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ҚҰРМЕТТІ ЗАУЫТТЫҚТАР, ҚАДІРМЕНДІ АРДАГЕРЛЕР! 

Сіздерді Қазақстан Республикасының мұнай-газ кешені 
қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймын! 

Биыл Қазақстан өз Тәуелсіздігінің 30-жылдығын атап өтуде. Егемендік 
жылдары Республиканың мұнай-газ өнеркәсібі, оның ішінде оның ең күрделі 
сегменттерінің бірі - мұнай өңдеу отандық экономиканың қалыптасуы мен 
дамуының маңызды бөлігіне айналды.

Атырау МӨЗ тарихында тәуелсіздік үш кезеңді ауқымды жаңғыртумен есте 
қалды, одан кейін біздің зауыт бүгінде К4, К5 экологиялық сыныптарына 
сәйкес келетін отын өнімдерін (автобензиндер мен дизель отындары, оның 
ішінде Қазақстандағы жалғыз сүзгіштік температурасы төмен Khazar -38С 
және Altay -45С), сондай-ақ қосылған құны жоғары мұнай-химия өнімдерін-
бензол мен параксилолды өндіретін жоғары технологиялық кәсіпорынға 
айналды, олар таяу және алыс шетелдерге экспортталады. Бұл нәтижелерге 
зауыт ұжымының қажырлы еңбегімен, күшінің арқасында жетіп отырмыз. 
Әр зауыт қызметкері өз ісіне деген адалдығы  мен маңдай терінің көмегімен 
Атырау қаласы мен Қазақстан Республикасы экономикасының дамуына баға 
жетпес үлес қосты. 

Біздің өндірістік ұжым 2021 жылы коронавирустық инфекцияның 
пандемиясына байланысты бұрын-соңды болмаған шектеулер жағдайында 
жұмыс істеуде. Бірақ уақытылы қабылданған алдын алу шараларының, икемді 
кесте мен вакцинацияның жұмысын ұйымдастырудың арқасында мұнай 
өңдеу бойынша өндірістік бағдарлама орындалып, жоспарланған жобалар 
жүзеге асырылуда. Осы міндеттермен қатар біз Атырау МӨЗ-нің экология, 
еңбекті қорғау және қауіпсіздік, цифрландыру және өндірісті тиімді басқару 
саласындағы қарышты қозғалысын қамтамасыз етуге тиіспіз.

Кәсіби мерекеміздің қарсаңында сіздерге және отбасыларыңызға 
тыныштық, молшылық, ашық аспан және де зор денсаулық тілеймін!

 «АМӨЗ»ЖШС Бас директоры                   Арман Кайрденов

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Поздравляю вас с Днем работников нефтегазового комплекса 
Республики Казахстан!

 
В этом году Казахстан отмечает 30-летие своей Независимости. На протяже-

нии всего периода суверенитета нефтегазовая промышленность республики, в 
том числе один из сложнейших ее сегментов - нефтепереработка стала важной 
частью становления и развития отечественной экономики. 

В истории Атырауского НПЗ независимость ознаменовалась   трехэтапной 
масштабной модернизацией, после которой наш завод стал высокотехнологичным 
предприятием, производящим сегодня топливную продукцию, соответствующую 
экологическим классам К4, К5 (автобензины и дизельные топлива, в том числе 
единственные в Казахстане с низкой температурой фильтруемости - Khazar -38С 
и Altay -45С), а также нефтехимическую продукцию с высокой добавленной 
стоимостью - бензол и параксилол, которые экспортируются в страны ближнего 
и дальнего зарубежья. Эти результаты достигнуты благодаря усилиям и 
самоотверженной работе всего коллектива завода. Каждый заводчанин своим трудом 
и преданностью выбранному делу вносит бесценный вклад в развитие экономики 
города Атырау и Республики Казахстан.

Наш производственный коллектив в 2021 году по-прежнему работает в усло-
виях беспрецедентных ограничений в связи с пандемией коронавирусной ин-
фекции. Но, благодаря своевременно принятым профилактическим мерам, ор-
ганизации работы в гибком графике и вакцинированию, производственная про-
грамма по переработке нефти выполняется, а запланированные проекты реали-
зуются. Наряду с этими задачами нами должно быть обеспечено поступательное 
движение Атырауского НПЗ в области экологии, охраны труда и безопасности, 
цифровизации и эффективного управления производством.   

В день нашего профессионального праздника желаю вам и вашим семьям 
мира и процветания, благополучия и крепкого здоровья!
 

Генеральный директор 
ТОО «АНПЗ»                          Арман Кайрденов
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МАРАПАТ

ЕҢБЕК ЕТСЕҢ ЕҢБЕК ЕТСЕҢ 
                                 ЕЛЕНЕРСІҢ,                                  ЕЛЕНЕРСІҢ, 

«АМӨЗ» ЖШС Басқармасы 
мен кәсіподақ комитеті зауыт 
қызметкерлерін Мұнай-газ ке-
шені қызметкерінің күні кәсі-
би мерекесімен шын жүректен 
құттықтайды, мықты ден-
саулық, кәсіптік және жеке 
жетістіктер, отбасында бақыт 
пен амандық тілейді.    

