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«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҚОРЫНЫҢ 
БАСТЫ ҚҰЖАТТАРЫ БЕКІТІЛДІ

Мемлекет басшысы 
«Самұрық-Қазына» ұлттық 
әл-ауқат қорын басқару 
жөніндегі кеңестің отырысын 
өткізіп, онда Қордың 2018-
2028 жылдарға арналған 
жаңарған Даму стратегиясы 
мен Трансформациялау 
бағдарламасын қабылдау 
мәселелері талқыланды, деп 
хабарлайды Ақорда.

Нұрсұлтан Назарбаев Қор-
ды дамыту үшін атқарылған 
жұмыстарға оң баға беріп, 
бұған дейін қабылданған 
бағдарламаларды қазіргі 
жағдайларға сәйкес жаңарту 
қажеттігін нұсқады.

Отырыс барысында 
«Самұрық-Қазына» акцио-

нерлік қоғамы директорлар 
кеңесінің төрағасы – Пре-
мьер-Министр Бақытжан 
Сағынтаевтың, «Самұрық-Қа-
зына» акционерлік қоғамы 
Басқармасының төрағасы 
Ахметжан Есімовтің және 
«Самұрық-Қазына» АҚ 
тәуелсіз директоры Ричард 
Эванстың есептері тыңдалды. 

Елбасы жиынға қатысушы-
лардың назарын тиісті шара-
лар қабылдауды қажет ететін 
бірқатар мәселеге аударды.

«Қорды басқарудың 
тиімділігін арттыру мәселе-
сіне тоқталайық. Қор ком-
панияларын басқарудың 
көп деңгейлі жүйесі әлі күн-
ге дейін әрекет етіп келеді. 
Бұл шешімдер қабылдауды 
күрделендіреді, саны көп 
әкімшілік-басқарушылық пер-
соналды ұстау үшін елеулі 
қаржы ресурстарын талап 
етеді. Басқару деңгейлерін 
қысқарту қажет», – деді Мем-
лекет басшысы.

Қазақстан Президенті, 
сондай-ақ, Қордың актив-
терін жекешелендіру жөнін-
дегі жұмысты жалғастыру-
дың маңыздылығына назар 
аударып, бұл бағдарламаға 
шетелдік инвесторлар зор 
қызығушылық танытып оты-
рғанын айтты.

Нұрсұлтан Назарбаев Қор 
компанияларын цифрланды-
ру үдерісіне арнайы тоқта-

лып, төртінші өнеркәсіптік 
революция жағдайында бұл 
бағдарламаның өзектілігін 
және дер кезінде ұсынылып 
отырғанын атап өтті. Бұдан 
бөлек, Мемлекет басшысы 
Қордың ірі инвестициялық 
жобаларына қатысты жүйелі 
шешім қабылдау қажеттігіне 
назар аударды.

Жиын соңында Қазақстан 
Президенті «Самұрық-Қа-
зына» акционерлік қоғамы-
ның 2018-2028 жылдарға 
арналған жаңарған Даму 
стратегиясын және Қорды 
трансформациялау бағдарла-
масын бекітіп, оның әрі қарай 
жүзеге асырылуын ерекше 
бақылауға алуды тапсырды.

«Ұлттық әл-ауқат қорының 
жұмысы қазақстандықтардың 
тұрмысын жақсартуға және 
ел экономикасын көтеруге 
бағытталуы керек. Дамудың 
жаңа стратегиясы мен Транс-
формациялау бағдарламасы 
Қор жұмысының тиімділі-
гін арттырып қана қоймай, 
ұлттық экономиканың одан 
әрі дамуына да ықпал етеді. 
Осыған орай Үкімет Қор бас-
шылығымен бірлесіп, осы 
бағдарламаларды жүзеге асы-
ру бағытында белсенді жұмыс 
жүргізуі қажет», – деп түйін-
деді Елбасы.

Сонымен, Қордың бас-
пасөз қызметінің хабарлауын-
ша, басты құжаттар операци-
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ялық және инвестициялық 
қызметі «Temasek» (Синга-
пур), «Khazanah» (Малайзия)  
және «Mubadala» (Біріккен 
Араб Әмірліктері) тәрізді та-
бысты тәуелсіз қорлардың 
тәжірибесін ескере отыра 
әзірленген.

