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Мереке құтты болсын!
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2 Апта-ақпар

Облыстық әкімдікте

– Сіз өзіңіздің халақаралық дәрежедегі жеңістеріңізбен  еліміздің 
мерейін үстем етіп,  өскелең ұрпаққа үлгі-өнеге болып келесіз. 
Әлемдік бокста керемет ойын үлгісін көрсетіп, жанкүйерлеріңізді бей-
жай қалдырмайсыз, үнемі жеңіс тұғырынан көрініп жүрсіз, – деп атап 
өтті облыс әкімі.

Оқырмандарға айта кетеріміз, бұған дейін жерлесіміз Г.Головкин 
кәсіби бокста 31 рет рингке шығып, барлығында да жеңіске жеткен 
және оның 28-інде қарсыласын нокаутпен тізе бүктірген. 

Әрине, қабылдауда Геннадий Головкин елімізде бокстың қарқынды 
дамуда екенін, оның ішінде Қарағанды облысында бұл салаға жақсы 
көңіл бөлінгенін тілге тиек етті. Сонымен қатар алдағы 2015 жылдың 
15 ақпанында Монте-Карло қаласында британдық Мартин Мюрремен 
қолғап түйістіретінін айтты. 

Кездесу соңында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков  даңқты 
боксшыға естелік үшін кәдесый тапсырды, ал өз кезегінде Г.Головкин  
қолтаңбасымен боксер қолғабын сыйға тартты.

Өз тілшімізден

Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков азаматтарды жеке мәселелері 
бойынша қабылдаудың маңызы ерекше екенін жақсы біледі, сондықтан 
бұл жұмысты жолға қойған. Мұндай билік пен бұқараның арасындағы 
тығыз байланыс өз нәтижесін берері даусыз. Тұрғындар аймақ басшы-
сына үлкен сенім артып, өздерін толғандырған  жайттар туралы айтуға 
тартынбай келеді, өйткені әрбір сұрақтың жауапсыз қалмасы анық. 

Осындай қабылдау өткен аптада, яғни 19 қараша күні болып өтті. 
Аймақ басшысы қарағандылық еңбек ардагері Скарқан Зейнешевты, 
кәсіпкер Сағымбай Қонақбаевты, қоғам белсендісі Михаил Куркинді, 
сонымен қатар Шет ауданындағы «Жаңа Батық» шаруа қожалығының 
басшысы Жағыпар Әлімхановты қабылдап, пікір бөлісті. Олар жылу 
мен сумен қамтуға, кәсіпкерлікті қолдау секілді бүгінгі күннің өзекті 
проблемаларына қатысты мәселелер көтерді.  Әрбір мәселеге мұқият 
назар аударған аймақ басшысы тиісті сала басшыларына нақты тап-
сырмалар берді.

ҚұттықтауБарша теміртаулықтарды мемлекеттік мереке – 1 желтоқсан Қазақстан Республика-

сы тұңғыш Президенті күнімен шын жүректен құттықтаймын. Дəл осы күні –1991 жылдың 

1 желтоқсанында тарихта тұңғыш рет Қазақстанның Президентін бүкіл халық сайлаған 

еді. Аса көрнекті саяси қайраткер, ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев тəуелсіз 

Қазақстанды Орталық Азия  аймағында, ТМД-да халықаралық аренада танылған мемле-

кет дəрежесіне жеткізді. Елбасының тікелей басшылығымен Қазақстан əлеуметтік да-

муда үлкен табыстарға қол жеткізді, биыл он алты жылдығы тойланған жаңа Астана са-

лынды. Еліміз  «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесін өткізу құқығын жеңіп алды. 2014 жылы 

29 мамырда Астанада өткен жоғары Еуразиялық экономикалық кеңесте Қазақстан, Ресей, 

Белорус елдері Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы келісімшартқа қол қойды.

Қазақстанның тұңғыш Президентінің нағыз сынақтан өткен сарабдал саясаттағы 

жеңісінің басты көзі – ел азаматтарының достығы мен өзара түсіністігі, бұл халықаралық 

аренада Қазақстанның абыройы мен маңызының артуына ықпал етіп келеді.

Тұңғыш Президент күні – бұл тарихи таңдау бірлігі, Қазақстанның барлық 

халықтарының келісімі мен достығының мерекесі. Елімізде Президенттік институт 

Конституциялық құрылымның тұрақты негізі жəне ол қазақ мемлекеттілігінің одан əрі 

дамуына  оң ықпал етуде. Тұңғыш Президент күнімен шын жүректен құттықтаймын, əрбір қала тұрғынына 

отбасылық амандық, мықты денсаулық, баянды бақыт тілеймін. Біздің сүйікті Отанымыз 

– Қазақстан Республикасы дамып, гүлденіп, жайнай берсін! Біздің барлық бастамаларымыз 

табыстарға жеткізіп, келешегіміз кемелдене берсін!Теміртау қаласының əкімі                  Нұркен СҰЛТАНОВ

Құрметті 
теміртаулықтар!

Сіздерді Қазақстан 
Республикасының 
Тұңғыш Президенті күні - 
мемлекеттік мерекесімен 
құттықтаймын.

20 жылдан астам 
уақыт бойы Қазақстанның 
тұрақты дамуы 
Президентіміз, Елбасы – 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
атымен ұштасады.    
Тәуелсіз егеменді 
Қазақстан мемлекетінің 
қалыптасуына  қосқан 
оның аса көрнекті 
үлесі талассыз. Сонау 
90-шы жылдары Пре-
зидент еліміздің ядросыз 
мәртебесінің кепілгері  
болып алға шықты, ал 
жақында, Елбасымыздың 
жігері мен батылдығының 
арқасында Еуразиялық 
экономикалық одақ -  жаңа 
орасан зор интеграциялық 
бірлестігінің құрылуы 
болды.  Осыдан 20 жыл 
бұрынғыдай,  бір кезде 
қуатты Кеңес Одағын 
мекендеген, миллиондаған 
қарапайым адамдардың  
бірыңғай экономикалық, 
мәдени кеңістік 
жағдайында бейбіт өмір 
сүру армандары мен 
тілектері бүгін де іске 
асырылуда!       

Президент құрметі, 
сенімі, жоғары рейтингі 
қазақстандық қоғамның 
әр түрлі топтарының 
мұқтаждығы мен мүддесін 
тереңінен түсінуімен, сол 
мүдделерді еліміздің одан 
әрі өркендеуіне жұмылдыра 
және бірлестіре білуімен  
қамтамасыз етіледі.   

Бүгінгі жаңа ғаламдық 
шақырулар жағдайында 
Президент «Нұрлы 
Жол – болашаққа ба-
стар жол» атты  саяси 
бағытын жариялады. 
Жаңа экономикалық 
саясаттың негізгі 
мағынасы  - ол Ұлттық 
Қор қаражатын пайда-
ланып,  экономиканың 
құрылымдық реформалар 
бағдарламасы айналасын-
да қазақстандықтарды 
біріктіру. Реформалар 
мультипликативтік 
нәтиже қағидаты бой-
ынша жаңа өндірістік 
әлеует, жаңа жұмыс орын-
дарын құруға себептесуі 
тиіс, сондықтан,  
жобаның атауы да 
Болашаққа бастар жол деп 
аталады.  

Жаңа индустриялық 
аймақтарды құру 
шеңберінде Теміртау 
қаласының экономикасы 
мен әлеуметтік саласы 
дамитын болады.  

Қымбатты 
теміртаулықтар! 
Барлықтарыңызға бейбіт 
өмір мен жақсылық, 
ертеңгі күнге сенімділік 
тілеймін, қала жастарын 
Президентіміздің жаңа 
жоспарлары саласы-
на, Қазақстанның одан 
әрі өркендеу игілігіне өз 
күштері мен креативтерін 
салуға шақырамын!  

Қазақстан 
Республикасы

 Мәжілісінің депутаты                                                       
А. БЕГЕНЕЕВ  

Құттықтау

Бұқарамен байланыс

Қабылдау
дүйсенбі күні аймақ басшысы Нұрмұхамбет 

Əбдібеков бокстан түрлі деңгейдегі халықаралық 
біріншіліктердің жеңімпазы  Қазақстан 
республикасының еңбегі сіңген шебері, 
Қарағанды бокс мектебінің тәлімгері Геннадий 
Головкинді қабылдады.

Спортшыны  қабылдады
1 желтоқсан –

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні

Жылдың соңғы айы мемлекеттік мерекелерге бай, желтоқсанның 
алғашқы күні  биыл екінші рет Қазақстанның тұңғыш Президенті күні 
аталып өтіледі. Ал 16 және 17 желтоқсан еліміздің Тәуелсіздігі мей-
рамы. 

Биылғы 1 желтоқсан дүйсенбіге сәйкес келгендіктен ол басқа 
күнге ауыстырылмайды, мереке тек бір күн ғана аталып өтіледі. Ал 
заңға сәйкес ұлттық мереке болып табылатын  Тәуелсіздік күні биыл 
аптаның сейсенбі және сәрсенбі күндеріне дәл келіп тұр. Сондықтан 
олар да басқадай өзгертіліп, демалыс күндерге жалғастыруға еш реті 
жоқ. 

Тағы бір айта кетерлігі, жаңа жылды Қазақстан халқы төрт күн 
тойламақшы. 1 қаңтар бейсенбі, 2-сі жұма, ал 3-4 қаңтар күндері 
дәстүрлі сенбі, жексенбі демалыстары болғандықтан жұмыс күні 5 
қаңтар болмақ. Арада бір күн өткенде тағы да қосымша демалыс, бұл 
ел заңына орай православиялық Рождество мейрамына дөп келеді.

Естеріңізде болар, өткен жылы ҚР парламент Мәжілісі 
депутаттарының бір тобы республика Тәуелсіздігінің 20 жылдығы 
қарсаңында «ҚР мерекелер туралы» Заңды толықтырып, тұңғыш 
Президент күнін белгілеуді ұсынған еді. Мұны жұртшылық толық 
қолдады. Міне, осылайша, біздің мемлекеттілігімізге ерекше үлес 
қосқан тұңғыш Порезидент құрметіне осылайша арнайы бір күн 
тағайындалды.Ал 16-17 желтоқсанда тойланатын Тәуелсіздік 
мерекесін халық жақсы біледі, ол 1991 жылғы 16 желтоқсанда 
Қазақстан Жоғарғы Кеңесінің  Заңымен бекітілген болатын. 

Енді алдағы дүйсенбі күні аталып өтілетін  тұңғыш Президент күні 
жүзеге асыратын іс-шаралар тізбегіне тоқталсақ, ол барынша көлемді 
де мазмұнды деп айтуға болады. Тұңғыш Президент күні құрметіне 
қала әкімшілігі мен қоғамдық ұйымдар өкілдері перзентханаға ба-
рып, осы күні дүние есігін ашқан сәбилер мен олардың аналарын 
құттықтайды.  

Қаламыздың Тольятти көшесіндегі №46 үйді толық күрделі 
жөндеуден өткізіп, 55 пәтерді мемлекеттік қордан үй алу кезегінде 
тұрған қала тұрғындарына беру салтанаты да дәл осы күні өткізілетін 
болады. 

1 желтоқсан түрлі спорттық жарыстарға, мерекелік көңілді ән-би 
кештеріне толы. 300 адамдық Мұз айдыны сарайында хоккейден ба-
лалар командалары арасында қайырымдылық турнирі өткізіледі. Бұл 
күні  «SOS Киндердорф» балалар ауылына  барып, оларды құттықтап, 
түрлі сый-сияпат көрсететін мемлекеттік қызметшілер мен қоғамдық 
ұйымдар өкілдері де оған қызу әзірленуде. Ал тұңғыш Президент 
тарихи-мәдени орталығында сағат 12.00-де «Біздің Көшбасшы – 
біздің күшіміз» деген тақырыпта жаңа  медиажоба, яғни сөзбен айты-
латын журнал таныстырылады. 

Осылайша, тұңғыш Президент күні аса қызықты да мазмұнды ата-
лып өтіледі.

Жылдың соңғы айы мемлекеттік мерекелерге бай, желтоқсанның 

Желтоқсандағы мерекелік 
шаралар
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Шығарма

Ел және Елбасы

Қазақстан 
Республикасының тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев сияқты 
талантты тұлғаның, халқын 
сүйетін ұлтжанды азаматты 
білмейтін адам баласы жоқ.  
Алты жастағы баладан алпыс 
жастағы қарт та амандығын 
тілеп, тілеулес болып оты-
рады. Мемлекет басшысы 
биік мінбелерден сөйлеген 
сөздерінде қалың елі қазағына 
тебірене тұрып - «Мен үшін 
елімді дамыған елдердің 
сапына тұрғызып, санатына 
қосудан үлкен мақсат жоқ» 
десе, бірде «Қазақтың өзінің 
ұлттық қасиеттерінің қайта 
қалыптасуына қамқорлық жа-
сау Президенттік те, перзенттік 
те парызым» деген болатын. 

Халықтың мұңы мұңдайтыны  да,
Халықтың жыры жырлайтыны да
Көкірегіңде көнермей өткен де, кеткен жылдар жыр,
Соңына ердік – сол ғана бізді жеткізеді деп бақытқа,
Бақытқа баста байтақ еліңді,
Бақытсыздықтан құр қалдыр.

(Т.Молдабеков)

л тірегі –л тірегі –л тірегі –л тірегі –Е лбасы
 Мемлекет басқару ісі - 

машақатты да, мәртебелі 
міндет. Қазақстан- Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың 
басшылығымен әлем 
мойындаған, жаһанға жеткен 
мемлекетке айналды. Ұлы 
даланың тағдыр-тарихын 
барлық дем тынысымен 
түсініп, елін қияға жетелеген 
жан.

«Ширатып жанды шынайы 
шешен лебізің,

 Қазақ жігітін қарашы, 
шіркін! - дегіздің

Ұлы халқыңды төрткөл 
дүниге танытып,

Келесіз қалап жаңа 
қоғамның негізін», - деп 
жырлағандай, Нұрсұлтан 
Әбішұлы - жер бетіне сөзін 
жеткізіп, тар жол, тайғақ 

кешуді халқымен бірге жетіп, 
қиыншылықтарын бөліскен, 
кемел ойлы, кемеңгер ата- 
бабаларымыздың жолымен 
жүрген, қасиет дарыған 
қайраткер Елбасының еліне 
жасап жатқан еңбегі ерен. 
Ең елеулі оқиға, елорданың 
және оның маңындағы 
аймақтардың шағын және орта 
бизнесінің дамуына мүмкіндік 
беретін Астанадағы ЕХРО-
2017 Орталық Азия аймағы 
мен  ТМД елдерінде өткізгелі 
отырған алғашқы халықаралық 
көрме болмақ. Ол көрме үш 
айға- 2017 жылғы 10 маусым-
нан 10 қыркүйекке дейін созы-
лады. Көрмеге 5 миллионнан 
астам адам келеді. 

Мен Теміртау қаласында 
тұрамын, сондықтан, 
Елбасымыздың еңбек жо-
лын 1960 жылы Теміртау 
қаласындағы  Қарағанды 
металлургия комбинатында 
бастағанын мақтан етемін. 
Ол кісі қатардағы жұмысшы 
болып бастап, домна пешінің 

аға газдаушылығына дейінгі 
жолдан өтті.

Нұрсұлтан Назарбаев 
Магнитканың 50 жылдық 
торқалы тойына Теміртау 
қаласына келгенде: «Бұл 
жерде 50 жыл бұрын не болып 
еді? Шағын поселке, шатыр-
лы қалашық және бүкіл одақ 
екпінді құрылысқа келген мен 
тәрізді мыңдаған жастар. 
Біздің қолымызбен небәрі 
екі жылдың ішінде алғашқы 
домна өндірісі іске қосылды. 
Бұл құрылысшы, монтажшы, 
жөндеуші, металлургтердің 
үлкен ұжымының еңбектегі 
нағыз ерлігі болды. Мен до-
мна пештері шойын қорытқан 
тарихи сәттерге куә болып, 
оған үлесімді қосқанымды 
мақтан етемін. Осында мен 
өте маңызды өмірлік тәжірибе 
жинадым, мінезім қалыптасып, 
сенімді достар таптым » деген 
еді.

Теміртау қаласы жыл сайын 
гүлдене түсуде. Президенттің 
қамқорлығының арқасында 
Қазақстан Магниткасының 
50 жылдық торқалы тойына 
Металлургтердің  Мәдениет 
сарайы күрделі жөндеуден 
өткізіліп, жаңа балабақша мен 
мұсылмандар мешіті, право-
славие мешіті іске қосылды. 
Неке сарайы да сән - сал-
танат өткізуге  дайын. 2012 
жылы шілденің жиырма-
сында тұңғыш Президенттің  
тариғи - мәдени орталығы 
ашылды. Осы орталықтан 
керекті мағлұматтарды алуға 
болады. Мені қызықтырған - 
Елбасымыздың әріптестері. 
Олар: еңбек ардагерлері, 
«Құрмет» орденінің иегері- 
Төлеген Адам- Юсупов. Алтын 
жұлдызды «Қазақстанның  
Еңбек ері», «Социалистік 

Еңбек ері» атағына ие 
болғандар: Болат Кәрімов, 
Қайролла Беков, Темірхан 
Қуатов, Темірбек Сейітқалиев, 
көптеген тағы да басқа маман-
дар шықты.

Тарихи- мәдени 
орталығының ашылуына орай 
қойылған үлкен концертте 
би билеп, ән айтқанымды 
үлкен мәртебе санаймын. 
Елбасымыздың үміт артқан 
болашақ еліміздің бақытты 
жастарының бірі екенімді 
сезіндім.

 «Нұр жауар хақтан, 
рахман иманда» дегендей, 
Президентіміз туған елін сара 
жолмен абыройлы бастап 
келеді. 

«Атан тартқан ауыр жүк  
мойыныңызға артылды, 

Түсінген жан едіңіз, дәстүрі 
мен салтымды

Бір Алла өзі жар болсын
Бастай бер, баста 

халқыңды!»- деп жырды 
арқау ете отырып, еліміз бен 
жерімізді, қойдай қоңыр халқын 
от пен суға түсірмей алға ба-
стап келе жатқан Елбасының 
діңгегі мықты, мәртебесі биік 
болғай!

арайлым 
БалТаБаЕВа, 

№ 10 орта мектептің 
оқушысы

(«Президент  пен перзент»     
кітабынан алынды)

Арманы асқақ
 Арайлым

Осы жылғы 24 қыркүйек күні қала-
мыз дағы тұңғыш Президент тарихи-
мәдени орталығында тек біздің Теміртау 
үшін ғана емес, жалпы Қазақстан елі 
өміріндегі аса маңызды  қоғамдық-саяси 
шара өтті. Елбасының баспасөз қызметі 
республикалық «Айқын» газетімен бірі-
гіп шығарған «Президент пен перзент» 
деп аталатын жаңа кітаптың тұсауы 
кесілген еді. Әрине, еліміз Тәуелсіздік 
алғаннан бастап арадағы жиырма жыл-
дан сәл астам уақытта дүниежүзіне та-
нымал, дамыған елге айналдыруға бар 
күш-жігерін жұмсап келе жатқан ұлт 
Көшбасшысы туралы жазылған кітаптың 
біріншісі де, соңғысы да бұл емес. Де-
генмен, оның ерекшелігі бұл кітапты тек 
ғана балалар жазып шығарған. «Ел тірегі 
– Елбасы» деген тақырыпта отыз екі 
баланың жазған шығармасы жинақталған 
және олардың бәрінде де Елбасы өмірі 
мен еңбегі балалар көзімен бағаланады, 
бала тілімен баяндалады. Әр облыстан 
екі оқушының шығармасы іріктеліп 
басылған кітаптың тағы бір қуанарлығы, 
оған біздің жерлесіміз, қаладағы №10 
орта мектептің оқушысы Арайлым 
Балтабаеваның  шығармасы енгізілген. 