Өндіріс озаттары болып та-
былатын, ұжымның қоғамдық 
өміріне белсенді қатысатын, 
еңбек және өндірістік тәртіп 
бұзушылықтары жоқ басшы-
лар, мамандар және жұмысшы 
персоналы қатарынан Серік-
тестіктің құрылымдық бөлім-
шелерінің төменде аталған 
қызметкерлеріне:

 «Зауыт ардагері» атағы берілсін: 

- Сахипкереев Бауыржан Мулхай-
дарович – МӨТКӨ БДГТ құрамда-
стырылған қондырғысының дизель 
отынын гидротазарту және депарафи-
низациялау блогының технологиялық 
сорғылар машинисі   

- Аубекеров Бауыржан Бекболаевич 
– ХКӨ каталитикалық риформинг, бен-
золды гидротазарту және сутектендіру 
қондырғысының бастығы

- Сарсемалиев Жумагали Кожагалие-
вич – АБАС инженер-механигі (МӨжТ)

- Мурзагалиева Омиргуль Амирха-
новна – МӨжТ мұнай өнімдерін жө-
нелту учаскесінің есепке алу жөніндегі 
аға операторы  

- Ибадлаев Аким Бейтуллаевич - 
МӨжТ шикізат паркінің технологи-
ялық сорғылар машинисі   

- Урымбасаров Серик Мауисович - 
МӨжТ мұнайды төгу және мұнай өнім-
дерін құю эстакадасының технологи-
ялық сорғылар машинисі   

- Хаюров Андрей Михайлович - 
КжКӨ баяу кокстеу технологиялық 
қондырғысы операторы;

- Тулегенов Тлеккабул – ЖжЭЭӨ 
ауысым бастығы

- Маринина Оксана Васильевна – 
ЖжЭЭӨ АКҚ операторы

- Алиева Батима Тулегеновна - 
ЖжЭЭӨ қазандық цехының қазан жаб-
дығы бойынша қараушы машинисі 

- Аккалиев Мергенбай - ЖжЭЭӨ 
бу күш шаруашылығының жылу 
желілерінің құрылыстарына қызмет 
көрсету жөніндегі слесарі  

- Джакумбаева Гульнара Кабидолли-
евна – «ЗОЛ» СО ауысым химигі

- Кузембаева Алма Амиргалиевна – 
«ЗОЛ» СО ауысым химигі

- Волкова Светлана Николаевна – 
Зауыт басқармасының құрылысты ұй-
ымдастыру бөлімінің жобалау жөнін-
дегі жетекші инженері  

- Будигина Любовь Павловна – Орта-
лық аппарат бас бухгалтерінің орынба-
сары

- Рахманов Аскар Дюсебалиевич – 
Орталық аппараттың құқықтық қамта-
масыз ету бөлімінің бастығы

- Воропаев Олег Викторович – Орта-
лық аппараттың сатып алуды жоспар-
лау және баға белгілеу бөлімінің мама-
ны.

 «Кадр қызметкері» атағы 
берілсін:

- Бисалиев Гали Насипуллаевич – 
МӨТКӨ ауысым бастығы

- Исмагулов Женисбек Гапурович - 
МӨТКӨ ауысым бастығы

- Франко Роман Николаевич – МӨТ-
КӨ АТ-2 қондырғысының ГРШ блогы-
ның технологиялық қондырғы опера-
торы

- Джортанов Елеген Абдужаппа-
рович – ХКӨ каталитикалық ри-
форминг  қондырғысының (CCR) 

650,700,800,900-секциясының техно-
логиялық компрессорлар машинисі  

- Әдір Ақмадияр Қайржанұлы – ХКӨ 
каталитикалық риформинг, бензолды 
гидротазарту және сутектендіру қон-
дырғысының риформинг, бензолды 
гидротазарту және сутектендіру бло-
гының технологиялық қондырғы опе-
раторы - Уалиев Кайрат Бисембаевич 
– ГПӨ БДГТ-2 құрамдастырылған қон-
дырғысының технологиялық қонды-
рғы операторы 

- Ахметов Андриян Нухович – 
МӨжТ автоматты бензин араластыру 
станциясының (АБАС) технологиялық 
қондырғы операторы

- Медведев Дмитрий Генадьевич – 
МӨжТ шикізат паркінің тауар опера-
торы

- Бочков Александр Федорович – 
МӨжТ автоматтық тактілік құю қон-
дырғысының (АТҚҚ) технологиялық 
қондырғы операторы   

- Ибадлаев Алексей Акимович – 
МӨжТ автоматтық тактілік құю қонды-
рғысының (АТҚҚ) эстакада операторы  

