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АМӨЗ – БІРЛІК ПЕН 
ТАТУЛЫҚ МЕКЕНІ

сАПАНы АРТТыРУ

ӨРТ  СӨнДіРУ  БӨЛімініҢ 
ТЕХнИКАСЫ  жАҢАРТЫЛДЫ

Өрт сөндірушілердің жұмыстары  өте жауапты, халыққа  қажетті екендігін еске түсірсек, тек  қиын жағдайда 
ғана көмекке келу  емес, адамдармен тығыз байланыста болып, алдын ала  түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, 
келеңсіз оқиғалардың орын алмауын қадағалап отыру, уақытында оқиға орнына барып, өртті ауыздықтау сынды 
жұмыстарын алға тартатын Атырау облысының «Өрт сөндіруші» АҚ Атырау облысы филиалының басшылығы 
техникалардың жаңаланып, қызмет сапасын арттыруға аса мән беретіні белгілі.   

Осыған орай №16 өрт сөндіру  
бөлімі көліктерінің қатары жаңа ав-
токөлікпен толықтырылды. Авариялық 
құтқару қызметіне арналған  АЦ-5-40  
өрт сөндіру «УРАЛ»  автокөліктерінің 
жұмыс жасау барысымен танысып қай-
тқан болатынбыз.

Аталмыш автокөлік  нағыз зама-
науи  өрт сөндіру құрылғыларымен  
жабдықталған,  су тасығыш цистер-
насы 5 тонналық. Көлікте құтқару қы-
зметіне қажетті барлық  құрылғылар 
бар.  Қандай кедергілерден де өте 
алатын,  жолсызбен де жүре алатын 

көліктер  «төтеншеліктердің», «өрт 
сөндірушілердің»   қызметтерінің са-
пасын арттырып,  белгіленген жерге 
уақытылы жетіп,  апатты жағдайды тез 
арада жоюға  ықпал етпек.  

Орын алуы мүмкін өрт кезін-
де   және түрлі  төтенше жағдайлар-
да құтқару қызметінде  пайдалануға 
бірден-бір ерекше автокөлік екендігін  
бөлім қызметкерлері растап отыр. №16 
өрт сөндіру бөлімінде бүгінгі таңда  осы 
автокөлікті қосқанда 14 цистерна көлігі 
бар. Бұл көліктер ай сайын техникалық 
тексерістен өтіп тұрады. Одан соң мау-

сым сайын қадағаланады. Ал, ауысым 
бойынша кезекті қабылдаған жүргізуші 
міндетті түрде тексеріп, қызметке жа-
райтындығына көз жеткізеді.

Естеріңізге сала кетейік, осыған 
дейін де жыл басында бөлім дәл осын-
дай автокөлікке ие болған болатын. 
Қазіргі таңда №16 өрт сөндіру бөлімін-
де 19 техника. Ендігі кезекте Атырау 
облысының «Өрт сөндіруші» АҚ Аты-
рау облысы филиалы 2020 жылы ава-
риялық-құтқару қызметінің автокөлігін 
сатып алуға жұмыстануда. 

«АМӨЗ» ЖШС Бас директоры 

Шухрат Данбай, Атырау облысының 
«Өрт сөндіруші» АҚ Атырау облысы 
филиалының директоры Юрий Толстов 
және №16-ӨСАҚБ бастығы Қанат 
Крыкбаевпен бірге сатып алынған 
өрт сөндіру автокөлігінің жауынгерлік 
есеп отыратын кабинасына отырып, 
зауыттың аумағын айнала жүріп өтіп, 
техниканың сапалы жүрісіне, заманауи  
өрт сөндіру құрылғыларымен  жабдық-
талуына жақсы баға берді.