Жуырда қаладағы осы оқу орнын-
да болып, қазір 10 «б» сыныбында 
оқып жүрген Арайлымның өзімен және 
оның ұстаздарымен  әңгімелестік. Оқу 
ор нындағы қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні бірлестігінің жетекшісі Замира 

Шалхарқызы Сүлейменова:
 – Елбасы туралы шығарма жазу дәстүрі 

балаларға үлкен ой туғызды, шабыт берді, 
біздің мектептен  қалалық және облыстық 
іріктеуде өткен үш оқушының бірінің 
еңбегі республикада  топ жарды, ол осы 
Арайлымның шығармасы, –дейді ұстаз. 

Ал қазір Арайлым оқитын сыныпқа 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнін жүргізетін 
бірінші санатты мұғалім Бәтима Чопен 
өзінің шәкірті туралы былай дейді:

– Арайлым өте дарынды оқушы, шы-
ғар машылық қабілеті жоғары, өзінің 
ойын жеткізе жаза да, айта да біледі. 
Әдеби кітаптарды көп оқиды, сонымен 
бірге ол жан-жақты, қызығушылығы көп 
жастардың бірі. Келешекте  Қазақстанның 
жас көшбасшыларының бірі болады деп 
сенемін. 

Арайлым Балтабаева өзінің бұл тақы-
рыптағы шығармасының сәтті шығып, 
«Президент пен перзент» республикалық 
жинағына кіруіне  еңбек жазылған кез-

де сыныпқа қазақ тілін оқытқан ұстазы, 
анасы Жанар Нұркешқызының еңбегі көп 
болғанын үлкен мақтанышпен жеткізді.

–  Арайлым,  Елбасы туралы сонша-
лықты жоғарғы деңгейде  көркем шығарма 
жазуыңа тағы қандай себеп болды?

– Маған тәуелсіз еліміздің тұңғыш 
Прези дентінің кәдімгі қарапайым метал-
лург болып еңбек жолын өзіміздің осы 
Темір тауда бастағаны  қатты ұнады. Жұмыс-
шы дан әлемге танылу, осындай ұлан-ғайыр 
байтақ елді басқару екінің бірінің қолынан 
келмейді, сондықтан Елбасы ерекше адам. 
Мені осы шабыттандырды, – дейді Арай-
лым.

Жалпы А.Балтабаева қазіргі жо ғар-
ғы сыныптағы көп оқушының бірі бол-
ғаны мен, ол өзінің ерекше дарынымен 
дараланады, шығармашылық қабілеті 
зор, қаламыздағы «Екінші бақыт» жа-
стар газетіне қалам тартып жүр. Сонымен 
бірге ән айтып, би билегенді ұнатады. Ол 
мәдениет сарайындағы «Гюзель» ұлттық би 

ансамблінің белсенді мүшесі. Қаламызда 
тұңғыш Президент тарихи-мәдени ор та-
лы ғы ашылған салтанатта би билеп, ән 
салып, көптің көңілінен шыққаны бар. 
Ғ.Жұбанова атындағы өнер мектебінде 
фортепиано сыныбында оқыған, домбы-
раны игерген. Алдағы жылы мектепті 
жақсы бітіріп, Алматыдағы өнер инсти-
тутына түсуді армандайтынын да айтып 
қалды. 

– Мен еліміздің Білім және ғылым 
министрі қолынан жоғары марапат 
алып, әр облыстан келген өзімдей өрім 
қыз-ұлдармен танысқаныма өте қу ан-
ыш тымын. Олардың бәрін тұңғыш Пре-
зидент күні мерекесімен шын жүр ек тен 
құттықтаймын. Елбасының өне гелі өмірі, 
тағылымды істері біздің алдымыздағы 
басты бағыт болып отыр. Қазақстанның 
болашағы зор, оқуға да, еңбек етуге де 
барлық жағдай жасалған, олай болса, 
елімізге қызмет ету үшін білімді, саналы 
азамат болып қалыптасу керек, – дейді 
Арайлым Балтабаева.

Шығармашылық дарынымен ерек-
ше леніп, мектеп қабырғасында-ақ еңбегі 
республикалық жинаққа еніп, елге 
танылған дарынды оқушы Арайлым Бал-
табаеваны және оның ұстаздарын тұңғыш 
Президент мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймыз. Асқақ арманың орындала 
берсін, Арайлым!

Серікгүл АлТАйБАевА 
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4 Ел және Елбасы
Жаңа кітап

???

Теміртау қаласының 60 жылдық та-
рихы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
осы қаладағы 20 жылдай ғұмырымен 
айшықталады. Сол кездер «Без правых 
и левых» атты өзінің кітабында толық 
қамтылған. Жалпы Нұрекең жайында 
жазылған кітаптар, поэма, мақалалар 
жеткілікті. Бәрін оқып, зердеңнен өткізу 
мүмкін емес. Байқағаным, мақтау да, дат-
тау да айырылып жыртылады екен. Әлі де 
қисынды, қисынсыз ой-тұжырымдардың 
талайы жарық көрері сөзсіз. Өйткені, та-
рихи тұлғалардың өмірі басқалар үшін 
жұмбақ. Осы құпияны ашуға талпына-
тындар қанша замандар өтсе де азай-
майтыны тағы белгілі. Жетіспей тұрғаны - 
теміртаулықтардың пікірі екен. Осы қалада 
Нұрекеңмен тығыз қарым-қатынаста бо-
лып, қызметтес, дәмдес болғандықтан 
сол кездерді еске алып, аз да болса ой 
бөлісіп, осы олқылықты толтыру. Өзің ту-
ралы өзің емес, өзгенің айтқанына сенуді 
әдет қылған халықпыз ғой. Есімдегілер 
Елбасының ұлан-ғайыр тарихын теңізге 
тамған тамшыдай толтырса, ынтамыздың 
зая кетпегені.

Біз теңдесі жоқ тарихи кезеңде өмір 
сүріп отырмыз. Өмірге 1940 жылдардан 
кейін келдік. Ұлы Отан соғысын көрмесек 
те оның зардабын көрдік, коммунистік 
қоғамның ғаламаты мен сұмдығын, қайта 
құрудың қияметін бастан кешірдік, одан XX 
ғасырдан астық, бүгінде тәуелсіз елімізде 
өмір сүріп жатырмыз. Жеке басымның топ-
шылауы жиырмасыншы жүз жылдықтың 
аумалы-төкпелі саяси ахуалы бұрын-
соңды қазақ тарихында болмаған дегенге 
саяды. Бас-аяғы өзім көрген 50-60 жыл-
дарда бастан кешірген саяси-әлеуметтік 
құбылыстардың құйындай соққан ала-
сапыранына куә болу әрбір ұрпақтың 
басына қона бермейтін бақ. Бұл бүгінгі 
күннің биігінен, әрине. Ал ол кезде ком-
мунизм қоғамында өмір сүру түсімізге 
кірсе кірген шығар, бірәқ дәл осындай 
тәуелсіз Қазақстанда өмір сүреміз де-
ген үш ұйықтасақ та түсімізге кірмейтін. 
Нұрекеңнің түбінде Алматы жаққа ба-
рып қалатынына сеніміміз мол бола-
тын, дәл Егеменді Қазақстанның тұңғыш 
Президенті болады десе, оны әулиелікке 
жорыр едік, бірақ та ондайлар ортамызда 
болған жоқ. Қалай болғанда да тәуелсіз 
Қазақстанды Егеменді ел деп жариялап, 
оның тұңғыш Президенті болып сайла-
нып, елімізді бүкіл әлемге таныту бақыты 
Қарағанды металлургия комбинатындағы 
домна пешінде жұмыс істеп, сомдалып 
шыныққан азаматқа бұйыруы бүгінде 
тарихтың үлесінде. Нұрсұлтан Әбішұлы 
мемлекет ісіне араласқан уақыт қайта 
құрудың қарсаңы мен оның арпалысы-
на дөп келгені белгілі. Сол уақытта ел 
басқарудағы тәжірибелері, білімдері де 
мол, экономиканың күрделі салаларын 
басқарған небір марқасқаларды былай 
қойып, әлеуметтің Назарбаевты таңдауы 
кездейсоқ емес. Тандауы дегеннен гөрі 
Назарбаевтың әлеуметті таңдандыруы бо-
лады, десек дұрыс бо лады. Ат төбеліндей 
бүйірлі шоғырдың емес, бүкіл елдің 
мүддесін қорғауға келгенде темірдей 
тегеурін мен жүйелі тәртіпті ел басқаруда 
да шебер қолдана білгендігінде. Бүгінгідей 
бүкіл елді сүйіндіріп отырған «темірдей 
тегеурін» қалай, қайдан бастау алады?! 
Әрине, әкенің күшімен, ананың сүтімен. 
Дей тұрсақ та кез-келген мамандық 
иесіне өзіне ғана тән қасиеттерін адам 
баласының бойына сіңіртеді. Бұны әйгілі 

психолог Зигмунд Фрейд те айтып кеткен. 
Шойын қорытудағы от-жалынмен арбасу 
тіпті бөлек. Шойын тасқынын қақпалап бір 
арнаға жіберу тек қана арнайы білімнің 
болуын аздық етеді. Өйткені, домна пеші 
мылқау, оның ішінде неше түрлі дүлей 
арпалыс жүріп жатады. Осы ғаламаттың 
жанында тұрып буырқанып, бусанып 
жанартаудай от шашатын уақытын тыл-
сым түйсікпен мөлшерлей алмасаң, 
қапы қаласың. Мүлт бассаң болды, 
қылғыта салады. Әу баста шойын қара 
қоймалжыңданып іле-шала қып-қызыл 
отқа айналып, шарқ-шұрқ етіп сұрапыл 
алау лап бергенде сескеніп, тіксінбейтін 
жүрек болмайды. Осының барлығы қас-
қағым сәтте сабасына түсіп, жайбарақат 
күйге еніп, самарқау жылжып, ағып 
жатқанын көргенде жаның жай тауып, 
шабыт кернейді. Көзіңді ашып-жұмғанша 
қауіп пен қатерді, шаттық пен шабытты 
үйіп-төгіп, өз басыңнан өткертетін «гор-
новой» деген мамандықтың қыр-сыры 
адам психологиясында ұшы-қиырсыз 
таңғажайыптарды түсініп, оларды тап 
басып дер кезінде сезіп, көре білуге 
Нұрекеңді баулыды. Ең бірінші осы саты-
дан өтіп, комсомол, партия қызметтерінде 
ысылып шыққан Назарбаевты ел 
басқаруға кешеуілдеп араласты-ау деген 
де ой келеді. Бұл тұжырымымды әркім әр 
түрлі саққа жүгіртер, бірақ бірге жүріп, бірге 
тұрып дегендей ол кісінің тапқырлығына, 
алғырлығына, ойлылығының ауқымдығына 
талай куә болған біздерге Нұрекен, 
Егеменді Қазақстанның Президенті болып 
сайланғанда қуаныштан гөрі ризашылық 
пен қанағат сезімі басым болды.

1960 жылдардың екінші жартысын-
да Теміртау қалалық партия комитеті 
Нұрекеңе қалалық комсо мол комитетін 
басқаруды ұйғарады. Ол кезде партия 
айтты болды. Соған қарамай ол осы 
жұмыстан бас тартып, сөгіс алады. Сол 
кезде қала тұрғындарының 2,7%-ын 
құрайтын қазақтарға, әсіресе, жас адамға 
бұл қызметтің лауазымы жоғары бола-
тын. Сол себепті де “Бекер бармаған 
екен» дегендер де аз болған жоқ. Кейін 
конференцияның бір топ делегаттары 
«Нұрекеңді бірінші болдырмаймыз» деп 
астыртын жұмыс істегендерін естігенде, 
Нұрекеңнің бұл көрегендігіне разы 
болмаған адам кемде-кем болды. Шын-
туайтына келсек, Теміртау деген аты бол-
маса бұл мекен қазақтардың ата қонысы 
екенін ешкім де ойға алып, бастарын 
қатырмайтын. Қазақтар туралы қандай да 
ауыз-екі сез шыға қалса, оның ар жағында 
«ұлтшыл» деген айыптың шеті қылтиып 
көрініп туратын. Әрине, көпті кінәлауға 
болмайды, өйткені сол кездегі партияның 
саясаты Совет Одағы көлеміндегі жылт 
еткен табыстарды тек қана «ұлы орыс» 
халқының арқасында, атымыз бен затымыз 
«Совет азаматы» болады деген қауесетті 
кұнде дәріптеп санаңа құйып жатқанда, 
93% орыстар және орыс текті ұлттардың 
өкілдері тұратын қалада басқаша бо-
луы мүмкін емес еді. Реті келгенде айта 

Президент
кетейік, Коммунистік партияның үлкен 
алқалы жиындарында жоғарғы қызметтегі 
өз азаматтарымыздың көбі «ұлы орыс» 
халқын дәріптеп жатқанда, осы сөзді өз ба-
сым Нұрекеңнің аузынан естіген емеспін. 
Бұл басқадай теріс пиғылдан емес, қайта 
орыс ұлтына деген құрметтен болар. 
Өйткені, осы «ұлы» деген сөзді естігенде 
талай-талай саналы орыс азаматтары 
қызарақтап, ыңғайсызданып қалатын.

Қалалық комсомол комитетін басқару 
Нұрекеңнің пешенесіне жа-зылған болу 
керек, ақырында 1969-1971 жылдары 
осы аталмыш ұйымды басқарды. «Қай 
қайдағы пәлені сатып алған» жастарды 
ұйымдастырып, бір арнаға жұмылдыру 
қай уақытта да оңай іс болмағаны белгілі. 
«Қалауын тапса, қар жанады» дегендей, 
сол жылдары қалалық комсомол ұйымының 
абыройы өсіп, өрлеп тұрды. Бұрынғы ком-
сомол басшылары коммунистік партияның 
«әкелік қамқорлығын» мадақтаудан аспа-
са, Нұрсұлтан Әбішұлы қаладағы алып 
өндірістер мен құрылыс басшылары та-
рапынан жастарға немқұрайлы қарап, 
олардың ынталы да сапалы жұмыс 
істеулеріне қажетті жағдай жасалмай 
отырғаныи қатты сынады. Бұл бұрынғылар 
айта алмаған батылдық болғандықтан, 
орталық ақпарат құралдары жарысып 
жазып жатты. 1971 жылы желтоқсан ай-
ында болған Теміртау қалалық партия 
комитетінің есеп-беру сайлау конферен-
циясында «Жастардың өнерпаздық твор-
чествосын одан әрі өркендетуге, спорт пен 
дене шынықтыруды дамытуға қолайлы 
жағдай жасалмай отыр. Металлургтердің 
мәдениет сарайы мен спорт комплексінің 
құрылысы тым ұзаққа созылып барады. 
Алдағы уақытта бас мердігер «Метал-
лургжилстрой» тресінің басшылары бұған 
жеткілікті көңіл бөлгендері жөн» деп кесіп 
айтқан еді. Сол уақытта жастардың жоғын 
жоқтаудың саяси астары терең болатын. 
Неге десеңіз, 1959 жылғы Теміртауда 
болған жастар көтерілісінің сызаты әлі де 
сезіліп тұратын. Осы тұрғыдан алғанда 
жастарға деген қамқорлықтың түбегейлі 
түзелмеуі Нұрекеңнің айтуымен өндіріс, 
құрылыс басшыларын селт еткізсе, жастар 
оған қызу қолдау көрсетті. Ол уақыт жастар 
жетекшілерінің міндетті түрде партия, Со-
вет органдарының алқа мүшелері, делегат, 
депутат болып сайланатындықтарынан 
оларға тез арада мансап пайда болып, 
ком сомол басшысының орнына отырар-
отырмастан, өз қатарларының мақсат-
мүдделерінен алыстауы Совет одағында 
қалыптасып, кең етек жайған кез еді. 
Дәл осы уақытта «тауды бұзып, тасты 
жарып» Нұрекеңнің жастар өміріне ара 
тусуі елді дүр сілкіндірді. Назарбаевтың 
«феномені» дәл осы сәттен бастап 
бүр жарғанына еш күмәнім жоқ. Өткен 
жылдың аяғында Астанадағы студент жа-
стар әділетсіздікке шыдамай толқу үстінде 
болғанда, Елбасының келісімді, шұғыл 
шешім қабылдауы осы ойымды дәлелдей 
түседі. Бұл жастар жаттап жырға, қарттар 
аңыз-ертегіге айналдыратын өнегелі іс 

болды. Әрине, әрбір адам дүниеге фе-
номен болып жарыққа шығады, ал оны 
өмір бойы дәлелдеп өту екеудің бірінің 
пешенесіне жазылмаған. Сонымен 1971 
жылы Нұрекең Теміртау қалалық пар-
тия комитетінің екінші хатшысы, ал 1973 
жылы күзде Қарағанды металлургия 
комбинатының партия комитетінің хат-
шысы болып сайланды. Осы лауазымды 
орында елге қызмет атқарған кездері небір 
қиын-қыстаудан сүрінбей өткен үлкен бе-
лес болды. Бұл кезде зауыт мемлекет 
жоспарын орындай алмай, директорлар 
мен негізгі цехтардың бастықтары жиі ауы-
сып, мамандар жетіспей, кадрлар орныға 
алмай, осының салдарынан авариялар 
көбейіп, елдің еңсесін көтертпей тұрған. 
1969-1973 жылдары дирек тор болған 
П.П.Мишин өзімен бірге бас инженерден 
бастап, негізгі цетар мен бөлімдердің 
бастықтарын, алып келді.

Аттай алты ай өткеннен кейін оларға 
«жұмысты ұйымдастыра алмады» де-
ген айып тағып Магнитогорск, Черопо-
вец, Запсиб ме таллургия зауыттарынан 
шақырылған мамандармен ауыстырды. 
Жергілікті мамандарға сенім көрсетілмеді, 
ал ұлттық кадрларды ешкім есіне алмай-
тын. Бұның қалай дейтін партком хат-
шысы болмады. Ақырында Мишиннің 
өзін жұмыстан алды. Алдын ала айтар 
болсақ, тек қана жергілікті мамандарға 
сенім артқаннан кейін ғана зауыт жұмысы 
алға басты. Осы өзгерістің басы-қасында 
болған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
болатын. Жаңадан іске қосылып жатқан 
цехтар негізінен Советтер одағында бұрын 
болмаған, технологиясы игерілмеген 
соған қарамай жоспар жобалық қуатына 
сай белгіленіп, онсыз да оңалмай 
тұрған комбинат жағдайын одан сайын 
күрделендіріп жіберетін. Мемлекеттік жо-
спарды орындау заң деп даурыққанымен 
оның орындалмауы, заңдылыққа айналуы 
тек қана бізде емес еді. Партияда адамдар 
арасындағы нақты ұйымдастыру жұмысы 
тек қана қағаз жүзіне ауысып, жоғарыдан-
төмен, төменнен-жоғары ақпараттар легі 
тасқындаған кез еді. Барлық ауырлық 
мұндайда бастауыш партия ұйымдарына, 
әсіресе өндіріс парткомдарына түсетін. 
Ел экономикасына қомақты үлес қосып 
отырған өндіріс орыңдарындағы партия 
ұйымының жай-жапсарынсыз жоғарғы 
жаққа ақпарат беру ақылға сыймас еді. 
Өндіріс өнімі межеден кем түсіп жатқанда 
партия ұйымының жанкешті жұмысы еске 
алынбайтын, «ең бастысы адам факто-
ры» деп нығыздалғаныменен жеме-жем-
ге келгенде онымен ешкім санаспайтын. 
Нұрекеңнің металлургия зауытына хатшы 
болып келгенде осындай шым-шытырық 
қарама-қайшылықтардың бүкіл жүйені жа-
улап алған кезі еді.

