакеты превращает 
в настоящие произведения искусства, 
Валентина Носорева вышивает  кре-
стиком картины, а вязаные вещи – это 
творения рук  мастерицы Ирины Завья-
ловой.    

Индира САТЫЛГАНОВА
Фото Данияра Мухамбетова     

ЕҢБЕК АДАМЫ

БЕС АСПАП БИСЕНБАЙ
Бисенбай Қарабалиев 1973 жылы Атырау облысы Атырау қаласында 

дүниеге келген. Жастайынан еңбекқор, алғыр бала болып өседі. Балалық 
шағы зауыттың маңайында өтеді. Зауыттың ішінде жүріп, ойын ойнап, қалаға 
шығу үшін де осы территорияның көмегіне жүгінетін болған.

Отбасында 10 баланың арасында 
өскен. Анасы 5 бала 5 қызды дүниеге 
әкелген батыр ана. Кезінде анасы «Аты-
рау МӨЗ» ЖШС шаруашылық цехында 
қызмет атқарған. Қазіргі таңда өзінен 
бөлек інісі, жездесі, келіні де зауыттың 
өсіп өркендеуіне үлестерін қосуда. 

Орта мектепті аяқтап, әскерге ат-
танған бала Бисенбай 2 жыл 7 ай әске-
ри борышын өтейді. 1994 жылы елге 

оралып, зауыттағы қызметін әкімшілік 
бөлімде жалғастырады. Бүгінгі таңда 
зауытта қызмет еткеніне 24 жыл бо-
лып та қалыпты. Зауыт қабырғасында 
жүріп, 1995 жылы отбасын құрып, бү-
гінде 3 қыздың әкесі, 2 жиеннің атасы. 

Зауытта боллер операторы, цехта 
слесарь, ағаш ұстасы, электрик, әйнек 
бұйымдарымен жұмыс, тіпті кейде 
көлік жөндеу сынды жұмыстармен ай-
налысады. Қазіргі таңда зауытты бес 
саусағындай білетін жандардың бірі. 

Мінсіз қызметінің арқасында түрлі 
грамоталар, алғыс хаттарға ие болған. 
Сонымен қатар, ең есте қаларлық сый 
2006 жылы Атырау мұнай өңдеу за-
уыты атынан баспаналы болғандығы 
екенін қуана еске алды. 

«Зауыттағы шаруашылық жұмы-
стардың барлығын атқарамын. Себебі, 
өзіме қатты ұнайды. Қағаз-қаламмен 
жұмыс жасау ойыма кіріп те шықпай-
ды. Қолымның икемі шаруашылық 
жұмыстарға ұмтылып тұрғандай. Бала 
кезімнен өмірім зауытпен байланысты. 
Қиыншылығын да қуанышын да бірге 
көріп келемін. Зауыт менің екінші үйім. 

Ең бастысы қызметім еленіп, жұмы-
сым бағалануда. Соған өте ризамын», 
- дейді Бисенбай Қарабалиев. Ұжым 
арасында «Бисақа» атанып кеткен бұл 
жанның көмегінсіз жарға бір сурет 
ілінбейтіні хақ. Оның ерен еңбегі көп-

ке мәлім. Қазіргі таңда қасындағы жас 
мамандарға да үлгі болып жүргенінің 
өзі қуантарлық жағдай. Әзірге зауытта 
осындай бесаспап қызметкерлер бар-
да, зауыт одан әрі өркендей беретіні 
бесенеден белгілі.
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ЮБИЛЕЙ

Худенькая, стройная, стеснитель-
ная Салтанат пришла на АНПЗ в 1992 
году, после окончания сельскохозяй-
ственного техникума.   Свою трудовую 
деятельность она начала бухгалтером 
материального отдела. Буквально с 
первых дней молодой специалист об-
ратила на себя внимание упорством, 
трудолюбием и смекалкой.