Арайлым ҚАБДЕШОВА 
Суретке түсірген Данияр МұХАМБЕТОВ
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ӘлеУМеТ

ЗАУЫТТЫҚ ОТБАСЫЛАР КӨБЕЮДЕ

Алғашқы некенің  қиылуына  байланысты кәсіпорын  жұмыскерлерге   2 млн 891  мың  теңге 
көлемінде  материалдық  көмек  көрсетті  және   бала  тууына   байланысты  11 млн  356 мың   теңге   
төленді. Қазіргі ұжымдық шарт аясында және «АМӨЗ» ЖШС әлеуметтік қолдау көрсету ережесіне 
сәйкес зауыт қызметкерлері түрлі материалдық көмек түрлерін алады. Атап айтқанда, мерейтойға, 
алғашқы неке қиюға және бала тууға. Бұдан басқа, Атырау мұнай өңдеу зауытының жұмыс 
істемейтін зейнеткерлеріне ай сайын жәрдемақы төленеді және материалдық көмек көрсетіледі.

Атырау мұнай өңдеу зауыты үшін оның қызметкерлері ең құнды ресурс болып табылады. 
Сондықтан кәсіпорын жыл сайын олардың еңбек жағдайын жақсартуға тырысады.

ПРИКАЗОМ №120-К ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2019 
ГОДА МАКСУТ ХАКИМ КАИРГЕЛЬДИЕВИЧ 
НАЗНАЧЕН СОВЕТНИКОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА.

М.К.Хаким  родил-
ся 5 декабря 1978 года. 
Образование: Казахский 
Национальный   Тех-
нический Университет. 
Специальность: Проек-
тирование, сооружение 

и эксплуатация ГНП и ГНХ.
ТРУДОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  инженер 

в компании «Шеврон» (2003-2004 гг.); ин-
женер, тоталь-координатор в «Аджип ККО» 
(2004-2007 гг.);  заместитель генерального 
директора  ТОО «Тениз Сервис» (2007 г.);  
первый заместитель генерального дирек-
тора  ТОО « Казахстанско- Китайский Тру-
бопровод» (2007-2015 гг.);  заместитель 
генерального директора по капитальному 
строительству и капитальному ремонту АО 
«КазТрансОйл» (2015-2016 гг.);  руководи-
тель по развитию АО «КазСтройСервис» 
(2016-2017 гг.); исполнительный директор 
ТОО «Лукойл»  (2017-2018 гг.).

ПРИКАЗОМ №117-К  ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 
2019 ГОДА КАСЫМОВА ЖАНАР 
ШАЛАБАЕВНА НАЗНАЧЕНА СЕКРЕТАРЕМ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА.

Ж.Ш.Касымова ро-
дилась 31 января  1975 
года. Образование: Ак-
тауский университет 
(1998 г.); Каспийский гос.
университет технологий 
и инжиниринга (2016 г.)  

Специальность: Экономика и менеджмент 
в отраслях топливно-энергетического ком-
плекса; Юриспруденция.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: продавец  
магазина УРС «Прикаспийского Горнометал-
лургического комбината» (1992 – 1996 гг.); 
оператор по добыче нефти и газа, заведу-
ющая хозяйством участка погрузочно-раз-
грузочных работ НГДУ «Жетыбайнефть» 
(1996–1999 гг.); секретарь-референт ТОО 
«Жетыбайский технологический транспорт» 
(1999 г.);  инженер производственной груп-
пы, юрист-консульт договорно-правовой 
группы, начальник отдела корпоративно-
го управления ОАО «Мангистаумунайгаз» 
(1999–2014 гг.); ведущий экономист АО 
«Атыраумунайгаз» (2014-2015 гг.); менед-
жер-кассир сектора кассовых операций 
филиала АО «Delta Bank» (2015-2016 гг.); 
корпоративный секретарь, заместитель ди-
ректора департамента правового и кадро-
вого обеспечения  ТОО «КМГ Инжиниринг» 
(2016-2019 гг.).

ПОВыШеНИе кВАлИФИкАЦИИ

УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ УЧИТЬ
С 22 августа по 14 сентября на базе учебного центра Атырауского НПЗ был организован курс 

повышения квалификации на тему: «Повышение эффективности наставничества на производстве» 
для руководителей всех цехов и производств завода. Курс был подготовлен учебным центром с 
привлечением бизнес-тренера, директора международной тренингово-консалтинговой академии  
Бакыт Жумакаевой.

Главной задачей тренинга являлось 
повышение эффективности работы 
наставников через развитие умений 
мотивировать команду на достижение 
целей.