- Кабдрашев Нурболат Саленович – 
КжКӨ КӨҚ бастығы

- Харесов Умирбек Гарифоллаевич – 
КжКӨ көлік механигі

- Жубанов Алихан Жубанович – 
КжКӨ аминдік тазарту блогының тех-
нологиялық қондырғы операторы

- Пак Владислав Николаевич 
– ЖжЭЭӨ турбиналық цехының                       
бастығы

- Губанищев Сергей Николаевич – 
ЖжЭЭӨ қазандық цехының аға маши-
нисі 

- Джубаниязов Алик Маликович – 
ЖжЭЭӨ электр цехының бас басқару 
қалқанының электр монтері  

- Струняшева Надежда Павловна – 
«ЗОЛ» СО реагенттер мен газдар зерт-
ханасының химиялық талдау зертхана-
шысы   

- Изтелеуова Камила – ЗОЛ» СО 
мұнай және мұнай өнімдері зертхана-
сының химиялық талдау зертханашы-
сы   

- Димукашев Арман Бауржанович 
– Зауыт басқармасының еңбек қа-
уіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі 
бастығының орынбасары  

- Шумилов Сергей Александрович 
– Зауыт басқармасының техникалық 
бөлімінің энергия тиімділігі жөніндегі 
бас маманы 

- Туракбаев Каиржан Маликович – 
Зауыт басқармасының өндірістік ак-
тивтерді қайта құру бөлімінің жетекші 
инженер-механигі.  

Зауыттың «Құрмет тақтасына» 
енгізілсін:

- Семиончев Николай Алексеевич 
- МӨТКӨ БДГТ құрамдастырылған 
қондырғысының бензинді гидротазар-
ту блогының технологиялық сорғылар 
машинисі  

- Амангалиев Нуртас Булатович – 
МӨТКӨ ЭЛТҚ-АВТ қондырғысының 
бастапқы айдау блогының басқару 
пультінің технологиялық қондырғы 
операторы  

- Нұршаханов Әділжан Асылбекұлы 
- ХКӨ ТАМЭ өндіру қондырғысының 
бастығы

- Жалел Әділбек Тұқпатоллаұлы 
- ХКӨ каталитикалық рифор-
минг  қондырғысының (CCR) 
100,200,300,400,500-секциясының тех-
нологиялық сорғылар машинисі  

- Маленов Асылбек Бисембаевич – 
ГПӨ операциялық үйлестірушісі

- Карышев Руслан Санбаевич - ГПӨ 
БДГТ-2 құрамдастырылған қондырғы-
сының нафтаны гидротазарту секция-
сының технологиялық компрессорлар 

машинисі 
- Бағытов Амандық Қонысұлы - 

МТӨӨ каталитикалық крекинг қон-
дырғысының 100, 150-секциясының 
басқару пультінің технологиялық қон-
дырғы операторы

- Альжанова Назым Алтаевна – 
МӨжТ мұнай өнімдерін жөнелту 
учаскесінің есепке алу жөніндегі опе-
раторы;

- Сагиндыков Сагидолла Рахметул-
лаевич – МӨжТ диспетчері

- Убиев Ерлан Серикович - КжКӨ 
баяу кокстеу қондырғысының техноло-
гиялық сорғылар машинисі   

- Тапишев Арман Болатович – КжКӨ 
БКҚ инженер-механигі

- Карпец Андрей Михайлович - 
ЖжЭЭӨ турбиналық цехының аға ма-
шинисі 

- Сагинбаев Ербулат Куанович - 
ЖжЭЭӨ электр цехының кезекші 
электр монтері 

- Мусина Гульнар Жадигеровна - 
«ЗОЛ» СО санитариялық-өнеркәсіптік 
зертханасының химиялық талдау зерт-
ханашысы;

- Сисенов Багитжан Инхаевич - За-
уыт басқармасының бас механик 
бөлімінің бас механигінің статикалық 
жабдықтар жөніндегі орынбасары   

- Заржевский Григорий Викторо-
вич - Зауыт басқармасының өрт, газ 
қауіпсіздігі, АҚжТЖ қызметінің өрт 
және газ қауіпсіздігі жөніндегі жетекші 
инженері.  

