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Аталмыш жұмыстарға қондырғының елу екі 
қызметкері жұмылдырылып, жөндеу жұмыстарының 
сәтті әрі нәтижелі болуына ат салысты. Зауыт 
қызметкерлерінен бөлек «КАЗТУРБОРЕМОНТ» 
Сервистік орталығы» ЖШС, «IQS Engineering» ЖШС, 
«Мұнай реал экспресс» ЖШС мердігер мекемелері 
мен өзге де компаниялар ат салысты.

Жөндеуге 1 кран, 1 манипулятор және де 1 жүк 
тиегіш машиналар жұмылдырылды. 

Атап айтқанда: 5 дана бағандағы жылу 
алмастырғыштарды тазалау; 35 дана бақылау-
өлшеу аспаптарын тексеру және клапандарды 
автоматтандыру; сақтандыру клапандарын 

тексеру;айналмалы кері клапандарды тексеру; 
бақылау-өлшеу аспаптарын тексеру және деңгей 
өлшегіштерді автоматтандыру; диафрагмаларды 
тексеру; бекіту арматураларын тексеру; D-611 
тереңдетілген сыйымдылығын тазалау сынды 
жұмыстар атқарылып,

Электр қозғалтқыштарды айналдырылып, 5 дана 
электр қозғалтқыштары жөндеуден өтті. Сонымен 
қатар 2 дана ауамен салқындату аппараттары жөнделді. 
Және де болат сына ысырмалары ауыстырылып,ксилол 
желісі орнатылды. К-701, К-651компрессорларға 
техникалық қызмет көрсетілді. Н-651, Н-652, Н-701, 
Н-702, Н-601 пештері тазаланды.

Атырау мұнай өңдеу 
зауытының ароматикалық 
көмірсутектер өндірісінің 
Paramax қондырғысында 
11 мамыр айы мен 28 
маусым аралығында 
ағымдағы жөндеу 
жұмыстары сәтті 
аяқталды.
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ОБУЧЕНИЕ

1998 год 
• 5 октября ННК «Казахойл», 

ОАО «Атырауский НПЗ» и 
«Марубени Корпорейшн» 
подписали совместный протокол 
по дальнейшему сотрудничеству 
и завершению подготовки ТЭО 
проекта реконструкции АНПЗ.

• По итогам года АНПЗ 
переработал 2 712, 2 тысячи тонн 
нефти.

1999 год
• С середины года держателем 

контрольного пакета акций 
(86,7%) завода стало ЗАО «ННК 
«Казахойл», впоследствии АО 
«НК «КазМунайГаз». Владельцем 
доли - 99,17% является с 2005 года 
АО «КазМунайГаз – переработка и 
маркетинг». 

• 15 июля Постановлением 
Правительства РК № 981 
«О проекте реконструкции 
Атырауского НПЗ с целью 
улучшения экологической 
обстановки в атырауском регионе» 
ЗАО ННК «Казахойл» определен 
заказчиком проекта.

• По итогам года завод 
переработал 1 891, 9 тысяч тонн 
нефти.

2000 год
• 10 августа подписано 

Рамочное Соглашение на 
реконструкцию Атырауского 
НПЗ между ННК «Казахойл» 
и «Марубени Корпорейшн», в 
котором была закреплена новая 
стоимость проекта, и данным 
соглашением определены 

основные принципы реализации 
проекта.

• В октябре Правительство 
РК предоставило Японскому 
банку международного 
сотрудничества подтверждение о 
выдаче   государственной гарантии  
под проект реконструкции 
Атырауского НПЗ.

• Была построена первая 
установка производства 
технического азота мощностью 
600 куб/час. 

• По итогам года АНПЗ 
переработал 2 200, 0 тысяч тонн 
нефти.

2001 год
• 4 декабря был подписан 

контракт на реконструкцию 
Атырауского НПЗ на условиях 
«под ключ» с компанией 
«Марубени Корпорейшн» и 
компанией «JGC».

• 20 декабря было подписано 
кредитное соглашение с Японским 
банком международного 
сотрудничества.

• По итогам года АНПЗ 
переработал 2 197, 3 тысячи тонн 
нефти.

ТОО «AVC Group» и ТОО «АНПЗ» 
в долгосрочной перспективе решили 
принять участие в воспитании высо-
коквалифицированных специалистов 
в области автоматизации технологи-
ческих процессов, а также внедрении 
новых технологий и научных разра-
боток. В следствие такого решения 
был заключен договор о совместной 
организации ознакомительной и про-
изводственной практики на террито-
рии АНПЗ для студентов вузов РК на 
регулярной основе.