«Самұрық-Қазына» АҚ 
жаңа Стратегиясында үш 
негізгі мақсат белгіленген: 
компаниялардың тиімділігін 
арттыру, «Самұрық-Қазы-
на» портфелін (активтерді) 
тиімді басқару және тұрақты 
даму. Бұл белестер 4 стра-
тегиялық бастама арқылы 
жүзеге асырылмақ: бірінші – 
компаниялардың қаржылық 
тұрақтылығын нығайту 
арқылы компаниялардың та-
быстылығын арттыру, Транс-
формация бағдарламасын 
жүзеге асыру және цифрлан-
дыру, бизнес пен ұйымдасты-

ру құрылымын оңтайланды-
ру арқылы әлеуетті анықтау; 
екінші – портфельдік ком-
паниялардың құрылымын 
оңтайландыру. Бұл бағытта 
Жекешелендіру бағдарлама-
сын жүзеге асыруды аяқтау, 
инвестициялық жобалар 
портфелін қайта қарасты-
ру және стратегиялық емес 
активтерден шығу арқылы 
стратегиялық серіктестерді 
тарту жоспарланған; үшін-
ші – кірісті әртараптандыру. 
Бұл қазақстандық бизнеспен 
және шетелдік әріптестермен 
тиімді бірлескен инвестици-
ялар арқылы жеке капитал-
ды дамытуға бағытталған; 
төртіншісі – корпоративтік 
басқару және тұрақты даму.

Осы мақсаттарды іске асы-
ру – Қордың жаңа құрылы-
мын енгізуге, қаржылық 
тұрақтылықты нығайтуға, ин-

вестициялық тартымдылықты 
арттыруға, қаржыны тиімді 
басқаруды қамтамасыз ету-
ге және активтерді ұлғайтуға 
мүмкіндік береді. Бұл міндет-
тердің сапалы жүзеге асуын 
қамтамасыз ету үшін Қор-
дың активтер портфелі қайта 
құрылымданбақ. 

Қор құрылымына кіретін 
компаниялар саны 332-ден 
179-ға дейін қысқартылып, 
басқару деңгейі күрделі 5-6 
деңгейден 3-ке дейін азаймақ.  
Нәтижесінде «Самұрық-Қа-
зына» қорының басқару 
құрылымы икемді әрі қолайлы 
болатыны айтылуда.

Жаңа Стратегияға сәйкес, 
әлеуметтік инвестициялар 
тек білім беруге,  адами ка-
питалға және инновациялар 
құруға бағытталмақ.

Тәңірберген АРҒЫН
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В обновленной программе трансформации бизнеса  акцент 
сделан на внедрение изменений корпоративной культуры, 
переход на целевые процессы управления человеческими 
ресурсами и формирование квалифицированной 
команды управленцев, сообщил председатель правления 
АО «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов на XIII Международной 
HR-конференции. Он назвал главные принципы новой 
кадровой политики холдинга.

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР
Через какие механизмы мы 

собираемся усиливать челове-
ческий капитал? Во-первых, мы 
сократили количество управ-
ленческого персонала и утвер-
дили компактную, но эффектив-
ную структуру управления. Это 
позволит обеспечить принятие 
оперативных и быстрых реше-
ний без долгих процедур согла-
сования. 

Во-вторых, во всех портфель-
ных компаниях будут внедрены 
единые процедуры конкурсных 
отборов персонала, предусма-

АХМЕТЖАН ЕСИМОВ: 
«В ПОРТФЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ
БУДУТ ВНЕДРЕНЫ ЕДИНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА»

тривающие прозрачность отбо-
ра кандидатов. Неотъемлемый 
элемент – обязательные публи-
кации результатов конкурса в 
открытом доступе, чтобы было 
видно почему был выбран тот 
или иной кандидат.

К примеру, в корпоративном 
центре уже внедрена 8-ступен-
чатая система отбора, которая 
позволяет максимально оценить 
потенциал кандидатов. С одной 
стороны, это бюрократия, но с 
другой – она дает возможность 
тщательно подбирать кандида-
тов. Желающих очень много. На 
одно место 156 человек. Наша 
задача – создать такую систе-
му, чтобы прием на работу не 
зависел от одного человека или 
каких-то людей. Поэтому при-
думана 8-ступенчатая система 
отбора.