Зауыттың «Құрмет кітабына» 
енгізілсін:

- Тергушев Александр Петрович - 
МӨТКӨ БДГТ құрамдастырылған қон-
дырғысының бензинді гидротазарту 
блогының технологиялық қондырғы 
операторы

- Куанышев Махамбет – ХКӨ ТАМЭ 
инженер-механигі

- Тайбеков Абзал Ердаулетович – 
ГПӨ өндіріс бастығының орынбасары 

- Байбусинов Тимур Леонтьевич – 
МТӨӨ (200,250-секция) каталитика-
лық крекинг қондырғысы бастығының 
орынбасары 

- Балтаев Мереке Махфузович – 
МӨжТ өндірісті дайындау жөніндегі 
инженері

- Замешаев Павел Сергеевич - КжКӨ 
баяу кокстеу қондырғысының көлік 
блогының технологиялық қондырғы 
операторы

- Карышев Санбай Тайпанович - 
ЖжЭЭӨ жетекші инженер-механигі

- Плотникова Наталья Александров-
на -«ЗОЛ» СО мұнай және мұнай өнім-
дері зертханасының инженер-химигі  

- Амельченко Александр Иванович 
- Зауыт басқармасының бас метролог 
бөлімінің өндірістік процестерді авто-
маттандыру жөніндегі бас маманы  

- Юнусова Роза Лечиевна – Зауыт 
басқармасының өндірістік бөлімі ба-
стығының орынбасары

- Айткалиева Назгуль Айткалиевна – 
Зауыт басқармасының логистика және 
өңдеуге берушілермен жұмыс департа-
ментінің директоры.  

Құрмет грамотасы берілсін:

- Хамзаев Галым Карапиденович –
БДГТ құрамдастырылған қондырғысы-
ның дизель отынын гидротазарту және 
депарафинизациялау блогының басқа-
ру пультінің технологиялық қондырғы 
операторы 

- Тапиев Серик Нигметович – МӨТ-
КӨ АТ-2 қондырғысының бастапқы 
айдау блогының МӨТКӨ басқару пуль-
тінің технологиялық қондырғы опера-
торы 

- Цой Алексей Георгиевич – ХКӨ 
CCR катриформингінің инженер-меха-
нигі 

- Ахметов Азамат Андриянулы – 
ХКӨ хош иісті көмірсутектер өндіру 
қондырғысының 650,700,800,900-сек-
циясының технологиялық компрессор-
лар машинисі  

- Актаев Нурболат Канаталиевич – 
ГПӨ операциялық үйлестірушісі

- Аменов Абай Сартович – ГПӨ ка-
талитикалық крекинг нафтасын селек-
тивті сутектендіру қондырғысының 
технологиялық сорғылар машинисі  

- Феклистов Александр Алексан-
дрович – ГПӨ каталитикалық крекинг 
нафтасын селективті сутектендіру тех-
нологиялық қондырғысы операторы

- Қадірлі Ерназар Нұрланұлы – 
МТӨӨ СКГ олигомеризациялау, күкір-
тсіздендіру және ГФ технологиялық 
қондырғысы операторы

- Бисембай Наурызбек Ахатұлы – 
МТӨӨ каталитикалық крекинг қон-
дырғысының 200, 250-секциясының 
басқару пультінің технологиялық қон-
дырғы операторы  

- Бигалиев Берик Рахимгалиевич – 
МӨжТ автоматты бензин араластыру 
станциясының (АБАС) технологиялық 
қондырғы операторы   

- Фадин Дмитрий Иванович – МӨжТ 
хош иісті көмірсутектерді құю эстака-
дасының операторы  

- Макашев Малик Абатович – КжКӨ 
мұнай коксын қыздыру технологиялық 
қондырғысы операторы   

- Каренов Зинеден Кайдаргалиевич 
– КжКӨ баяу кокстеу қондырғысының 
бұрғылау жабдығы блогының техноло-
гиялық қондырғы операторы   

- Курмангалиев Жасылан Жардемо-
вич – ЖжЭЭӨ суды химиялық тазарту 
цехының суды химиялық тазарту аппа-
ратшысы 

- Манасова Альфия Ермековна – 
ЖжЭЭӨ суды химиялық тазарту цехы-
ның химиялық талдау зертханашысы;  

- Богосьян Анастасия Андреевна – 
«ЗОЛ» СО мұнай және мұнай өнімдері 
зертханасының химиялық талдау зерт-
ханашысы

- Тамбовцева Татьяна Васильевна - 
«ЗОЛ» СО бақылау зертханасының хи-
миялық талдау зертханашысы  

- Медеева Айжан Сериковна – за-
уыт басқармасының жабдықты жиын-
тықтау бөлімінің бастығы

- Вазир Индира Юрийқызы – Зауыт 
басқармасының мұнай өнімдерін жө-
нелту, тасымалдау бөлімі және өңдеуге 
берушілермен жұмыс бөлімінің жетек-
ші инженері

- Сулейменов Данияр Женысович - 
Зауыт басқармасының құрылысты ұй-
ымдастыру бөлімінің бастығы.  