Каждый день наставников обуча-
ли тому, как правильно общаться со 
своими работниками, эффективно ста-
вить задачи,  разрешать конфликтные 
и спорные ситуации через различные 
ситуационные и ролевые игры.

«Человек не может стать заме-
чательным наставником, если он не 
имеет собственный опыт. При этом 
для самих наставников – это отличная 
возможность постоянно актуализиро-
вать свои знания и коммуникативные 
навыки», - отмечает Бакыт Жумакаева.

Преподаватель отметил высокий 
уровень теоретической и практической 
подготовки слушателей курса, кото-
рые, в свою очередь, положительно 
оценили данное обучение.

«Мне очень понравился  тренинг, 

– говорит начальник установки КРГиГБ 
Бауыржан Аубекеров. – В формате ми-
ни-лекций, ролевых игр, практических  
заданий нас научили тому, как пра-
вильно общаться и как найти подход 
к каждому работнику. Собираюсь при-
менить полученные знания и навыки в 
работе с специалистами нашего цеха».  

В результате этого тренинга каждый 
участник получил возможность посмо-

треть со стороны на себя как руково-
дителя, определить свой лидерский 
стиль и скорректировать его с целью 
повышения эффективности управле-
ния.Также научились ставить конкрет-
ные задачи перед подчиненными в 
ситуациях с высокой степенью неопре-
деленности.

Аида БАЗАРБАЕВА
Фото автора

ЭкОНОМИкА
ПОЧТИ 70 мЛн ТЕнгЕ СэКОнОмИЛ АнПЗ 
С ПОмОщЬЮ Spiral

В рамках Программы цифровой трансформации АО нК «Казмунайгаз» в 2018 году на 
Атырауском нПЗ внедрена система оптимизационного планирования производства на базе 
программного обеспечения Spiral. Благодаря ей АнПЗ сократил операционные затраты на 
67 млн тенге. Таких результатов удалось достичь благодаря оптимизации потребления 
присадок, катализаторов и реагентов. 

Отметим, что до внедрения Spiral 
производственные планы на заводе 
рассчитывались в Excel без учетов всех 
рыночных и технологических факто-
ров, были не гибкими. Данная система 
обеспечивает высокую точность пла-
нирования: Spiral Plan учитывает объе-
мы загрузок, выходы нефтепродуктов, 
потребление присадок, катализаторов 
и реагентов в каждый конкретный мо-
мент времени. Она анализирует боль-
шой объем постоянно обновляющихся 
данных и рассчитывает оптимальный 
вариант плана. Благодаря чему удается 
избежать перерасходов необходимых 
для процессов материалов. При этом 
система предоставляет доступ к пла-
нам для специалистов «КазМунайГа-

за», что позволяет КМГ 
и заводу более четко 
реагировать на состоя-
ние рынка. 

Напомним, в рам-
ках программы авто-
матизации и цифро-
визации процессов на 
АНПЗ внедрены также 
системы управления 
производственными 
процессами MES, cистема управления 
техническим обслуживанием и ремон-
том IBM MAXIMO, система управления 
инспекциями и обеспечения надеж-
ности Meridium APM. Также на АНПЗ 
реализуется проект модернизации те-
лекоммуникационных сетей Bailanys. 

В его рамках на заводе будет создано 
единое информационное простран-
ство, позволяющее оптимизировать 
передачу данных и голосовой трафик, 
распределять ресурсы и организовы-
вать совместный доступ к различным 
ресурсам предприятия.

НАЗНАЧеНИЯ

2019 жылдың алты айында зауыттықтарда 91 бала дүниеге келген. Бұл 
өткен жылмен салыстырғанда төрт балаға артық. Сонымен қатар, бірінші 
жарты жылдықта зауыт қызметкерлері арасында 17 неке тіркелген, ал өткен 
жылы құрылған некелердің саны 14-ке жетті.
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жАсыл ЭкОНОМИкА
БАСТАмАғА АЛғАшҚЫ ҚОЛДАУ

Атырау мұнай өңдеу зауытында Бас директор Шухрат 
Данбайдың бастамасымен «Jana Jol» жобасы енгізіліп, 
зауыт ішілік жолдар қалыпқа келтірілгені белгілі. 
Осы тұрғыда зауыт басшылығының бастамасымен 
кәсіпорын қызметкерлеріне арнап 200 велосипед 
сатып алынған болатын.