Корпоративному универси-
тету «Самрук-Қазына» поручено 
разработать и внедрить обяза-

тельную программу лидерства 
для руководителей 1-го и 2-го 
уровней, внедрить обучение со-
трудников компаний цифровым 
навыкам и перевести рутинные 
HR-операции в цифровой фор-
мат через Общий центр обслу-
живания.

СВОИ КАДРЫ
Важно практически вне-

дрить принципы меритократии 
и поощрения внутреннего роста 
персонала. Сейчас в компаниях 
фонда удельный вес назначений 
внутренних кандидатов на вы-
шестоящие позиции составляет 
в среднем 40 процентов, расту-
щие компании свои кадры еще 
не воспитали, у них этот показа-
тель – 15 процентов. Есть состо-
явшиеся компании, где этот по-
казатель достиг 70 процентов, а 
в среднем по группе фонда – 40 
процентов. Я поручаю руково-
дителям портфельных компаний 
довести этот уровень до 60–70 
процентов. Мы должны воспи-
тывать кадры среди своих ком-
паний. 

ИНОСТРАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ
Международный опыт мы 

должны использовать у себя. 
Поэтому никто не собирается 
отказываться от иностранных 
специалистов. Однако это необ-
ходимо делать правильно и ра-
ционально. Как показывает ана-
лиз, где-то это правильно, где-то 
рационально, а где-то не совсем 
так и можно обойтись и без 
этих специалистов. Надо всегда 
иметь в виду, что иностранный 
специалист получает хороший 
гонорар, и если это оправдан-
но, то никаких вопросов нет. Но 
при этом, работая с опытными 
зарубежными специалистами, 
мы должны использовать их не 
только напрямую для решения 
конкретных задач, но и для того, 
чтобы вместе с ними воспиты-
вать наши кадры.
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БУДЕТ ПОРЯДОК!
В АО «Самрук-Казына» пересмотрели порядок 
финансирования спортивных и социальных проектов. Поток 
денег будет уменьшаться, спрос ужесточится, а потом и вовсе 
Фонд национального благосостояния может перестать кормить 
суперклуб «Астана». О том, как это произойдет, почему 
приняли такое решение и когда иссякнет родник щедрости, 
в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал 
управляющий директор АО ФНБ «Самрук-Казына» 
Алишер Пирметов.

– Алишер Хабибул-
лаевич, решение, при-
нятое руководством 
«Самрук-Казына», надела-
ло немало шума. Функци-
онеры спортивного клуба 
«Астана» прямо забили 
тревогу, стали утверждать, 
что пришел конец игровым 
видам спорта. Но как те-
перь стало понятно, ника-
кой трагедии не случилось. 
Вы пересмотрели порядок 
финансирования. Зачем? 
Что произошло?

– Мы уже сообщали, что 
никто не отказывается от 
поддержки спортивного клу-
ба «Астана». Вопрос больше 
был в механизме оказания 
этой финансовой поддерж-
ки. Когда мы увидели, что в 
«Самрук-Казына» принима-
ют конечные решения, по-
няли, что это неправильно. 

Позиция нашего предсе-
дателя господина Есимова 
однозначна: фонд должен 
заниматься экономикой, и, 
соответственно, делать все 
надо с точки зрения целесоо-
бразности и эффективности. 
Управление президентским 
клубом «Астана» передано в 
ведение Министерства куль-
туры и спорта. Теперь попе-
чительский совет специаль-

ного корпоративного фонда 
при министерстве будет рас-
пределять деньги по видам 
спорта исходя из реальной 
необходимости. От нас они 
получают весь объем финан-
сирования, а дальше это уже 
вопрос профессионалов.

– И все-таки как-то не 
по-казахстански поступа-
ете. А как же тщеславие: 



6

3 мая 2018Финансовая дисциплина

+7 771 505 50 50

разве никогда не возни-
кало желания порулить и 
спортом, быть причастным 
к громким победам? По-
казывать всей стране, что 
без вашего участия не было 
бы «турдефрансов» и лиги 
чемпионов?

– Миссия распределять 
большие деньги всегда прият-
на, очень приятно быть при-
частным к победам чемпи-
онов. Но здесь должен быть 
здравый смысл. Есть конкрет-
ное понимание и установка 
нашего руководства. Каждый 
должен заниматься своим 
делом. У нас обязанности 
увеличивать активы наших 
компаний, делать их при-
быльными и платить дивиден-
ды нашему единственному 
акционеру – государству. Тем 
более что распределялись 
деньги не частные, а государ-
ственные.