После четырех лет работы Салтанат 
перевели в производственный отдел, 
который считается одним из сложней-
ших участков заводской бухгалтерии. 
Без отрыва от производства Салтанат 
Тынышбековна окончила Евразийский 
институт рынка по специальности «Бу-
хучет и аудит». Благодаря своей рабо-
тоспособности, стремлению к дости-
жению поставленной цели, она быстро 
освоила учет затрат на производство и 
в 1998 году была переведена на долж-
ность ведущего бухгалтера. В 2002 году 
её назначили начальником производ-
ственного отдела, в  2008 году -  пер-
вым заместителем главного бухгалте-
ра, в 2018 году - главным бухгалтером.

Салтанат Тынышбековна – прекрас-
ная спортсменка. Ее увлечение спор-
том началось еще со школьной скамьи. 
На протяжении многих лет, начиная  

ПРЕУСПЕВШАЯ ВО ВСЁМ
Завод – это наш второй дом, где, несмотря на то, что трудятся более тысячи человек, все знают друг  друга, поддерживают 

в трудные моменты и разделяют радость. Все как в большой дружной семье. И вот, 24 июня свою юбилейную дату 
отметит один из членов этой  семьи, главный бухгалтер завода Салтанат Абдиева. 

Пусть исполнится все, 
о чем ты мечтаешь!

Дорогой друг и коллега Салтанат , 
поздравляю с днём рождения! 

Нас с тобой объединил завод, служебные инте-
ресы и взаимное уважение. Я старше по возрасту, но 
бывают моменты,  когда ты для меня становишься 
главным советчиком. Бороться, искать, найти и не 
сдаваться, развиваться, идти в ногу, добиваться и 
преуспевать – это твое жизненное  кредо.   

В наступающий  день рождения  хочу поздравить 
удивительную женщину: обаятельную и красивую, 
при этом в душе настоящую львицу, готовую всегда 
защищать свои права и отстаивать интересы  родной 
бухгалтерии. 

Пусть исполнится все, о чем ты мечтаешь! Пусть 
каждый твой день начинается с улыбки! Ты самая 
лучшая, любимая жена и мама, а значит,  у тебя все и 
всегда будет прекрасно!

Алия ИМАНКУЛОВА, 
заместитель начальника отдела 

бюджетного и экономического планирования 

С Салтанат мы познакомились в 1993 году, когда я 
пришла работать на завод. Но по-настоящему узнаешь 
человека только тогда, когда вас реально объединяют 
общие задачи, общие цели и интересы. 

Общие задачи появились не сразу. 
Но и не заставили себя ждать очень 
долго. Нужно было решать задачу пе-
ревода бухгалтерского учета со старых 
советских стандартов на казахстан-
ские, ставшего первым шагом на пути к 
учёту по международным стандартам, 
что невозможно было осуществить без 
автоматизации не только бухгалтерии, 
но и большого количества других биз-
нес-процессов. Наверное, именно в тот 
период мы все в нашей бухгалтерии 
стали командой. Во всяком случае, я 
так чувствовала. А в командной работе, 
при огромной ценности вклада каждо-
го, всегда есть свои лидеры. Салтанат 
бесспорно стала одним из них. Умная, 
невероятно работоспособная, нерав-
нодушная. И участок самый сложный и 
важный – учет производства, «сердце» 
нашей бухгалтерии. 

К тому времени в семье Салтанат 
было уже трое детей. И для меня всег-
да предметом  особого восхищения 
была ее способность в тот сложный пе-
риод, когда несколько месяцев подряд 
приходилось уезжать с работы за пол-
ночь, успевать заботиться о семье и де-
лать невероятный объём работы. Даже 
если накануне, в четверг с работы ушли 

в два часа ночи, появиться на работе в 
пятницу к 9 утра с традиционными для 
казахов баурсаками.