ВсТРеЧА
мОЛОДЫЕ АКТИВИСТЫ Кмг 
ОБмЕнЯЛИСЬ ОПЫТОм

13-14 сентября молодые активисты Атырауского 
НПЗ: ведущий экономист отдела баланса нефти и 
нефтепродуктов Азиза Галим, оператор ПГПН Ерназар 
Кадырлы и оператор ПАУ Галым Сагидолла приняли 
участие в круглом столе Павлодарского нефтехимического 
заводана тему: «Год молодежи: вектор развития Советов 
молодых специалистов». Его участниками стали более 
120 представителей Советов молодых специалистов 
(СМС) почти всех ДЗО АО «НК «КазМунайГаз», которые 
встретились, чтобы обменяться опытом работы СМС, 
существующих на их предприятиях.

На собрании мы с коллегами из предприятий обсуждали даль-
нейшие планы совместной работы, а также проблемные вопросы, 
касающиеся СМС. Собрание открывал генеральный директор ТОО 
«ПНХЗ» Алсеитов Оспанбек Балтабаевич, после которого председа-
тели СМС четырех предприятий представили презентации о своей 
работе.

Такое собрание молодежи родственных предприятий позво-
лило нам узнать о работе друг друга, поделиться своим опытом, 
перенять что-то новое для себя. После собрания прошла интеллек-
туальная игра PrimeGames, позволившая показать свои интеллек-
туальные знания и кругозор. На второй день силами ПНХЗ и ПНУ 
«КазТрансОйл» прошел дуатлон с дистанцией 25 км,из которых 5 
км ее участники преодолели бегом, а 20 км - на велосипедах. Мара-
фон был посвящен 120-летию казахстанской нефти и стал  толчком 
для укрепления корпоративного духа между структурными под-
разделениями заводов и коллегами по группе компаний КМГ. Хочу 
отметить, что все ребята показали свои умения работать в коман-
де, свои знания, организаторские способности.В результате двух-
дневного интерактивного общения мы, молодые активисты разных 
предприятий, сдружились и договорились о проведении совмест-
ных мероприятий в будущем.

Азиза ГАЛИМ,
Ведущий экономист ОБНиН

еңбек АдАМы
мЕмЛЕКЕТ БАСшЫСЫ ұЛЫҚТАғАн жАн

5 қыркүйек күні Қазақтан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев Атырау қаласына  жұмыс сапарымен келді. Мұнай-газ саласының 120 
жылдығына орай өткізілген кеңестен соң Халел Досмұхамедов Атырау мемлекеттік 
университетіне қарасты “Жайық” спорт кешеніндегі салтанатты жиында мұнай-
газ саласына еңбегі сіңген қызметкерлерді марапаттады. Ол тізімде Атырау мұнай 
өңдеу зауытының ТОРО өндірістік активтерді басқару департаментінің өндірістік 
активтерді қайта жаңғырту бөлімінің басшысы Рулан Әжіғалиев те бар еді. 
Марапат алған кездегі әсерін білу мақсатында кейіпкерімізбен әңгімелесіп көрдік:

 «Еңбек – бәрін жеңбек», - деп ата-бабала-
рымыз тегін айтпаса керек. Осындай дәрежеге 
жетуімнің артында үлкен еңбек жатырғандығын 
біліп, зор жауапкершілігін де сезінемін. Өте қу-
аныштымын. Бұл мен үшін орасан абырой және 
тарихи сәт деп білемін.», - деп ойымен бөлісті.

Рулан Әжіғалиев 1968 жылдың 1 шілдесінде 
Гурьев облысы, Махамбет ауданына қарасты Са-
рытоғай ауылында дүниеге келген. 1990 жылы 
Алматы құрылыс-сәулет институтын «Өнер-
кәсіптік және азаматтық құрылыс» мамандығы 
бойынша тәмәмдап, инженер-құрылысшы білік-
тілігін алған. Қазіргі таңда отбасылы,төрт бала-
ның үлгілі әкесі.

