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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ» ПОСЕТИЛ АНПЗ

7 июня в рамках рабочего 
визита в Атыраускую 
область председатель 
правления АО «НК 
«КазМунайГаз» Магзум 
Мирзагалиев встретился с 
руководством ТОО «АНПЗ». 
Глава нефтегазовой 
компании прибыл в 
сопровождении первого 
заместителя акима области 
Серика Айдарбекова. 
Прибывшим гостям 
была предоставлена 
информация о ходе 
реализации ряда проектов, 
осуществляемых на 
нефтеперерабатывающем 
заводе.

В первую очередь Магзум Мирзагалиев ознакомился с краткими 
итогами производственной деятельности завода за 2021 год и планами 
на нынешний. Исполняющий обязанности генерального директора 
ТОО «АНПЗ» Рахимжан Жангабылов рассказал о результатах 
модернизации и социальных проектах, подробно ответив на вопросы 
и обрисовав круг проблем, требующих внимания. 

Председатель правления также встретился с представителями 
ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы», которое занимается поставками 
производственных технических газов (водорода и азота) на 
Атырауский НПЗ. 

На месте строительства МОС Магзум Мирзагалиев ознакомился 
с процессом реализации проекта «TAZALYQ», которым, как 
известно, предусмотрена реконструкция как механических 
очистных сооружений, канала нормативно-очищенных стоков, так и 
рекультивация полей испарения. И, как отметил докладчик, полное 
завершение программы ожидается в конце 2023 года.

-  Это очень важный проект, окончания которого ждут все жители 
Атырауской области. Поэтому мы должны сделать все возможное, 
чтобы он поскорее заработал и показал свою эффективность, - 
подчеркнул председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум 
Мирзагалиев.

Фото Алтая СУЕНОВА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ХОРОШАЯ НАГРАДА ЗА СЛАВНЫЙ ТРУД

Ранним утром 29 мая ветераны и 
сотрудники завода, а также работники 
а у т с о р с и н г о в ы х  к о м п а н и й  н а 
комфортабельных автобусах были 
доставлены на базу отдыха «Besikti». 
Мероприятие, предполагавшее не только 
пассивный досуг и наслаждение настоящей 
летней погодой, включало в себя и активное, 
а главное – приятное времяпровождение. 
Поэтому неудивительно, что настроение 
отдыхающих было соответствующее: 
нефтепереработчики с  завидным 
энтузиазмом взялись за дело, не теряя 
попусту лишние минуты. 

В БЛАГОДАРНОСТЬ - 
ВНИМАНИЕ

Открывала праздничное мероприятие 
торжественная церемония награждения, 
приуроченная ко Дню работников 
химической промышленности. На сцену 
для вручения грамот и благодарственных 
писем пригласили директора департамента 
управления персоналом и оплаты труда 
ТОО «АНПЗ» Серика Арыстана и 
исполняющего обязанности главного 
технолога Наиля Хакимова. 

- Позвольте от имени руководства 
завода и заместителя председателя 
правления национальной компании 
«КазМунайГаз» по переработке нефти 
и нефтехимии Армана Кайрденова 
поздравить всех с Днем работников 
химической промышленности, - обратился 
к собравшимся С. Арыстан, отметив 
важную роль модернизации АНПЗ и 
значимый вклад нефтепереработчиков 
в развитие экономики страны, а также 
пожелав дальнейших успехов в работе.

Директор департамента вручил 
благодарственные письма от акима 
Атырауской области начальнику смены 
ПГПН М. Джайлауову,  оператору 
товарному ПиТН У. Имангалиеву, 
лаборанту химического анализа ИЦ 
«ЦЗЛ» Н. Сарбупиевой, оператору 
технологиче ской установки ПАУ 
Н.Мауысову и лаборанту химического 
анализа ПТиЭЭ С. Елбаевой. Кроме 
того, почетной грамоты от ассоциации 
«KAZENERGY» удостоились оператор 
технологической установки ППНГО 
А. Жапылов и лаборант химического 
анализа ПТиЭЭ Г.  Кенжегалиева. 
Благодарственные письма от «KAZEN-
ERGY» были также переданы оператору 
технологиче ской установки ПГП 
Е.Енсанову и оператору технологической 
установки ПАУ Н. Нурмуканову. 