Когда закончился проект и наступи-
ли более спокойные трудовые будни, 
появились и общие интересы. Завод-
чане начали активно заниматься спор-
том. И тут Салтанат оказалась одним 
из лидеров:  баскетбол, волейбол, на-
стольный теннис и шахматы! Тут обяза-
тельно нужно вспомнить о родителях 
Салтанат, которые  поощряли занятия 
детей настольным теннисом и шах-
матами, и, что очень важно, научили 
детей помогать и поддерживать друг 
друга. 

Салтанат, каждый приходит в мир 
для счастья. Это счастье есть внутри 
тебя. Ты очень женственная, красивая, 
умная и очень сильная. Каждый из 
нас стремится лишь к одному – чтобы 
жизнь имела смысл. У тебя он есть. Он 
в твоих детях, в твоей семье. Пусть теп-
ло и уют всегда наполняют твой дом! 
Желаю тебе здоровья, удачи, благопо-
лучия, добра, радости и любви!

Власта  СТОЙЧЕВА, 
главный бухгалтер завода  

с  1995  по 2002 гг.

с  2001 года она  была бессменным 
капитаном сборной завода и заводоу-
правления. Спортсмены завода под ее 
руководством неоднократно  завоевы-
вали   высокие призовые места на  всех 
соревнованиях.

Салтанат сумела преуспеть не толь-
ко на профессиональном и спортивном 
поприще, но и в личной жизни. Она 
– хозяйка большой и дружной семьи. 

Муж Талгат Абдиев тоже заводчанин, 
имея солидный стаж работы  в элек-
троцехе, сегодня трудится в аутсорсин-
говой компании.   Супруги воспитали 
пятерых детей: сыновей Талапа, Ман-
сура, Исмаила и двух дочерей - Динару 
и Диляру. Сегодня   продолжают род 
Абдиевых  четверо внуков. 

Вот такая она, наша Салтанат Ты-
нышбековна –добрая  мама, заботли-

вая жена,  любящая бабушка, щедрая 
хозяйка и замечательный руководи-
тель.

Коллектив бухгалтерии завода от 
всей души поздравляет Вас с 45 лети-
ем! Желаем оставаться всегда такой 
активной, позитивной, энергичной. 
Пусть в вашем доме не смолкает лепет 
и радостный смех ваших внуков, а дети 
радуют вас своими успехами!

Пусть тепло и уют всегда 
наполняют твой дом!

ПРОФЕССИОНАЛ 
своего дела
Салтанат Тынышбековна, 

поздравляем Вас с наступающим 
днем рождения!

Хотим пожелать Вам крепкого- 
крепкого здоровья, семейного счастья, 
кавказского долголетия и ангельского 
терпения в вашем нелегком труде!

Вы - профессионал в своем деле и 
доказывали это сотни и сотни раз! Бла-
годаря  неустанному труду и высокой 
квалификации Вы достигли  больших 
вершин на своем поприще, и Вы до-
стойны того места, которое сейчас за-
нимаете!

На работе Вы лидер, мудрый и 
требовательный руководитель, а в се-
мейном кругу – любимая и любящая 
супруга, прекрасная мама, счастливая 
бабушка! Мы желаем Вам новых успе-
хов в труде, хорошего настроения, бла-
гополучия, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!    Еще раз от всей души по-
здравляем Вас с днем рождения!

Коллектив технического отдела
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Фото из семейного архива
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Коллектив  Производства и 
транспортировки нефтепродуктов  
выражает глубокое и искреннее 
соболезнование  Джаксыбулатову 
Марату Кукажановичу в связи с тра-
гической гибелью

сына

Забор воды с р.Урал для производ-
ственных нужд составил 151 700 м3. Ли-
мит забора воды превышается. Сброс 
биологически очищенной сточной воды 
на пруд-испаритель составил 49 532 м3. 
На повторное потребление направлено 
17 027 м3 очищенной воды, что состав-
ляет 25,6 % очищенного стока.