Аталмыш кәсіпорын облыс, респу-
бликаны былай қойғанда Советтер 
одағына белгілі болғандықтан, зауыт 
басқармасына, әсіресе, директоры мен 
партком хатшысына жүктелген міндет өте 
зор болатын. Алып өндірістің тұрақсыз 

Тұңғыш Президент күні қарсаңында Қарағандыдан 
сүйінші хабар жетті. Жақында ғана кең көлемде аталып 
өтілген Қарағандының 80 жылдығына орай шығарылып 
жатқан аймақ қаламгерлерінің сексен томдығының бір 
томы «Елбасына тұғыр болған Сарыарқа» деген ат-
пен тұңғыш Президент, ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың өмірі мен еңбегіне, қызметі 
мен адами келбетіне және сарабдал саясаткерлігіне 
арналған.

Соның ішінде өзіміздің теміртаулық ел ағасы,  арда-
гер металлург,  «Құрыш қала» газетінің редакциясы» 
ЖШС директоры Смағұлдың Тілеубердісінің «Прези-
дент» деген  еңбегі де бар. Газет оқырмандары назарына 
осы шығарманы ұсынып отырмыз.
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жұмыс нәтижесі көбіне сор болып, қала, 
облыс көлеміндегі лауазымды қызмет 
иелерінің, түн ұйқысын төрт бөлетіні де 
шындық еді. Сол кездегі Теміртау қалалық 
партия комитетінің бірінші хатшысы 
А.Анохин: «Директорды жаңарттық, пар-
тия комитетіне жас, нағыз металлургті 
жібердік, енді ұйқымыз тыныш болатын 
шығар» дегенін өз құлағыммен естіген едім. 
Нұрекең партия комитетіне келе сала бы-
лай қарағанда көзге іліне бермейтін, бірақ 
та өте ұтымды аппараттық тәсіл енгізді. 
Жоспар мен өнім сапасының тағдыры 
шешіліп жатқан қайнар басындағы 
өндірістік партком хатшыларыменен апта 
сайын кездесіп, өндірістің жай-жапсарын, 
кадр мәселесін тағы да толып жатқан 
партия жұмыстарының бағыт-бағдарын 
анықтап отырды.

Бұл кездесуде партком хатшысы-
на ашық айтуға да онымен сырла-
сып, сыбырласуға да мүмкіндік алған 
төменгі сатыдағы партия жетекшілерінің 
қанаты қомданып, жаңа серпіліс, жұмыс 
ауқымында соны леп пайда болды. 
Ұйымдастыру жұмы сын едәуір алға жыл-
жып, комбинат парткомының аяқ алысына 
күдікпен қарағандардың қабақтары ашы-
ла бастады. Дей тұрсақ та тоқмейілсудің 
ауылы алыс болатын. Шешілмей жатқан 
технологиялық, техникалық әлеуметтік 
проблемалардың сан жетпейтіндігінен 
комбинат жұмысының жиі-жиі тоқтауы әлі 
де орын алып отырған. Сондай күндердің 
бірі - 1974 жылдың 30 сәуірінде дәл бірінші 
май мейрамына қараған түнгі ауысымда 
бірінші жұқарту цехында үлкен өрт шықты. 
Жылдық жоспары 3,5 миллион тонна 
тілкем шығаратын цех істемесе, бұған 
дейінгі де одан кейінгі де цехтар тізгінін 
тартып, не тоқтап қалатын. Яғни мыңдаған 
адамдардың еңбегі еш болды дей беріңіз. 
Ат төбеліндей азғана қазақтар үшін де 
оңай болмады. Өйткені, сол ауысымдағы 
бастық та, мастер де қазақ азаматтары 
болатын. Айта кететін бір жай осы екі 
азаматтардың үйлену тойларын кезінде 
Нұрекең өзі басқарған, кейінде қарым-
қатынас ойдағыдай еді. Өрт шыққан күні 
таң ата Нұрекең цехқа келіп, әлгі екеуіне 
«Атың шықпаса жер өрте» деп бекер 
айтпаған екен ақырында аттарыңды 
шығардыңдар ә, дегенмен сендердікі зор 
болды, есімдерің Москваға да белгілі бол-
ды» деп күлдіріпті. Ол кезде бір ауысым-
да екі қазақтың істеуі өте сирек құбылыс 
болатын. Олай дейтінім, сол жылдары за-
уытта 32000 адам істеп, оның 3000-ы әр 
сатыдағы инженер-техникалық басшылар 
болатын. Басты цехтарды, бөлімдерді бы-
лай қойғанда қосалқы цехтардағы ұлт ма-
мандары саусақпен санарлықтай еді де, 
зауыт басқармасында істейтіндердің саны 
10-ға жетпейтін. Ар жағын саралай беріңіз

Бірде Нұрекеңмен дастарқанда бірге 
болып, осы мәселені алға тартқанда 
«Ойпырым-ай, бір қазақты жоғарылату 
Құдайдың қияметі екен» деп қысқа 
қайырып еді. Ол кездегі жазылмаған заң 
- бірақ мұқият орын-далатын дәстүр бой-
ынша осындай «аварияға» жол бергендер 
міндетті түрде жұмыстан босатылатын, 
партия тарапынан берілетін сөгіс өз ал-
дына. Қит етсе кінәлі болып табылатын да 
осы орта буындағы инженер-техникалық 
мамандар еді. Жоспар орындалмаған сон, 
еңбекақы төмен және оның ішінде негізгі 
жұмысшы мамандардың ақшасынан 
әлдеқайда төмен болатын. Сол себепті де 
мастер, аға мастер, ауысым бастығы, ме-
ханик, электрик дегеңдерге ие табылмай-
тын. Көп кешіктірмей шыққан өрттің жай-
жапсары парткомда қаралды. Мәні мен 
маңызы жөнінде ғылыми тілмен айтқанда, 
бұл партком хрестоматиялық дүние бол-
ды. Мәжіліске жобалау институттары-
нан, авторлық бақылау басқармасынан, 
күрделі құрылыс бойынша директордың 
орынбасары тағы да басқа негізгі 
бөлімдердің басшылары қатаң сынақтан 
өтті десек болар. «Айран ішкен құтылып, 
шелек жалаған тұтылып» отырғаны 
қашан тоқтатылады? Цехтарды жобалау 
кезінде ма мандардың ұсыныстарының 
ескерілмеуі, одан кейін құрылыс-монтаж 
кезіндегі өрескел қателіктер, осының 
барлығына немқұрайлы пиғыл көрсетіп 
отырған директордың өндіріс жөніндегі 
орынбасарының тағы да басқалардың 
жауапкершіліктері қаралып, оның саяси 
мәнін ашып қатаң сынға алынды. Бұның 
себебі мен салдары зауытта істейтіндердің 
бәріне белгілі шындық болатын. Ақиқаты 
басқада еді. Партком хатшыларының көбі 
болашақта партия кәсібімен айналысып, 
карьера құруды жоспарламайтын. Неге 
десеңіз, сол кездерде партия жұмысынан 

өткендерді саяси сауаты ашылғандар са-
натына қосып, өндірістегі жауапты бас-
шы жұмыстарға жіберу дәстүрі болатын. 
Әрине, сол уақытта зауыт директоры тағы 
да басқалары оны қолдап отырса, олар-
дың аузын алу тек қана «Ауырдың асты-
мен, жеңілдің үстімен жүру болатын да, 
сол себепті де мәселені ушықтырмайтын. 
Оның үстіне сол кездегі партия 
саясатының басты міндеттерінің бірі “... 
өндіріс басшыларының абыройын көтеру 
арқылы мемлекеттік жоспарды орындау» 
деп зікір салатыны тағы бар. Сондықтан 
да партком хатшылары авария, тағы да 
басқа келеңсіздіктер жіберілген сәттердегі 
мамандарды байыбына бармай, ат үсті 
шешім қабылдап, көбінесе жұмыстан боса-
тып, сөгіс жариялап, жоғарғы жаққа «мен 
шара қолдандым» деп есеп беріп тыныш 
отыратын. Осындай бір-біріне керағар 
шым-шытырықтар қаулап тұрғанда болған 
аварияға түпкілікті, жіті көз жіберіп, жан-
жақты, ешкімді алаламай баға беру: за-
уыт коллективін дүр еткізді. “Наконец-то 
появился нормальный секретарь парт-
кома», - деген ризалық пікірлерді күніне 
сан рет естіп жүрдік. «Куда он денется, 
скоро его поправят, будет он ручным как 
миленький» дегендер де жеткілікті бол-
ды. Әрине, бұлар «жапа шеккен» лауа-
зымды қызмет иелерінің жандайшапта-
рынан көбірек естілетін, бірақ олардың 
үміттері ақталмады. Олардың сенгендері 
сол кездегі зауыт директоры О.И.Тищенко 
болатын. Бұл кісі шын мәнісіндегі үлкен 
ұйымдастырушы, адамдармен жұмыс 
істеуді терең меңгерген, металлургия са-
ласын бес саусақтай білетін қажырлы 
да қайратты әмбебеп адам еді. Үлкен 
өндірісте директоры мен партком 
хатшысының арасы үнемі жарқын, жай-
дары бола бермейтіні белгілі жайт. Сол 
себептен де «екі қошқардың басы бір 
қазанға сыймайды» дегенге сенгендер 
қатты қателесті. Екеуі бірдей бір арбаға 
жегіліп, бір бастағы екі көздей үлкен 
өнегенің үлгісін көрсетті. Ең бірінші ком-
бинат басшылары жұмысшылармен қоян-
қолтық араласты. Әрбір жұма сайын цех-
тарда болып, жұмысшы лармен емін-еркін 
сұхбат жасады. Бұрын басшылардың атын 
ғана естіп, жүздесуді былай қойғанда, 
көре алмай жүргенде енді, міне, олар 
бас иіп алдарына келді. Басты мақсат 
адамдарды тыңдау, сын ескертпелерін 
орындау. Осындай әрбір кездесулерден 
кейін жұмысшылардың айтқандары жіпке 
тізіліп, комбинат, цех бойынша бұйрықтар 
шығарылып, олардың орындалуы қатты 
қадағаланды.

 Осындайда еске түседі, жаңылмасам 
1974 жылы болар, «Теміржол бас қар-
ма сында» болған кездесуден кейін 
үлкен проблема шешіліп еді. Ол - темір 
доңғалақтарының табандарын жонатын 
ар найы станоктың сатылып алынуы еді. 
Ол кезде комбинаттағы жол торабының 
ұзындығы 328 км. құрайтын, 60-тан астам 
тепловоз, дум пкар, шойын, болат, шоқ та-
ситын ыдыстарды қосқанда барлығының 
саны 500-ден асып жығылатын. 
Соншамаларының доңғалақтарының та-
бандары ұзақ қолданғандықтан бүрленіп, 
білеуленіп кетеді. Бұндай жағдайда 
оларды қолдануға болмайды. Өйткені, 
бұл үлкен жол апатына әкеліп соғады. 
Сондықтан да оларды дер кезінде жонып, 
тазартып отыру керек. Осы жұмыс комби-
натты үлкен шығынға батыратын. Шешімі 
- арнайы станок сатып алу қажет. Ол ста-
нок металлургия саласының жабдықтау 
жүйесінің тізіміңде жоқ. Сондықтан бұған 
Нұрекең араласып, Партияның Орталық 
комитеті (Москва) арқылы осы күрмеуі 
қиын түйінді шешіп еді. Ұйымдастыру 
жұмыстары тек осыменен шектеліп қалған 
жоқ. Айына бір рет бригадирлерді, аға 
жұмысшыларды металлургтер сарай-
ына шайға шақыру дәстүрге айналды. 
Одан кейін жылына бір рет инженер-
техниктерді жинап, келелі әңгімелесу 
дағдыға айналды. Осының арқасында 
талай-талай күрделі техникалық, 
технологиялық түйіндер шешіліп жатты. 
Жұмысшылардың айтқандары орында-
лып, іске аса бастаған соң елдің сенімі 
артты. Жұмыс барысына жаңа леп, 
екпін пайда болып, творчестволық аху-
ал шарықтап, өз нәтижесін бере ба-
стады. Осының арқасында комбинат 
жұмысы тұрақталып, жоспар орындалып, 
металлургтердің материалдық жағдайы 
түзеле бастады. Бірақ та негізгі мәселелер 
шешілмей жатқан. Ол металлургтердің 
әлеуметтік жағдайы болатын. Осы 
мәселені 1974 жылы Нұрекең жеке дара 
қолға алып, Советтер Одағы Коммунистік 

партиясының Саяси бюросына хат жа-
зып, ол хат секретариатта қаралып, оң 
шешімін тапты. 3 жылдың ішінде әрбір 
жыл сайын 80 мың шаршы метр тұрғын 
үй, 1660 сәбилер сиятын екі балабақша, 
екі кәсіподақ училищесі, металлургия тех-
никумы, институттың ғимараттары, спорт 
комплекс, т.т. жоспарға кірді. Осылардың 
барлығы іске асты. Жалғыз іске аспағаны 
институттың ғимараты еді. Оны 2003 
жылы арнайы «Испат Кармет» пен «Сам-
сунг» фирмаларына тапсырып, салды-
рып берді. Сол уақыттарда да көп талас 
тудырған, бүгін де көкейден кетпейтін 
бір сұрақ бар. Ел экономикасына елеулі 
үлес қосып отырған өндірісті ошақтың 
әлеуметтік ахуалы ешкімнің қаперіне 
кірмегені ме? Теміртау қаласының тари-
хында сол кездегі Совет үкіметінің басшы-
ларынан бастап (Л.И.Брежнев ол кезде 
КПСС ОК хатшысы, 1959 жылы келіп кетті) 
келмегендері кемде-кем. Барлығы жина-
лып Назарбаевтың келуін күтіп отырған 
ба? Орыстың белгілі жазушысы Чаадаев: 
«Отанды сүюден де маңызды нәрселер 
бар, мысалы, ақиқатты сүю» депті. Гәп 
қайда жатыр.

Кейінгі өмір тарихы Қазақстан 
халқының, қала берді бүкіл әлем наза-
рында, бәріне белгілі. Егеменді еліміздің 
экономикасын алға сүйреп алып 
шыққандағы жанкешті жұмыс нәтижесін 
көріп отырып, оның қалың бұқараның 
ортасынан шыққандығына, олардың 
мұң-мұқтажын, көкейкесті мәселелерін 
айтпай түсінетіндігіне тәнті боласың. 
Іркіліп қалмай, жұлқып тартпай, ақиқатты 
бұлтартпай айта білген Нұрекеңді алқалы 
топ қара-құрым қалың ел хан көтерсе, 
Елбасы Қазақстанның бағын ашты. 
Ғасырлар еншісіне тие бермейтін осы 
жарасымдылық лайым жалғаса бергей.

***
Мен Нұрекенді сонау 1960 жылдар-

дан білемін. Алғашқыда Қазақ хоры-
на қатысып, одан кейін қаладағы той 
домалақтарда көретінмін. Қай уақытта да 
жүрген жерін әзіл-думанға, күлкіге толты-
ратын. Сол кездерде Қазақстан Магнитка-
сына келген қазақ жастарынан құрылған 
хордың басқарушысы әрі дирижері Алтын 
Көппаева: «Нұрсұлтан, сен осында келсең 
тыныш отырмайсың, сенің әзіл-қалжыңың 
жұмысымызға кедергі жасайды..., келмей-
ақ қойсаңшы» деп өтінетін. Сол хорға 
қатысушы сүйген жары Сара апамызбен 
танысуға себеп болды. Әрине тек қана 
хор емес. Қазіргі Чайковский көшесіндегі, 
ҚарМет-тің поликлиникасының артында 
самаладай сайрап тұрған үйлер ол кезде 
жатақхана болатын. Жартысында қыздар, 
екінші жартысында жігіттер тұратын. Осы 
жатақханада Нұрекең мен Сара көрші 
тұрды. Бір қызық жағдай есіме түсіп отыр. 
Ол кезде ақын жазушылар, әнші-артистер 
жиі келіп тұратын. Қазақстан Магнит-
касы деген аттың өзі өнер адамдарын 
магниттей тартатын. Б.Байқадамовтың, 
Қ.Жармағанбетовтың сөзіне жазылған 
«Жарқырайды Теміртаудың оттары» әні 
өнер адамдарының бізбенен тығыз байла-
ныста болғандығының нәтижесі еді. 

1970 жылдардың басы болар. 
Теміртауға Надежда Лушникова бастаған 
екі-үш адам келе қалсын. Қаладағы 
шараларға қоса алдын - ала жоспар-
ланып қойса керек, осы кісілерді ертіп, 
Тельман ауданына қарасты ылғи қазақтар 
тұратын Амангелді совхозына бару керек 
болып, мені, ерлі-зайыпты Үшкемпір әйелі 
Күлпәш  үшеуімізді кездесу барысында 
бір-біреуден өлең айтасындар деп ертіп 
алып, Нұрекең басқарып жүріп кеттік. 
Кездесу аяқталып дәмге шақырған үйге 
алып келді. Үй иесінің аты- жөні есімде 
сақталмапты. Қонақтардың келетінін 
ескертпеген бе, әлде басқадай бір жағдай 
болды ма, әйтеуір бізге тартқан табағында 
бір-ақ кесек ет бар екен. Бір үзім еттен 
ауыз тиіп, кезек батаға келгенде Нұрекең:

Надежда апай, сіз суырып салма 
ақынсыз, жазушылар одағында аударма-
шысыз, мына дастарханға сіздің батаңыз 
сұранып тұр,- деді. Нұрекеңнің мезгеуін 
емеуріннен таныған Надежда апамыз: 

Құдай-ау ақ қарасын, ақ қарасын,
Қарашы-ау шаңырақтың қап-қарасын.
Шаңырақта қақталған еттерін ай,
Ет аспаған мыналардың беттерін ай, 

– деп бетімізді сипап жүріп кеттік. Сол 
кездері жиі еске алушы едік, осы күні ан-
да-санда күліп қоямыз. 

1971 жылдың маусымы болатын. 
Үйленетін болып есім шығып жатқан. 
Қалалық партия комитетінің екінші хат-
шысы Н.Ә.Назарбаев шақырып жатыр 

деген соң айтқан уақытында кабинетінің 
табалдырығын аттадым. Амандық- 
саулықтан кейін, сені Қарағанды металлур-
гия комбинатының комсомол комитетінің 
хатшылығына ұсынып отырмыз, қазір 
біріншіге (Н.Г.Давыдов) кіреміз деп 
қарсы кабинетке алып барды. Қабылдау 
аяқталған соң, енді қалалық комсомол 
комитетіне барасың, Алматыға билетің 
дайын, екі сағаттан кейін ұшасың,- деді. 
Енді не істеймін, қалыңдығыма түстен 
кейін хабарласамын деп уәде бергем. Ол 
кезде ұялы телефон деген атымен жоқ, ол 
түгілі үйге телефон орнату үшін құдайдың 
қолтығында отыру керек болатын. 