Алғыс жариялансын:  

- Кенжеғали Баубек Абатұлы – МӨТ-
КӨ алау қондырғысының технологи-
ялық қондырғы операторы;

- Жантенов Ринат Анесович – МӨТ-
КӨ АТ-2 қондырғысының бастапқы 
айдау блогының басқару пультінің тех-
нологиялық қондырғы операторы   

- Капаров Ербол Мерекеевич – ХКӨ 
ТАМЭ өндіру технологиялық қонды-
рғысы операторы;   

- Аубекеров Берик Бауыржанович – 
ХКӨ каталитикалық риформинг, бен-
золды гидротазарту және сутектендіру 
қондырғысының риформинг, бензолды 
гидротазарту және сутектендіру блогы-
ның технологиялық қондырғы операто-
ры   - Ислямов Кайдар Абатович – ХКӨ 
каталитикалық риформинг  қондырғы-
сының (CCR) 100,200,300,400,500-сек-
циясының технологиялық қондырғы 
операторы   - Сарсенгалиев Ерлан Сар-
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сенгалиевич – ХКӨ каталитикалық риформинг  қондырғы-
сының (CCR) 100,200,300,400,500-секциясының технологи-
ялық сорғылар машинисі  

- Адилова Ляззат Чайхатовна – ГПӨ айналмалы сумен 
жабдықтау блогының аппаратшысы

- Мулдашев Чингис Муратович – ГПӨ БДГТ-2 құрамда-
стырылған қондырғысының технологиялық қондырғы опе-
раторы

- Сахауов Асылжан Жасуланович – ГПӨ БДГТ-2 құрамда-
стырылған қондырғысының нафтаны гидротазарту секция-
сының технологиялық қондырғы операторы   

- Орынғали Асылбек Серікұлы – ГПӨ СКГ олигомериза-
циялау, күкіртсіздендіру және ГФ қондырғысының басқару 
пультінің технологиялық қондырғы операторы 

- Сабыров Нұржан Шалхарұлы – ГПӨ СКГ олигомериза-
циялау, күкіртсіздендіру және ГФ қондырғысының басқару 
пультінің технологиялық қондырғы операторы  

- Қалиев Наурызбек Талғатұлы – ГПӨ БДГТ-2 құрамда-
стырылған қондырғысының нафтаны гидротазарту және 
жеңіл бензин фракцияларын изомеризациялау секциясының 
басқару пультінің технологиялық қондырғы операторы   

- Ахмеджанов Аслан Ахмеджанович – МТӨӨ каталити-
калық крекинг қондырғысының технологиялық компрессор-
лар машинисі

- Зинуллаұлы Асылхан  –  МТӨӨ каталитикалық крекинг 
қондырғысының 150-секциясының технологиялық қонды-
рғы операторы   

- Салихов Мадияр Батырбекович – МТӨӨ каталитикалық 
крекинг қондырғысының технологиялық сорғылар маши-
нисі

-  Умирзахов Данабек Сагинбекович – МТӨӨ каталитика-
лық крекинг қондырғысының 100-секциясының технологи-
ялық қондырғы операторы    

- Молдашев Ерлик Рахиевич – МТӨӨ каталитикалық кре-
кинг қондырғысының 200,250-секциясының технологиялық 
қондырғы операторы     

- Аланов Болат Муратович – МТӨӨ каталитикалық кре-
кинг технологиялық қондырғысы операторы    

- Амиргалиев Ерулан Сатесович – МӨжТ мұнайды ағызу 
және мұнай өнімдерін құю эстакадасының операторы

-  Бекиров Роман Алиевич – КжКӨ күкірт өндіру қонды-
рғысының күкіртті кристалдау және өлшеп орау блогының 
технологиялық қондырғы операторы     

- Буревский Олег Викторович – КжКӨ баяу кокстеу қон-
дырғысы реакторлық блогының технологиялық қондырғы 
операторы    

- Сембаев Урынбасар Амангельдиевич – КжКӨ күкірт 
өндіру қондырғысының  аминді регенерациялау блогының 
технологиялық қондырғы операторы   

- Габбасова Алтынай Сериковна – ЖжЭЭӨ химиялық 
зертхана инженері  

- Губченко Олеся Владимировна – «ЗОЛ» СО мұнай және 
мұнай өнімдері зертханасының химиялық талдау зертхана-
шысы

- Альмуханова Гульжан Ибрагимовна – «ЗОЛ» СО бақы-
лау зертханасының химиялық талдау зертханашысы 

- Шульга Елена Анатольевна – Зауыт басқармасының 
өндірісті дамыту бөлімінің ғылыми-техникалық ақпарат 
жөніндегі инженері   

- Рудаков Игорь Олегович - Зауыт басқармасының бас 
энергетик бөлімінің пайдалану жөніндегі инженері  

- Қосымбаева Дамира Асылбекқызы – Орталық аппарат-
тың еңбекті ұйымдастыру және еңбекке ақы төлеу бөлімінің 
маманы

- Кумарова Анар Тынышбековна – Орталық аппараттың 
бюджеттік және экономикалық жоспарлау бөлімінің эконо-
мисі.

