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ӨНдІРІС

Аталмыш өнім паспорттаудан және сертификаттаудан өтіп, 2018 жылы 
желтоқсан айында Атырау мұнай өңдеу зауыты үлкен мұнайхимияның 
бастауы – параксилол өнімін өндіруді бастаған болатын. 

Қазіргі таңда өткен жылмен салыстырғанда параксилол өте жоғары 
көрсеткіштерге ие болып отыр. 2019 жылы 47,4 мың тонна параксилол 
өндірілсе, 2020 жыл басталғалы бері 104,4 мың тонна өнім экспортқа 
жөнелтілді. Яғни, бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 57 мың тоннаға 
артық.

Параксилол басқа мұнай – химия өнімімен-бензолмен қатар хош иісті 
көмірсутектерді өндіру кешенінің өнімі болып табылады (КПА). Бұл 
кешен ыңғайлы жұмыс кестесі бар және екі нұсқада, яғни отын және 
мұнайхимиялық бағыттарда жұмыс жасай алатын кешен болып табылады.

КПА өндірістік қуаты – 133 мың тонна бензол және 496 мың тонна 
параксилол.

Өнеркәсіптік өндіріс пен жоғарғы тазалықтағы, құнды мұнайхимиялық 
шикізат параксилол өнімі өндірісін жалғастыратын болады. Ол машина 
жасау, химия және медицина өнеркәсібінде, аспап жасауда, тұрмыстық 
техника өндірісінде қолданылады.

Суреттер Д.МҰхаМбетовтІКІ

параКсилол ӨніМі 
Жоғары КӨрсетКіШтерГе ие БолДы
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ОхРАНА ТРудА

мАңызы бАР

Виктор Константинов,
старший оператор КУГБД:  
«Соблюдение техники безопасности на рабочем ме-

сте – это одно из главных требований, которое мы неу-
коснительно должны выполнять.  И подобная виктори-
на дает возможность проверить свои знания. Я сегодня 
выиграл суперприз, и это отличный результат». 

Анастасия Насенкова, 
лаборант ЦЗЛ: 
«Очень здорово, что проводятся такие викторины. 

Это очередная мотивация нашего труда, чтобы мы 
стремились знать больше и лучше. Вопросы очень инте-
ресные и разные. Наша безопасность – в наших руках, 
это должен понимать каждый заводчанин». 

Быть в Безопасности
служба безопасности и охраны труда  департамента от, ос и Гз  тоо «анпз»  провела  викторину, посвященную 

всемирному дню охраны труда. интеллектуальная игра, организованная в рамках проекта «аман» и под эгидой 
общереспубликанской акции «Біз біргеміз», была проведена во всех производственных подразделениях завода. 

Главной целью проведения  ме-
роприятия  стало повышение уровня 
культуры безопасности на производ-
стве и проверка персонала на знание 
правил ТБ и ОТ. Необходимо отме-
тить, что вопросы викторины были 
составлены с учетом нынешней си-
туации, связанной с пандемией ко-
ронавирусной инфекции. Помимо 
знаний правил техники безопасности 
и охраны труда, работники произ-
водств продемонстрировали и хоро-
шую осведомленность о COVID-19 
и его профилактике. Победители 
были награждены специальными 
призами. Ряд заводчан удостоились 
поощрительных призов. Также были 
разыграны и суперпризы - рюкза-
ки-пикники на 4 персоны. Их  об-
ладателями  стали  старший опера-
тор КУГБД Виктор Константинов 
и старший оператор УЗК ПКиС 
Михаил Веселов,  правильно отве-
тившие на пять вопросов викторины.

Алибек Мугауов, 
оператор установки
каталитического крекинга: 
«Я   ответил на все три вопроса и 

стал победителем викторины. Хотя 
эта была как игра,  но я чувствовал 
себя как на экзамене. Вопросы были  
по технике безопасности,  и нуж-
но было дать правильные ответы. 
Получил в подарок рюкзак, но самое 
важное – еще раз убедился, что знаю 
правила ТБ, и  в случае возникновения 
нештатной ситуации не растеря-
юсь».