Нұреке, осы жұмысты ертең, 
әйтпесе одан ары күні істеуге болмай 
ма, үй болудың қамымен жүр едім деп 
жағдайымды айттым.

Құттықтаймын, тойыңа шақыратын 
шығарсың, барамыз, бірақ ол тойдан 
бұрын мына комсомол деген сенің ең 
сүйікті тоқалың болады, соны ұзатып 
алайық,- деп күлдірді. Ол кезде партияның 
айтқаны екі қайталанбайтын, дер кезінде 
орындалатынын біле бермеймін ғой. 
Соны біліп отырып ақырмай-шақырмай, 
әдемі әзілмен, тапқырлықпен орап өтіп, 
нүктесін қойғанына осы уақыттқа дейін таң 
қаламын.

Сол жылдары Нұрекеңе үйінен дәм 
татқызу қазақ азаматтары үшін үлкен 
дәреже болғанын жасырудың қажеті 
жоқ. Шақырғанға бармай дәмнен атап 
өтті дегенді естіген емеспін. Ал енді дәм 
тұздары жарасқан азаматтар қаншама? 
Әсіресе Жаман - Клара, Төлеубек - Кла-
ра отбасылары. Осы ортаға анда-санда 
мен де қонақ болып тұратынмын. Бүгінде 
сирек болсада аралас-құраласпыз. 
Нұрекеңнің істеген жақсылықтарын ауыз-
дарынан тастамайды, әрине реті келген 
жерде. ҚарМет-тің партия комитетінің хат-
шысы болған уақытында «Москвич» авто-
машинасын алып бергенін Жаман айтса, 
« қашанғы шаң жұтып домнада жүресің», 
деп қалалық техникалық инспекциясын 
басқартқанын марқұм Төлеубек ағамыз 
мақтанышпен айтатын. Осы ағамыз кезекті 
демалысында курортқа путевка таба ал-
май партком хатшысы Нұрекеңе барып, 
ақырында бұл сұрақ шешіліп, нәтижелі 
жұмысты сол кездегі дәстүр бойынша жуу 
барысында Нұрекең: 

Ағатай, жолың болсын демалыста,
Жеңгемді ұмытпассың қуанышта.
Ұмытып кетсең дағы басқаны ойлап,
Қайнысы дайын тұрар сол уақытта,- 

деп, суырып салғанын жыр қылып айта-
тын. Түрлі фестиваль, съездерге барып 
келгеннен кейін жаңа анекдоттармен бізді 
қарық қылатын. Бір таңқаларлығы, оның 
ел ауызында айтыла бермейтін, әйтпесе 
өте сирек айтылатын қазақтың әзіл-оспақ, 
ащы мысқыл, сайқымазақ мағынадағы 
халық фольклорын көп білетіндігі еді. 
Халықтың даналығымен ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасып келе жатқан осы фольклордың 
түр-түрін Нұрекеңнің жетік білуі табиғи 
құбылыс. Ел басқарушысына қажетті 
өнердің «бес қаруының» біреуі осы десек 
ақиқаттан ауытқымаймыз. Қалай болғанда 
да Тәуелсіз Қазақстанды Егеменді деп 
жариялап, оның Тұңғыш Президенті бо-
лып сайланып, елімізді бүкіл әлемге та-
ныту бақыты Қарағанды металлургия 
комбинатындағы домна пешінде жұмыс 
істеп, сомдалып - шыныққан азаматқа 
бұйыруы бүгінде тарихтың үлесінде.

Смағұлдың Тілеубердісі
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6 Ел және Елбасы
Сарабдал саясат

Қаламгерлік қызметін туған елі 
Монғолияда бастаған  талантты жур-
налист Аманжол Ақынның (1959-2013) 
негізгі мамандығы  тау-кен инженері 
болатын. Улан-батор университетін 
бітірген. Облыстық «Орталық 
Қазақстан» газетінде  Теміртау қаласы 
бойынша меншікті тілші болып істеген 
жылдары өз талантын бар қырынан 
таныта білді. Құрышшылар қаласында 
«Теміртау» атты қазақ тілінде 
тұңғыш жеке меншік газет ашты. 
Мақалаларында екі ел мәдениетінің 
дәнекері болып жүрді. Өндірістік 
тақырыптарды да қаузай білді. Мына 
мақаласында Қарметкомбинат  үшін 
қуатты инвестор іздеген қысылтаяң 
шақ суреттеледі. 

1970 жылы Қарағанды металлургия за-
воды негізінде Қарағанды металлургия ком-
бинаты құрылғаны белгілі. Оның құрамында 
Атасу (темір-марганец рудалары) және 
Оңтүстік Топар(флюсті әк тастар) кен 
басқармалары, Алексеевка доломит карьері 
және Қазақ металлургия заводы (соңынан 
сортты прокат өндірісі) енді. Қазақстандағы 
қара темір тасқынының қайнар көзіне 
айналған  Қарағанды металлургия ком-
бинаты осы жылдары қарыштап дамып, 
нағыз күшіне ене бастаған еді. 1970 жылы 
отанымыздағы ең қуатты 250 тонналық 
екі конвертер іске кірісті. Металлургиялық 
агрегаттарды пайдалануға берумен бірге 
көмекші өндірістер мен жөндеу базасын да-
мыту жұмысы да жолға қойылды.

Комбинат IX және X бесжылдықтар 
тұсында бірсыдырғы жедел қарқынмен 
өркендеді. Бұл кезенде №6 және N7 кокс 
батареялары, Атасу кен басқармасына 
қарасты шахта, екінші аглофабрика кешені, 
көлемі 2700 және 3200 шаршы метр бо-
латын осы заманғы екі домна пеші, 250 
тонналық үшінші конвертер, қаңылтырды 
салқын күйінде жұқарту цехтары іске 
қосылған болатын. 1980 жылы мамыр-
да бұрынғы одақтағы ең ірі көмір бай-
ыту фабрикасын игеру басталды. Ком-
бинатта осы мерзім ішінде жылына 4,3 
миллион тонна кокс, 9,4 миллион тонна 
шойын, 5,9 миллион тонна болат, 4 мил-
лион тоннадан астам қаңылтыр прокаты 
және 0,5 миллион тоннаға жуық сортты 
прокатпен қамтамасыз ете алатын қуатты 
металлургиялық цикл толық қалыптасып 
үлгерді. Комбинат дайын прокат өндіруден 
сала бойынша жетінші орынға шықты. 1982 
жылдан бастап комбинатта домна цехының 
негізгі агрегаттарын қайта жарақтаудың 
кешенді бағдарламасы іске асырыла баста-
ды. 1982 және 1988 жылдардағы бірнеше 
дәрежелі күрделі жөндеу кезінде №1 және 
№3 домна пештерінің көлемі 1719-2036 тек-
ше метрге дейін ұлғайтылып, қайта жасал-
ды. 1983 жылы №3 қаңылтыр     қақтау цехы 
іске қосылғаннан кейін комбинат бұрынғы 
одақтағы негізгі қаңылтыр өндірушіге ай-
налды.

Тоқсаныншы жылдары КСРО-дағы ең ірі 
металлургия өндірістерінің біріне айналған 
Қармет өзінің дәуірлеу кезеңінің шыңына 
жетіп, толықсып толып тұр еді. Оның 
қарамағында жеңіл өнеркәсіп, құрылыс, 
халық тұтынатын тауарлар, жалаушылар 
тасымалдау көлігі, ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарымен қоса ірі-ірі мәдени-
спорттық кешендер, балаларға және ере-
сектерге арналған демалыс-сауықтыру 
орындары, басқа да көптеген әлеуметтік 
нысандар болды. Осы кезде комбинат-
та 40 мыңнан астам адам, 70-ке тарта ұлт 
өкілдері қоян-қолтық еңбек етті. Комбинат 
700-ге тарта тауар өнімдерін, соның ішінде 
50-ге тарта металл прокаттарын өндіріп 
тұрды. 1976 жылдан бастап мемлекеттік 
сапа белгісімен шыға бастаған комбинат 
өнімдері бұрынғы одақтас республика-
ларды қоспағанда оннан астам шетелге 
жіберіліп отырды. Комбинаттағы өндірістік 
қуаттың өсуі және техника мен технология-
ларды кең көлемде игерумен, отандық және 
шетелдік озық тәжірибелерді енгізумен, 
құрал-жабдықтар мен технологиялық 
процесстерді жетілдірумен қатар жүргізіліп 
отырды. Жоғары қуатты металлургиялық 
агрегаттарды игеру барысында жекеле-
ген академиялық және салалық ғылыми-
зерттеу және жобалау институттарымен 
шығармашылық бірлікте жасалған ғылыми-
техникалық еңбектер нақты жүзеге асты. 
Осы жылдары Қарағанды металлургия ком-
бинатында жылына орта есеппен 140-145 
ғылыми-зерттеу жұмыстары жасалып, жаңа 
техникаға байланысты 50-60 шара өндіріске 
енгізіліп келді.

Қарағанды металлургия комбинаты 
осылайша дәуірлеп тұрған тұста күтпеген 
жерден Кеңестер одағының шаңырағы ор-
тасына түсіп, қызыл Империя - тамыры 
шіріген кәрі емендей гүрс етіп құлады.

«Балапан басына, тұрымтай тұсына» 
кеткен алмағайып заман болып, 
социализмнің жоспарлы экономикасының 
жетегінде келе жатқан алып кәсіпорын 
бір-ақ сәтте ақыл таппай абдырап қалды. 
Кеңестік кәсіпорындар арасындағы 
бұрынғы экономикалық - өндірістік байла-
ныстар кілт үзіліп, металлургия өндірісін 
шикізатпен, қосалқы құрал-жабдықтармен, 
электр қуатымен қамтамасыз ету күн санап 
ауырлай түсті. Қазақстанның басты әріптесі 
Ресейдегі жағдайдың күрт құлдырауына 
байланысты «Қармет» өз өнімінің 80 пай-
ызын өткізетін басты тұтынушысынан 
айырылып қалды. Сондай-ақ, бұрындары 
өнімнің әжептәуір бөлігін сатып алатын 
кеңестік сателлиттер Венгрия, Югославия 
және Шығыс Германия сияқты елдердің 
қарасы біржолата батты. Осылайша, ме-
талл өнімдеріне деген сұраныс күрт азай-
ып, өткізілген дайын өнім әріптестердің 
жағдайына байланысты қолма-қол ақшаға 
емес, баспа-бас айырбасқа кетіп жат-
ты. Сөйтіп кешегі күркіреп тұрған іргелі 
кәсіпорынның іс-қимылынан береке кетіп, 
сал ауруына шалдыққандай көз алдымызда 
қол- аяғы тартылып, жүйе-жүйесі жансыз-
дана бастады. Комбинат цехтары бір жолата 
тоқтап қалмаса да «тоқты тоймас, шөміш 

кеппестің» күнін кешіп, жарты, кейде тіпті 
ширек қуатымен ілдалдалап жұмыс жасауға 
көшті. Өндіріс көлемі күрт құлдырап, сұйық 
болат балқыту 1990 жылғы5 миллион тон-
надан 1995 жылы 2,6 миллион тоннаға 
дейін төмендеді. Комбинаттың ішкі, сыртқы 
қарызы 1З,6 миллиард теңгеге жетті. 
Осылардың салдарынан жұмысшылар ай-
лап жалақыларын ала алмайтын мүшкіл 
жағдайға душар болды.

Әрине, Қазақстан Үкіметі «Қарметті» 
тығырықтан шығарудың жолдарын жан-
таласа іздеп жатты. Осы орайда бірнеше 
мәрте сәтсіз қадамдар  жасалынды. Бәрін 
басынан бастайық. 1994 жылдың соңында 
мемлекеттік мүлік жөніндегі Қарағанды 
аумақтық комитеті Қазақстан Республикасы 
Президентінің 1993 жылғы 5 наурыздағы 
«Қазақстан Республикасындағы мемлекет 
иелігінен алу және жекешелендірудің 1993-
1995 жылдардағы ұлттық бағдарламасы 
(II кезең) туралы» Жарлығына сәйкес 
Қарағанды металлургия комбинатын жеке 
жобалар бойынша мемлекет иелігінен алуға 
және жекешелендіруге жататын нысан-
дар тізіміне енгізді. Осының нәтижесінде 
комбинатты акционерлік қоғам етіп қайта 
құру жұмыстарын жүзеге асыратын ар-
найы жұмыс комиссиясы тағайындалды. 
Аталмыш комиссияның біраз тер төгуінің 
нәтижесінде мемлекеттік мүлік жөніндегі 
Қарағанды аумақтық комитеті мен 
облыстық қаржы басқармасының 1995 
жылғы 16 қаңтардағы шешімімен комбинат 
Мемлекеттік акционерлік қоғам («Қармет» 
МАҚ) болып қайта құрылды.

Осылайша Республика Үкіметінің ба-
стамасымен қайта құрылған акционерлік 
қоғамның құрылтайшысы - үкімет тарапы-
нан мемлекеттік мүлік жөніндегі Қарағанды 
аймақтық комитеті болып белгіленіп, 
оның иелігіне кәсіпорын мүлкінің 90 пай-
ызын құрайтын акцияның негізгі пакеті 
қалдырылды. Мүліктің артықшылықпен 
берілетін акция түріндегі қалған 10 пайы-
зы еңбек ұжымына қайтарымсыз берілді. 
Осыларға байланысты акционерлік 
қоғамның жарғысы бекітіліп, оның жоғарғы 
басқарушы органы болып табылатын 
«Қармет» МАҚ бақылау кеңесі, сонымен 
бірге басқармасы жәнеТексеру комиссиясы 
тағайындалды.

Алғашқы бірер айда комбинат 
тірлігінде алдамшы болса да жылт еткен 
серпіліс байқалды. Мәселен, бастапқы екі 
айдың көрсеткіштерін 1994 жылдың сол 
мерзімімен салыстырғанда тауар өндіру 
752,8 миллион теңгеге, шойын шығару 63,5 
мың тоннаға, болат құю 99,0 мың тоннаға, 
прокат өндіру 77,0 мың тоннаға, ақ қаңылтыр 
өндіру 20,1 мың тоннаға артқанын байқауға 
болатын еді. Сондай-ақ халық тұтынатын 
тауарлар өндіру 60,0 миллион теңгеге 
өскен. Осының нәтижесінде еңбек ұжымы 

«Қарметтің» дәуірлеу және 
құлдырау кезеңі

ай аралатып болса да жалақыларын ала ба-
стады. Акционерлік қоғамның президенті 
А.П.Ботов комбинаттағы бетімен кеткен 
тәртіпті ретке келтіру үшін күнделікті 
жұмыс кестесінің орындалысын қатаң 
қадағалап, күнделікті түскен қаржының 
дұрыс жұмсалуын бақылауға алды...

Алайда бұл серпіліс ұзаққа бармады, 
тіршілік иесінің ақырғы демі бітер алдын-
да жан дәрмен соңғы тұяқ серпуі тәрізді 
қимыл болды. Ақшаның құнсыздануына, 
төлемдердің дер кезінде түспеуіне бай-
ланысты комбинат өзінің айналымдағы 
қаражаттарынан біртіндеп айырылып, 
ақыры таза тақырға отырып тынды. Осы 
тұста бағасы ырықтан шығып, жөн-
жосықсыз шарықтап кеткен шикізаттар 
мен материалдарға, темір жол қызметі мен 
электр қуатына, тағысын тағы төлемдерді 
төлеуге шамасы келмей мүлдем тығырыққа 
тірелген кәсіпорын қаржылық дағдарыстан 
шығу үшін еріксіз қалтасы қалың қожайын 
іздеуге мәжбүр болды. Үкімет тарапынан да, 
комбинат тарапынан да жан-жаққа жаушы 

шаптырылып, жатпай-тұрмай іздестірудің 
нәтижесінде оны қоластына алып, 
қолтығына қыстыруға ниет білдірушілер 
де табыла кетті. Өкінішке орай, алғашқы 
тап болған қожайын «Фест-Альпина-
Қазақстан» бірлескен кәсіпорнының сөзі 
сұйық, құйрығы жылмаң болып шықты. 
Олар комбинатқа басшылық жасаған бар-
жоғы 17 күннің ішінде оның есеп шотына 
бірде бір теңге аудармаған, яғни оған көк 
тиын да көмек жасамаған. Есесіне құны 16 
миллион долларлық даяр өнімді өз аттары-
на жөнелтіп үлгерген. Сол кездегі Үкімет 
басшысының бірінші орынбасары Вита-
лий Метте мырзаның сөзімен айтқанда, 
«Қарметті» басқаруды даяр қоймасынан 
бастаған. Әйгілі «Бутя» араласқан бұл 
топтың кесірі осымен ғана біткен жоқ, олар 
есіктен сығаламай жатып, жан-жаққа жар 
салып, комбинатпен жасалынған бұрынғы 
келісім- шарттардың барлығын қуатсыз деп 
жариялады. Түкке түсінбей қалған байырғы 
әріптестер дереу қарымтаға көшіп, өз та-
раптарынан өнім жіберуді доғарды. Әуелгі 
кезекте көмір жіберу тоқтатыды. Осы 1995 
жылдың мамыр-маусым айларында комби-
нат жаңа кокс батареясын жұмысқа қосуға 
байланысты көмірдің қосымша қорын жа-
сауы қажет болатын. Осының нәтижесінде 
экономикалық көрсеткіштер мен жалақы 
мөлшері көтеріледі деп күтілуде еді. Алай-
да бұл жоба өрескел бұзылды. Ол түгілі 
көмірдің толық көлемде жіберілмеуі салда-
рынан кокс-химия өндірісіне кейбір күндері 
мүлдем тоқтап қалуға тура келді. Сонымен 
бірге Соколов - Сарыбай кен - байыту ком-
бинаты негізгі шикізат болып табылатын 
темір рудасын жіберуді тоқтатты. Басқа да 
көптеген көмекші материалдар мен қосалқы 
бөлшектердің жіберілмеуінен қайсыбір 
цехтарда, мәселен қаңылтыр қақтау цехын-
да жұмыстың қалыпты ырғағы бұзылды. 
Мұның зардабы миллиондаған теңгенің 
шығынына әкеп соқтырды. Егер жағдай 
осылайша тағы бірер ай жалғасса алып 
кәсіпорынның жүрегі соғуын біржолата 
тоқтатар ма еді, қайтер еді? Үкімет оған 
жеткізген жоқ, сәтсіз де болса келесі 
қадамға көшті.