Санитарно-промышленной лабора-
торией ИЦ “ЦЗЛ” проведено 472 иссле-
дования качества производственного 
стока цехов и заводов, 101 исследование 
качества оборотного водоснабжения, 
420 исследований состояния воздушной 
среды в производственных помещени-
ях, 108 исследований состояния атмос-
ферного воздуха санитарно – защитной 
зоны и промышленной площадки

Произведено 3 633 автоматических 
исследований качества атмосферного 
воздуха  в санитарно-защитной зоне 
предприятия. Подрядной организацией 
проведено 36 исследований качества ат-
мосферного воздуха на расстоянии 2,3,4 
км с подветренной стороны завода. 
Превышений допустимых санитарно-ги-
гиенических нормативов загрязняющих 
веществ для населенных мест не зареги-
стрировано.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
с 14 по 20 июня 2018 года

БҰЙРЫҚ
МТӨӨ қызметкерлерін 
жазалау туралы

2018 жылдың 13 маусымы күні ЕҚжқҚ 
қызметінің инженерлері зауыттың техно-
логиялық нысандарын аралап тексерген 
кезде «Атырау МӨЗ» ЖШС «Мобильді 
ұялы телефондар байланысы және тран-
кингті байланыс радостанциясын қауіпсіз 
қолдану бойынша» №0-51 жалпы зауыт 
нұсқаулығының 4.1 тармақшасының та-
лаптары бұзылғаны анықталды, нақты-
рақ: 

МТӨӨ  ҚСЖБ технологиялық сорғы-
лар машинисі Ж.К. Мурзагалиев зауыт 
аумағына арнайы рұқсатсыз фото-бейне 
түсірілімді фунциялы ұялы телефонын 
алып өтіп және оны жұмыс уақытында 
қолданған.

Еңбек қауіпсіздігі және қорғау норма-
ларын бұзуға жол бермеу мақсатында, 
БҰЙЫРАМЫН: 

1. №0-51 жалпы зауыт нұсқаулығы 
ережесін бұзғаны үшін МТӨӨ  ҚСЖБ 
технологиялық сорғылар машинисі Ж.К. 
Мурзагалиевқа ағымдағы жылдың мау-
сым айындағы жұмыс нәтижелері бой-
ынша үстемеақы толығымен төленбесін.

2. МТӨӨ бастығы Р.Е.Капановқа:
- осындай бұзушылықтарға жол бер-

меу үшін МТӨӨ қызметкерлеріне қосым-
ша нұсқаулық өткізсін;

- бөлімшелер қызметкерлерін осы 
бұйрықпен, қол қойғыза отырып, таны-
стырсын.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақы-
лау ЕБ жөніндегі бас техникалық жетек-
шісі-қызмет бастығы Р.С.Ильясовқа жүк-
телсін.

Бас директордың м.а. Д. КОЗЫРЕВ

1. Күйзеліс. Қоршаған орта, у-шуы 
көп қала мен экология. Таза ауада көбірек 
жүру, тыныш әрі уақытылы ұйықтау мен 
бірқалыпты жұмыс кестесі есте сақтау 
қабілетін жақсартуға көмектеседі. 

2. Дұрыс тамақтанбау. Уақытылы 
тамақтанбау, майлы, ащы, тәтті 
тағамдарды көп қолдану, газды сусын-
дарды, кофе мен шайды жиі қолдану есте 
сақтауды нашарлатады. 

3. Салауатты өмір салтын ұстанбау. 
Спиртті ішімдіктер, шылым шегу, энер-
гетикалық сусындарды тұтыну мидың 
жұмысына кері әсер етеді. 

4. В 12 дәрумені мен фолий қышқылы-
ның жетіспеуі. В 12 дәрумені сиырдың 
бауырында, ет, балық өнімдерінде, жұ-
мыртқаның сары уызында кездеседі. 
Фолий қышқылы жасыл түсті көкөні-
стерде, орамжапырақта, қарақатта, 
бүлдіргенде, қызылша, жасыл бұршақ, 
сәбіз, асқабақ, қиярда, саңырауқұлақ, ба-
нан, апельсин, қауын сияқты көкөністер 
мен жеміс-жидектерде өте көп. 