Еңбек жолын 1990 жылы «ГНХС» трестісіне қа-
расты құрылыс-монтаж басқармасының шебері, 
прорабынан бастаған. 1996 жылы ақпанда «Аты-
рау МӨЗ» ЖШС жөндеу-құрылыс басқармасында 
құрылыс учаскесінің басшысы болып қабылдан-
ды. Қызметтегі жоғарғы көрсеткіштері, кәсібилі-
гі мен ұйымдастыру шеберлігін ескерген зауыт 
басшылығы жөндеу-құрылыс басқармасының, 
кейіннен   «АСД» ЖШС басшы лауазымына тағай-
ындады.

Рулан Әжіғалиев қай лауазымда болса да 
өзін ұжымда алға қойған мақсаттар мен міндет-
тер жолында оңға бастай алатын  жауапты ма-
ман ретінде көрсете білді. 2012-2017 жылдарда 
күрделі құрылыс департаменті директорының 
орынбасары, МТӨК құрылысы жөніндегі депар-
тамент директоры, АКШК құрылысы жөніндегі 
департамент директорының орынбасары, МТӨК 
(КСС) құрылысы жөніндегі бөлім басшысының 
орынбасары, күрделі құрылыс бөлімінің басшы-
сы лауазымдарын атқарды. 2018 жылдың мамы-
рында ТОРО өндірістік активтерді басқару депар-
таментінің өндірістік активтерді қайта жаңғырту 
бөліміне басшы болып тағайындалды.

«Зауыт нысандарының құрылысы мен 

модернизациясын сәтті жүзеге асыруға зор 
үлес қосты.  Зауыттың өндірістік учаскелеріндегі 
тәжірибесі өте мол, технологиялық қондырғы-
лардың спецификасын жетік біледі, мердігер 
ұйымдардың жұмысын бақылай біледі, өзіне 
жүктелген кез келген міндетке жауапкершілікпен 
қарайды»,- дейді әріптестері.

Сонымен қатар ол барлық өндірістік мәсе-
лерді шұғыл шешеді. Кәсіби білігін жүйелі түр-
де жетілдіріп, үнемі жаңа білімге ұмтылады. 
Өз саласы бойынша отандық және шетелдік 
озат тәжірибені өте жақсы біледі, оны күнделік-
ті жұмыс барысында сәтті қолданады. Өзінің 
еңбегі мен міндеттерін мінсіз атқарғаны, сон-
дай-ақ зауыттың қоғамдық өміріне белсенді 
атсалысқаны үшін Рулан Әжіғалиев «ҚазМұнай-
Газ»АҚ»ҰҚ «Құрмет грамотасымен», Алғыс хат-
тармен,  «Мұнай-газ кешенін дамытуға қосқан 
үлесі үшін» медалімен марапатталып, зауыттың 
Құрмет кітабына енгізілген. 

P.S: Кандидатураны Қазақстан Республика-
сы Энергетика министрлігі талқылап, ұсынды.  
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ТОРО өн-
дірістік активтерді басқару департаментінің 
өндірістік активтерді қайта жаңғырту 
бөлімінің басшысы Рулан Әжіғалиевті «Ерен Ең-
бегі үшін» медалімен марапаттады. 

Арайлым ҚАБДЕШОВА
Суретке түсірген Данияр МұХАМБЕТОВ

ЧелОВек ТРУдА

Достойная награда
В честь 120-летия нефтегазового сектора Казахстана Президент РК 

Касым-Жомарт Токаев наградил медалями и вручил благодарственные 
письма отличившимся работникам нефтегазовой промышленности. Среди 
награжденных был оператор технологической установки 6 разряда установки 
каталитического риформинга (CCR)ПАУ ТОО «Атырауский НПЗ» - Шайков 
Виктор Георгиевич. Он удостоился «Благодарственного письма РК». Его 
кандидатура рекомендована Министерством энергетики Республики Казахстан.