– Не боитесь народного 
гнева?

– А почему должен быть 
гнев там, где должен преоб-
ладать здравый смысл?

– Ну вы же понимаете, 
как легко перевернуть об-
щественное мнение.

– Наверное, правильно бу-
дет объяснять людям логику 
наших действий и показывать, 
что сейчас пора принимать 
адекватные и правильные 
решения. Думаю, что сейчас, 
когда страна экономит каж-
дый тиын, это будет сделать 
несложно. «Самрук-Казына» 
– это не бездонный коло-
дец, но, к сожалению, имен-
но такое отношение к фон-

ду сложилось в последние 
годы. И мы говорим в целом 
о профессиональном подхо-
де. Ну сами посудите, чтобы 
вести правильный учет тех 
самых 40 миллиардов тен-
ге и заниматься спортивным 
менеджментом, нам нужно 
изыскивать дополнительные 
ресурсы в виде профессио-
нального штата и его содер-
жания, платить им хорошие 
зарплаты, содержать офис и 
платить налоги. То есть для 
40 миллиардов нужны еще 
десятки миллионов в год до-
полнительно, когда рядом 
есть целый государственный 
орган, который и так курирует 
работу спортивных организа-
ций и обязан о них заботить-
ся. Повторюсь, нужно подхо-
дить ко всему рационально и 
со здравым смыслом.

– Хорошо, а как быть с 
благотворительностью? Не 
сократили ли вы финанси-
рование социальных про-
ектов?

– По этой части у нас бо-
лее-менее понятно. Сумма 
финансирования в этом и 
прошлом году одна – 14,9 
млрд. тенге в год. Изменения 
в следующем: появится чет-
кое разделение, что «Самрук» 
будет финансировать, а что 
– нет. Чуть позже мы список 
направлений опубликуем.

– Здесь вы тоже будете 
менять механизм взаимо-
действия? Ожидается ли 
сокращение и этих расхо-
дов?

– Нет, но мы немного 
подкорректируем механизм 

взаимодействия. Вообще, до 
2012 года национальные ком-
пании по социальным про-
ектам самостоятельно ра-
ботали, но не было единого 
понимания и эффективности. 
Потом все централизова-
ли. Сейчас этими проектами 
занимается Samruk Kazyna 
Trust. Будет ли эта организа-
ция и дальше заниматься со-
циальными проектами, пока 
не решено, но принцип цен-
трализации сохранится. Кро-
ме того, теперь мы еще бу-
дем рассматривать вопросы 
целесообразности помощи 
через попечительский совет, 
но будем делать это открыто. 

Сейчас формируем новый 
состав, хотим включить лю-
дей с высоким обществен-
ным статусом, с опытом ра-
боты в этом направлении, 
чтобы были компетентные и 
опытные люди. Они должны 
нам давать свои экспертные 
заключения. Раньше «Сам-
рук» умудрялся финансиро-
вать в виде благотворитель-
ной помощи даже текущие 
расходы благотворительных 
организаций вплоть до за-
крытия счетов за коммуналку 
и зарплату сотрудникам. 

Посмотрев, что раньше 
«Самрук»  умудрялся фи-
нансировать в виде помощи 
даже текущие расходы бла-
готворительных организаций, 
мы поняли, что можем сокра-
тить финансирование до 30 
процентов. То есть можем 
оставить в пределах 10 млрд. 
тенге в год.

Аскар ДЖАЛДИНОВ
Time.kz



7+7 771 505 50 50

3 мая 2018Лайфхак

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТА ҚАЖЕТ 
ҚАРАПАЙЫМ ҚАҒИДАЛАР

Жұмагүл ТЕМІРҒАЛИ, 
«ҚазМұнайГаз» Барлау 
Өндіру» АҚ Жұртшылықпен 
байланыс қызметінің аға 
маманы

Отбасыңыздан зайы-
быңыз, балаларыңыз телефон 
соққанда немесе хат жол-
дағанда бірден жауап бересіз. 
Неге іздегенін білуге асығасыз 
және жауап беруді кейінге 
қалдырмайсыз. Әріптестің де 
хат-хабарламасына кешіктір-
мей жауап берсеңіз, екі жақты 
қарым-қатынас нығая түседі. 