Келесідей атақ берілсін:  

«Үздік өндіріс бастығы» 

- Федоров Александр Германович -  ЖжЭЭ өн-
дірісінің бастығы

«Үздік қондырғы бастығы»

- Бекешев Бауыржан Багитжанович - МӨТКӨ БДГТ 
құрамдастырылған қондырғысының бастығы

«Үздік өндіріс механигі»

- Омурбеков Дилявер Нариманович - МӨТКӨ БДГТ 
жетекші инженер-механигі 

«Үздік бөлім бастығы»

 - Сеиткалиев Арман Андиржанович -  Зауыт басқармасы-
ның оңтайлы жоспарлау бөлімінің бастығы.

ЕҢБЕГІҢЕЕҢБЕГІҢЕ
  КЕНЕЛЕРСІҢ!  КЕНЕЛЕРСІҢ!

-В соответствии с Правилами оплаты 
труда работников ТОО «АНПЗ», в честь 
профессионального праздника каждому работнику 
завода будет выплачена единовременная премия 
в размере 100 тысяч тенге. За исключением 
сотрудников, находящихся в отпусках по уходу 
за ребенком и проходящих испытательный срок 
(до 3-х месяцев) – они получат по 50 тысяч 
тенге. Отдельным работникам, имеющим 
действующие дисциплинарные взыскания, премия 
выплачиваться не будет.

А также руководством завода принято решение 
о выплате единовременной премии в размере 
100 тысяч тенге в преддверии Дня работников 
нефтегазового комплекса Республики Казахстан 
всем вакцинированным работникам ТОО «АНПЗ» 
(за исключением работников, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком и работников на 
испытательном сроке) за проявленную высокую 
сознательность, ответственную гражданскую 
позицию и достигнутый высокий уровень 
вакцинации. В список премированных войдут 
также лица, имеющие медицинский отвод и 
переболевшие коронавирусной инфекцией в 
течение последних трех месяцев.   

- Серик Бисешевич, если ли шанс получить 
вторую премию у невакцинированных 
работников? 

-  Да. Для этого они должны успеть привиться 
до 30 сентября 2021 года включительно. Деньги 
деньгами, но речь прежде всего идет о безопасности 

В первое воскресенье сентября коллектив Атыра-
уского НПЗ, как и вся многотысячная армия работ-
ников нефтегазовой отрасли отметит свой профес-
сиональный праздник. Помимо традиционного 
чествования лучших работников, заводчане получат 
праздничную денежную премию.  Кроме этого, будет 
выплачена премия за вакцинацию. Но ее получат не 
все.  Почему? Этот вопрос мы адресовали директору 
департамента управления персоналом и оплаты 
труда Серику Арыстану.  

Уважаемые заводчане, дорогие ветераны! 
Поздравляю вас с Днем работников нефтегазового комплекса 

Республики Казахстан!
Празднование профессионального праздника в этом году проходит под эгидой 

30-летия Независимости нашей республики. Суверенитет стал новой вехой развития 
в истории Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Наше предприятие 
прошло три этапа масштабной модернизации. В эксплуатацию введены новые 
комплексы, наша продукция сегодня соответствует евростандартам и пользуется 
спросом не только на отечественном, но и зарубежном топливном рынках.  Основа 
этих успехов – достойный труд всего коллектива АНПЗ.  

Забота о социальной стабильности каждого работника, создание ему безопасных 
условий труда являются главной задачей нашей профсоюзной организации. И мы 
со своей стороны прикладываем все усилия для ее выполнения. Действующий 
Коллективный договор является эффективным документом социального 
партнерства, защищающим права и интересы работников предприятия. Мы и 
впредь будем работать над улучшением качества жизни заводчан. 

Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия в семьях, 
удачи во всех жизненных начинаниях и дальнейших трудовых успехов!

      Председатель профсоюзной  Председатель профсоюзной 
     организации ТОО «АНПЗ»                                   Галимжан Амантурлин     организации ТОО «АНПЗ»                                   Галимжан Амантурлин

здоровья каждого из нас и общества в целом. 
И те работники, которые еще не привились, 
должны понять это. Ведь как свидетельствует 
официальная медицинская статистика, 
озвученная министром здравоохранения 
Казахстана Алексеем Цоем, основная доля 
заболевших и больных с тяжелым течением 
КВИ приходится на невакцинированное 
население. Так, удельный вес 
заболевших невакцинированных к числу 
зарегистрированных больных КВИ с 
1 февраля составил 97,5%, тогда как 
вакцинированных граждан заболело всего 
2,5%. Как видите, цифры сами говорят за 
себя.   

Кстати, среди невакцинированных есть те, 
кто ждет вакцину Hayat-Vax. Надо сказать, что 
поставок этой вакцины в Казахстан больше 
не будет. Лучше не терять время, а получить 
альтернативную вакцину. Насколько нам 
известно, во всех прививочных пунктах 
города Атырау сейчас кроме «СпутникаV» и 
QazVac, есть вакцина Vero Cell производства 
китайской компании Sinopharm.    