С  т е п л ы м и  п о ж е л а н и я м и 
благодарственные письма от акима 
города Атырау Наиль Хакимов вручил 
оператору технологической установки 
П Г П  И . З и н ул л а е в у,  о п е р а т о р у 
технологической установки ПГПН 
А.Демеуову, оператору технологической 
у с т а н о в к и  П П Н ГО  А . А г ы р а е ву, 
оператору эстакады ПиТН А.Ескалиеву, 
лаборанту химического анализа ИЦ 
«ЦЗЛ» Г. Амировой. В свою очередь 
оператор технологической установки 
ПАУ Д. Амангельдиев,  машинист 
технологических насосов ППНГО 
Р.Шукетов, заместитель начальника 
отдела по стандартизации и сертификации 
заводоуправления А.Искакова, лаборанты 
химиче ского  анализа  ИЦ «ЦЗЛ» 
А.Абдешова и В.Джелали получили в 
честь профессионального праздника 
благодарственные письма от объединения 
ю р и д и ч е с к и х  л и ц  « Ас с о ц и а ц и я 
производителей  и  пот ребителей 
нефтегазохимической продукции». 

По завершении музыкального номера, 

В последнее воскресенье мая в Казахстане отмечается День работников химической промышленности. В день 
профессионального праздника, объединяющего представителей разных специальностей, которые наравне со всеми 
трудятся на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, был организован массовый выезд на природу.

подготовленного силами самодеятельных 
артистов завода, церемонию награждения 
продолжила заместитель председателя 
профсоюзной организации ТОО «АНПЗ» 
Бақыт Өтебалы. Нагрудным знаком «Химия 
өнеркәсібінің үздік қызметкері» были 
отмечены лаборант химического анализа 
ИЦ «ЦЗЛ» С. Шапабаева, а также оператор 
технологической установки ПАУ А. Әдір, 
Почетные грамоты от Министерства 
индуст рии и  инфраст руктурного 
развития РК были вручены оператору 
технологической установки ПАУ К. 
Ислямову, от отраслевого профсоюза - 
аппаратчику химводоочистки ПтиЭЭ Ж. 
Курмангалиеву.

Сто и т  от м е т и т ь ,  ч то  1 0  и ю н я 
председатель профсоюзной организации 

ТОО «АНПЗ» Галимжан Амантурлин 
п р о в е л  о т д е л ь н у ю  ц е р е м о н и ю 
награждения ко Дню работников 
химической промышленности для тех, 
кто по ряду обстоятельств не смог 
принять участие в выездном праздничном 
мероприятии. Заслуженным ветеранам 
завода Марату Айдинову и Владимиру 
Браташову были вручены медали «Еңбек 
ардагері». Лаборант химического анализа 
ПТиЭЭ Бакыт Мухитова получила 
почетную грамоту Министерства 
индуст рии и  инфраст руктурного 
развития РК, а инженер химической 
лаборатории ПТиЭЭ Алтынай Габбасова - 
почетную грамоту отраслевого профсоюза 
«Профхимнефтехим».

ГОРЯЧИЕ СПОРТИВНЫЕ 
БАТАЛИИ

Вторая  половина  праздничных 
м е р о п р и я т и й  п р од о л ж и л а с ь  н а 
спортивных площадках базы отдыха, где 
заводчане соревновались между собой 
в мини-футболе, перетягивании каната, 
армрестлинге и поднятии гири.

Нешуточные страсти, разгоревшиеся 

в турнире по перетягиванию каната, 
напоминали о серьезности намерений 
его участников: представители различных 
цехов и управлений весьма практично 
подходили к выбору членов своей команды. 
Возможно, кто-то вспомнил момент из 
известного сериала «Игра в кальмара», где 
в подобном состязании большое значение 
имела грамотно выстроенная тактика, 

благодаря которой удается победить и со 
слабыми исполнителями. Несмотря на 
жару и слепящий солнечный свет, общими 
усилиями в конкурсе по перетягиванию 
каната выиграла команда ПГПН, второе 
место заняли ребята из ППНГО, а «бронзу» 
присудили представителям ПКиС.