2020 жылдың  24 сәуір айында «Техника-
лық газды түйіршіктелген күкірт. Техникалық 
газ күкірті пастилденген» ПСТРК 18-2014 
ұлттық стандартының мерзімі өтіп кеткен бо-
латын. Бұл дегеніміз Республика аумағында 
магистральдық мұнай өнімдері құбырлары 
арқылы тасымалдау, қабылдау, сақтау, жібе-
ру, сондай-ақ тасымалдау кезіндегі мұнай 
және мұнай өнімдерінің табиғи кему норма-
лары дегенді білдіреді. Аталмыш стандарт 
біздің кәсіпорынмен қатар «ТШО» ЖШС 
және «НКОК N.B.» компаниялардың қолда-
нысында бар.  ҚР СТ 18-2014 ұлттық стан-
дарттар санатына ауыстыру процедурасының 
аяқталуы жоғарыда көрсетілген мерзімнен 
бірнеше кеш күтілуіне байланысты, өнім өн-
дірісін тоқтатуды болдырмау үшін СТ ЖШС 
40319154-65-2020 «техникалық газ түйіршік-
телген күкірт» стандарты қолданысқа енгізіл-
ді.

ЖШС СТ 40319154-65-2020 «техникалық 
газды түйіршіктелген күкірт» іске қосылуы-
на байланысты «Ұлттық аккредиттеу орта-
лығы» ЖШС «Орталық зауыт зертханасының 
аккредиттеу саласын өзектендіру жүргізілді. 
Қазіргі уақытта өнімнің ұйымның енгізілген 
стандартының талаптарына сәйкестігін сер-
тификаттау рәсімі жүргізілуде.

елеулі оқиғалар

Қаңтар айында сынақ орталығы ұжымы, 
«ИнформТЭК» ЖК және техникалық 
бөліммен бірлесіп орындаған «орталық 
зауыттық зертхана» сынақ орталығын қайта 
аккредиттеу бойынша кәсіпорын үшін аса 
маңызды үлкен жұмыс көлемі аяқталды. 
Көрсетілген жұмыстарды жүргізуге өтінім 
ҚР техникалық реттеу жүйесінің уәкілетті 
органына – «Ұлттық сараптама орталығы» 
ЖШС  басқарушы заңнамалық ережелерге 
сәйкес 2019 жылдың сәуірінде берілді. 
Тексерулердің барлық қажетті сатыларын 
жүргізгеннен кейін: құжаттарды сараптау, 
нормативтік және материалдық базаның, 
персоналдың – тәжірибе мен біліктіліктің жай-
күйін тексеру, бақылаудағы сынамалар және 
алқада органның аттестаттау комиссиясының 
жұмыс нәтижелерін қарай отырып, Ұлттық 
сараптама орталығының №KZ T.06.0607 
бұйрығымен, 2025 жылғы 17 қаңтарға дейін 
қолданылу мерзімімен ,аккредиттеу саласына 
сәйкес өнімді сынақтан өткізу құқығына 
Атырау МӨЗ орталық зауыт зертханасына 
аккредиттеу аттестатын беру туралы шешім 
шығарылды.

Сертификаттау процедуралары 
жүргізілді және өнімді экспортқа жөнелту 
құқығын беретін келесі өнімге сәйкестік 

сертификаттары алынды:
- 100, 0,50% отындық мазут, 42оС малозольді,     

ГОСТ 10585-2013 бойынша;
- автокөлік жанармайы АИ-92-К5 ТУ 

38.001165-2014 бойынша; 
- жоғары сұрыпты бензол   СТ ТОО 40319154-

47-2015 бойынша;
- тұрмыстық пеш отыны ТУ 38.101656-2012 

бойынша;
- ДТ-Л-К5 дизель отыны ГОСТ 32511-2013 

бойынша;
- ДТ-Л-К5 дизель отыны (ДЛЭЧ-0,001-40 

экологиялық таза) ТУ 38.1011348-2003 бойынша;
- 100, 1,00% отындық мазут, 42оС малозольді, 