Сонымен, 1995 жылы 15 маусым-
да Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
Қаулысы қабылданып, жаңа фирмамен 
жаңаша шарт жасалынды. Комбинатты 
Американың белгілі «Юнайтед Стейтс 
Стил» фирмасы мен Айзенберг тобы 
қарамағына алды. Әуелде «Қарметті» 10 
жылдық мерзімге басқару құқығына ие 
болған бұл дөкейлердің қай-қайсысы да 
осал топтар емес еді. Алғашқысы болат 
өндіруден әлемде алтыншы орынды иемден-
се, соңғысы өзінің қаржылық мүмкіндігінің 
молдығымен, сауда капиталының 
ауқымдылығымен көзге түскен алпауыт-
тар болатын. Комбинат басшыларының 

Қарағандының 80 жылдығына орай жарық көрген «Елбасына тұғыр болған 
Сарыарқа» деген жинаққа жерлес қаламгер, марқұм Аманжол Ақынның 
Қарағанды металлургия комбинатының ел Тәуелсіздік алғаннан кейінгі 
өзгерістері туралы жазылған мақаласы енген. Кеңес одағы тарап, бүкіл 
қалыптасқан байланыстар үзілген шақта  Арқадағы алып комбинаттың 
жағдайы нашарлағаны беліглі. Оны көтеру үшін мықты инвестор керек болды, 
экономиканы  жақсы білетін, бір кезде өзі де осында еңбек жолын бастаған 
Елбасымыз сол тұста асқан көрегендікпен ұтымды шешім қабылдай білді. 
Сөйтіп, комбинаттың тағдыры шетелдік «Испат» компаниясына сеніп тап-
сырылды. Міне, содан бері он тоғыз жыл өтіп отыр, қазір «АрселорМиттал 
Теміртау» дүниежүзінің жетпістен аса еліне өнім шығаратын үлкен өндіріс. 
Бұл да Елбасының  елеулі еңбегінің жемісі.

Қала тарихының бір парағы болып саналатын комбинаттың тыныс-
тіршілігі туралы сол мақаланы  оқып, танысыңыздар.
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ұсынысына сәйкес олар алғашқы кезекте 
жалақыға қажетгі қаржыны беруді және 
көмір мен темір рудасына төленуге тиісті бо-
рышты өтеуді мойындарына алып, жылдың 
аяғына дейін 245 миллион АҚШ доллары 
көлемінде инвестиция салуға келіскен еді. 
Алайда «бір қызымнан бір қызым сорақы» 
демекші, жұмыс барысында бұлардың да 
шикілігі байқалып, уәделі сөзде тұра алма-
ды. Сөйтіп, Қарағанды металлургия ком-
бинаты айналасы бірнеше айдың ішінде 
қолдан қолға өтіп, өз тарихындағы ең 
дағдарысты, ең аумалы-төкпелі алмағайып 
кезеңді бастан өткеріп жатты. «Қарға келіп 
қарқ етті, қалқып ішіп ол кетті, сауысқан 
келіп, саңқ етті, сарқып ішіп ол кетті» 
дегеннің кері келіп, комбинатты басқаруға 
алған фирмалар оның қоймадағы өнімдерін 
талан-таражға салудан өзге мәнді іс тынды-
ра алмады. Бағы жанбаған қалыңдықтың 
күйін кешкен «Қармет» оң жаққа қайта ора-
лып, енді үшінші қожайынның босағасын 
сағалауға мәжбүр болды. «Ер кезегі үшке 
дейін» демекші, үшінші қожайын атышулы 
«Испат-Интернэшнл» компаниясы еді.

Сертте тұрып, сенімге 
ие болған  алпауыт

Сонымен, 1995 жылы 17 қарашада 
«Қарметті» жекешелендіру туралы 
келісімге қол қойылып, комбинат тізгінін 
жабық тендерге төрт бәсекелестен басым 
түскен «Испат Интернэшнл ЛТД» компа-
ниясы қолға алды. Қарағанды металлур-
гия комбинатының 100 пайыздық акциясы, 
64 гектар жер аумағымен қоса түгелдей 
шетелдік инвестордың қарамағына өтті. 
Жасыратыны жоқ, Қарағандыдай қазыналы 
өлкенің қаймағы болған қайран комби-
нат көлденеңнен келген көк аттының 
қанжығасында кете бергеніне әуелгіде 
бәріміз де аһ ұрдық.

Бұрынғы «Қармет» ендігі жерде «Ис-
пат Қармет» ашық акционерлік қоғамы 
болып қайтадан дүниеге келді. Бұл еліміз 
көлемінде жүзеге асырылған алғашқы 
ең ірі жекешеленділу болатын. Бұл 
жөнінде Рейтер агенттігінің Алматыдағы 
тілшісі Даглас Басвайт былай деп жазды: 
«Қазақстан өзінің алып металлургиялық 
комбинаты «Қарметті» Ұлыбританияда 
орналасқан «Испат Интернэшнл» компа-
ниясына сатқаны жайлы мәлімдеді, бұл 
республиканың тәуелсіздігін жариялаған 
1991 жылдан бергі уақыттағы ең үлкен же-
кешеленген объектіні сатуы.

Сөйтіп, үлесіне қазақстандық жалпы 
ішкі өнімнің 10 пайызы тиесілі, көлемі 
жағынан Кеңестер Одағының екінші ірі 
металлургиялық комбинат «Қармет» жайлы 
қиссаға нүкте қойылды». («Время по Грин-
вичу», 25.11.1995 ж.)

Ал штаб пәтері Чикагода орналасқан 
Вакег & МеКеnzе әділет фирмасының 
әріптесі Майкл Уилсон: «Біз өз 
тәуелсіздігінің бесінші жылында өте батыл 
қадамға барған елді көріп отырмыз. Менің 
байқауымша, бұл бұрынғы күллі Кеңестер 
Одағындағы ең қомақты өнеркәсіптік 
мәміле» деп бағалады. («Уолл стрит джор-
нэл», АҚШ іскерлерінің газеті). Расында да 
бұл Қазақстан үшін ғасырлық деп айтуға 
тұрарлық нар тәуекелдің ісі еді. Басқаны 
қайдам, осыған дейін «Қармет» сынды 
алып кәсіпорынның акцияларын түгелімен 
бөтен біреудің алақанына сала салу ТМД 
елдерінің практикасында болған емес.

Келісім боайынша «Испат Интер-
нэшнл» Қазақстан Республикасы Үкіметіне 
Қарметкомбинаттың шұғыл қарыздарын 
жабу үшін бірінші кезекте 50 миллион 
АҚШ долларын беруді және кәсіпорын 
жұмысшыларының бұған дейін жинақталып 
қалған жалақы қарызы үшін 11 миллион 
АҚШ долларын төлеуді мойнына алды. 
Мұның сыртында шетелдік компания 17 
қазаннан 17 қарашаға дейінгі мерзімде 
мемлекет басқаруында болған «Қарметті» 
сауықтыруға жұмсалған қаржыларды 
республикалық қалпына келтіру (Реабили-
тационный) банкіне толығымен қайтаруды 
міндетіне алды. Кәсіпорынның басқа 
қарыздары үшін «Испат Интернэшнл» жау-
ап бермейтін болып келісілді.

Лакшми Миттал иелік ететін 
ағылшындық «Испат Интернэшнл» ком-
паниясы сол тұста жылына 12 миллион 
тоннға дейін сұйық металл өндіре ала-

тын қуаты бар әлемдегі ең ірі деген жеке 
компаниялардың қатарынан саналатын. 
Бизнес саласы рудадан болатқа дейінгі 
барлық циклды қамтитын бұл алпауыттың 
активтерінің құны 3,8 млрд. доллардан асса, 
айналымдағы қаржысы 2,2 млрд. доллардан 
асып жығылатын еді. Ал жылдық таза айда-
сы 272 миллион долларды құрады. «Испат 
Интернэшнл» «Қарметті» сатып алғаннан 
кейін әлемдік болат өндірудегі 32-ші орын-
нан 14-15-ші орынға бірақ секірді.

Дәл осы кезде «Қармет» өз қуатының 
40 пайызына жетер-жетпес шамада жұмыс 
істеп тұрған. «Испаттың» персонал 
жөніндегі директоры Арабинда Трайпаси 
айтпақшы: «1995 жылы «Қармет» метал-
лругия заводынан гөрі әлеуметтік мекеме-
ге көбірек ұқсайтын». Мұнда қыр-сырын 
білмейтін жаңа қожайындар үшін жаға 
ұстарлық  таңғажайып жағдайлар өте көп 
еді. Комбинаттың сол кездегі бас директо-
ры Малай Мукхерджи бұл жөнінде соңынан 
былай деп еске алады: «Қарметті» алғаш 
көргеннен кейін біз бір нәрсені түсіне 
алмадық. Теміртауда білікті қызметкерлер 
мен мамандар еңбек етеді, сенімді техни-
ка, көмір мен шикізат іргеде, ал комбинат 
қазынасы - бос...» («Индустриальная Кара-
ганда», 02.05.1998 ж.)

«Бұл біз үшін жаңа орта, әрі бастан-аяқ 
өзгертулер жасау үшін жақсы мүмкіндік 
болды. Бізге өзіміз үшін едәуір өзгешелігі 
бар жаңа ортаға бейімделуге тура келді. 
Бірінші айырмашылық: «Қармет» 
қызметкерлері өзіндік құнға мән бермей 
келіпті. Табыс пен залал ұғымы олар үшін 
ештеме емес. Былайша айтқанда, басқаның 
шаруасы іспетті. Керісінше, басты мәселе 
осы болуы керек еді. Екінші: «Қармет» 
рынок пен тұтынушыға бейімделмеген. 
Басым бағыт маркетинг пен менеджмент-
ке, даяр өнімді бағасын келістіріп сатуға 
емес, өндіріске берілген. Үшінші: ештеңеге 
түсініп болмайтын сұмдық иерархия. Ко-
мандада бірлесіп жұмыс істеу ниеті жоқ. 
Алайда жағымды жақтар да баршылық. Бұл 
металлургтердің жоғары кәсіби шеберлігі, 
білім деңгейі, өндірісті бес саусағындай 
білуі. Бізге өте бір білікті жұмыс күші тап 
болды. Және бізбенен барынша ашық- 
жарқын қатынасты. Сондықтан да жеке 
меншікке өту ешбір дау-дамайсыз жүзеге 
асты. Тіпті, майдан қылшық суырғандай», - 
депті «Испат Қарметтің» М.Мукхерджиден 
кейінгі басқарушы директоры, доктор Ио-
ханнес Ситтард мырза «Металлы Евразия» 
журналына берген сұхбатында.

Шетелдік компания комбинатты 
иелігіне алған сәттен бастап-ақ өздерінің 
қалталы да қарымды инвестор екендіктерін 
көрсете білді. Іске кіріспес бұрын алды-ар-
тын тең болжап, қимылға көшті. Алғашқы 
айдың өзінде комбинат қоржынына 70-80 
миллион АҚШ долларын аударып, оның 15 
миллиондайын жұмысшылардың жалақы 
қарызын өтеуге жұмсады. Сөйтіп, ең ал-
дымен көптен қолдарына ақша ұстамаған 
ашқұрсақ металлургтердің көңілін тапты. 
Көптеген қиыншылықтарға қарамастан 
төрт аяғынан бірдей ақсап тұрған өндірісті 
жолға қоюға күш салды. Сірә, жай ғана 
басқарушы емес, нағыз қожайын болудың 
түпкілікті артықшылығы осында болса 
керек. Мәселен, даяр өнімдерді жөнелту 
көлемі күрт көтеріліп, желтоқсанның 
алғашқы 17 тәулігінде ғана арттырылған 
өнім мөлшері ал- дыңғы айлық көрсеткіштен 
асып түсті. Сатып алушылармен арадағы 
келісім-шарттарды ретгеудің нәтижесінде 
комбинат өнімі бұрынғы- дай қоймаға емес 
тікелей тапсырыс берушілерге жөнелтіле 
баста- ды. Тек алғашқы айда жалпы құны 
22 миллион долларды құрайтын, 80 мың 
тонна болат өнімі тұтынушыға жол тартты. 
Кәсіпорындағы өндіріс көлемі бірден өсіп, 
бұл көрсеткіш бір айдың ішінде 22-ден 44 
пайызға дейін жоғарылады. Атап айтқанда, 
осы алғашқы айда кокс өндіру 7140 мың 
тоннаға, шойын - 9300, болат - 13215, про-
кат - 18618 мың тоннаға артты. Сондай-
ақ, шикізат, отын берушілермен арадағы 
келісімдер қайта қаралып, қатынастар 
қалыпты жолға қой- ылды. «Испат» тек 
осы мақсаттарға алғашқы бір аптаның 
ішінде 500 миллионнан астам теңгенің 
қаржысын жұмсады. Бір сөзбен айтқан- да, 
комбинаттың жұмысы қалыпты ырғаққа 
көше бастады.

Осылайша аса ауыр кезеңде басшылыққа 
келген қожайындар көп жыл бойы 
қалыптасып қалған социалистік жүйенің 
қатып семген қамалдарын біртіндеп бұзып, 

комбинаттағы ахуалды мүлде жаңа арнаға 
бұруды қолға алды. Аз ғана уақыттың ішінде 
төрт құбыласын түгендеп, келешектегі то-
лайым табыстарының іргетасын қалай ба-
стады. Қарағандыға келгендеріне тура бес 
ай өткенде №2 жылу- электр орталығын, 
тағы екі айдан кейін «Қарағанды 
шахтыкөмір» акционерлік қоғамының 15 
шахтасы мен 11 кәсіпорнының активтерін 
сатып алды. Аталмыш алып кешендердің 
бір қолға шоғырландырылып, үзіліссіз 
өндіріс циклының қамтамасыз етілуі 
металлургия комбинатындағы өндіріс 
қарқынының артуына, өнім сапасының 
жақсарып, өзіндік құнның төмендеуіне 
айтарлықтай ықпал етті. Осы тұста «Ис-
пат Интернэшнл» өз құзырына алған 
кәсіпорындарды дағдарыстан шығару жо-
лында қолдан келетін барлық шараларды 
жүзеге асырып бақты. Ол 1996 жылдың 
тамызына дейін металлургия комбинатына 
180 миллионға жуық доллардың инвести-
циясын енгізсе, сол жылдың соңына дейін 
№2 жылу-электр орталығына 6 миллион 
доллардың, көмір шахталарына 20 мил-
лион доллардың инвестициясын салып 
үлгерді. Осының нәтижесінде 1996 жылдың 
аяғында көмір шахталарында өндіріс көлемі 
600 мың тоннадан 950 мың тоннаға дейін 
көтерілді. №2 ЖЭО-дағы электр қуатын 
өндіру көрсеткіші оның комбинат құрамына 
кірген кездегісімен салыстырғанда төрт 
есеге дейін ұлғайып, 280 мегаВатқа жетті. 
Алайда осы жылы комбинат жұмысына 
көп қолбайлау болған электр қуатының 
шектелуіне байланысты металл өнімдерінің 
көлемін 30 пайызға арттыру жоспары орын-
далмай қалды.

Шетел алпауыттары басшылыққа кел-
ген осы жылдары қайтарымы аз, «басы 
артық» цехтар жабылып, ықшамдала баста-
ды. Есесіне осы заман талабына сай келетін 
жаңа технологиялар енгізілді. Неміс техно-
логиясы бойынша жаңа өңдеу жүйесі са-
лынып, өндірістегі экологиялық ахуалдың 
жақсаруына игі ықпалын тигізді. №2 до-
мна пеші қайта жарақталды, №1 қаңылтыр 
қақтау цехында күрделі жөндеу жүргізілді. 
1998 жылдың тамыз айында жылына 320 
мың тонна сапалы өнім шығара алатын 
ыстықтай қалайылау және мырыштау цехы 
пайдалануға берілді. Қорыта айтқанда 1995-
2000 жылдар аралығында «Испат Қарметте» 
тауар өндіру өсімі 70 пайызды құрады. Осы 
уақыттарда өткізу рыногында түбегейлі 
өзгерістер болды. Егер 1995 жылы ком-
бинат ТМД елдерінің тұтынушыларына өз 
өнімінің 78 пайызын жөнелтіп отырса, 1999 
жылы оның 90 пайызы алыс шетелдерге 
жіберілетін болды. Оның өзінде металлдың 
20 пайызы өнеркәсібі дамыған Европа, 
Америка елдеріне өткізілді. Рынок геогра-
фиясы кеңейіп, әлемнің жетпіске жуық елін 
қамтыды.

1999 жылдың соңында «Испат Қармет» 
өзінің шикізат базасын нығайту, шикізат 
жеткізудің тиімділігін арттыру мақсатында 
«Өркен» атты темір рудасы департаментін 
құрып, Лисаковск, Кентөбе, Атасу, Атан-
сор кен орындарын бірінен соң бірін са-
тып алды. Сонымен бірге 2003 жылы 
Ақтау қаласында құны 35 миллион АҚШ 
доллары болатын құбыр заводының 
құрылысы, ал «Испат Қарметте» 2005 
жылы құны 330 миллион АҚШ долларын 
құрайтын екі бірдей болатты үздіксіз құю 
қондырғысының құрылыстары бастал-
ды. Соңғы жылдары №3 және 4 домна 
пештері, ыстықтай және салқын күйінде 
қақтау цехы қайта жарақталды, жаңа мы-
рыштау желісі іске қосылды. Көмір өндіру 
процессін модернизациялау, N7 кокс бата-
реясын қайта жарақтау жұмыстары қолға 
алынып, прокатты салқын күйінде қақтау 
станы, жолақты бояу желісі салына баста-
ды. Сонымен бірге темір рудасын фосфор-
сыздандыру, руданы байытуға байланысты 
жаңа жобалар жүзеге асырылды. Болатты 
үздіксіз құю машинасының алғашқысы 
2005 жылдың 16 маусымында пайдалануға 
берілді. Дәл сол күні құны 150 миллион 
АҚШ доллары болатын, жылына 400 мың 
тонна прокат шығара алатын..........

Осы тұста «Испат Интерэшнл» компа-
ниясында айтулы өзгеріс болғанын айта 
кеткен жөн. 2004 жылы қазан айында 
әлемдік бірнеше металлургия алыптары 
шоғырланып, «Миттал Стил» компаниясы 
болып қайта құрылды. Бұл әлемдік метал-
лургия өнеркәсібіне түбегейлі өзгерістер 
әкелді. Нақтырақ айтқанда, Миттал Стил 
компаниясы осы салада көшбасшылыққа 

қол жеткізді. Ол жылына 70 миллион тон-
на сұйық болат өндіретін әлемдегі ең ірі әрі 
ауқымды металлургиялық алыпқа айналды. 
Компанияның заводтары 4 құрылықтағы 14 
елде орналасқан және оларда 45-тен аса ұлт 
өкілдері бар  164 мың адам жұмыс істеді. 
Компанияның АҚШ пен Францияда ірі 
ғылыми - зерттеу орталықтары болды.

Сөйтіп, бүгінде «Миттал СтилТеміртау» 
деп аталатын компания Теміртау қаласының 
денсаулық сақтау, спорт, білім беру нысан-
дарын қолдауға бағытталған бірқатар ба-
стамаларды қолға алып отыр. Ол балалар 
үшін жазғы сауықтыру лагерьлерін, ересек-
тер үшін «Самал» шипажайын ұстап отыр 
және өзге де көптеген әлеуметтік жобаларға 
қатысуда. Сондай-ақ қаланы жылумен 
және жарықпен, басқа да коммуналдық 
қызметтермен жабдықтауда.