С 7 по 14 июля 2021года на АНПЗ 
уже прошли свою первую производ-
ственную практику студенты Казах-
станско-Британского технического 
университета.

Практикантов обеспечили всеми 
необходимыми средствами индиви-
дуальной защиты, специальной оде-
ждой для участия в производствен-
ных процессах и безопасного пребы-
вания на территории АНПЗ. Провели 
все необходимые инструктажи по 
технике безопасности и правилам 
нахождения на производственных 
участках.

Была организована экскурсия по 
заводу, в новый музей, и по итогам 
практики - встреча с руководством 
завода. Студентам рассказали о важ-
ном значении нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической отрасли для 
развития Казахстана, о вкладе АНПЗ 

в экономику государства и пригласи-
ли применять полученные в вузе зна-
ния непосредственно на заводе. 

Студенты, в свою очередь, побла-
годарили руководство предприятия 
за организацию практики, которая в 
их учебной жизни стала первой. 

К слову, в практику студентов на 
заводе вошли такие мероприятия 
как: ознакомление с АСУТП заво-
да, посещение Единой операторной; 
ознакомление с практическим при-

менением хроматографов для уста-
новки CCR. Ребята познакомились 
с технологией получения бензола; с 
оборудованием системы вибродиа-
гностики; с системами отбора, транс-
портировки, первичной и вторичной 
системами подготовки пробы, анали-
заторамии т.д.

Елена ЯСИНОВА,
Главный маркетолог 

AVC Group

Приказом генерального директора №223-к 
от 07.07.2021 года Дузбаев Бекжан Каирулы 
назначен Директором департамента 
экономики и финансов.

Б.К.Дузбаев родился 6 марта 1992 года. 
Образование: Лондонский Университет имени 
Роял Холлоуэй. Специальность: экономист.

Трудовая деятельность: Младший ассистент 
консультанта в департаменте корпоративных 
финансов, ТОО «Делойт ТСФ» (20.07.2011-
27.08.2011гг.); ассистент консультанта в 
департаменте корпоративных финансов, ТОО 
«Делойт ТСФ» (07.10.2013-18.08.2014гг.), 
ведущий консультант  направления «BI» 
5 категории, «KazTransCom» (02.09.2014-
13.03.2015гг.), аналитик инвестиционного 
департамента, АО «Холдинговая группа 
АЛМЭКС» (27.04.2015г.). Старший аналитик 
инвестиционного департамента (01.10.2016-
12.11.2018гг.); аналитик департамента 
управления активами, АО «КазМунайГаз» 
(12.11.2018г.); главный менеджер отдела 
управления операционной деятельностью 
департамента нефтепереработки (29.04.2019г.); 
главный специалист сектора дивестиций 
приватизаций управления приобретений 
и дивестиций Департамента по развитию 
бизнеса и дивестициям (01.07.2020-
31.03.2021гг.); начальник отдела корпоративного 
финансирования и инвестиций Департамента 
экономики и финансов ТОО «АНПЗ» 
(01.04.2021- 06.07.2021гг.).

Приказом 224-к от 07.07.2021 года 
Каналиев Багитжан Жумажанович назначен 
начальником отдела развития производства. 

Б.Ж.Каналиев родился 28 февраля 1988 года. 
Образование: Атырауский политехнический 
колледж; Атырауский институт нефти и газа; 
Специальность: техник-технолог. 

Трудовая деятельность: Оператор 5 разр. 
ТОО «Рауан» (с 20.02.2008-20.11.2009 гг.); 
машинист паровых котлов 5 разр. котельного 
цеха ТЭЦ ТОО «АНПЗ» (с 01.12.2009-01.07.2013 
гг.); специалист по пусконаладочным работам 
Департамента по техническому сопровождению 
проектов КПА и КГПН (с 01.07.2013-20.07.2015 
гг.); начальник смены Комплекса глубокой 
переработки нефти (с 20.07.2015-12.09.2017 гг.); 
инженер по системам энергоресурсов (ОЗХ) 
Технического отдела КГПН (с 12.09.2017-
02.05.2018 гг.); начальник водоблока, БОВ-1 и 
БОВ-2 - объекты водоснабжения и водоотведения 
(с 02.05.2018-27.07.2018 гг.); ведущий инженер-
технолог Департамента по производству, 
производственный отдел (с 27.07.2018-
01.08.2018 гг.); ведущий инженер Департамента 
по производству, производственно-технический 
отдел (с 01.08.2018-26.08.2019 гг.); заместитель 
начальника отдела развития производства (с 
26.08.2019-06.07.2021 гг.).