Хатқа жауап беру-
ге қолыңыз тимей жатса, 
«Хатыңызды алдым. Сізге мы-
надай уақыт ішінде сұраған 
ақпаратыңызды жолдайын» 
деп жауап берсеңіз болады.  
Хат жіберуші тараптың реніші 
туындамайды. 

«Рахмет» деген бір сөздің 
өзі жауап алушы тарапқа жылы 
әсер ететінін ұмытпаңыз. Бұл 
бір жағынан хаттың алушыға 
жеткенін де нақтылайды.

Хатқа жауап бермесеңіз, 
телефон тұтқасын көтер-
месеңіз және мұны бірнеше 
рет қайталасаңыз, ол адам-
ның Сізге көңілі суып қалуы 
мүмкін. Осылайша (соның 
салдарынан) коммуникация 

Телефонмен сөйлескен-
де адамның есімін әңгіме 
басында және қоштасқанда 
айтсаңыз әріптесіңізге жылы 
әсер қалдырады.

Жақындарыңызды мереке-
мен, туған күнімен ұмытпай 
құттықтайсыз, әріптесіңізге 
де сондай ілтипат білдіріңіз. 
Мұндай сәтте ренжіп жүрген 
адам болса, өкпесін ұмытады. 
«Жақсы сөз жан семіртеді». 

әлсірейді. Өзіңіз біреуге теле-
фон соққанда жауап бермесе 
қандай көңіл-күйде боласыз!? 
Осыны ескеріңіз.
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Возникли вопросы по участию?

Звоните  +7 (7172) 26 60 06, 

8 702 999 29 20

Возникли сложности со входом 

на myportal.kz?

Звоните +7 (7172) 999 017

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Папы и мамы, работающие в группе компаний Фонда! Передайте своим детям: в  честь 

10-летия Фонда «Самрук-Қазына» мы объявляем конкурс детских рисунков 

«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ САМРУК-ҚАЗЫНА!». 

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 3-5 лет,  6-9 лет, 10-15 лет. 

Рисунки принимаются до 24 мая включительно на корпоративном портале. Здесь же  на 

myportal.kz с 25 по 30 мая онлайн-голосованием мы все вместе выберем лучшие рисун-

ки, авторы которых получат Дипломы победителей и памятные подарки.

Кстати, автором идеи на название конкурса стала Малика Каракулова, 8 лет. Вернее, ее 

рисунок, присланный на один из ранее прошедших конкурсов. 

http://myportal.kz
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«Біріншіден, біз басқарушы 
деңгейдегі қызметкерлердің 
санын қысқартып, шағын әрі 
тиімді басқару құрылымын 
бекіттік. Бұл шұғыл түрде 
шешім қабылдауға мүмкін-
дік береді, яғни келісім беру 
процедураларына жұмсала-
тын уақытты едәуір азайтады. 
Екіншіден, барлық қоржын 
компанияларда жұмысқа қа-
былдау кезінде үміткерлерді 

КАДРЛЫҚ САЯСАТҚА-
ЖАҢАША КӨЗҚАРАС  
Астанада болып өткен XIII «Адами ресурстарды басқару: 
болашақ ұйымы» халықаралық HR-конференциясында 
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қорының Басқарма 
төрағасы Ахметжан Есімов Қордың жаңа кадрлық саясатын 
таныстырды. 

іріктеудің ашықтығын қамта-
масыз ететін конкурстық 
іріктеудің бірыңғай жүйесі 
енгізілетін болады», – деді Ах-
метжан Есімов.

Сондай-ақ, Басқарма 
төрағасы, басқарушы ла-
уазымына тағайындаудың 
сабақтастық қағидатта-
ры қабылданатынын айт-
ты. Нәтижесінде, компания 
қызметкерлері арасынан 

білікті кадрлық резерв қа-
лыптасады. Сонымен қа-
тар,  «Самұрық-Қазына» 
АҚ-ның шетелден келген 
азаматтардың қызметінен 
толықтай бас тартпайтыны, 
дегенмен олардың орнын 

басатын мамандарды дай-
ындауда басымдық жергілікті 
азаматтарға берілетіні мәлім-
делді. Ал сатып алу саласын-
да бос орын қарастырушы-
ларды полиграф көмегімен 
тестілеуден өткізу мүмкіндігі 
қарастырылуда. 