Армрестлинг тоже собрал немало 
зрителей,  которые подбадривали 
участников на протяжении всей игры. 
В итоге самым сильным рукоборцем 
был признан Матвей Гернер (ППНГО), 
серебряным призером - Асуланбек 
Агыраев (ППНГО), третьего места был 
удостоен Матвей Бакиров (ТОО «iQS Engi-
neering»), а поощрительный приз получил 
Абат Абильхайров (ПГПН).

Самым волнительным, пожалуй, можно 
считать соревнование по поднятию 
гири весом 24 кг. Благодаря своей 
хорошей подготовке и упорству победу 
в нем одержал Бактыбек Бектемисов 
(ПКиС), «серебро» и «бронзу» присудили 
соответственно Матвею Гернеру и Шарипу 
Толеугалиеву, представлявшим ППНГО. 
Карим Толеуов (ППНГО) уехал домой с 
поощрительным призом. 

Жара не стала препятствием и для 
любителей мини-футбола, которые с 
охотой приняли участие в коротком 
турнире, порадовав как себя, так и 
собравшихся болельщиков. Невзирая на 
ограниченность во времени, отсутствие 
должной подготовки и сыгранности, все же 
некоторым футболистам удалось показать 
действительно хорошую организованность 
и слаженную игру, индивидуальным 

мастерством блеснули и представители 
старшего поколения, подарившие немало 
позитивных эмоций зрителям. В итоге 
первое место завоевала команда ПГПН, 
второе - сборная команда центрального 
аппарата и заводоуправления, «бронзу» 
же заполучили представители ТОО 
«Нефтестройсервис Лтд». 
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БАЛАЛАР КҮЛКІСІ – ӘЛЕМНІҢ КӨРКІ

БАР ЖАҚСЫЛЫҚ – БАЛАЛАРҒА!

Атырау  мұнай  өңдеу  зауыты - 
балалардың барлығын тоғыстыратын 
арна десек, артық айтқандық емес. 
Зауыт үшін балаларға арналған байқауды 
ұйымдастыру жыл сайынғы дәстүрге 
айналды. Себебі бүгінгі балдырған – ел 
ертеңі, ұлт жалғасы. Ұйымдастырушылар 
атап өткендей, мерекелік шаранының 
негізгі мақсаты балалардың көркемдік 
қабілеттерін дамытумен қатар салауатты 
өмір салтын насихаттау болып табылады. 
«Менің сүйікті қалам» атты көңілді 
байқауда 6 жастан 14 жас аралығындағы 
118 ұл мен қыз балалар бақ сынасқан 
болатын. Олардың қатарында «АМӨЗ» 
ЖШС және аутсорсингтік компаниялары 
қызметкерлерінің балалары ғана емес, 
«Шаңырақ» облыстық отбасы үлгісіндегі 
балалар ауылы және жасөспірімдер үйінің 
тәрбиеленушілері де болды. Мерекелік 
шара аясында балаларға аниматорлар 
шақырылып, концерттік эстафета және 
басқа да қызықты байқаулар өткізілді. 
Атап айтқанда: допты құлатпай тік 
жүру, шығыршықтың ішіне қос аяқпен 
секіру, балалардың жылдамдықпен бір-
біріне шығыршықты кигізу сынды т.б 
жарыстар. Байқау қорытындысы бойынша 
«Менің сүйікті қалам» тақырыбына 
сәйкес сурет салу жарысынан 6-8 жас 
аралығындағы балалардан I орын - 
Нұрсұлтан Молдрахманов, II орын - 
Әлия Шангереева, III  орынды Аида 
Ким және Әмина Махамбетова жеңіп 
алды. Ал 9-11 жас аралығындағы 
балалардан I орын – Диана Хамицкая, 
II орын – Ярослав Еремин, III - орын 
иегерлері Диана Өтегалиева мен Наргиз 
Ерболатова атанды. Сондай-ақ 12-14 жас 
аралығындағы балалардан I орын – Жазира 
Қалихан, II орын – Медина Мейрамова, III 
орынды Әмина Айткулова және Мадияр 
Бекмурзиев иеленді. Байқау қорытындысы 

В апреле к Международному дню 
защиты детей корпоративное издание 
«Munaily meken» объявило о старте 
творческого состязания на тему 
«Қоғамға пайдалы бол!» («Приноси 
пользу обществу!»). На почту редакции, 
по словам организаторов, было прислано 

бойынша балаларға марапаттар беріліп, 
сыйлықтар табысталды. 