5. Дәрі-дәрмектерді жиі қолдану. Кез 
келген дәрілер, әсіресе, ауыруды басатын, 
ұйықтататын дәрілер, антидепрес-
санттар есте сақтау қабілетін төмен-
детеді. Аталған кеңестермен қатар, 
Құранды дауыстап оқу, есептер шығару, 
түрлі логикалық жұмбақтарды шешу де 
есте сақтау қабілетіңізді жақсартады. 

Адамның есте сақтау қабілеті тыл-
сым дүние, ол үрдістің қалай іске асаты-
ны толық белгілі емес. Бірақ ми кейде біз-
ге керекті ақпараттарды ұмытып қалып 
жатады. Немесе адамда есімдерді, жер-
лерді жаттау қабілеті жақсы дамыған 
болуы мүмкін. Есесіне сандарды есте 

сақтауда қиналады. Бірақ бұл қабілет-
терді дамытуға болады. Ми да адамның 
бұлшықеттері секілді, оны жаттықты-
рмаса, әлсіз болады. Күнделікті жаттығу 
арқасында мидың жаттау қабілетін да-
мытуға болады. 

1.Мнемониканы пайдалану
Компьютер жады екілік сақтау жүй-

есін пайдаланады. Кейін ақпаратты 
адамға ыңғайлы түрде ұсынады. Компью-
тер секілді адамның миы да ақпараттар-
ды сақтаудың өзіндік тәсілі бар. Мнемо-
ника есте сақтау технологиясы. Керекті 
ақпаратты арнайы код ретінде сақта-
уға мүмкіншілік береді. Қиын естіледі, 
иә? Бірақ негізіде бәрі оңай. Ақпаратты 
сақтау үшін қарапайым ұйқастар мен аб-
бревиатураларды пайдаланады.

2.Жаңа нәрсе үйрену
Жадты жақсарту үшін оны жаңар-

тып, жиі пайдаланып отыру керек. 
Жаңа нәрсе үйрену керек. Ұзақ өмір сүр-
ген адамдардың көбісі милар көп жұмыс 
істеткен. Жаңа би, тіл, жаңа ойын жал-
пы, жаңа бірнәрсен үйреніңіз. Өзіңізді қы-
зықтырантын жаңа саланы зерттеу ке-
рек. Белсенді болып, жаңа қабілеттерді 
дамыту маңызды.

3. Ұйқыны қандыру керек!
Беркли университетінің ғалымда-

ры жасы үлкен адамдардың есте сақтау 
қабілетін зерттеген. Жақсы ұйқы, есте 
сақтау қабілетінің кепілі. Күнделікті адамға 
сегіз сағат ұйықтау керек. Ақпаратты 
есте сақтап қалудың ең жақсы жолы, ұйқы 
алдында оқу. Ұйқы барысында ақпарат өң-
деліп, жадта сақталып қалады.

4. Спортпен шұғылдану
Миннесота университеті професоры 

Дэвид Якобсонның зерттеу қорытынды-
сы бойынша, жас кезінде жаттығулар-
лды жиі жасап тұратын адамдардың 
басқа адамдарға қарағанда жадтары 
жақсырақ екені анықталды. Бұл бірақ 
жаңалық емес. Жүзу, жүгіру және басқа 
да спорттық белсенділік ми жұмысын 
жақсартады. Бұл миға келетін қанның 
көлемін арттырады.

5. Дұрыс тамақтану
Адамның миы энергия аз құртатын 

болса да, энергетикалық тамақтарды 
көп қажет етеді. Көк шай, жаңғақтар, 
мұхит балықтары, зәйтүн майы есте 
сақтау қабілетін арттырады. Сол се-
бепті осы азық-түлікті пайдалану ке-
рек. Сонымен қатар басқа да құнарлы 
тамақтар мидың дұрыс жұмыс істеуіне 
әсер етеді. Бастысы, дұрыс тамақтану 
рационын құру керек.