«Безусловно, очень 
почетно получить бла-
годарность от Прези-
дента страны. Прият-
но, когда твой труд 
ценится, тем более на 
таком высоком госу-
дарственном уровне.
Хочу поблагодарить 
своих коллег. Эта оцен-

ка – наша общая заслуга. Это мотивирует на 
дальнейшую работу!», - поделился В.Шайков.

Шайков Виктор Георгиевич свою трудовую 
деятельность на Атырауском нефтеперерабаты-
вающем заводе начал в 1985 году оператором 
цеха №3, в 1988 году  стал старшим оператором 
технологической установки ЛГ.Показав высо-
кий уровень знаний и упорства в выполнении 
своей работы, повысил свою квалификацию до 
начальника  смены установки ЛГ. Неоднократно 
обучался  на курсах  повышения квалификации. 

В 2013 году Виктор Георгиевич был переведен 

на новую установку Комплекса по производству 
ароматических углеводородов, где по сегодняш-
ний день является одним из  лучших операторов 
установки. Все полученные знания активно при-
меняет в работе и охотно передает как теоретиче-
ские, так и практические навыки своим молодым 
коллегам. Виктор Георгиевич - очень ответствен-
ный, трудолюбивый сотрудник. Пользуется заслу-
женным  уважением  в коллективе.

Он женат, является отцом двух сыновей и 
дедушкой прекрасных внуков.Старший сын 
Данил Шайков работает компрессорщиком на 
установке производственно-технического азота. 
Младший сын Александр работает в иностран-
ной компании.Помимо всего, Виктор Георгиевич 
- отличный рыбак. Своему любимому хобби он 
посвящает свободное время.

Поздравляем Виктора Георгиевича с заслу-
женной наградой и желаем ему дальнейших 
успехов в работе!

Аида БАЗАРБАЕВА 
Фото автора 

Осындай игі бастаманы алғаш болып «КазТурбоРемонт» сер-
вистік орталығы ЖШС қолдап отыр.

Сервистік орталық  зауыт аумағында қозғалуға арналған 16 
велосипедпен цехтың инженерлік-техникалық қызметкерлерін 
қамтамасыз етті. 

Ендігі кезекте зауытпен байланыс жеңілдеп қана қоймай, эко-
логиялық таза қозғалыс түріне көшу арқылы ауаны ластамауға үлес 
қосуда.

Арайлым ҚАБДЕШОВА

Сурет «КазТурбоРемонт» ЖШС-нен алынған
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Газет редакциясы жарнама 
материалдары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

ТИМбИлдИНг

АмӨЗ – БіРЛіК ПЕн ТАТУЛЫҚ мЕКЕні
• 7 қыркүйек күні Қазақстан мұнайының 120 жылдығы құрметі-

не, сондай-ақ Атырау мұнай өңдеу зауытының  74 жылдығы 
қарсаңында  зауыттықтар «Бесікті» демалыс орнына барды.

• Онда зауыттың 500-ден астам қызметкерлері уақыттарын 
көңілді өткізді. 

• Жалпы алғанда ойындарға 50 адамнан 10 команда құралды.  
• Команданың ерекшелігі қатысушылардың бас киімінің түсі 

болды. 
• Команда құрудағы басты шарт-оның мүшелері бір цехта жұ-

мыс істемеуі керек. 
• Екі жарым сағат бойы зауыттықтар тек турлардан өту жылдам-

дығымен ғана емес, сондай-ақ тапқырлықтан жарысты. 
• Барлық командаларға 10 түрлі сынақтардан өтуге тура келді. 
• Мереке кезінде лотерея ұйымдастырылып, жеңімпаздарға – 

телефонның қалталы қуаттандырғыштары, планшеттер мен 
велосипедтер секілді бағалы сыйлықтар табыс етілді. 

• Көңілді жарыс нәтижесінде ең көп ұпай жинаған «Бензол» 
командасына «Real sport» спорт кешенінде түрлі спорттық 
бағдарламаларға айлық абонементтер табыс етілді. 

Арайлым ҚАБДЕШОВА
Суретке түсірген Данияр МұХАМБЕТОВ


