
 

АВТОБИОГРАФИЯ 

Я Юн Павел Юрьевич родился 03 декабря 1979 года 
Махамбетского районе, Гурьевской области.   

Образование – высшее. Окончил Атырауский 
институт нефти и газа, по специальности «экономика и 
менеджмент на предприятии». 

Свою трудовую деятельность начал  с 2000 по 2001 гг 
помощникам специалиста по сертификации в городе 
Атырау ТОО «НЭК»  

С 26.02.2001 – по 14.05.2001гг – работал 
специалистам по сертификации  в поселке Тенгиз ТОО 
«НЭК».  

С 14.05.2001 – по 10.12.2001гг – переведен 
начальником отдела сертификации и лицензирования  в 
городе Атырау ТОО «НЭК».  

С 10.12.2001 – по 07.06.2005гг – переведен 
менеджером по качеству в городе Атырау ТОО «НЭК».  

С 07.06.2005 – по 20.05.2007гг – переведен 
коммерческим директорам в городе Атырау ТОО «НЭК».  

С 21.05.2007 – по настоящее время работаю 
директорам  ТОО «Аскар Тау Инжиниринг» в городе 
Атырау.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ӨМІРБАЯН 

Мен Юн Павел Юрьевич 1979 жылы 03 желтоқсанда 
Махамбет ауданында, Гурьев облысында дүниеге келдім.   

Білімім – жоғары. Атырау мұнай және газ институтын  
«экономика және кәсіпорынды басқару» мамандығы 
бойынша бітіріп шықтым.  

Еңбек жолымды 2000-2001 жж аралығында Атырау 
қаласындағы «НЭК» ЖШС-ның сертификат маманының 
көмекшісі болып бастадым.  

2001 жылдың 26 ақпанынан – 2001 жылдың 14 мамыр 
аралығында Тенгиз поселкесінде орналасқан «НЭК» 
ЖШС-ның сертификат маманы болып қызмет атқарған.  

2001 жылдың 14 мамыры мен 2001 жылдың 10 
желтоқсаны аралығында Тенгиз поселкесі «НЭК» ЖШС-
ның сертификат және лицензия бөлімінің басшысы болып 
қызмет атқарған.  

2001 жылдың 10 желтоқсаны мен 2005 жылдың 07 
маусымы аралығында «НЭК» ЖШС-ның сапа менеджері 
болып ауыстырылдым.  

2005 жылдың 07 маусымы мен 2007 жылдың 20 
мамыры аралығында  «НЭК» ЖШС-ның коммерциялық 
директор болып қызмет еттім.  

2007 жылдың 21 мамырынан бастап қазіргі күнге дейін 
Атырау қаласының «Аскар Тау Инжиниринг» ЖШС-ның 
директоры болып қызмет атқарамын.   

 
 
 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ӨМІРБАЯН 

Мен, Юн Павел Юрьевич 1979 жылдың 03 желтоқсанда Гурьев облысы Махамбет 

ауданында дүниеге келдім.  

Білімім – жоғары. Атырау мұнай және газ институтының «Кәсіпорындағы 

экономика және менеджмент» мамандығын бітірдім.  

Еңбек жолымды 2000-2001 жылдар аралығында  

 

 

оператор мамандығы бойынша НГДУ «Каражанбас» елді мекенінде бастадым.  

1993-1996 жылдары НГДУ «Қаражанбаснефт» басқармасында  мұнай өндіру 

шебері болып  

 Ақтөбе мемлекеттік медицина институтының емдеу факультетіне оқуға түстім 

және 1983 жылы оқу орнын бітіргеннен соң Оралдың денсаулық сақтау бөлімінің 

қарамағына жіберілдім.   

   Өз еңбек жолымды Орал медицина училищесінде хирургия пәнінің мұғалімі 

болып бастап, сонымен бірге облыстық ауруханада дәрігер-хирург болып жұмыс 

жасадым.  

1987 жылы арнаулы дайындықтан кейін уролог болып, 1993 жылдан бастап 

урология бөлімшесінің меңгерушісі, Орал облысының штаттан тыс бас урологі 

болдым. 

2000 жылдан РМҚК «Денсаулық» Атырау филиалының директоры, ал 2000 

жылдың қазан айынан бастап облыстық аурухананың бас дәрігері болып 

тағайындалдым.  

2006 жылдың ақпаны мен 2009 жылдың мамыры аралығында облыстық 

денсаулық сақтау басқармасының директоры қызметін атқардым.  



2009 жылдың шілдесі мен 2010 жылдың наурыз айы аралығында облыстық 

қан орталығында директор қызметін атқардым.  