ГОСТ 10585-2013бойынша;
- вакуумдық газойль ТУ 38.10113304-2004 

бойынша.
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от БлаГоДарныХ потоМКов 

бІлІм

 Платформа 4 құралдан тұрады:
1. Қашықтықтан оқыту порталы
2. Электрондық курстар мен тесттердің конструкторы
3. Мобильді қосымша
4. Қызметкердің электрондық паспорты
Ispring  оқыту енді оқу сыныптарымен шектелмейді. Қызметкерлер кез 

келген құрылғылардан: ноутбуктер, планшеттер мен ұялы телефондардан 
курстар аша алады. Ал iOS және Android қосымшалары үшін курстар тіпті 
интернетсіз де үйренуге жағдай жасалған. Қызметкерлер курстардан өтеді, 
тесттерді тапсырады және өткен материалды кез келген ыңғайлы уақытта, 
яғни: үйде, жолда, дәмханада немесе жұмыста үзіліс кезінде қайталай алады.

Осы тұста төтенше жағдай кезінде келесідей онлайн оқыту өткізілді. Олар: 
өрт техникалық минимумын оқыту бойынша мұнайды тереңдетіп өңдеу 
өндірісінен 9 адам , өнеркәсіптік қауіпсіздікті оқытуды барлық бөлімшелерден 
131 адам, метанолмен жұмыс бойынша оқытуды орталық зауыт зертханасы 
мен ароматикалық көмірсутектер өндірісінен 165 адам, өндірістік лифттерді 
пайдалану жөніндегі оқуды орталық зауыт зертханасы мен күкірт және кокс 
өндірісінен 130 адам меңгерді. Онлайн оқыту үшін порталдың логині мен құпия 
сөзі беріледі. Оқыту және білімін тексеру үшін  3 күн уақыт тағайындалады. 
Егер сәтті тапсырса оқыту орталығы хабар беріп, протокол мен куәлік сынды 
растайтын құжаттар табысталады.

Сонымен қатар ҚР еңбек заңнамасындағы соңғы өзгерістерді ескере 
отырып, «2020 жылғы  өзгерістер мен толықтырулар» тақырыбында вебинар 
өткізіліп, қызметкерлерді басқару бөлімінің 3 қызметкері сертификаттарға ие 
болды.

Организаторы акции в лице  за-
местителя председателя заводского 
профсоюзного комитета, председате-
ля ППО «Нур Отан» Б.Отебалы,   за-
местителя начальника отдела управ-
ления персоналом М.Есполовой, 
председателя женсовета С.Шапабае-
вой и председателя совета молодых 
специалистов Б.Дуйсенгула  посети-
ли дома некоторых из указанных лиц 
и  вручили им денежные суммы и 
продуктовые наборы. 

Валентине Львовне Коноплевой  
в феврале этого года исполнилось 
97 лет.  Она служила в радиолока-
торной роте и прошла всю Великую 
Отечественную войну. После взятия 
Берлина была направлена на Даль-
невосточный фронт. В мирное время 
более 30 лет проработала в  цехе №2.   
Бакыт Отебалы   от имени генераль-
ного директора  Ш.Данбай  поздра-
вила  Валентину Львовну с юбилеем 
Победы, пожелала ей крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни. 

Нелли Васильевна Вербицкая 
- вдова участника Великой Отече-
ственной войны, бывшего главного 
инженера завода  С. Петросяна выра-
зила огромную благодарность руко-
водству АНПЗ за постоянную заботу 
и внимание. 