Табиғи ресурстардың мол көлемін 
пайдаланатын «Миттал Стил Теміртау» 
тәрізді қуатты өнеркәсіп орталығының 
қоршаған ортаға келтірер залалы мен 
экологиялық ахуалға тигізер кері әсері де 
зор екені мәлім. Компания бұл тұрғыда да 
арнайы бағдарлама бойынша жұмыс жасап, 
табиғат қорғау мақсатында қыруар қаржы 
жұмсап отыр. Мәселен, қоршаған ортаны 
ластаушы негізгі көздер болып табылатын 
агломерация машиналары, улау желілері, 
ЖЭО қазандықтары, әк күйдіретін бара-
банды пештер тәрізді құрал-жабдықтарды 
модернизациялауға арнап, миллиондаған 
доллардың инвестициясы салынды. Осы-
лармен қатар өндіріс қалдықтарын қайталап 
пайдалану жүйесі іске қосылды. Соның 
нәтижесінде, сұйық болат өндірісінің 
көлемі 1995 жылмен салыстырғанда 198 
пайызға өскеніне қарамастан тастандының 
жалпы мөлшері қысқарды, атап айтқанда, 
ауаға тарайтын тозаңның меншікті та-
сталымы 59 пайызға азайды. Бұл Ресей 
заводтарының нормаларынан 23 пайызға, 
Қазақстан Үкіметі белгілеген нормалардан 
35 пайызға төмен дегенді білдіреді.

Бүгінде «Миттал Стил Теміртау» 
компаниясы осы заманғы озық техноло-
гияларды пайдалана отырып, өндірісті 
модернизациялау, сапаны жақсарту, 
өткізу рыногын кеңейту, тұтынушылар 
сұранысына бейімделу, адам ресурсын да-
мыту, қоршаған ортаны қорғау, қауіпсіздік 
техникасын жетілдіру сияқты кешенді 
шараларды жүзеге асыру арқылы әлемдік 
металлургия саласындағы көшбасшылық 
рөлін одан әрі нығайта түсуді көздеп отыр.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2000 
жылы 3 шілде күні Қазақстанның тұңғыш 
шойыны алынуының 40 жылдығына 
арналған салтанатта: «Мені метал-
лургия кәсіпорындарында өндірістің 
құлдырауы тоқтап, өнім көлемі артып, 
әлеуметтік проблемалардың табысты 
шешілуі қанағаттандырады. Біз инвестор-
ды таңдауда қателескен жоқпыз. Бұл жер-
де ол кәсіпорынды аяғынан көтерді, өнім 
шығаруды қалпына түсірді, мыңдаған ма-
мандарды жұмыс орнымен және тұрақты 
жа- лақымен қамтамасыз етіп отыр. Бұл 
мысал біз таңдаған жолдың дұрыстығының 
дәлелі», деп инвесторлардың жұмысына 
әділ баға берген еді.

                                   Аманжол АҚЫН
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8 Телебағдарлама8 1 желтоқсан – 7 желтоқсан

1 желтоқсан, дүйсенбі             2 желтоқсан, сейсенбі             3 желтоқсан, сәрсенбі            4 желтоқсан, бейсенбі

07.00  «Таңшолпан»
10.00 Дауа
10.35,00.50 Арнайы репортаж
10.50,21.05 Айтуға оңай
11.35,19.30 «Сұлтан Бейбарыс»
12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 03.00   Жаңалықтар
12.45 Апта.kz
13.50 «Ақсауыт»
14.50 Мультсериал
15.05 «Әйел бақыты» 
16.10, 00.30 «Келін» Т/с
17.00 Менің Қазақстаным
17.50  Өзекжарды
18.05 «Шын жүректен»
19.00 «Заң және біз»
21.05 Айтуға оңай...
21.50 «Қара шаңырақ»
23.30 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев
00.50 «Көкпар»
01.15 Телесериал

ХаБаР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
09.00,10.00 Жеті күн
11.00,15.50 Сәтті сауда
11.30 Мультфильм
13.00,17.00,20.00,00.50 Жаңалықтар
13.15 Док. фильм
14.05 «Женский доктор» Т/с
15.00, 18.00, 21.00, 00.30 Новости
15.15,00.50 Худ. Фильм
16.25 Мультсериал
16.55 Подари детям жизнь
17.15 Көзқарас
17.45 Бизнес сыры
18.18 Ду думан
19.00 ТВ Бинго
20.30 Арнайы хабар
21.30 Телесериал
23.10 Жекпе-жек
00.05 Кино

ЕУРаЗИЯ
06.00,03.15 Телесериал
07.00,18.00 Жаңалықтар
07.10 Худ. Фильм
11.00 Телесериал
12.00,02.15 Модный приговор
13.00,22.50 Х фактор
13.25 «Ашығын айтқанда»
14.30 Худ. Фильм
15.30 112
15.45 «Судебные историй»
16.45 Давай поженимся!
18.55 «Сүйген жар» Т/с
19.50 Телесериал
21.00 Новости
21.40 Телесериал
23.00 Пусть говорят
00.10 Телесериал
02.20 Телесериал

5 КаНал
06.30,06.35,09.00 «Таңертеңгілік 5-арнада»
07.00,13.00,20.40 Вести-Россия
07.10,08.35 «Дәмдес болайық»
07.35 «Бодрое утро»
07.50,14.35,18.00,22.40 Рекламный визит
08.00 Апта репортажы
08.20 Наши дети
08.25 Азбука спорта
13.00 Вести недели
14.45 Жақсылардан ғибрат
15.05,02.30 Деректі фильм
16.15 Диалоги о животных
17.15 Сам себе режиссер
18.10 5 арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.25 Спокойной ночи, малыши!
19.35,21.40 Шарайна
20.00,22.00 Новости
21.00 Будем здоровы
21.15 Военная прграмма
22.55 Кино

 ҚаЗаҚСТаН-ҚаРағаНды
07.00,10.00 Апта
08.00,11.00,18.50,21.50 Реклама
08.10 Әсем әуен
08.55 Телесериал
09.45 Правосудие
11.10 Бумеранг
11.45 Күлегеш
12.15 Кино
12.35 Мультфильм
17.50,22.00 Жаңалықтар-Новости
18.30 2050
19.00 Ойталқы
19.35 Руханият
20.00  Қорытынды жаңалықтар
20.45,22.45 Уақыт кз
21.10 Телесериал
23.10 Кино

07.00  «Таңшолпан»
10.00,21.55 Қара шаңырақ
11.00 Айтуға оңай
11.45,19.40 «Сұлтан Бейбарыс» Т/с
12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 02.45 
Жаңалықтар
12.45 Спорт
13.10 «Алаң»
14.00,00.35 Док. фильм
14.55 Мультсериал
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,00.05 «Келін» Т/с
17.00,01.55 Жарқын бейне
17.50,01.50 Ас болсын!
18.35 Арнайы тележоба
19.05,02.10 Жан жылуы
19.30 «Сұлтан Бейбарыс» Т/с
21.05 Айтуға оңай
23.30,02.25 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен

ХаБаР
07.00 «Айтұмар» 
08.00 Жаңа күн
10.00,  15.00, 18.00, 21.00, 00.40 Новости
10.10 «След»
11.00,13.00,17.00,20.00,23.30,01.00 Жаңалықтар
11.10 Дело вкуса
11.45,21.30 Телесериал
12.35 101 бизнес-истории
12.55,16.55 Подари детям жизнь
13.15 Док. драма
14.05 «Женский доктор» Т/с
15.15,00.30 Телесериал
15.50 Сәтті сауда
17.15 Көзқарас
17.45 Экономкласс
18.15 Телесериал
19.10 Нүкте
20.30 Бюро расследований
23.10 Арнайы хабар

ЕУРаЗИЯ
06.00 Телесериал
07.00 Доброе утро
11.00 Худ. фильм
12.00,03.00 Модный приговор
13.00,22.50 Х фактор
13.35 «Ашығын айтқанда»
14.30 Телесериал
15.30 112
15.50 Судебные истории
16.45 Давай поженимся!
18.55 «Сүйген жар» Т/с
20.00 Телесериал
21.00 Новости
21.30 Телесериал
23.00 Пусть говорят
00.10 Телесериал
00.15 Телесериал
03.25 Кино

5 КаНал
06.30  Таңертеңгілік «5-арнада»
06.30, 20.40  Вести-Россия
07.00, 19.35, 21.40 Шарайна
07.35, 09.15 «Бодрое утро»
07.50, 14.35, 18.00, 22.40 Рекламный визит
08.00, 13.00, 20.00, 22.00 Новости
08.30 «Наши дети»
13.40,17.45 Азия айнасы
14.45 «Прямой эфир»
16.00 Сау болайық
16.10 Телесериал
17.00 «Менің шындығым»
17.30 Жастар
18.10 5-арнадағы ән-әуен + ТV – ЧАТ
19.00 Ваш день
19.25 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Касается всех
21.00 «С новым домом!»
22.50 Худ. фильм
00.35  Әуенді Қазақстан + ТV - ЧАТ

 ҚаЗаҚСТаН-ҚаРағаНды
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
Жаңалықтар-Новости
07.45, 11.00, 18.50,  21.50, 23.00 Реклама
07.55, 13.20  Әсем әуен
08.50, 21.00 Телесериал
09.45 Сот төрелігі
10.45. 20.45, 22.45 Уақыт.kz
11.10 «Обсудим»
11.45 Руханият
12.10 Кино
18.30 Дневник памяти
19.00 «Жаңғырық»
19.30 Я здоров!
19.50 «Мәңгілік мұра»
21.15 Телесериал
23.15 Кино

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 Қара шаңырақ
11.10,21.05 Айтуға оңай
11.35,19.30 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45 Тағдыр
13.00 Поэзия әлемі
13.30 Заң және біз
14.05 Мың түрлі мамандық
14.55 Мультсериал
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 «Келін»  Т/с
17.00 Ұлт мақтанышы
17.50,23.45 «Өзекжарды»
18.10,03.35 «Ғасырлар үні»
18.50 Кино
19.05 Қылмыс пен жаза
21.05 Айтуға оңай...
23.30,02.30 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен
00.35 Ұлт мақтанышы

ХаБаР
07.00 «Айтұмар» 
08.00 Жаңа күн
10.00,  15.00, 18.00, 21.00, 00.30 Новости
10.10,00.00 «След» Т/с
11.00,13.00,17.00,20.00,23.20 Жаңалықтар
11.10 «Дело вкуса»
11.45,21.30 Телесериал
12.35 Экономкласс
12.55,16.55 Подари детям жизнь
13.15 Док. фильм
14.05 «Женский доктор» Т/с
15.15,00.20 Худ. Фильм
15.50 Сәтті сауда
17.15,22.50 Көзқарас
17.45 Бизнес сыры
18.15 Телесериал
19.00 Біздің үй
20.30 Док. фильм
20.30 Телесериал
23.15 Кино

ЕУРаЗИЯ
06.00 Телесериал
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00,02.50 Модный приговор
13.00 Х фактор
13.35 «Ашығын айтқанда»
14.30 Телесериал
15.30 112
15.50 Судебные истории
16.50 Давай поженимся
18.00 Жаңалықтар
18.55 «Сүйген жар» Т/с
19.50 Телесериал
21.00 Новости
21.40 Телесериал
22.50 Х фактор
23.00 Пусть говорят
00.10 Телесериал
02.40 Телесериал

5 КаНал
06.30 «Таңертеңгілік 5-арнада»
06.30,20.40 Вести-Россия
10.00,19.35,21.35 Шарайна
07.50,14.35,17.35,21.50 Рекламный визит
08.00,13.00,20.00,22.00 Новости
08.30 Буду верным другом
08.35 Наши дети
08.40 Азбука спорта
13.30,20.30,22.30 Р.S
13.50 Эколайф
14.10 Азия айнасы
14.45 «Прямой эфир»
16.10 Телесериал
17.00,02.30 Деректі фильм
17.50 Моя Караганда
18.10 5 арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.35 «Спокойной ночи малыши!»
21.00 Баршаға қатысы бар
21.20 «С новым домом!»
22.50 Худ. фильм
00.35 Әуенді Қазақстан

 ҚаЗаҚСТаН-ҚаРағаНды
07.00,13.00,17.50,20.00,22.00 Жаңалықтар-
07.45,11.00, 12.50,15.50,18.50,  21450 Реклама
07.55 Док. фильм
08.55 Телесериал
09.45 Правосудие
10.00 Жаңалықтар-Новости
10.45,20.45,22.45 Уақыт.кз
11.10 «Жаңғырық»
11.40 «Я здоров!»
11.55 Мәңгілік мұра
12.10 Телесериал
18.30 Арена
19.00 Прямой эфир
19.35 2050
21.05 Телесериал
23.10 Кино

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 «Қара шаңырақ»
11.00 Айтуға оңай...
11.45,19.40 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45 Агробизнес
13.10 Сіз не дейсіз?
13.30 Жан жылуы
14.00 «Ұлт мақтанышы»
14.55  Мультсериал
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.50,00.35 Қылмыс пен жаза
18.10 Мәлім де беймәлім Қазақстан
18.40 Поэзия әлемі
19.05 Жаңа Қазақстан-2050
21.05 Айтуға оңай...
23.35,02.35 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев

ХаБаР
07.00 «Айтұмар»
08.00 Жаңа күн
10.00,  15.00, 18.00, 21.00, 00.30 Новости
10.10,23.50 «След» Т/с
11.00,13.00,17.00,20.00,23.40 Жаңалықтар
11.10 «Дело вкуса»
11.45,21.30 Телесериал
12.20 «Табиғат тартуы» Т/с
12.55,16.55 Подари детям жизнь
13.15 Док. фильм
14.05 «Женский доктор» Т/с
15.15 Худ. Фильм
15.50 Сәтті сауда
17.15 Көзқарас
17.45 101 бизнес-истории
18.15 Телесериал
19.10 Жекпе-жек
20.30 Энергия будущего
23.15 Кино

         ЕУРаЗИЯ
06.00,02.00 Телесериал
06.50,18.00 Жаңалықтар
07.00 «Доброе утро»
11.00 Телесериал
12.00 Модный приговор
13.00 Х фактор
13.35 «Ашығын айтқанда»
14.30 Телесериал
15.30 112
15.50 Судебные истории
16.50 Давай поженимся
18.55 «Сүйген жар» Т/с
19.55 Телесериал
21.00 Новости
21.40 Телесериал
23.00 Пусть говорят
00.20 Телесериал
02.40 Телесериал

    5 КаНал
06.30,08.45 «Таңертеңгілік 5-арнада»
06.30,20.30 Вести-Россия
07.00 Шарайна
07.30 «Дәмдес болайық»
07.50,14.35,18.00,22.30 Рекламный визит
08.00,13.00,20.00,22.00 Новости
13.30 Р.S
13.50,02.30 Деректі фильм
13.55 «Однажды в Караганде»
14.45 «Прямой эфир»
15.40 Будем здоровы
15.50 «Жақсылардан ғибрат»
16.10 Телесериал
17.00 Менің шындығым
17.45 Азия айнасы
18.10 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.25 Спокойной ночи, малыши!
19.35,21.35 Шарайна
21.10 «Хочу стать звездой»
21.40 «За высокую культуру!» 
22.45 Кино
00.05 Әуенді Қазақстан + ТV - ЧАТ

ҚаЗаҚСТаН-ҚаРағаНды
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 
Жаңалықтар-Новости
07.45,11.00,13.50,15.50,17.50,18.50,21.50 Реклама
07.55 Әсем әуен
17.45 «Джаз» Д/ф
09.45 Сот төрелігі
10.45,20.45,22.45 Уақыт
11.10 Прямой эфир
11.45 Арена
12.05 Телесериал
18.30 «ДАТ»
19.00 Шаңырақ
19.35 Дневник памяти
21.00 Телесериал
23.10  Кино
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1 желтоқсан  – 7 желтоқсан

     5 желтоқсан, жұма                 6 желтоқсан, сенбі                 7 желтоқсан, жексенбі

Қоғам және заң

2014 жылғы 22 қарашада  
ғаламторда «Ізгілікті жолда 
күресіңдер» деген тақырыпта  Си-
рия аймағында лаңкестік ұйымдар 
қатарында соғысқа қатысып жүрген 
Қазақстан азаматтары туралы 
бейне-баян көрсетіле бастады. 
Оның мазмұны лаңкестік қызметті 
насихаттауға және ақтауға арналғаны 
белгілі болып отыр. Қазақстан 
Республикасы «Бұқаралық ақпарат 
құралдары туралы» Заңның 2 бабы, 
3-тармағына сәйкес лаңкестікті 
насихаттауға да, ақтауға да болмай-
ды. ҚР «Лаңкестікке қарсы іс-әрекет» 
Заңының 10 бабына сәйкес лаңкесті 
насихаттауға тыйым салынған. 
Осыған орай еліміздің бас прокурату-
расы аталған бейне-баянды тоқтатуға 
байланысты шараларды белгілеп, 
бейне-баянды заңсыз деп танып, оны 
Қазақстан аумағында таратуға тыйым 
салды. 

Өкілетті орган осы қабылданған 
шешімді жүзеге асыру үшін 
прокурорлық бақылау хаттамалары 
бойынша іс-шараларды қабылдауда. 
Дегенмен, кейбір жеке және заңды 
тұлғалар, сондай-ақ бұқаралық 
ақпарат құралдары байланыс 
жүйелерін және құралдарды пайдала-
на отырып, заңға қарсы осы бейне ма-
териалдарды таратуды жалғастыруда. 
Осыған байланысты Бас Прокуратура 
заңның жоғарыда келтірілген талап-
тарын өте қатаң орындау қажеттігін 
еске салады және жоғарыда аталған 
бейне-баянды таратудан  сақтануды 
ұсынады. 