2010 жылдың наурызы мен 2012 жылдың 03 қазаны аралығында ҚР 

Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық және фармацевтикалық қызметті 

бақылау комитетінің Атырау облысы бойынша департаментінің директоры 

қызметін атқардым.  

2012 жылдың 3- қазанынан «Атырау облыстық ауруханасы» шаруашылық 

жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынның бас дәрігерінің 

міндетін атқарушы,  ал 2012 жылдың 23-қазанынан бас дәрігер  лауазымына  

тағайындалдым. 

2014 жылы 30 желтоқсанынан бастап «Атырау облыстық жұқпалы аурулар 

ауруханасы» ШЖҚ КМК – ның бас дәрігері лауазымына тағайындалдым.  

2012 жылы «Қоғамдық денсаулық сақтау/Әлеуметтік гигиена және 

денсаулық сақтауды ұйымдастыру» мамандығы бойынша қайта даярлықтан өттім. 

2013 жылы Әлеуметтік гигиена және денсаулық сақтауды ұйымдастыру» 

мамандығы  бойынша  жоғары  біліктілік санатын алдым. 

2007 жылы Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығымен 

«Шапағат», 2008 жылы «10 жыл Астана» медальдарымен марапатталдым. 

2003-2006 ж.ж. облыстық мәслихаттың депутаттығына сайландым. 

Үйленгенмін, жолдасым Ахметова Нұрлы Сатыбалдиевна, №2 қалалық 

емханада УДЗ дәрігері болып еңбек етеді. 

Отбасымызда қызым және ұлым, бір немерем бар. 

                                                  

________________ Құлбасов М.М.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. РзиевСабитАскарович 

Дата рождения  15февраль 1968 г 

Национальность  Казах  

Место проживания  г.Атырау 

Место работы  Атырауский нефтепроводный управление Западного 

филиала АО «КазТрансОйл» 

Должность  Начальник  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дата окончания Наименование учебного заведения, факультет 

1989 год  Казахский политехнический институт им.В.И.Ленина,  

по специальности «Горный инженер» 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Время работы Наименование учреждений 

1992 -1993 гг Оператор НГДУ «Каражанбас»  

1993 -1995 гг Мастер добычи нефти НГДУ «Каражанбаснефт» 

1995- 1996 гг Начальник смены центральный инженерно-

технологической службы НГДУ «Каражанбаснефть» 

19.01.1996 г Инженер II – категории, главный механик  

ПО «Южнефтепровод»  

1996 – 1998 гг Начальник смены НПС «Актау» ПО «Южнефтепровод» 

1998-1999 гг Инженер I – категории НПС «Актау» МНУ 

1999 – 2001 гг  Начальник ЛПДС «Каражанбас» ЗАО «КазТрансОйл» 

2001- 2002 гг  Главный инженер Уральского нефтепроводного 

управления ЗАО «КазТрансОйл» 

2002 – 2004 гг Главный инженер, первый заместитель директора ЗАО 

«КазТрансОйл» 

2004 – 2011 гг Начальник отдела эксплуатации нефтепроводов АО 

«КазТрансОйл» 



2011 – 2015гг Главный инженер, первый заместитель директора ЗФ АО 

«КазТрансОйл» 

С июня 2016 года по 

ностоящее время  

Начальник нефтепроводного управления 

 

 

НАГРАДЫ 

1999 г Нагрудный знак «100 лет нефти Казахстана»  

2005 г  Почетная Грамота АО НК «КазМунайГаз» 

2009 г Медаль  «10 лет независимости Республики Казахстан» 

2009 г  Почетная Грамота АО НК «КазМунайГаз» 

2014 г Благодарственное письмо Комитета по контролю и 

социальной защиты Министерства труда и социальной 

защиты населения РК  

2015 г  Юбилейный медаль «80-лет трубопроводному транспорту 

Республики Казахстан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТҮЙІНДЕМЕ 

 

А.Т.Ә. Рзиев Сабит Асқарұлы 

Туған күні, айы, 

жылы 

15ақпан 1968ж 

Ұлты Қазақ 

Мекен – жайы  Атырау қаласы,  

Жұмыс орны  «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Атырау мұнай 

құбыры басқармасы 

Лауазымы  басшы 

 

КӘСІПТІК БІЛІМІ 

Бітірген жылы Білім беру мекемесінің аты, факультеті 

1989жыл В.И.Ленин атындағы Қазақполитехникалық институты 

Мамандығы «Тау-кен инженері» 

 

 

ЕҢБЕК ЖОЛЫ 

 

Күні, айы, жылы Мекеменің аты, қызметі 

1992 -1993 жж Оператор НГДУ «Каражанбас»  