Не смогла скрыть слез благодар-
ности, получив подарок от завода   и  

в честь  75-летия великой победы атырауский нефтеперерабатывающий завод  провел  традиционную  акцию 
«Благодарные потомки», в ходе которой были оказаны почести единственной оставшейся в живых участнику 
великой отечественной войны, ветерану завода валентине Коноплевой, а также 4 вдовам ветеранов войны, 
работавших на заводе, 29 труженикам тыла, 10 воинам-афганцам, 2 ликвидаторам аварии на Чернобыльской аЭс и 
3   лицам, отслужившим в зоне особого риска.  

Мухлиса Куангалиева-вдова ветера-
на Великой Отечественной войны 
Салима Куангалиева, работавшего в 
цехе №2. 

Фаина Георгиевна Портнова-вдо-
ва инвалида Великой Отечественной 
войны Зота Портнова. В 1946 году 
они вместе начали работать на заво-
де №441. И хотя, спустя небольшое 
время Фаина Георгиевна перевелась 
в другую организацию, внимание со 
стороны завода она чувствует до сих 
пор. 

В связи с карантином остальным 
участникам акции денежная сумма  
перечислена на личный счет.

Индира САТЫЛГАНОВА

қаШықтықтан оқытуДыҢ ЖаҢа ЖҮЙесі
атырау мұнай өңдеу зауытында «Білім» жобасы іске қосылғандығы белгілі. «Білім» жобасы персоналды іріктеу, 

оқыту, даярлау және дамыту бойынша 13 бағытты қамтиды. аталмыш жобаны іске асыру шеңберінде жаңадан 
қабылданған қызметкерлерге арналған бейімдеу бағдарламасын жетілдіру және өндірістік-техникалық оқыту, 
оффлайн оқытудан онлайн-оқуға көшу мақсатында қызметкерлерді  тиімді оқыту үшін әр қызметкер бойынша 
талдау жүргізу мүмкіндіктері бар  iSpring платформасы сатып алынды.

В.Коноплева М.Куангалиева

Ф.Портнова Н.Вербицкая
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Газет редакциясы жарнама 
материалдары мен хабарландырулар, 
құттықтаулар және көңіл айту 
мазмұнына жауап бермейді.

Она пишет стихи. Однако 
Светлана считает это занятие 
своим  хобби, нежели творчеством. 
- Мой папа сочинял стихи, а я сама 
начала стихотворствовать еще в 
школе. Строчки могут появиться 
спонтанно, в любое время, иногда 
сажусь и рифмую. Часто бывает так, 
что знаю,  каким будет окончание 
стиха, и я сочиняю только начало, - 
рассказывает Светлана. - Тематика 
стихов разная: о жизни, природе. 
Иногда печатаюсь на сайте stihi.ru,  
где я официально зарегистрирована   
под своей фамилией.  

Светлана Слоина - представитель 
заводской семейной династии. 
Дед Петр Чередниченко  после 

возвращения с фронта принял  участие в строительстве завода №441, работал 
в пожарно-насосной цеха №8. Бабушка Зинаида  Чередниченко работала на 
заводском стадионе.  Мама Александра Чередниченко была  кладовщицей 
РМЦ, папа Виктор Слоин – слесарем насосного оборудования РМЦ. Свекровь 
Светланы Татьяна Светлосанова работала начальником смены ПТиЭЭ, а тетя 
Ольга Чередниченко – техническим работником.

Предлагаем вашему вниманию стихотворение Светланы Слоиной,  которое 
она  посвятила своему деду Петру Прохоровичу Чередниченко, воевавшему на 
фронте.   

КО ДНЮ ПОБЕДЫ 

Посвящаются стихи в память о погибших,
На Великой на войне головы сложивших,
Защищавших нас с тобой, жертвуя собою,
Возвративших край родной к миру и покою.
Их ведь тысячи легли в схватках, в море, в поле,
Чтобы люди всей земли жили в мире воли.
След оставивший война пусть напоминает
О погибших именах в памяти не тает.
Мы, живущие сейчас, в мире быстротечном
Низко кланяемся Вам, благодарны вечно! Жақында ғана құрылса да, көп 

жандарға қол ұшын созып үлгер-
ген Атыраулық жастардан құралған 
«Жомарт жан Атырау» қайырым-
дылық қорының құрамында  арома-
тикалық көмірсутектер өндірісінің 
операторы Райымбек Сүндетов пен 
сутек тазалау және өндіру қондырғы-
сының операторы Кенжебек  Зұлқар-
наев та бар.