ҚР Бас прокуратурасының 
баспасөз қызметі

Тыйым 
салынды

07.00 Концерт
08.35 Мәлім де беймәлім Қазақстан
08.30 Мультфильм
09.45 «Айгөлек»
11.35 Ақсауыт
11.55 «Шарайна» Т/с
12.40 Сыр-сұхбат
13.10 Ұлттық шоу
14.15 «Жедел жәрдем»
17.05 «Ғасырлар үні»
17.20 Концерт
19.10 Әзіл әлемі
20.00, 00.00 АПТА.KZ
21.00 Қазақстан дауысы
22.50 «Алаң»
23.20 Көкпар
00.00 Кино

ХаБаР
07.05 «Шаншар»
08.30 Айбын
08.30 Мультсериал
09.00,21.00 Жеті кү
10700 Ас арқау
10725 Спорт әлемі
10.00 Мульфильм
12.45 Сказка
14.00 Бенефис шоу
15.00 Кино
17.20 Ой-жүйрік
18.20 Концерт
20.10 Ду думан
22.00 Худ. Фильм
23.30 Кино
01.00 Кино
02.50 Телесериал

 ЕУРаЗИЯ
06.0,07.25,13.00,04.15 Кино
07.50,08.30 Субботалық жаңалықтар
08.00 Тілші түйіні
08.25,13.20 Караоке такси
08.45 Воскресные беседы
09.00 Новости
09.10 ЗДОРОВЬЕ
10.10 Казлото
10.55 Большие гонки
12.30 101 кеңес
12.25 «Паутина
14.00 Х фактор
16.00 Добрый вечер, Казахстан!
16.30 Телесериал
21.00 Аналитика
22.00 КВН
00.45 Кино

    5 КаНал
10.00 Апта репортажы
10.20 Моя Караганда
10.45 «Жақсылардан ғибрат»
11.10 «Тұжырым»
11.40 «Хочу стать звездой»
12.00 Уьренняя почта
12.30, 17.30, 22.20 Рекламный Визит
12.40 Сто к одному
13.30 Премьера
16.30 «Моя планета»
17.00  Мир православной духовности
17.40, 21.55 Прогноз погоды
17.45 «Сайгез»
18.15  5-арнадағы ән-әуен + TV-ЧАТ
19.00  Ваш день
19.30 Честный детектив
20.00 Худ. фильм
21.50 Сау болайық!
22.00 «Пятая передача»
22.15 Худ. Фильм
00.00 «Әуенді Қазақстан» +TV-ЧАТ
02.30  Деректі фильм

ҚаЗаҚСТаН-ҚаРағаНды
09.00 Әсем әуен
10.00, 13.50, 15.50, 17.50, 22.05 Реклама
11.15 Мультфильм
11.30 Жайдарман Қарағанды
12.30 Худ. Фильм
14.00 Концерт
16.00 Кино
18.00 Шаңырақ
18.35 Арена
19.00 Апта
20.00 «Ойталқы»
20.35 «Дневник памяти»
21.00 Док. сериал
21.35 Док. фильм
22.10 Телесериал

07.00 «Таңшолпан»
10.00 «Қара шаңырақ»
11.00 Айтуға оңай
11.35,19.30 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45 «Менің Қазақстаным»
13.20 «Көкпар»
13.55 Ұлт мақтанышы
14.25 Телесериал
14.55 Мультсериал
15.05 Әйел бақыты
16.10,22.55 «Келін» Т/с
17.00 Жан жылуы
17.25 Еңбек түбі – береке
17.50,02.40 Өзекжарды
18.15 Қазақстан-2050
18.30 Док. фильм
18.40,02.35 Парламент
19.05,02.15 Иман айнасы
21.05 Айтуға оңай
21.50 «Шын жүректен»
23.30 «Сіз не дейсіз?»
00.35 Кино

ХаБаР
07.05 «Айтұмар»
08.00 Жаңа күн
10.00,  15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Новости
10.10 «След» Т/с
11.00,13.00,17.00,20.00,23.40 Жаңалықтар
11.10 «Дело вкуса»
11.45 Телесериал
12.35 Энергия будущего
13.15 Док. фильм
14.05 «Женский доктор» Т/с
15.15 Худ. фильм
15.50 Сәтті сауда
16.25 Ұлт саулығы
16.50 Подари детям жизнь
17.15 Бармысың, бауырым!
18.15 Телесериал
19.00 Орталық Хабар
21.30,22.00 Фестиваль
00.00 Худ. фильм

         ЕУРаЗИЯ
06.00 Телесериал
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00,03.45 Модный приговор
13.00 Жұма уағызы
13.25 Мужское/женское
14.30,15.45 Телесериал
15.30 112
15.45 «Дознователь»
16.50 Жди меня
18.55 «Сүйген жар» Т/с
19.50 Премьера
21.00 Новости
21.30 Поле чудес
23.00 Худ. Фильм

    5 КаНал
06.30 «Таңертеңгілік 5-арнада»
06.30,20.50 Вести-Россия
07.00,19.35,21.35 Шарайна
07.35,08.40 Дәмдес болайық
07.50,14.35,18.00,22.40 Рекламный визит
08.00,13.00,20.00,22.00 Новости
08.30 Наши дети
08.35 «Азбука спорта»
13.40 Эколайф
14.00 Бірде Қарағандыда
14.45 Прямой эфир
16.10 Телесериал
17.00 «Жастар»
17.30 «Ғажайып адам»
18.10 Ислам: сауалдар мен жауаптар
18.45 5-арнадағы ән-әуен
19.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Моя Караганда
21.10 «С новым домом!
21.25 Все о налогах
22.50 Худ. фильм
23.45 Әуенді Қазақстан + ТV - ЧАТ
02.30 Деректі фильм

ҚаЗаҚСТаН-ҚаРағаНды
07.00,10.00,13.00,17.50,20.00,22.00 
Жаңалықтар-Новости
07.45,11.00,13.50,15.50,17.50,18.50,21.40 Реклама
07.55 Әсем әуен
08.50 Док. фильм
09.45 Правосудие
10.45,20.45,22.45 Уақыт.кз
11.10 Шаңырақ
11.45 «Дат»
12.10 Телесериал
18.30 Ғибрат
19.00 Бумеранг
19.35 Док. фильм
20.00 Қорытынды жаңалықтар
21.00 Телесериал
23.15 Кино

07.00 Концерт
08.00 Агробизнес
08.30 «Субботалық ТАҢ»
10.00 Дауа
10.35 Ас болсын!
11.25 Қазақстан дауысы
12.50 Еуразия барысы
19.45 Тағдыр
20.05,23.10 Арнайы репортаж
21.00 Ұлттық шоу
22.25 «Өнерім мені шақырады»
00.35 «Шерлок»
02.10 Келбет

ХаБаР
07.05 «Шаншар»
08.30 Мультфильм
09.30 Бармысың бауырым!
09.45 Продвопрос
10.10 Спорт без границ
12.10 Кино
14.00 Орталық Хабар
14.50 Жұлдызды дода
16.40 Жансарай
18.00 «Кеше ғана»
18.55 «Под прицелом»
19.50 Бенефис шоу
21.00 Жеті күн
22.00 Мегахит
00.00 Кино
02.00 Телесериал

         ЕУРаЗИЯ
06.00 Телесериал
08.00,13.45 Караоке такси
08.30 Таңғы пошта
09.00, 21.00 Новости
09.10 Смак
09.55 Худ. фильм
11.35 «Фабрика грез»
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Паутина
14.20 «Черно-белое»
15.30 Телесериал
20.00 Х фактор
21.00 Новости 
21.30,22.15 Субботалық жаңалықтар
21.45 Тілші түйіні
22.35 «Кешкі кездесу»
00.30 Худ. фильм

    5 КаНал
10.05 Шарайна
10.50 P.S.
11.00 «Моя Караганда»
11.10 «Жастар»
11.40 Нольден бастап
11.55 Ислам: сауалдар мен жауаптар
12.25 «Қазақ тілін үйренейік»
13.00 Мусульмане
13.15, 18.20, 22.40 Рекламный визит
13.25 Субботник
14.15 «Клетка» Шоу
15.00 Специальный корреспондент
16.15 «Субботний вечер»
18.30 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.30 «В ритме нашего города»
20.00 Апта репортажы
20.20,22.25 Кино
22.00 «Жоғары мәдениет үшін»
23.00 Прогноз погоды
00.05 Әуенді Қазақстан

ҚаЗаҚСТаН-ҚаРағаНды
09.00 Әсем әуен
10.00,13.00 Жаңалықтар-Новости
10.45,13.45 Уақыт.кз
11.00,12.50,15.50,17.50,21.55 Реклама
12.05 Док. фильм
14.00 Концерт
16.00 Худ. фильм
18.00 Бумеранг
19.00 «Жаңғырық»
19.30 «Дат»
19.50 «Мәңгілік мұра» 
20.00 Жайдарман Қарағанды 
21.05 «Тау тұлға»
21.45 Док. сериал
22.10 Кино
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«Халықтық IPO» бағдарламасы

Бұл жөнінде аз-кем түсінік 
берер болсақ, қазақстандықтарға 
ірі, тұрақты және болашағы зор 
мемлекеттік компаниялардың 
акциялары сатуға шығарылады. 
Сондықтан еліміздің кез-келген 
тұрғыны олардың акционерлері 
болу мүмкіндігіне ие, яғни меншік 
иесінің құрамына кіріп, азаматтар 
олардың пайдасынан өз үлесін 
тікелей ала алады. Бұл ретте 
азаматтардың инвестициялық 
мәдениетін арттыру, еліміздің 
қаржы секторын дамыту, ірі 
қазақс тандық компаниялармен 
капиталды дамыту, бағдарламаға 
қатысушы-компаниялардың шы-
на йы лығын, тиімділігін және 
бәсекеге қабілеттілігін артты-
ру, ұзақ мерзімді келешекте 
бағдарлама Орталық Азияның 
аймақтық қаржы орталығы 
ретінде Қазақстанның дамуына 
көмектесетінін баса айтқанымыз 
жөн, өйткені Халықтық IPO 
бағдарламасының негізгі мақ саты 
осы. Ал ірі ұлттық ком пания лар-
дың акцияларына инвестициялау 
өте тартымды, себебі, акцияның 
құны өскен жағдайда, кіріс, ди-
видендтер алуға мүмкіндік береді 
Сондай-ақ, бұл инвестициялаудың 
және инвестицияларды дивер-
сифи кациялаудың  қосымша тә-
сі лі және қазақстандықтар үшін 
бағалы қағаздар туралы өзінің 
білімін арттыру және инвести-
циялау бойынша тәжірибе алу 
мүмкіндігі деуге де болады.

Үстіміздегі жылдың басын-
да «KEGOC» халықтық IPO-ға 
мерзімінде шығуға дайын екендігін 
хабарлаған болатын. Осыған 
орай бүгінгі таңда «KEGOC» АҚ 
компанияның «Халықтық IPO-

Акционер 
болам 
десеңіз...

Оқырмандардың хабары бар, елімізде қолға 
алынып, жұртшылыққа бұған дейін де етене таныс-
тыр ылып, өмірге қадам басқан – Халықтық IPO 
бағдарламасы ел халқының Қазақстандағы жетекші 
компаниялардың дамуына қатысу мүмкіндігіне ие 
болу үшін елбасы Н.Ə.Назарбаевтың бастамасы-
мен жүргізіліп келеді. «Нұр Отан» халықтық 
демократиялық партиясының кезектен тыс 
14-съезінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ағымдағы 
жылдан бастап халықтық IPO - ға «ҚазТрансОйл», 
«KEGOC», «Эйр Астана» сынды компаниялар 
шығарылатындығын мәлім еткен болатын.  «Хал-
ық тық IPO» бағдарламасы қарапайым жаңа 
бұқаралық жекешелендіру емес. Бұл лайықты өмір 
сүретін жаңа меншік иелерінің бұқаралық санатын 
қалыптастыру үдерісі», - деген еді Мемлекет басшысы.

ға» шығуға арналған роуд-шоу 
шеңберінде потенциалды инве-
сторлармен кездесуін өткізуде. 
Бұл шара біздің қаламызда өткен 
жұма күні ескі қаладағы балалар 
мен жасөспірімдер театрының 
ғимаратында болып өтіп, оған 
темір таулық жұртшылық көп 
жиналды.  «KEGOC» АҚ өкілі 
«Инвесторлар үшін мүмкіндік, 
тұтынынушылар үшін сенімділік» 
деген тақырыпта сөз сөйлеп, 
«KEGOCтың» қызметі мен 
инвестициялық тартымдылықтың 
факторларын жете түсіндірді. 

– Акциялардың белгіленген 
бағасы, «KEGOC» АҚ дамуының 
тұрақтылығы, кемел келешек, 
сенімділіктің үйлесуі инвес тор-
лар дың үлкен көлемді тобына 
тартымды бизнесті ғана емес, со-
нымен қатар Қазақстанның жалпы 
экономикасының даму болашағын 
инвестициялауға қолайлы мүм-

кін дік жасайды, – деді «KEGOC» 
АҚ Басқарма төрағасы Бақытжан 
Қажиев.

Компанияның дивиденттік 
сая  сатына сәйкес, дивиденттерді 
төлеуге жұмсалатын сома, 
сол жылғы таза кірістің неме-
се жарты және толық жылдың  

қорытындысынан 40 пайызы-
нан кем болмауы тиіс екендігі 
по тенциалды инвесторлар 
үшін маңызды фактор болып 
табы ла ды. Кездесу барысын-
да жи налғандар компанияның 
Қаз  ақ станды энергетикалық Тәу-
ел сіздікпен қамтамасыз ету және 
жұмыс сенімділігін арттыруға 
бағытталған он бес басым жоба-
ларды жүзеге асыруды көздейтін 
2025 жылға дейінгі ұзақ мерзімді 
даму стратегиясы жайында да ай-
тылды. Негізінде, теміртаулықтар 
бұл компаияның немен айналы-

сатынын, қаржылық жағдайымен 
алдағы жоспарларымен және 
таза табысымен танысуға толық 
мүмкіндік алды. Сөз реті кел-
генде айта кетейік, «KEGOC» 
компаниясы «Халықтық IPO» 
бағдарламасына қатысып отыр-
ған екінші компания болып са-

Жаңалық

налады. Алғашқы компания 
«Қаз ТарансОйл», оған 34 мың 
қазақстандық акционер бо-
лып үлгерді. Ал «KEGOC» АҚ-
ның акциялары 5 қараша мен 
3 желтоқсанға дейін сатыла-
ды. Оны алу үшін «Қазпочта» 
бөлімшелеріне барып, толық 
ақпаратты алуға болады. Онда 
лицензиясы бар брокерді таңдау, 
келісімшарт жасап, есеп-шот ашу, 
қажетті құжаттарды дайындау, ин-
вестиция сомасын, яғни қаржылық 
жағдайыңызға байланысты қанша 
акция алатыныңызды анықтау 

секілді рәсімдер жасалынады. 
Жиын соңында жиналған 

жұрт шылық көңілдеріндегі сұрақ-
тарын беріп, нақты жауаптар 
алды. 

Р.ЖАҚЫПҚЫзЫ

Соңғы уақытта металлургтер шипа-
жайда өздерінің балаларымен, ал біреу-
ле рі немерелерімен бірге демалуды 
ұйымдастырса деген өтініш жасаған еді. 
Көпшіліктің бұл ұсынысы шипажайдың 
басшылары мен мамандарын бей-жай 
қалдырған жоқ, шынында да отбасының 

Самарқанд су қоймасының 
арғы бетіндегі табиғаттың 
саялы аймағында орналасқан 
«Самал» шипажайы нағыз 
денсаулықтың қазынасы деуге 
болады. Мұнда демалу «Ар-
селорМиттал Теміртау» АҚ 
өндірісінің әрбір қызметшісі 
мен жұмысшысы үшін 
қолжетімді, сонымен бірге 
әркім өзінің денсаулығына, 
сырқатына қарай қажетті 
ем-дом шараларын ала алады, 
таңдау мүмкіндігі де мол. 

әрбір мүшесінің денсаулығы ол сайып кел-
генде өндірістің табысына да, ұжымның 
ұйымшылдығына да әсер етеді емес пе? 
Олай болса, сәбилер де «Самалдың» саф 
ауасын жұтса, денсаулықтарын түзесе нұр 
үстіне нұр болады ғой. Осыны ойластыра 
келе, «Самалда» тағы бір қызмет түрі қолға 

алынды. Енді комбинаттың жұмысшылары 
мұнда отбасылық демалыс күндерін өткізе 
алады. Бұған дейін стандарттық  он бес-
жиырма күндік жолдамалар беріліп кел-
ген болса, енді емдеу шараларының санын 
азайту арқылы күндерді де қысқартуға 
мүмкіндік жасалды. Сөйтіп, он күндік 
жолдамалар беруге шешім қабылданды. 
Осы он күн ішінде отбасылық пакетке ба-
лалар да тіркеледі. Әрине, шипажайда 
балалар тек ата-аналарымен бірге демала-
ды, емдік шараларды қабылдай алмайды. 
Өйткені шипажайдың балаларды емдеуге 
арнайы лицензиясы жоқ. Қалай дегенде де 
металлургтердің отбасымен бірге демалу-
ын ұйымдастыру «Самал» мамандарының 
денсаулық сақтауды ұйымдастырудағы 
жаңалығы деп айтуға болады. 

Өз тілшімізден

алынды. Енді комбинаттың жұмысшылары 

«Самалда» сәбиге де орын бар

Экономика



Ққ
11№ 47 (157) 28 қараша 2014 жыл Денсаулық

1 желтоқсан – Дүниежүзілік СПИД-ке қарсы күрес күні

– Майра Сапарқызы, 
ғасыр тажалы атанған СПИД 
сырқатына қарсы күрес 
орталығы 1996 жылы ашылған 
еді, арада бір жыл өткенде 
осында жұқпалы аурулар 
дəрігері болып келіп, содан 
бері он жеті жыл бойы бір 
орында табысты жұмыс істеп 
келесіз, негізі қаламыздағы 
осы кеселдің тарихы туралы 
сізден артық ешкім айтып бере 
алмас.

– Иә, бізде бұл сырқатты ең 
алғашқы жұқтырушы адам 1990 
жылы анықталды, ол азамат осы 
қаланың тұрғыны, гомосексуалист 
екені белгілі. Қан сарабынан дерт 
жұқпасы табылғаннан кейін бірден 
Мәскеуге емделуге жіберілген, со-
дан оралған жоқ. Арадағы алты 
жылда  мұндай жағдай бірде-бір 
рет болған емес, тек 1996 жылы 
көктемде кезекті әскер қатарына 
шақыру барысында медициналық 
байқау он жігіттің ВИЧ жұқпасына 
душар болғанын анықтады. Сөйтіп, 
олардың араласатын адамдарын 
тексеру кезінде тағы да 36 адам 
табылды. Міне осылайша қалада 
алғашқы ең көп көлемдегі ВИЧ 
жұқпасының тізімі басталды. Бір 
айта кетерлігі ол кезде мұндай 
сырқатқа тап болғандардың ба-
сым көбі есірткі қолданатындар еді. 
Халықаралық қоғамдық ұйымдар 
бір реттік инелер, мүшеқаптар 
жеткізіп, басқаларға таратпаудың 
шаралары қарастырылды. Олар-
дың әрқайсымен жеке-жеке әңгіме 
өткізіп, аса қауіпті дертті басқаларға 
жұқтырмау үшін жеке тазалық 
және сақтық шараларын жүргізуді 
үйреттік. Өкінішке орай кейінгі де-
ректер бұл қауіпті жұқпаның тек ине 
арқылы ғана емес, адамнан адамға 
жыныстық қатынас жолымен де 
берілетінін көрсетіп отыр және 
мұндай жағдайлар 2002 жылдан 
бастап мүлде көбейіп кетті. 

– Жұртшылық арасын-
да біздің Теміртау қаласы 
халқының жартысы СПИД, 
жартысы сифилис деген əңгіме 
айтылып қалады, шындығына 
келгенде қазіргі жағдай қандай?

– Нақты цифрларға жүгінсек 
қала бойынша барлығы 2549 адам-
да ВИЧ жұқтырмасы тіркелген, 

* Аты-жөні – Төлепбаева Майра Сапарқызы.
* Туған жылы – 1959 жылғы 15 мамыр.
* Туған жері – Шет ауданы Ақсу-Аюлы ауылы.
* Білімі – жоғары, Қарағанды мемлекеттік 
    медицина институтын 1980 жылы бітірген.
* Мамандығы – дәрігер-педиатр.
* Біліктілігі – жоғарғы санатты дәрігер.
* Марапаты – Қазақстан Тәуелсіздігінің   

         10 жылдығы медалі, ҚР Денсаулық сақтау   
         министрлігінің, облыстық департаменттің    
         грамоталары, бірнеше салалық байқау жеңімпазы.

олардың ішінде ерлер – 1587, 
әйелдер – 962, таралу жолына кел-
сек мың жарым адам есірткіні ине 
арқылы қолдану кезінде, ал 955 
кісі жыныстық жолмен жұқтырып 
алған. Бүгінгі таңға дейін осыдан 
қайтыс болғандар – 1193 адам. 
Өткен жылдың  он айында жаңадан 
жұқтырудың 130 жағдайы тіркелген 
болса, биылғы сәйкес мерзімде  
бұл көрсеткіш 148, ал таралу жо-
лына келсек негізінен басым көбі, 
яғни 101 адам жыныстық қатынас 
кезінде жұқтырған. Енді сырқатқа 
тап болғандардың әлеуметтік 
жағдайына келсек олар тек кәнігі 
нашақорлар мен маскүнемдер деп 
айтуға мүлде болмайды. Көбінің 
тұрақты жұмысы, отбасы, бала-
шағасы бар адамдар. Сондықтан 
мұн дай келеңсіз жағдайға әлеу-
меттік жағдайы төмен, рухани 
жағынан мүлде азғындаған адам-
дар ғана ұшырайды деп қате ойлап 
қалмау керек. «Ауру – аяқ астын-
да» дейді халқымыз. Көзсіз сезімге 
берілген әп-сәтте жазылмас дертке 
тап болатынын әркім есте ұстауға 
тиіс. Жалпы біздің Теміртау об-
лыс бойынша осы сырқат жөнінен 
алдыңғы орында, ал республикалық 
мәліметке көз жүгіртсек Алматы 
қаласы, Шымкент, Павлодар облы-
стары алғашқы үштікті бастап тұр. 
Одан кейінгі көрсеткіш Қарағанды 
облысының еншісінде.