Аула командалары арасында мини-
футбол турниріне 30 бала қатысты. Әр 
команданың атынан 5 бала алаңға шығып 
футбол ойнады. Турнир қорытындысы 
бойынша I орын – «Арсенал» командасы, 
II орын – «Демат», III  орынды «Балықшы» 
командасы жеңіп алған болатын. Ал 

«Үздік ойыншы» номинациясымен 
Абдрахим Ибраhим, «Үздік шабуылшы» 
номинациясымен Эмиль Халилов 
марапатталды. Қатысушыларға медаль, 
диплом және сыйлық сертификаттары 
сыйланды. Айта кетейік балаларды қорғау 
мерекесін өткізу 1949 жылдың қараша 
айында Халықаралық демократиялық 
әйелдер федерациясының арнайы 

сессиясында қабылданған болатын. Ал 
алғашқы халықаралық балаларды қорғау 
күні 1950 жылы өткізілді. БҰҰ аталған 
бастаманы дер кезінде қолдап, балалардың 
өмірін, құқығын, денсаулығын қорғауды 
өз қызметінің басты бағыттарының біріне 
айналдырды. Шын мәнінде зауыт ұжымы 
атынан балаларға жасалған қамқорлыққа 
ата-аналар дән риза, ал балалардың 
жүзінен тек қуанышты байқадық. Өмірде 
балалардың әр күні қуанышты болмауы да 
мүмкін. Кейбір балалар өзінің ата-анаға 
қажеттілігін сезіне алмайды. Сондықтан 
бала үшін бас ұстаз – ата-ана екенін 
ескерсек, тек балалар күнінде емес, 
балаларға күнде жауапкершілікпен қарау 
және оларға жақсы көңіл күй сыйлау – 
ата-ананың абыройлы міндеті! Еңдеше, 
балаларды қорғау күні мереке ғана емес, 
сонымен қатар баланы саналы және өмірге 
белсенді ұрпақ етіп тәрбиелейтін маңызды 
шара екенін ескеріп жүрейік. 

Айдана ҚАНАТАЕВА
Суретке түсірген 

Райымбек ЖӘНІБЕКОВ

28-ші мамыр күні «Халықаралық балаларды қорғау» мерекесіне орай қызметкерлерді басқару бөлімі «АМӨЗ» 
ЖШС әкімшілігі және Кәсіподақ ұйымымен бірлесе отырып, балалар арасында шығармашылық байқау және аула 
командалар арасында мини-футбол турнирін ұйымдастырды. Зауыт қызметкерлерінің және еншілес ұйымдарының 
қызметкерлерінің балаларына арналған «Менің сүйікті қалам» атты байқау қалалық Ретро паркте, ал аула 
командаларының балаларына ұйымдастырылған мини-футбол турнирі «Ривьера» спорт кешенінде өтті. 

БУДУЩЕЕ ЗАВОДА

УМНИЦА КАРОЛИНА
Каролина Тергушева, представлявшая Атырауский НПЗ на конкурсе «Қоғамға пайдалы бол!», сумела 

завоевать почетное третье место. Отец юной умелицы трудится механиком в ИЦ «ЦЗЛ».

свыше ста работ. В своих проектах дети 
поведали о благотворительных акциях, 
которые они проводили самостоятельно, 
а также о своем отношении к темам 
экологии и переработки отходов.

- Мы узнали о конкурсе через Tele-
gram-канал и предложили нашей 

старшей дочери принять в нем участие, 
- сообщил механик ИЦ «ЦЗЛ» Артем 
Тергушев. – В своем проекте Каролина 
рассказала о том, как увлеклась 
рукоделием и начала плести украшения 
из бисера. Показала их одноклассникам, 
те заинтересовались и просили продать. 
Так у Каролины появились свои первые 
заработанные деньги. Сначала мы с 
женой думали, что она, как и любой 
ребенок, купит себе сладости, но дочка 
решила потратить деньги на корм 
для собак и кошек. Это нас сильно 
растрогало.