Олар қоғамда болып жатырған 
қиыншылықтарға бей жай қарап оты-
ра алмағандықтарын айтады. 

Рамазан айында жақсылық жасап 
жарысуды көздеген олар бірнеше от-
басыны азық-түлікпен қамтамасыз 
еткен.

«Бұл істі бастауымызға қазір-
гі жағдай түрткі болды. Төтен-
ше жағдай жарияланғаннан бері 
жағдайы төмен отбасылардың саны 

артты. Ішім ашиды. Сол себепті қа-
сиетті айда қол қусырып отыра ал-
мадық. Көптеген отбасыларды азық-
түлікпен қамтамасыз еттік. Олардың 
арасында екі күн аш отырғандарда 
болды», - деп еске алды Райымбек. 
Ал, Кенжебек «қайырымдылық жа-
сау үшін ерекше күштің қажеті жоқ, 
тек қана ниет керек. Қазақтың қанын-
да бар жанашырлық бүгінгі күнге 
дейін жалғасып келеді. Қолдан кел-
генше көмек көрсету мейірімділіктің 
белгісі», - деп түсіндірді.

Бұл іс әрі қарай да жалғасын та-
батындығы анық. «Бірлесе көтерген 
жүк жеңіл» демекші, халық болып 
бірігіп, көптеген отбасының алғы-
сын алып жүрген еріктілер төтен-
ше жағдайда бірге қол ұшын беруге 
шақырады.

Арайлым ҚАБДЕШОВА

О лЮдЯх ИНТЕРЕСНых

в большом и многонациональном коллективе анпз немало 
интересных людей. они не только профессионалы в своем деле 
и посвящают свою жизнь заводу, но и обладают неординарными 
способностями. одна из них – инженер-планировщик по 
механическим работам  светлана слоина. 

Жығылғанға 
ДеМеу

елімізде төтенше жағдай жарияланғаннан бері 
тұрмыстық жағдайлары төмен отбасылар, көп балалы 
жанұялар мен басқа да әлеуметтік әлсіз топтар 
бұрынғыдан да бетер қамқорлық пен көмекке зәру болып 
қалғаны белгілі. онсызда ең төменгі жалақыға үміт артып 
отырған жандар мүлдем табысынан айырылуға мәжбүр 
болды. осы тұста жүректері мейірімге толы қамқор 
жандар барынша көмек беріп, қолдауға тырысып бағуда. 
солардың ішінде зауыт жастары да бар.

творЧесКое ХоББи

Скачивайте приложение Telegram и становитесь частью 
AMOZ ALEMI

наруШители понесли наКазание 
В период с марта по настоящее время охранным персоналом АФ ТОО «KMG-

Security» зафиксировано 17 фактов несанкционированного выноса товарно-
материальных ценностей – средств гигиены. Из них 6 со стороны работников 
завода (ПГПН, ППНГО, ЦЗЛ), 11 со стороны подрядных организаций (ТОО 
«Enertek», ТОО «КазТурбоРемонт», ТОО «РТИ-АНПЗ», ТОО «Батыс Транс Групп).

За нарушение пункта 87 раздела 5 (порядок пропуска ТМЦ) «Положения 
о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ТОО «АНПЗ» 
(Положение) в отношении нарушителей приняты дисциплинарные меры 
взыскания с лишением премиальных выплат.

В целях недопущения подобных инцидентов, просим соблюдать требования 
Положения, также напоминаем, что выдаваемые хозяйственные и чистящие 
средства запрещается выносить за территорию завода. 
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