ПУТЬ СУВЕРЕНИТЕТА

СТУДЕНТЫ ВОСХИТИЛИСЬ МАСШТАБАМИ АНПЗ
Нефтегазовый сектор, как правило, первым внедряет в производство передовые 
технологические и инженерные решения. Основная его задача на сегодняшний 
день – цифровизация и автоматизация всех производственных процессов. Эта 
тенденция вызывает острую нехватку местных квалифицированных кадров в 
данном направлении.

(Продолжение. Начало в предыдущих номерах)

КАДРОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ



3

«НОВАТОР» №14 23 ШІЛДЕ 2021 ЖЫЛ

«Шатасып зауытқа келдім де, ақы-
ры келіп тұрғаннан кейін құжатта-
рымды тапсырып кетейін деген ойда 
болдым. Сол күні мен жұмысқа қа-
былданып, күні бүгінге дейін зауыт-
та қызмет еттім. Ұжымға бірден үй-
реніп, жұмысымды ұқыпты жасауға 
тырыстым. Шәкірттеріме де дәл осы 
қағиданы ұқтыруға тырыстым», - дей-
ді маман.

Осы жылдар арасында түрлі лау-
азымды орындарда қызмет жасаған. 
Әр отырған орнында ерекше жолын 
қалдырып, шәкірттер тәрбиелеген. 
Өзі қызметтің қыр-сырын үйреткен 
мамандар қазіргі таңда жоғары лауа-
зымдарда қызмет атқаруда.

«Жас маман жұмысқа келген кезде 
бірден байқауға болады. Ынтасынан, 
қабілетінен. Бақылап, қарап, оған 
үйрету арқылы жақсы маман шыға-
руға болады. Шәкірттеріме жұмысын 
жақсы көруді, бар ынтасын қызметіне 
бөлуді үйретуге тырыстым. Мен де 
кезіндегі Зекеш Джетмеков, Фазыл 
Мухамбетов, Василий Макаров, Жол-
дас Есқараев, Ахметжан Иманғалиев, 
Рысбай Ермышев сынды ұстаздардың 
шәкіртімін. Олардың алдында басым-
ды иемін», - деп жауап берді кейіп-
керіміз.

Ұзақ жылдар бойы зауытта алғаш 
бой көтерген қондырғыларда қызмет 
еткен Құсайын Орынбасаров өзің жіті 
меңгеріп, біліп жасаған жұмыстың 
қиындығы жоқ екенін айтады.

«Біз алғаш қондырғыда жұмыс 
жасағанда барлығы қолмен жаса-
лынатын. Қазір барлығы автоматтан-
дырылған. Ынтасы бар маманға қыз-
мет жасау қиынға соқпайды. Қазіргі 
жастар да білімді. Көп нәрсені білуге 
деген ниеттері жоғары», - деп нақты-
лады.

Бүгінде зауытта Урымбасаровтар 
династиясы қызмет атқаруда.  Кезін-
дегі жағымды қателіктен басталған 
зауыттағы оқиғаны балалары жалға-
стырып келеді. 

Ал, үйдегі түтінін түтетіп отырған 
жары Асима Исмағамбетова екеуі екі 
ұл екі қызды тәрбиелеп, оннан аса 
немере-жиендердің ата-әжесіне ай-
налған. Кейіпкеріміз қызметте де , 
отбасында да жетістікке жетуде жары 
Асиманың қолдауы ерекше екендігін 
айтады.

«Жан-жолдасым Асимаға алғы-
сым шексіз. Жұмыс барысымен күн-
діз де түнде де қызметке бару керек 
болғанда киімімді реттеп, тамағым-
ды әзірлеп, артық сұрақ қоймастан, 
қолдауын білдіретін. Балалардың 
тәрбиесі мен керек-жарақтарына да 
араласқан емеспін. Барлығын құдай 
қосқан қосағым реттеп отыратын. 
Менің жетістікке жетудегі бірден – 
бір қолдаушым десем де болады», - 
деп аяқтады сөзін.

Әр ақылды жанның артында- 
ақылды әйел тұрады демекші, кейіп-
керіміздің әрбір қуанышына қуанып, 
қиын шақтарында қолдауын аямаған.