Вскоре семья Тергушевых переехала 
в новый дом, расположенный рядом 
с набережной Урала. По выходным 
дням Каролина с младшей сестрой 
с т а л и  г ул я т ь  в о з л е  р е к и ,  гд е 
заметили валяющиеся пластиковые 
бутылки, пакеты, консервные банки. 
Эта удручающая картина побудила 
маленьких девочек взяться за дело. «Не 
стесняйся говорить взрослым о том, что, 
оставляя мусор, они вредят природе. 
Сам показывай пример бережного 
отношения к ней. Вот и мы с друзьями 

и младшей сестрой выходим на берег 
Урала и убираем мусор, сортируя его 
по пакетам», - написала школьница в 
своем сочинении.

Тергушевы очень гордятся своей 
старшей дочерью. Каролине всего десять 
лет, с отличием окончила четвертый 
класс и, несмотря на то, что впереди ее 
ждут беззаботные каникулы, девочка 
намерена провести лето с пользой.

- Я очень рада, что приняла участие 
в конкурсе «Қоғамға пайдалы бол!» 
и заняла в нем третье место. И очень 
надеюсь, что мой рассказ вдохновит 
других детей делать хорошие дела и 
помогать людям, - сказала Каролина, 
признавшись, что в будущем мечтает 
открыть питомник для собак.

От имени руководства ТОО «АНПЗ» 
Каролину Тергушеву тепло поздравили 
с Международным днем защиты детей 
и, поблагодарив за инициативность, 
заслуживающую уважения, вручили цветы 
и подарок от корпоративного издания 
«Munaily meken».

Шынар ТЕКЕЕВА
Фото Райымбека ЖАНИБЕКОВА



4

«НОВАТОР» басылымы
№12. 17 маусым 2022 жыл

РЕДАКЦИЯ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
060001, Атырау қ.,
«АМӨЗ» ЖШС, З.Қабдолов к-сі,1
тел.: 25-97-71, тел.факс: 25-96-75

Газет  «Print House Gerona» ЖШС 
баспаханасында  басылды.
Алматы қ, Помяловский к-сі, 
29 «А»/1.  Тел: 398-94-59, 
250-47-40, 398-94-60; ф.250-47-39
Тиражы 1200 дана
Тапсырыс № 878

БҰҚАРАМЕН БАЙЛАНЫС 
ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМІ:
бастығының м.а. Ш.Какимжанова
«MEDYAGROUP» ЖК:
жетекшісі – Д.Мұхамбетов
редакторлар: Ш.Текеева,
А.Қанатаева.

Газет 
Қазақстан Республикасының
баспасөз және бұқаралық 
ақпарат министрлігінде 
1992 жылғы 27 мамырда 
тіркеліп, тіркеу туралы 
№790 куәлігі берілген

«НОВАТОР» №12 17 МАУСЫМ 2022 ЖЫЛ

4

Газет редакциясы жарнама 
материалдары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

ДЕНІ САУДЫҢ – ЖАНЫ САУ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!СҰРАДЫҢЫЗ БА? ЖАУАП БЕРЕМІЗ!

МАҢЫЗДЫ

Вопрос от ПГП, ПГПН, ПАУ, ПТиЭЭ и ППНГО: «Можно ли полностью 
исключить проверки/тестирование по контролю уровня профессиональных 
знаний (КУПЗ) всем сотрудникам - производственному персоналу и ИТР?»

Ответ: «Полного исключения тестирования КУПЗ не допускается, так как работа 
над ростом профессиональных знаний работников осуществляется с помощью данного 
инструмента. К примеру, имеются результаты сравнительного анализа за 2020-2021 
годы. И по сравнению с 2020 годом средний результат 2021 года по всем производствам 
увеличился на 3,5%. Таким образом ведется работа над улучшением профессиональных 
знаний среди производств, соответственно по сравнению с 2019 и 2020 годами возрос 
и уровень знаний работников. 

Кроме того, отдельно управляющим директором по термокаталитическим 
углубляющим процессам были отмечены преимущества тестирования по КУПЗ и КТК».