Ахметжан Есімов 
«Самұрық-Қазына» корпо-
ративтік университетіне 1-ші 
және 2-ші деңгейдегі басшы-
лар үшін көшбасшылықтың 
міндетті бағдарламасын әзір-
леуді және ендіруді, компания 
қызметкерлеріне цифрлық 
дағдыларды меңгертуді және 
күнделікті HR-операциялар-
ды Жалпы қызмет көрсету 
орталығы арқылы  орындап, 
цифрлы форматқа көшіруді 
тапсырды.
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Аталған конференция 
барысында бірқатар білікті 
шетелдік және отандық са-
рапшылар бай тәжірибесімен 
бөлісіп, HR-қауымдастықтың 
кеңейтілген отырысы өтті. 

Әлеуметтік өзара ықпал-
дастық және коммуникация 
орталығы ұйымдастырған 
«Жаңа замандағы Қазақстан: 
Industrial relations» панель-
дік сессиясы да өте қызықты 
әрі тартымды мазмұнымен 
назар аударды. Мысалы, «Та-
бысқа ұмтылыстың әлеумет-
тік қыры. Басты құндылық 
қандай?», «Сын-тегеуріндерді 
жеңу жолдары», «Әлеуметтік 
зерттеудің мәні неде?», «Ең-
бек қауіпсіздігі арқылы адам 
құндылығының маңызын арт-
тыру», «Еңбек дауларын ше-
шудегі ресейлік тәжірибе» 
тақырыптары қарастырылған 
шарада  тарих ғылымдары-
ның докторы, әлеуметтану 
профессоры Леонид Гуре-
вич әлеуметтік зерттеулердің 
маңыздылығын байыптап, оны 
кикілжіңдерді зерделеу бағы-
тымен біріктіруді, сәйкесін-
ше Әлеуметтік өзара ықпал-
дастық және коммуникация 
орталығы аясында аталған 

салаларды үйлестіретін ор-
талық құруды ұсынды. Мәскеу 
мемлекеттік университетінің 
және Ресей мемлекеттік 
әлеуметтік университетінің 
профессоры Валентин Ша-
ленко еңбек ұжымдарындағы 
даулардың алдын ала білу-
дің абзалдығын нұсқады. ҚР 
Кәсіподақтар федерациясы 
төрағасының орынбасары 

Мұхтар Тінікеев пен «Арсе-
лорМиттал Теміртау» АҚ пер-
сонал жөніндегі директоры 
Анна Адомның арасындағы 
пікірталас та ешкімді бей-жай 
қалдырмағаны даусыз.

Алдаберген КЕМПІРБАЙ
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ӘЛЕУМЕТТІК ТҰРАҚТЫЛЫҚ РЕЙТИНГІ: 
ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП – СЕНІМГЕ
ИЕ КОМПАНИЯ
Астанада өткен ХІІІ 
халықаралық HR-
конференция барысында 
«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық 
компаниясына Әлеуметтік 
өзара ықпалдастық және 
коммуникация орталығы 
алғаш рет «Сенімділік» 
сыйлығын табыстады.  
Себебі, Әлеуметтік 
тұрақтылық рейтингін 
анықтау бойынша жүргізілген 
зерттеу қорытындысында 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ 2017 жылы 83%-ға, яғни 
жоғары дәрежеге қол жеткізді.

Сондай-ақ, «Сенімділік» 
сыйлығы кейінгі 5 жыл бойы 
тұрақты әлеуметтік көрсет-
кішке ие «KEGOC» компания-
сына табысталды.

Әлеуметтік тұрақтылық 
рейтингі дегеніміз – 
ұжымдағы әлеуметтік ахуалды 
кешенді диагностикалаудың 
бір құралы. Оның нәтиже-
сі жеке компаниядағы және 
тұтас қоғамдағы әлеуметтік 
тұрақтылықты қамтамасыз 
ету үшін қажетті ақпараттық 
базаны қалыптастыратын-
дығымен маңызды. 2013 жыл-
дан бері өткізіліп келе жатқан 
зерттеулер нәтижесінде 
«Қазатомөнеркәсіптің» әле-
уметтік тұрақтылық деңгейі 
едәуір өсті.