Вакцинация – это единственный 
действенный способ победить COVID-19. 
Создав коллективный иммунитет, мы 
быстрее вернемся к нормальному образу 
жизни. Поэтому призываю всех, кто не 
вакцинировался, как наших сотрудников, 
так и работников подрядных компаний, 
находящихся на территории завода, проявить 
сознательность и получить прививку. 

- Спасибо за ответы. 

Индира САТЫЛГАНОВА
Фото Данияра МУХАМБЕТОВА 
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Газет редакциясы жарнама 
материалдары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.
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Бақытжан Өтежанов еліміз тәуел-
сіздік алған жылдары кәсіпорынға 
транспорттық цехқа автокөлік жөндеу 
слесары болып қызметке тұрады. Кей-
ін 2011 жылы жөндеу механикалық 
цехына, сорғы компрессорлық тобына 
ауысады. Содан соң 2016 жылы ай-
налмалы сумен жабдықтау блогы ма-
шинисі қызметіне кірісіп, бір жылдан 
соң сол блоктың аға аппаратшысы бо-
лып тағайындалады. Ал, 2020 жылдан 
бастап, бүгінгі күнге дейін мұнайды 
тереңдетіп өңдеу өндірісінің сорғы 
қондырғыларының машинисі қыз-
метін атқаруда.

«Мен бала күнімнен еңбекке ерте 
араластым. Әкемнің берген тәр-
биесімен қара жұмыстан қашпай, 
маңдай теріммен табыс табуды алға 
қойдым. Сол жолда жүріп, 1991жылы 
зауытқа жұмысқа тұрдым. Міне, 30 
жыл кәсіпорынның дамуына үлесімді 
қосып келемін. Біздің қызметіміз ка-
талитикалық крекинг қондырғысы 
болғандықтан, жауапкершілігі жоға-
ры. Әр атқарған ісіміз ұқыптылық пен 
мұқияттылықты талап етеді», - дейді 
маман.

Ата –анасының бойына сіңірген ең-
бек сүйгіштік қасиеті Бақытжан Өте-
жановқа өмірлік ұстаным бола білген. 
Анасы бақилық болса да, әкеге деген 
құрметін көрсету мүмкіндігіне ие бо-
лып, әр жетістігіне балаша қуанып 
отыратын әкесінің барына шүкіршілік 
ететінін жзеткізді. Ата-анасы совет 
одағының еңбек сіңірген ардагері. 
Анасы шығармашылықпен айналы-
сып, кино саласына көп еңбек сіңір-
ген. Ата-ана құрсағынан екі бала та-
раған. Інісі Батырбек Өтежанов жеке 
шаруашылықпен айналысады.

Бүгінде екі атқа мінердің әкесі ата-
нып отырған кейіпкеріміз спорт сала-
сына көп уақытын бөлгендігін айтады. 

«Ең алғаш 1979 жылдары шахмат 
ойнауды бастадым, кейін күрес, бокс, 
баскетбол, хоккей, футбол, штанг кө-
теру сынды спорт түрлерінен өзімді 
сынап көрдім. Зауытта жүріп те фут-
бол ойындарына қатыстым. 15 жыл 
уақытымды жеңіл атлетикаға ар-
надым. Спорт шеберінің кандида-
ты атағына ие болдым. 6 жыл облыс 
чемпионы болдым. ҚазКСР 3-ші орын 
жүлдегері атандым. Түрлі жарыстарға 
қатысып, жүлделі орындарға ие бол-
дым», - деп еске алды.

Сол бұрынғы әдет бойынша қазір де 
екі сағат жүгіруге арнайтын спортшы-
ның 18 жасар үлкен ұлы Есенжан да 
күнделікті жүгіріп, шынығуды әдетке 
айналдырған. Кәсіби футболшы. Бү-
гінде ел қорғауға, әскери борышын 
өтеуге дайындық үстінде. Жасы енді 
ғана 10 ға толатын кіші ұлы Ермек 
арнайы орталықта білім алып, ем қа-
былдайды. Бүгінде адал қызметкер, 
отбасындағы үлгілі әке Бақытжан 
Өтежанов бос уақытын өз жанұясына  
арнайды. Өмірлік жары Динара банк 
саласының жоғарғы санатты қызмет-
кері. 

 Тағдырдың сан түрлі оқиғаларына 
тап болса да, спортта талай жетістік-
ке жеткен, қазірдің өзінде зауытта 
жастармен бірдей қызмет жасап, әр 
ісін адал атқаруға тырысатын маман-
дар бізде көп емес. Отбасының ұй-
ытқысы болып, тәуелсіздік жылдары 
зауытқа табан тіреп, отыз жылдан аса 
маңдай терімен кәсіпорынның өрле-
уіне ат салысқан еңбек адамының ал-
дағы мақсаты айқын, арманы асқақ. 
Ендігі кезекте сол жоспарларының 
жүзеге асуына тілек білдіреміз.