Медициналық қызметкер ұсынған 
мәлімет бойынша зауыт қызметкерлерінен 
донор болуға 100 - ден аса  адам ерік 
білдірген. Тиісті сараптау нәтижесінде 
акцияның алғашқы күнінде 49 адам, ал 
келесі күні 47 адам донор болды. Яғни 96 
зауыттық өз еріктерімен қан тапсырған. 
Әлемдегі әрбір үшінші адам өз өмірінде 
кемінде бір рет әлдекімнің қанына зәру. 
Осыдан-ақ бұл акцияның қаншалықты 
өзекті екендігін байқауға болады. Бірақ 
мамандардың айтуынша донорларға 
қойылатын талаптар да бар. 

- Жасы 18-ге толған, донорлыққа қарсы 
көрсетілімдері жоқ, салмағы 50 кг артық 
кез-келген дені сау адам донор бола алады. 
Әйел адамдарға 3 айда бір рет, ер адамдарға 
2 ай сайын қан тапсыруға болады. Донор 
болу үшін ешқандай диспансерлік есепте 
тұрмау қажет. Донор қандай да бір дәрі 
қабылдап, операция жасатып емделіп 

жүрген жағдайда денсаулығы жөнінде 
бар мәліметті жасырмай айту қажет. 
Қан тапсырмас бұрын донордың 7-8 
сағат ұйқысы қанық болуы шарт. Себебі 
донордан 450 мл қан алынады. Бұл 
қандар гематологиялық, геникологиялық, 
хирургиялық, онкологиялық ауруларға 
шалдыққан науқастарға құйылады,  - деді 
Гүлжан Елеусинова Атырау облыстық қан 
орталығының донор жинақтау бөлімінің 
меңгерушісі.

Бүгінгі күннің өзінде қатты апаттарға 
ұшырап ,  түрл і  жарақатт ар  а лып 
донорлыққа мұқтаж жандар қаншама? 
Егер донор болып игі істі жасаған 
болсаңыз, кемінде үш адамның өмірін 
құтқардым деп есептеуге болады. Донор 
болу – әрбір дені сау азаматтың борышы. 

Айдана ҚАНАТАЕВА
Суретке түсірген  

Райымбек ЖӘНІБЕКОВ

Гидрогендік процесстер өндірісі, мұнайды тереңдетіп өңдеу өндірісі, хош иісті 
көмірсутектер өндірісі, жылу және электр энергиясы өндірісі және мұнай өнімдерін 
тереңдетіп күкіртсіздендіру өндірісінен сұрақ: 

«Өндірістік және инженерлік-техникалық қызметкерлердің барлығына кәсіби 
білім деңгейін бақылау бойынша тексерулерді/тестілеуді толығымен алып тастау 
мүмкін бе?»
Жауап: «Кәсіби білім деңгейін бақылау бойынша тестілеуді толығымен алып 

тастауға жол берілмейді, себебі қызметкерлердің кәсіби білімін арттыру бойынша 
жұмыстар осы құралдың көмегімен жүзеге асырылады. Мысалы 2020-2021 
жылдардағы салыстырмалы талдаудың нәтижелері бар. 2020 жылмен салыстырғанда 
2021 жылдың барлық өндірістер бойынша орташа нәтижесі 3,5%-ға артты. 
Осылайша өндірістер арасында кәсіби білімді жақсарту бойынша жұмыстар 
жүргізілуде, яғни 2019 және 2020 жылдармен салыстырғанда қызметкерлердің 
білім деңгейі де өсті. Бұдан бөлек термокаталитикалық тереңдету процестерінің 
басқарушы директоры кәсіби білім деңгейін бақылау және компьютерлік жаттығу 
кешенінің тестілеу бойынша артықшылықтарын атап өтті».

9-шы маусым күні Атырау облыстық Дін істері 
басқармасының зауыт қызметкерлерімен өткен 
кездесуінде исламның дәстүрлі құндылықтарын 
насихаттау, діни экстремизмнің алдын алу және 
оған жол бермеу мәселесі сөз болды. 

Зауыт қызметкерлеріне Атырау облыстық 
Дін істері басқармасының ақпараттық талдау 
орталығының заңгері Әліби Рахимов, Дін 
істері басқармасының «Шапағат» қоғамдық 
қорының теолог маманы Жасұлан Берікұлы және 
ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі Вероника 
Белова 7 бағыттағы тақырып бойынша түсіндіру 
жұмыстарын жүргізді. 