6. Медитация
Медитация қазіргі уақытта кең та-

ралған. Бірақ танымалдылықтан бөлек 
шынайы көмегі бар. Біріншіден, медитация 
біздің жүрек қағысты арттырады. Миға 
қанның келуін арттырады. Екіншіден, өзіңді 
тануға мүмкіншілік береді. Сол уақытта 
жинақталған ақпараттарды реттеп алса 
болады. Үшіншіден, стрессті азайтып, те-
рең демалуды үйрунеге болады. Өз кезегінде 
мидың жұмысына оң әсер етеді. 

7. Сөйлесу
Сөйлесу – сіздің миға керекті жақсы 

әрекеттің бірі. Пайдалы, мәнді әңгіменің 
орны ерекше. Жай өсек айту немесе құр 
сөйлеу есте сақтау қабілетіне әсер ет-
пейді. Сол себептті сөйлесудің де пайда-
лы тұстарын пайдалану керек.

На территории площади в данный 
момент ведется демонтаж плиточного по-
крытия. Цель проекта, реализацию кото-
рого профинансировали недропользова-
тели региона, в обновлении центральной 
площади областного центра. «На данный 
момент началась реконструкция площади 
Исатая Тайманова и Махамбета Утемисо-
ва. Здесь будут установлены шесть бас-
сейнов и фонтанов, архитектурная ком-
позиция в виде мраморной домбры. Она 
будет выполнена в золотистых тонах, с 
красивым оформлением. Площадь после 
реконструкции станет одним из главных 
украшений города»,- рассказал начальник 
отдела проектно-сметной документации 
управления строительства Атырауской об-
ласти Актилек Мусагалиев. Отметим, что 
в следующем году центральная площадь 
станет ярче и зеленее - на территории 

появится множество клумб с цветами, а 
также множество зеленых насаждений. 
На территории установят две масштабные 
архитектурные композиции и перголы со 

скамейками. Отдыхать жители и гости го-
рода смогут под четырьмя декоративны-
ми навесами.

КАЗИНФОРМ

В АТЫРАУ НАЧАТА РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ  
ИМЕНИ ИСАТАЯ-МАХАМБЕТА 
Ремонтные работы планируют завершить в 2019 году.  

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕС

ЕСТЕ САҚТАУ ҚАБІЛЕТІН 
ЖАҚСАРТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ

Қазіргі таңда жасы ұлғайған 
кісілермен қатар, жастардың 
да есте сақтау қабілетінің 
төмендегені жиі байқалады. 
Оның себептері де көп. Солардың 
бастыларына тоқталсақ: 

НОВОСТЬ РЕГИОНА

Massaget.kz /  El.kz



«НОВАТОР» АПТАЛЫҚ  БАСЫЛЫМ №21  22 МАУСЫМ 2018 ЖЫЛ

7

Поздравляем!
Коллектив  ПиТН поздравляет
с днем рождения
Ирину Данииловну Пак!
Серика Сапаровича Джуматаева!
Нурлыбека Алибековича Исембаева!
Мы вас поздравляем!
Добра и удачи желаем.
Пусть сбудется многое в жизни,
Не будет ни бед, ни обиды.
Приходит с небес благодать!
Счастья, здоровья хотим пожелать!

*********************************
 
Коллектив ТОО «iQS Engineering»
поздравляет
  Шокана Маратулы Рахимбекова
  Рустема Муратулы Джумакулова
  Льва Борисовича Демяшева
с  днем рождения!
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них 
Еще насыщенней и ярче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания!
Пусть в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желанья!

 *********************************
Коллектив АТС поздравляет
   Льва Борисовича Демяшева
с днем рождения!
Только чудес и безмерных успехов,
Только везенья, удачи и смеха.
Все пожеланья честны и душевны:
Будет пусть все в Вашей жизни волшебно!
                    Пусть успех судьба преподнесет,
                    Радость с Вами об руку идет,
                    Все на Вашей стороне приметы:
                    Впереди лишь – счастье и победы!