Міне, қазіргі таңда  денсаулығына 
байланысты зейнеткерлікке шығуға 
мәжбүр болған Құсайын Урымбаса-
ров Бас директордың бөлмесінің те-
резесінен АТ-2 қондырғысын көріп, 
толқығанын айтады. Қимастықпен 
еңбегі сіңген демалысына аттанды. 
Құсайын Мауысұлына АМӨЗ ұжымы 

Человек славен трудом своим. И это в точности сказано о рабочем пути 
К.Урымбасарова. 40 лет своей биографии он посвятил заводу. От оператора 
технологической установки цеха №1 он прошел все ступени карьерного роста: 

был начальником установки ЭЛОУ-
АТ-2, заместителем начальника цеха 
№1, начальником цеха №8, начальником 
производства ТНиВ, заместителем 
начальника ППНГО и начальником 
ППНГО. Руководил профсоюзной 
организацией ТОО «АНПЗ».Своим 
самоотверженным трудом и 
преданностью нефтепереработке Кусаин 
Мауисович заслужил глубокое уважение 
и большой авторитет среди коллег. 
Как наставник он воспитал достойных 
специалистов, ряд из которыхзанимают 
сегодня руководящие должности на заводе. 

В знак признательности и в память о заводе 
К.Урымбасарову вручилиименные часы 
и памятный сувенир.

Теплые пожелания высказали 
также первый заместитель генерального 
директора по производству – главный 
инженер Р. Жангабылов, управляющий 
директор по товарному производству и 
внутренней логистике О.Самаркин и 
начальник ППНГО А.Ермышев.

Сам Кусаин Урымбасаров, выражая 
благодарность за оказанные почести, не 

стал скрывать своих волнительных эмоций: «Раньше, когда наши старшие коллеги 
уходили на пенсию, бывало, некоторые из них пускали слезу. Я тогда не понимал 
их, а сегодня сам испытываю такое состояние. К сожалению, по состоянию 
здоровья я ухожу на пенсию на год раньше положенного срока. Но я счастлив, 
что работал на АНПЗ, трудился в таком дружном и передовом коллективе. 
Желаю, чтобы наше предприятие всегда было лидером своей отрасли». 

Экологиялық ахуалдың жақсаруына зор үлесін қосып жүрген Атырау мұнай өңдеу зауыты 
бүгінде зауыт аумағынан бөлек қала тұрғындарының тазалықты сақтауына жәрдемдесіп 
келеді. 2020 жылы Талдыкөл ауылында сенбілік ұйымдастырылып, өте көп көлемде қоқыс 
жинақталған болатын. Осы орайда кәсіпорын басшылығы аталмыш мәселені оң жағынан 
шешуге кірісіп, «Taza Meken» жобасы аясында қоқыс жинауға арналған орын дайындады.

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ – 
С ПОЧЕТОМ!    
Руководящий состав АНПЗ с почетом проводил на 
досрочную пенсию по состоянию здоровья старшего 
операционного координатора ППНГО Кусаина 
Урымбасарова. 

ЕҢБЕК АДАМЫ

ӨМІРІН ЗАУЫТҚА АРНАҒАН ЖАН
Құсайын Урымбасаров 1959 жылы Атырау қаласында 
қарапайым отбасында дүниеге келеді.  Ең алдымен техник-
механик мамандығын игеріп, үлкен өмірге аяқ басады. Сол 
кездегі ескі сауда орындарынан шатасып бір автобусқа 
мініп, ол көлік Атырау мұнай өңдеу зауытына алып келеді. 
Сол кезден бері қырық жылдан аса кәсіпорынның беделді 
қызметкеріне айналған.

АУЫЛҒА КӨМЕК

ТАЗА  - ТАЛДЫКӨЛ!

атынан барлық ізгілік пен денсаулық 
тілейміз. 

Арайлым ҚАБДЕШОВА
Суретке түсірген 

Райымбек ЖӘНІБЕКОВ 

«Өткен жылы сенбілік кезінде 
жағдайдың мүшкіл екендігіне көз 
жеткізген соң, Талдыкөл ауылында 8 
кубтық 3 қоқыс жәшігін орнату жұмы-
стары жүргізілді. Зауыт қызметкерлері 
мен АйZA-Сервис және Казтурборе-
монт сынды мердігер мекемелердің 
көмегімен игі іс іске асып отыр», - дей-
ді әкімшілік бөлімі бастығының орын-
басары Асылбек Орынбаев.