– Майра Сапарқызы, СПИД 
туралы сонау сексенінші жыл-
дары алыстағы бір Африка 
елінде белгілі болған, май-
мылдан адамға жұққан ауру 
деп оқыған едік, міне «құлақ 
естігенде көз көреді» дегендей 
қазір енді ол дəл қасымызда 
жүр. Арнайы мемлекеттік 
құрылымдар, мамандар жұмыс 
істейтініне қарамастан əлі де 
ауыздықтау мүмкін болар емес, 
бұл аурудың емі жоқ па сонда?

– Бұл сырқаттың вирусы тез 
өзгеріп, түрленіп, емдік дәрі-дәр-
мек ке үйреніп алатындықтан әзірге 
тиімді емі табылған жоқ деген-
мен оны өршітпей, ағзаны аздыр-
май бірқалыпты ұстап тұратын 
жағдай бар. Соның нәтижесінде 
оны жұқтырғандардың сексен 
пайызға жуығы ұзақ жылдар бойы 
сау адамдай жұмыс істеп, от-

басын құрып өмір сүріп жатыр. 
Оларға осылай қолдау жасауға 
ел үкіметі миллиондаған қаражат 
жұмсауда. ВИЧ жұқтырмасын тек-
серу, емдеу тегін. Жыл сайын 
әрбір жұқтырушыны емдеуге ең 
азы екі мың доллар қаражат кетеді. 
Біздің қалада ғана қазір бес жүздей 
адам емделуде. Ал емнің тиімділігі 
туралы айтатын болсақ, кімде-
кім өзінің денсаулығына мұқият, 
жақындарына жанашырлықпен 
қарап, ем-дом шараларын уақы-
ты лы қабылдаса ұзақ жыл сау 
адамдай өмір сүре береді. Негізі 
бұл сырқатты жұқтырғаннан кейін 
10-15 жыл оның белгілері білінбеуі 
мүмкін, сондықтан қандай да бір 
аурумен емханаға, ауруханаға 
барғандарды  СПИД-ті анықтайтын 
сараптан өткіземіз. Сондай-ақ 

* Аты-жөніАты-жөні – Төлепбаева Майра Сапарқызы.Аты-жөні – Төлепбаева Майра Сапарқызы.Аты-жөні

Ар тазалығы - 
тән саулығы
анадан балаға берілмеуі үшін 
жүргізіліп жатқан жұмыстар да көп. 
Мәселен, алғашқы ауру анықталған 
1996 жылдан бері біздің қалада 385 
әйелден жүктілігі барысында осын-
дай жұқпа табылды. Олардың дер 
кезінде ем қабылдауы арқасында 
222-і аман-есен дені сау сәбиді 
өмірге әкелді, тек 15 жағдайда 
ғана ананың бойындағы жұқпа 
балаға берілгені тіркелген. Бұл 
цифрлар дер кезінде тиісті ем 
қабылдаса іштегі сәби де сау қалу 
мүмкіндігі бар екенін көрсетеді. 
Сондықтан тіпті қаннан аурудың 
жұқпасы табылған жағдайда да 

ешбір үмітті үзбей тиісті емді 
қабылдау қажет. Емді себепсіз 
үзу, одан бас тарту ғайыптан 
жазылып кетуге жеткізбейтінін 
дәрігерлік тәжірибеде көріп жүрміз. 
Сондықтан белгіленген емді толық, 
әрі уақытылы алудан басқа шара 
жоқ, мұны әрбір ВИЧ жұқпасына 
тап болған адам өмірлік заң деп 
білуге тиіс.

– 1 желтоқсан – жыл 
сайын СПИД-ке қарсы күрес 
күні ретінде аталып келеді. 
Бұл енді адамдардың осы 
проблемаға назарын аудару 
жəне алдын-алу сақтандыру 
бағытындағы толып жатқан 
шаралармен байланысты 
болар?

– Иә, жыл сайын 10 қараша 
– 10 желтоқсан аралығы осы 
сыр  қатқа қарсы күрес мерзімі. 
Әрине, біз өз жұмысымызды 
жыл бойы жүргіземіз, бұл біздің 
кәсіби міндетіміз, ал айлық ба-

рысында аталған бағыттағы іс-
шаралар мүлде еселеніп әкім-
дік пен, салауатты өмір салтын 
наси хаттау орталығымен және  
«Шапағат», «Менің үйім» қоғамдық 
ұйымдарымен бірігіп оқу орын-
дарында, кәсіпорындарда, ме-
кемелерде түсіндіру ақпараттық 
жұмыстарын атқарамыз. Айлықтың 
ұраны «Нөлдік көрсеткішке жету», 
қаладағы барлық емдеу меке-
ме лерімен тығыз байланыста-
мыз, олардың «СПИД ешқашан 
ұйықтамайды» ұстанымымен ал-
дарына келген әрбір сырқатты 
осы жұқпаға байланысты мұқият 
тексеруін қадағалаймыз. Бір айта 
кетерлігі қаладағы емдеу орын-
дарында медиктердің кінәсынан 
ВИЧ жұқпасын жұқтыру оқиғасы 
болған емес, бұл да қала медици-

на қызметкерлері біліктілігінің бір 
тамаша жеңісі деп айтуға болады. 

– майра Сапарқызы, халқы-
мыз да «ауырып ем іздегенше, 
ауырмайтын жол ізде» деген та-
маша нақыл сөз бар, дəл осыны 
біз əңгіме етіп отырған СПИд-ке 
қатысты қалай қолдануға болар 
еді?

–  Әңгімемнің басында ВИЧ-
тің есірткіні ине арқылы қолдану 
және жыныстық қатынас арқылы 
тарайтынын айттым ғой, сондықтан 
бұл көбіне рухани, адамгершілік 
тәрбиеге келіп тірелетін мәселе. 
Мен оқу орындары мен мекеме-

лерде өтетін кездесулерде әр аза-
мат туған жерінің патриоты болуға 
тиіс дегенді көп айтамын. Өйткені 
Отанын, елін, жерін сүйетін адам 
өзін де, отбасын да сүйеді. Сон-
да өзінің де жақындарының да 
денсаулығына бей-жай қарамайды, 
адалдыққа бойұсынады. Ал 
тазалық, намыс, ар-ұят, бұл сайып 
келгенде имандылыққа әкеледі, 
сөйтіп кездейсоқ қатынас деген 
болмайды. 

– Сіздің  таяуда Австрияға 
баратыныңыз жөнінде естідік, 
енді оқырмандарға соның сы-
рын ашып берсеңіз?

– Бұл енді отбасына қатысты 
жағдай. № 5 қазақ орта мектебінде 
бірінші сыныпта оқитын немерем 
Аружан бес жасынан бастап Ғ. 
Жұбанова атындағы музыкалық 
мектептің А.Туровская жетекшілік 
ететін фортепиано сыныбында 
оқып жүр, халқымыздың асатаяқ 
аспабын да меңгерген, биыл жаз-

да ол қатысатын халық аспап-
тар ансамблі Қарқаралыда өткен 
бір байқауда өз тұстастарынан 
озып шығып гран-при жеңіп алған 
еді. Енді таяуда Австрия елінде 
өтетін ұлттық аспаптар байқауына 
қатыспақшы, өнер ұжымының 
құрамындағы балалар тым жас 
бүлдіршіндер болғандықтан ата-
аналары да бірге бармақ, міне 
менің Австрияға сапарыма себепші 
немерем Аружан болып отыр. Жал-
пы отбасым туралы айтар бол-
са жолдасым Байжан Төлепбаев 
қаладағы «СТЭКА» фирмасында 
автомеханик болып жұмыс істейді. 

Ұлым Азамат пен келінім Индира-
дан екі немере сүйіп, өсіріп отыр-
мыз. Әкем Сапар Бажимов Ақадыр, 
Ақшатау аймақтарында дәрігер 
болып қызмет еткен, жол апаты-
нан жасырақ кезінде өмірден озды, 
қаламызда ол кісінің көзін көрген, 
медицина институтында бірге оқып 
сыйлас, әріптес болған достары 
Правда Мусин, Валентина Моро-
зова, Майра Сыздықова сияқты 
ардагер дәрігерлер тұрады. Олар-
ды көргенде өзімнің туған әкемді 
көргендей қуанып, әулет кәсібін 
жалғастырып жүргенімді мақтан 
тұтамын. 

– Майра Сапарқызы, салиқалы 
әңгімеңізге көп рахмет, қиын да 
қызықты салада жұмысыңызға 
және отбасыңызға үлкен табыс 
тілейміз!

Әңгімелескен 
Серікгүл алТаЙБаЕВа



№ 47 (157)  28 қараша 2014 жыл

Ққ

12 Соңғы бет

МЕНШІК ИЕСІ:
 «Құрыш қала» газетінің 

редакциясы» ЖШС
Құрылтайшысы: 

Ақсақалдар алқасы

Бас редактор Руза АлдАшевА
Техникалық редактор: 

Қарлығаш БейСеНҚЫзЫ

Мақала авторының пікірі редакция көзқарасын білдірмейді, жарнама мәтініне тапсырыс беруші жа уап ты.
 Газетте жарияланған матери алдар мен суреттерді сілтемесіз көшіріп басуға болмайды.

Редакция мекен-жайы: Теміртау қаласы, Блюхер көшесі, 13 үй, 237 кабинет. 
Телефон: 8 (7213) 44-76-62. Телефон/факс: 8 (7213) 44-67-69 Электронды поштамыз: khurysh_khala@mail.ru

Газетті есепке қою туралы № 13019-Г куәлікті 2012 жылғы 4 қыркүйекте 
Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі берген. 

Газет аптасына бір рет шығады
Тапсырыс 157

Тиражы 1000 дана.
Форматы А-3. Көлемі 3 баспа табақ.

Офсетті басылым: 
Газет «Құрыш қала» 

газеті редак циясында теріліп, беттелді. 
Газет «Арко» ЖШС баспаханасынан басылды. 

(Қарағанды қ., Сәтбаев к., 15 үй). Индекс 65023.

Брифинг

Инфрақұрылымды алда жүр-
іп, озық дамыту мақсатында ком-
панияның ин вестициялық порт-
фелінде 14 жоба бар, оларды іске 
асыру электр қуаты тапшылығы 
мәселесін шешуге мүмкіндік бере-
ді және өңірлердің әлеуметтік-
эко номикалық дамуы үшін жаңа 
мүмкіндіктер ұсынады. 6 жоба 
мемлекеттік ҮИИДБ мен Индустрия-
ландыру картасы аясында іске асы-
рылып жатыр, олардың арасында 
мынадай жобалар бар: 

1. Балқаш ЖЭС-ін салу;
2. Екібастұз МАЭС-1 станциясын 

жаңғырту және қуатын кеңейту;
3. Екібастұз МАЭС-2 станциясын 

№ 3 энергия блогын сала отырып 
кеңейту және қайта құру;

4. Шардара ГЭС-ін жаңғырту;
5. Алматы қаласы мен Алматы 

облысында қосалқы станциялар 
салу;

6. Қуаты 45 МВт Ерейментау 
ЖЭС-ін салу.

2014 жылға арналған жоспарда 
мыналар көзделді:

* Екібастұз МАЭС-1 станциясын-
да қуаты 5000 МВт 2-энергия блогын 
пайдалануға беру, бұл станцияның 
белгіленген қуатын 3500 МВт-қа 
дейін арттырады;

* қуаты 45 МВт Ерейментау ЖЭС-
ін іске қосу (1-кезек);

* Алматы қаласы тұрғын үй-ком-
мун алдық шаруашылығын элек-

Астана қаласында 
Орталық коммуникация-
лар қызметінде «Самұрық-
Энерго» АҚ Басқарма 
Төрағасы Алмасадам 
Сәтқалиевтің электр энерге-
тикасы саласындағы жоба-
ларды іске асыру мәселелері 
бойынша брифингі өтті. 

Электр қуаты 
тапшылығы 

шешіледі

трмен жабдықтау үшін 3 қосалқы 
станцияның құрылысын аяқтау. 

«Самұрық-Энерго» АҚ  SAMSUN-
GC &T-мен бірлесіп Балқаш ЖЭС-ін 

салу жобасы бойынша жұмыстарды 
жүргізіп жатыр. Станцияның жоба-
лау қуаты - 1 320 МВт. Станцияны 
салу елдің ұзақ мерзімді кезеңдегі 
энергетикалық қауіпсіздігін 
арттыруға мүмкіндік береді. 

Қазіргі кезде құрылыс алаңын 
тігінен жоспарлау бойынша 
жұмыс тар жасалып жатыр, авто-
көлік жолдарын салу басталды, 
жарылыс жұмыстары жүргізілді. 
Инфрақұрылымды дайындау – 
кіреберіс темір жолдарды қайта 
жөндеу, химиялық су тазарту цехын 
салу, сумен қамтамасыз ету және 
кәріз жүйелерін салу жұмыстары 
аяқталды. Қазіргі кезде Балқаш 
көлінен сутартқыш пайдалануға 
берілді.  

Балқаш ЖЭС-інде қолданылатын 
ноу-хау энергия блоктарының 
тиімділігін арттырады, және 
отынның үлес салмағын азай-
тады. ПӘК-тің неғұрлым жоғары 
болуы есебінен көмірді үнемдеу 
жұмыс істеп тұрған станциялармен 
салыстырғанда , 10 млрд. кВт/сағ. 
өндірген кезде жылына 900 мың тон-
наны құрайды.  Жобада қоршаған 
ортаға тигізетін әсерді азайтуға 
айрықша көңіл бөлінген. 

Электр энергиясының дәстүрлі 
көз дерінен бөлек компания ЖЭК-
ті дамытуға да белсене қатысады. 
Ағым дағы жылы Ерейментау 
ЖЭС-ін салу аяқталады, ол «ЭКС-

ПО-2017» халықаралық көрмесін 
энергиямен қамтамасыз ететін 
негізгі объектіге айналмақ. Бастапқы 
кезеңде жел паркінің қуаты  45 МВт 
құрап, кейіннен 300 МВт-қа дейін 
жеткізілмек.

Энергетика саласына қолдау 
көрсету жөніндегі мемлекеттік бағ-
дарламаның арқасында шекті 
тариф тер қолданылған кезеңде 
(2009 жылдан 2015 жылға дейін) 
«Самұрық-Энерго» АҚ бойынша 
қайта құруға, активтерді техникалық 
қайта жарақтандыруға, электр 
энергиясын өндіру деңгейіне 
қолдау көрсетуге және табиғатты 
қорғау іс-шараларына бағытталған 
қаржыландыру көлемі  шамамен 580 
млрд-қа жуық. Теңгені құрайды, оның 
ішінде  2014-2015жж. бұл мақсатқа 
278 млрд. теңге жұмсалмақ. 

Бүгінгі күні өндіру секторына 
салын ған салымдар мыналарды 
қамтамасыз етті: 

1 белгіленген және қол да бар 
қуат тың арасындағы айыр машы-
лық тар ды  842 МВт-қа немесе 31%-
ға қысқарту.

2 электр станциясының өз 
мұқ таж  дықтарына электр энергиясы 
шығын дарын 1%-ға азайту (7,93%-
дан 6,96%-ға дейін),

3 белгіленген қуатты пайда-
лану 8,2%-ға (32,3%-дан 40,5%-ға 
дейін) арттыру.

4 күл тұту коэффициентін 
арттыру, бұл қоршаған ортаға зи-
янды заттардың шығарындыларын 
шығару көлемін азайтуға мүмкіндік 
берді.

Ауқымды жаңғырту бағдарла ма-
сы электр энергиясын тарату және 
өткізу секторында да жүргізілуде. 
Маңғыстау, ШығысҚазақстан облы-
стары мен Алматы коммуналдық 
электр торабындағы өңірлік электр 
желілі эәне энергия өткізуші ком-
паниялар ұсынған 5 еншілес актив 
бойынша инвестициялар көлемі   

2014-2015жж. 39,5 млрд. теңгеге 
жетпек.

Мемлекет басшысының тап-
сырмасы бойынша Үкімет 2014 
жылы «жекешелендірудің екінші 
толқынына» бастамашылық жа-
сады. Бағдарламаны іске асы-
ру аясында жалғыз акционер – 
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат 
қоры» АҚ «Самұрық-Энерго» АҚ 
компаниялар тобының бәсекелес 
ортаға сатуға жататын ұйымдары 
мен объектілерінің тізбесін бекітті.   

«Самұрық-Энерго» АҚ компания-
лар тобы бойынша 2014 жылы сатуға 
«Жамбыл МАЭС» АҚ-ның 50% ак-
циясы; «Ақтөбе ЖЭО» АҚ-ның 100% 
акциясы; «Шығысэнерготрейд» 
ЖШС-ның 100% қатысу үлесімен 
«ШҚ АЭК» АҚ-ның 100% акциясы; 
«МЭБК» АҚ-ның 75% + 1 акциясы 
сатуға қойылады. 

Активтерді сатудан түсетін та-
бысты негізгі бизнесті дамытуға, 
оның ішінде ірі инвестициялық 
жобаларды іске асыру арқылы 
энергетикалық қуаттарды кезең-
кезеңмен өрістетуге бағыттау жо-
спарланып отыр. 

Өндірістік қызметтің негізгі 
түрлері бойынша «Самұрық-
Энерго» АҚ ағымдағы жылдың 
10 айы ішінде электр энергиясын 
өндіру мен беру, көмір өндіру және 
электр энергиясын сату (өткізу) 
бойынша көзделген жоспарларды 
орындап келеді. 

Ағымдағы жылдың 10 айындағы 
жалпы табыс өткен жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда бір жа-
рым еседен көп ұлғая отырып 
189 млрд. теңгені құрады. Бұл 
«Екібастұз МАЭС-1 станциясы» 
ЖШС-ның 50% үлесін сатып алумен 
байланысты. Жалпы алғанда, 2014 
жылы компания  260 млрд. теңгеге 
жуық мөлшерде табыс алады.

Теміртау қаласы мен ақтау 
кентінің тұрғындары!

Мүлікті жария ету бойынша құжаттар қалалық әкімдікте сенбі 
мен жексенбіден басқа күндері сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін 
қабылданады. Түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін, мекен-
жайы: Теміртау қаласы, Тәуелсіздік гүлзары 12. Анықтама үшін 
телефон: 44-46-16.

Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлердегі 
мүлікті жария ету «Теміртау қаласы бойынша мемлекеттік кіріс 
басқарасында» мына мекен-жайда қабылданады: Теміртау 
қаласы, Тәуелсіздік гүлзары 9, кабинет №337. Анықтама үшін 
телефон: 92-20-94.

Қалалық әкімдік