Коллектив ТОО «iQS Engineering»
поздравляет
Николая Германовича Ларина
 с 45-летием!
Ваш юбилей – прекрасный день!
Пусть торжество сегодня правит!
Пусть никогда печали тень
Пролить слезы Вас не заставит!
Пусть будут эти сорок пять
Началом жизни и отсчетом
Возможностей душой летать!
Счастливого же Вам полета!

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

Коллектив  ТОО «Монтажное управление №7»
сердечно поздравляет с днем рождения!

Габидена Кадиреденовича Дургужаева 
Асылбека Казиевича Мусагалиева  
Сагындыка Наградовича Аменова  
Бориса  Олеговича  Рудакова 
Тимура Максатовича Жаксылыкова  
Кониса Утеновича  Тегисбаева
Аслана Айткалиулы Актенелова   
      
От всей души Вас поздравляем, 
Примите наши пожеланья. 
Пусть люди, что Вас окружают, 
Любовь Вам дарят и вниманье. 
 
Здоровье крепким будет пусть, 
А счастье чаще в дверь стучится, 
Пусть стороной обходит грусть, 
Пускай мечта осуществится. 
 
Чудесным будет настроенье, 
Свершений ярких Вам, побед, 
Благополучия, везенья 
И жизни долгих-долгих лет.
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Газет редакциясы жарнама материал-
дары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

ЗАУЫТ СҰЛУЫ - 2018

Мөлдір Мақсотова,
табельші:

« Сүйікті ісім – 
тәттілер дайындау»

Мен Атырау қаласында дүниеге келдім. «Балалық шағым 
қызыққа толы болды. Өйткені мен отбасымыздың тұңғышы 
едім. Тұңғыш немере, тұңғыш бала болғандықтан барлығы 
мені қаттты еркелететін. Әсіресе әжемнің сүйікітісі едім.
Балабақшада да мектепте де өз-өзімді жақсы жағынан көрсете 
білдім. Ата-анамның арқасында жазғы демалыстарды әртүрлі 
қалаларда өткізіп, лагерлерге демалуға мүмкіндік алдым. 
Мектепті жақсы бағамен бітіріп, техникумға түсіп, кейін 
Политехникалық институтынан сырттай білім алдым. 
Есептеуді, санауды жаным сүйетін болғандықтан есепші 
мамандығын алып шықтым.

2013 жылдың шілде айында Атырау мұнай өңдеу зауытына 
табельші маманы болып қызметке тұрдым. Өте қатты 
қуанышты едім. Себебі, әжем де ата-анам да осы зауытта 
қызмет атқарады. Солардың жолын қуып, зауытқа өзімнің 
үлесімді қосуды көздедім. Өз ісімді өте жақсы көремін. Зауытта 
қызмет етіп жүріп көп достар таптым. Жаңа нәрселерді, 
тың дүниелерді үйрендім. Өмірлік серігімді де осы жерден 
жолықтырдым. Шүкір, қазіргі таңда екі ұлдың анасымын. 
Анасына қарап қызын ал, аяғына қарап асын іш демекші , 
әжем де анам да аспазшы, сол кісілердің ізімен келемін, солар 
сияқты әртүрлі дәмді тағамдар дайындағанды жақсы көремін.  
Қазіргі таңда тәтті торттар дайындаумен айналысамын.  
Ғаламтор арқылы түрлі рецептілерді іздеп тауып, соны 
жүзеге асыруға асығамын. Отбасымды тәттілермен, ерекше 
тағамдармен таң қалдыруға тырысамын. Бос уақытым 
ас үйде өтеді. Мамандығымнан кейінгі ісім осы ас үймен 
байланысты. Бұл іс маған тек қуаныш сыйлайды. 