Кезде су барысында «Радикалды діни 
ағымдардың әлеуметтік желі арқылы әсері», 
«Қазақ жеріне исламның таралуы және оның 
тигізген әсері», «Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы», «Жат ағым жақсылыққа апармайды», 
«Дін мен дәстүр сабақтастығы», «Әлеуметтік 
желілер және жастардың рухани қауіпсіздігі», 
«Жастар арасындағы діни экстремизм мен 
теоризмнің алдын алу» атты тақырыптары 
қозғалды. Статистикалық бөлімнің есеп 
қорытындысына сәйкес адамның санасын 
улайтын бейнебаяндар және аудио жазбалар 1 
тәулікке 3000 мыңнан да көп таралады екен. Сол 
себепті қоғамдағы адамдарды радикалды діни 
топтардан қорғау үшін Атырау облыстық Дін 
істері басқармасы арнайы дін мамандар тобын 
құрды. Дін өкілдерінің айтуынша діни әдебиетті 
және діни мазмұндағы өзге де материалдарды 
жергілікті атқарушы органның рұқсатынсыз 
таратуға болмайды. 

Жеке кәсіпкер діни бағытқа қатысты 
материалдарды сату үшін Атырау облыстық 
Дін істері басқармасына өтініш  хат жолдауы 
тиіс. Яғни сатқысы келген діни мазмұндағы 
хадистердің, құрандардың, аудиожазба күйіндегі 
ескертпелердің бір данасын бізге жолдауға 
міндетті. Біз өтініш хаттарды елордамыз Нұр-
Сұлтан қаласына сараптамаға жібереміз. Яғни 
сараптама 1 айдың ішінде оң нәтижесін берген 
жағдайда рұқсат береміз. Егер қандай да бір тұлға 
өз бетінше онлайн түрде желілер арқылы немесе 
дүкендерді жалдау арқылы пайда көретін болса 
жеке тұлғаларға 153 150тг, заңды тұлғаларға 612 
600 айыппұл салынады, - деді Әліби Рахимов 
Атырау облыстық Дін істері басқармасының 
ақпараттық талдау орталығының заңгері.

Бұл кездесудің түп мағынасы Атырау мұнай 
өңдеу зауытының қызметкерлерін радикалды 
көзқарастан алшақ болуын қамтамасыз ету 
болып табылады.  Әрине зауыт үшін еліміздегі 
тұтастылықты сақтау маңызды.  Кездесу соңында  
«Шапағат» қоғамдық қорының ақпараттық 
түсіндіру тобының мүшесі Вероника Белова 
өмірінде болған оқиғамен бөлісті. Ол өзінің 
жолдасымен Сирияға жол тартқанын және сол 
жерде басынан өткерген қиыншылықтарын айтып 
өтті.  Шыңдығында дін жолында адасқандардың  
сан мыңдаған оқиғалары жетерлік. Сол себепті 
әр адам теріс ағымдағы бағытқа бет бұрмас үшін 
айналасын жақсылыққа шақырып, жамандықтан 
тыйылуға міндетті.  

Айдана ҚАНАТАЕВА
Суретке түсірген Алтай СУЕНОВ

ТЕСТІЛЕУ ЖОЙЫЛМАЙДЫ КУПЗ НЕ ОТМЕНЯТ

ДОНОР БОЛУ – 
ӨЗГЕГЕ ӨМІР СЫЙЛАУ

Ағымдағы жылдың 25-26 мамыр күндері Атырау мұнай өңдеу 
зауыты аумағындағы медициналық орталықта Донор күндері 
өтті. Жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын акция 
аясында Атырау облыстық қан орталығының мамандары зауыт 
қызметкерлерінен қан қабылдады.

ДІН САЛАСЫНДАҒЫ
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ

Қазіргі таңда облысымызда деструктивтік діни 
ағымдардың саны артуына байланысты Атырау облыстық 
Дін істері басқармасы халықтың мақсатты топтарына 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу бойынша іс-
шаралар ұйымдастыруды жоспарлаған. 

Коллектив ПиТН выражает глубокое соболезнование товарному оператору 
резервуарного парка Кенжебеку Мурзагалину в связи с кончиной 

матери