1993 -1995 жж НГДУ «Каражанбаснефт»мұнай өндіру шебері 

1995- 1996 жж НГДУ «Каражанбаснефть» 

инженерлік-технологиялық сервисорталығының 

ауысымбастығы 

19.01.1996 ж ПО «Южнефтепровод»II санатты инженер, бас механик  

1996 – 1998 жж НПС «Актау» ПО «Южнефтепровод»ауысым бастығы  

1998-1999 жж НПС «Актау» МНУI санатты инженер 

1999 – 2001 жж ЛПДС «Каражанбас» ЗАО «КазТрансОйл» бастығы  

2001- 2002 жж ЗАО «КазТрансОйл» Орал мұнай құбыры 

басқармасының бас инженері  

2002 – 2004 жж ЗАО «КазТрансОйл» директордың бірінші орынбасары, 

бас инженер  

2004 – 2011 жж АҚ «КазТрансОйл» Мұнай құбыры басқармасының 

бастығы 



2011 – 2015 жж ЗФ АО «КазТрансОйл» директордың бірінші 

орынбасары, бас инженер 

2016 ж маусым 

айынан бастап осы 

күнге дейін  

Мұнай құбыры басқармасының бастығы 

 

НАГРАДТАР 

1999 ж  «Қазақстан мұнайына 100 жыл» Төс белгі  

2005 ж АҚ НК «КазМунайГаз»Құрметграмотасы 

2009 ж «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» 

Медаль  

2009 ж АҚ НК «КазМунайГаз»Құрмет грамотасы 

2014 ж Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрлігінің Бақылау және әлеуметтік қорғау 

комитетінің алғыс хаты 

2015 ж «Қазақстан Республикасының 80 жылдық мұнай құбыры» 

мерейтойлық медалі 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рзиев Сабит Аскарұлына  

Мінездеме  

 

Рзиев Сабит Асқарұлы 1968 жылы 15 ақпанда Маңғыстау облысында  

 

Рзиев Сәбит мұнай саласында қызмет еткен әулеттің үшінші буын ұрпағы, 1992 жылы «Қаражанбас» 

МГӨБ оператор мамандығына жұмысқа орналасып, бұл қызметті бір жыл атқарып, 1993 жылы 

«Қаражанбасмұнай» МГӨБ мұнай өңдеу шебері қызметіне ауысады.  

1995-1996 жылдары «Қаражанбасмұнай» МГӨБ орталық инженерлік-технологиялық қызметте кезең 

бастығы болып жұмыс атқарды.  

1996 жылдың 19 қаңтарынан бастап «Оңтүстік мұнай құбырлары» өндірістік бірлестігінің бас механигі 

қызметінің 2 категориялы инженерінен, 1996-1998 жылдары «Оңтүстік мұнай құбырлары» ӨБ «Ақтау» 

МАС кезең басшысы қызметінде, 1998-1999 жылдары «ҚазТрансОйл» МТЖҰҚ ЖАҚ «Ақтау» МАС 1-

категориялы инженері, одан 1999 жылы «ҚазТрансОйл» ЖАҚ «Қаражанбас» ЖӨДС басшылығына 

дейін лауазымға көтерілді.  



2001-2002 жылдары «ҚазТрансОйл» ЖАҚ Орал мұнайқұбырларыбасқармасының бас инженері қызметін 

атқарса, 2002 жылдың 10 тамызынан 2004 жылға дейін «ҚазТрансОйл»АҚ батыс филиалы басшыс ының 

бірінші орынбасары – бас инженері болды.  

2004-2011 жылдар аралығында «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының мұнай құбырларын пайдалану 

бөлімінің басшысы, 2011-2015 жылдары «ҚазТрансОйл» АҚ батыс филиалы басшысының бірінші 

орынбасары – бас инженер лауазымын атқарса, 2015 жыл маусым айынан қазіргі таңға дейін 

«ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының Атырау мұнай құбырлары басқармасының бастығы 

лауазымында.  

Сәбит Рзаев мұнай құбырлары транспорттың дамытуға үлес қосқаны үшін 1999 жылы Мұнайдың 100 – 

жылдығы және Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 10-жылдығы төсбелгілерімен, 

«ҚазТрансГаз» ҰҚ АҚ Құрмет грамотасымен 2005 және 2009 жылдары марапатталды, сонымен қатар 

2014 жылы Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік әлеуметтік қорғау министрлігінің 

Бақылау және әлеуметтік қорғау комитетінің Алғыс хатын алып, 2015 жылы «Қазақстан 

Республикасының мұнай құбыр тасымалына 80-жыл» мерейтойлық төсбелгісіне ие болды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