Арайлым АЙМУРАТҚЫЗЫ
Суретке түсірген 

Данияр МУХАМБЕТОВ

«АМӨЗ» ЖШС Бас директоры 
Арман Қайрденов меймандарды күтіп 
алып, зауыттың тыныс-тіршілігімен 
таныстырды.

 «Экология мәселесі – қазіргі таңда 
басты мәселе. Сонымен қатар әлемді 
жаулаған короновирус індетінің алдын 
алу  іс-шаралары да маңызды. АМӨЗ 
статистикасына сүйенсек, 80% зауыт 
қызметкерлері екпе салдырған. Бұл 
өте жақсы нәтиже. Себебі, екпе қазіргі 
таңдағы індеттен арылудың жалғыз 
жолы. Зауыттың жетістіктері мен  
жүзеге асып жатырған жобаларынан 

да хабардармын. Зауытқа тек жетістік 
тілеймін», - деді депутат өз кезегінде.

Кейін кәсіпорын басшысы, 
зауыт қызметкерлерімен бірлесіп, 
«TAZALYQ» жобасы іске асырылып 
жатырған «сасық сай» булану алқабына 
барып, жұмыс барысын көрсетті.

Қонақтар кәсіпорын қызметіне оң 
бағасын беріп, жұмыстарына сәттілік 
тіледі.

Арайлым ҚАБДЕШОВА
Суретке түсірген 

Райымбек ЖӘНІБЕКОВ

Автомобиль пенного тушения АПТ 
6,0-40 с монтажом на давальческом 
шасси КАМАЗ 43118-3027 оборудован 
пожарным насосом, емкостями для 
жидких огнетушащих веществ и 
предназначен для доставки к месту 
пожара пожарного расчета, пожарно-
технического вооружения и запаса 
пенообразователя. Мощность 
автомобиля - 6 тонн, с распыляемостью 
40 литров в секунду.

- Это уже второй пожарный 
автомобиль, приобретенный в рамках 
Стратегии развития на 2021-2025 
годы ПАСЧ-16 АО «Өрт сөндіруші» и 

укрепления материально- технической 
базы нашей части, - говорит начальник 
ПАСЧ 16 Саламат Кайров.  -Данная 
техника предназначена для тушения 
пожаров на высотных объектах. 

В показе нового пожарного 
транспорта, который состоялся на 
территории перед ПАСЧ-16 приняли 
участие руководство службы ПГБ, 
ГОиЧС завода, департамента 
противопожарной службы и аварийно-
спасательных формирований АО «Өрт 
сөндіруші» Игорь Крестьянов, а также 
руководство местного филиала. 

Руководство, коллектив ТОО «Атырауский НПЗ», профсоюзная организация 
и первичная организация партии Nur Otan выражают глубокие и искренние 
соболезнования заместителю председателя профсоюзной организации завода, 
председателю ППО Nur Otan Бакыт Отебалы, инженеру отдела баланса нефти 
и нефтепродуктов Утебалиевой Гаухар, технику по защите информации ОКБ 
Бауыржану Шарипу по поводу кончины супруга и отца 

Утебалиева Серика Шарифовича

Разделяем горечь невосполнимой утраты. 

ХАЛЫҚ ҚАЛАУЛЫЛАРЫ АМӨЗ-ДЕ
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Сәлімжан Нақпаев 

жұмыс сапарымен Атырау мұнай өңдеу зауытына келді. 
Делегация құрамында «Nur Otan» партиясы Атырау облыстық 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары Мейірім Қалауи, 
«Nur Otan» партиясы Атырау қалалық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Бейбіт Мырзағалиев болды.

БЕЗОПАСНОСТЬ
У ПОЖАРНЫХ – НОВАЯ ТЕХНИКА

Пожарная аварийно-спасательная часть 16, стоящая 
на страже противопожарной безопасности Атырауского 
нефтеперерабатывающего завода, пополнилась еще 
одной единицей пожарного автомобиля.

ЕҢБЕК АДАМЫ

ЗАУЫТҚА ТӘУЕЛСІЗДІКПЕН ҚАТАР 
КЕЛГЕН БАҚЫТЖАН ӨТЕЖАНОВ

Биыл ҚР Тәуелсіздік алғанына 
30 жыл толып отыр. Сұрапыл 
соғыс жылдарында зауыттың 
іргетасы қаланып, күні-бүгінге 
дейін Атырау қаласын ғана емес 
Республикамызды да қажетті мұнай 
өнімдерімен қамтамасыз етіп келеді. 
Еліміздегі ең ірі кәсіпорындардың 
қатарына кіретін АМӨЗ 
қызметкерлері де зауыттың дамуына 
зор үлестерін қосып, ыстығы мен 
суығына төзіп келеді. Солардың бірі 
мұнайды тереңдетіп өңдеу өндірісінің 
сорғы қондырғыларының машинисі 
Бақытжан Өтежанов.