Ауылдың тазалығының едәуір 
жақсарғандығын округ әкімі мен де-
малушы тұрғындар да дәлелдеп оты-
рғандай. 

«Атырау мұнай өңдеу зауытының 
басшылығының бастамасымен ауылы-
мыздың демалатын тоғайларында қат-
ты тұрмыстық қалдықтар тастайтын 

орын әзірленіп, тазалығы қолға алынған бола-
тын. Қазір де апта сайын тексеріліп, тоғайдың 
тазалығы өте жоғары деңгейде екендігіне көз 
жеткізіп отырмыз», - деп Бейбарыс ауылдық 
округінің әкімі Марат Сәрсенғалиев алғысын 
білдірсе, ауыл тұрғындары да қуаныштарын 
жарыса жеткізіп жатты. 

Сонымен қатар, қоқыс жәшіктерінің қасы-
на адамдарға тазалықты сақтау тұрғысынан ой 
салар қанатты сөздер жазылған баннерлер қон-
дырылған.

Арайлым ҚАБДЕШОВА 
Суретке түсірген Райымбек ЖӘНІБЕКОВ

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

МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

ЕЛДІ ЕЛЕҢДЕТКЕН ЕКПЕ

Бақытжамал Қайырқызы, 
Коронавирусқа қарсы вакцинаны 
кімдер ала алады?

«Қазіргі таңда Атырау облысы 
қызыл аймақта екендігін ескере 
отырып, екпеге қарсы реакциялары 
бар жандардан басқаларына екпе 
салдыруды ұсынамын. Себебі, 
аталмыш ауруды жеңіп, бұрынғы 
өмірге қайта оралудың жолы- 
Вакцина! Сол себептен де созылмалы 
ауруға шалдықпаған жандардың 
барлығы дəрігерлік тексерістен кейін 
екпе салдыра берсе болады».

Адамда коронавирустық 
вакцинаға аллергиялық 
реакцияның болуы мүмкін бе?

«Медицина қызметкерлері кез-
келген вакцинаны салмас бұрын 
адамның аллергиясы бар-жоғын 
анықтайды. Егер ауыр аллергиялық 

В целях проведения акции 
«Дорога в школу» для 
формирования списка выплаты 
единовременной материальной 
помощи на приобретение  
школьных принадлежностей 
работникам, имеющим детей 
школьного возраста необходимо 
предоставить справку 
подтверждающую факт обучения в 
общеобразовательном учреждении 
и передать ответственному лицу 
структурного подразделения.  

ауру болса, адамға вакцина салу 
медициналық тұрғыдан бас 
тартылады. Бұл ретте, аллергиялық 
реакцияны болжау мүмкін емес, 
себебі əрбір адамның организмі əр-
түрлі. Уақтылы ден қою үшін адам 
вакцинация алғаннан кейін алғашқы 30 
минут ішінде медициналық мекеменің 
қабырғасында дəрігердің бақылауында 
болуы керек». 

Вакцина кімдер үшін қауіпті?
«Вакцина қазіргі таңда жүкті 

жəне бала емізетін  əйелдерге, 
сонымен қатар кез-келген екпеге 
аллергиялық реакциясы бар адамдарға 
салынбайды. Ал, қалған жандарға 
дəрігерлік кеңестен соң екпе 
қабылдауға толықтай мүмкіндік бар».

Covid-19-бен ауырған 
адамдардың екпе салдырмауына 
болады ма?

«Бұрын соңды дертке шалдыққан 
жандарға да вакцина алған жөн. 
Сирек болса да, Covid-19-бен ауырып 
шыққан науқастар вирусты қайтадан 
жұқтыруы мүмкін, себебі олардың 
ағзасында табиғи антиденелер 
деңгейі уақыт өте келе төмендейді. 
Сондықтан вакцина күшті əрі 

ұзаққа созылатын иммунитет 
қалыптастыруға көмектеседі».

Жүкті əйелдер үшін вакцина 
қауіпсіз бе?

«Вакцина əлі жүкті əйелдерге 
арналып сыналған жоқ. Бұл жүкті 
əйелге немесе оның ішіндегі баласына 
зиян келтіреді деп айтуға биологиялық 
негіз жоқ. Егер жүкті əйел Covid-19 
вакцинасын алуы керек топқа кірсе, 
онда оның екпе жасатуға таңдауы 
бар жəне ол дəрігермен ақылдаса 
отырып, дұрыс шешім қабылдай 
алады. Тек екпе алдында жүктілікті 
анықтайтын тест тапсырып келсе 
болғаны».

Ал, жүктілікті жоспарлап жүрген 
жандарға екпенің қандай да бір 
кері əсері бар ма? Жəне де вакцина 
бедеулікке əкеледі деген ақпарат 
қаншалықты рас?

«Вакцинаның плацентаға 
зиян келтіріп, əйелдер бедеулігін 
тудырады деген жалған ақпарат. 
Егер сол жаңалықта айтылғанның 
бəрі рас болса, онда мұндай жағдай 
Covid-19 кезінде де қайталанушы еді. 
Сондай-ақ қазір аурудың бедеулікпен 
немесе түсікпен байланысы бар 
екенін растайтын еш дəлел жоқ. 

Екпені қабылдаған соң 2 айдан 
соң жүктілікті жоспарлай беруге 
болады»

Қазір ресейлік, қазақстандық 
жəне арабтар өндірген қытайлық 
вакцинаны салдыруға болады. 
Осылардың қайсысы тиімдірек? 
Қандай кеңес берер едіңіз?

«Әр препараттың өзінің 
артықшылығы-кемшілігі болады. 
Бірақ өз тәжірибеме сүйеніп 
айтар болсам, «Hayat-Vax» пен 
«КоронаVac» вакциналары жеңіл 
өтетінін көріп жүрміз. Өйткені бұл 
екеуінің жасалу технологиясы бірдей, 
белсенділігін жоғалтқан вирустың 
өзі пайдаланылады. Ал  ресейлік 
«Спутник V» препараты генді-
инженерлік технологиямен жасалған. 
Сонымен қатар ресейлік екпе 5 адамға 
бөліп салынса, «Hayat-Vax» пен 
«КоронаVac» әр адамға бөлек дозамен 
әзірленуімен ыңғайлы болып келеді».

Бақытжамал Қайырқызы сізге 
көп-көп рахмет!

Сұхбаттасқан 
Арайлым ҚАБДЕШОВА

2019 жылы елді жаулаған ауыр індет коронавирус инфекциясының бүгінгі 
таңдағы басты шешімі, шығар жолы ол – екпе алу. Мамандар да екпені уақытында 
алу қажеттігін айтып, дабыл қағуда. Дегенменде адамдардың ойында сан сауал 
самсап тұр. Сол себептен біз Медикер-Жайық медициналық орталығының емдеу 
ісі жөніндегі орынбасары Бақытжамал Иманалиевамен көкейдегі маңызды деген 
сұрақтардың шешімін табуға тырыстық.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!!! ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения о положительном решении 
вопроса по частичному возмещению стоимости летнего 
отдыха детей работников ТОО «АНПЗ» в лагерях г.Атырау 
и Атырауской области, соответствующих всем санитарно-
эпидемиологическим требованиям.

Для этих целей ТОО «АНПЗ» изыскал денежные средства в 
сумме 10 млн. тенге для детей работников завода.

Всем работникам ТОО «АНПЗ», чьи дети отдыхали и отдыхают 
в детских летних лагерях сдать подтверждающие документы 
(договор об оказании услуг, фискальный чек об оплате, счет-
фактура и акт выполненных (оказанных) услуг по форме Р-1)  
до 10 августа 2021 г. председателям цеховых комитетов ТОО 
«АНПЗ»:

- П и ТН - Сегизбаева Р.Ш.
- ПТ и ЭЭ - Алекешова А.К.
- ПАУ- Кенжегалиева Ф.Т.
- Заводоуправление/Центральный аппарат – Калентьева Т.А.
- ПК и С - Кабанкина Н.К.
- ПГПН - Бисенов Б.К.
- ИЦ «ЦЗЛ» - Хасанова Р.Т.
- ППНГО – Нәсен Ж.С.

По возникающим вопросам обращаться к Шапабаевой С.С.-
ответственному лицу от Профкома за организацию детского 

летнего отдыха работников ТОО «АНПЗ».  
(раб. 258-075, сот.87014585631)

Руководителям структурных подразделений необходимо 
назначить ответственное лицо за сбор и передачу оригиналов 
справок специалисту отдела управления персоналом 
Тажгалиевой Н.Б. 

Работникам заводоуправления и центрального аппарата копии 
справок необходимо отправлять на Лотус или электронную почту 

Тажгалиевой Н.Б. n.tazhgaliyeva@anpz.kz  .

Срок сдачи справок до 30 июля 2021 года.