Қызметкерлердің 
еңбекке ынтасын көтеру
Өндірістегі қызметкер-

лерді ортақ іске жұмыл-
дыру әкімшілік-басқару 
қызметкерлеріне қараған-
да біршама жоғары. Бұл 
ретте Қазатомөнеркәсіп 
«Самұрық-Қазына» қоры то-
бында алдыңғы шепті иеленіп 
отыр. Қызметкерлерді тарту 
үш факторға: еңбек жағдай-
ына қанағаттанушылыққа, 
қызметкерлердің бейілділі-
гіне, коммуникация және 
ұжымдағы қарым-қатынасқа 
тәуелді. 

Еңбек жағдайы қызмет-
керлерді тартудың негіз-
гі шарты ретінде өндірісте 
маңызды рөл ойнайды. Жұ-
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мыскерлердің басым бөлігі 
кәсіпорындағы еңбек жағдай-
ына риза екендіктерін біл-
дірген. Ал әкімшілік-басқа-
ру қызметіндегілер шешім 
қабылдаудағы дербестік-
тің, оқуға мүмкіндіктің, бас-
шылықпен коммуникацияның 
және жұмыс пен жеке өмірдің 
тепе-теңдігі жетіспейтіндігін 
алға тартады. Алайда екі топ-
тағылар да компания қызметі 
мен төл міндеттеріне бірдей 
бейілділік танытқан.

Тұтастай алғанда, хол-
динг ұжымдарында ішкі ком-
муникациялар орнатылып, 
қызметкер мен басшылық 
арасындағы кері байланыс ке-
дергісіз жұмыс істеп тұр. Десе 
де, әкімшілік қызметтегілер 
сапалы атқарылған жұмыс 
үшін алғыс түріндегі матери-
алдық емес ынталандыруға 
қанағаттанбайтындықтарын 
аңғартқан.

Қазатомөнеркәсіпте соңғы 
бес жыл көлемінде жақсы жұ-
мыс жағдайы жасалды. Ком-
пания командасына кәсіби 
білікті мамандарды тартудың 
маңызды факторларының бірі 
де осы.

Алдағы уақытта қызмет-
керлер жақсы бағалаған са-
лалардағы еңбек жағдайын 
төмендетпеген абзал. Сон-
дай-ақ бірқатар еншілес ұй-
ымдардағы еңбек жағдайын 
жақсартудың жолдарын қа-
растырып, әкімшілік секто-
рындағы қызметкерлердің қа-
нағаттанбайтыны байқалған 
факторларға айрықша көңіл 
бөлінуі тиіс.
Әлеуметтік 
қамсыздандыру

Компания қызметкерлері 
өзінің әлеуметтік тұрғыдан 
қамсыздандырылуын жоға-

ры бағалайды. Соңғы бес 
жыл көлемінде табысы төмен 
қызметкерлердің үлесі едәуір 
қысқарған (3 еседен артық). 
Мұның өзі бұл бағыттағы жұ-
мыстардың оң нәтиже бере 
бастағанын аңғартады.

2017 жылы қалыптасқан 
біршама күрделі жағдайларға 
қарамастан компания бас-
шылығы жалпы әлеуметтік 
тұрақтылықтың қалыпты дең-
гейін қамтамасыз ете білді. 
Бірақ бұл бағытта әлі де бол-
са атқарылар жұмыстар аз 
еместігі байқалады. 
Кәсіподақ жұмысы

Қазатомөнеркәсіпке қа-
расты кәсіпорындар арасын-
да «Заречное» БК» АҚ мен 
«СКЗ-U» ЖШС-да кәсіпо-
дақ ұйымы жоқ. Ұйым мү-
шелерінің қатары басқа 
кәсіпорындарда да сиреп ба-
рады. «Бәйкен-U», «Инкай» 
БК» және «ОТХК» БК» ЖШС-
дағы кәсіподақ мүшелерінің 
үлесі 25%-ға қысқарған.

Дегенмен, басқа кәсіпо-
рындарда кәсіподақ жұ-
мысы жақсарып, ұйым қы-
зметіне қанағаттанушылар 
көбейген. Ұжымдағылардың 
ойынша, кәсіподақ жұмысы-
ның тиімділігі артқан.
Басшылыққа сенім

Бес жыл ішінде компани-
ялардағы басшылар беделі 
өскен: қызметкерлер басшы-
лардың тағайындалуын әділ 
деп бағалайды және қабыл-
данып жатқан стратегиялық 
шешімдерді қолдайды. Ком-
панияларда жүргізіліп жатқан 
саясат басшылықтың рөлі 
нығая түсуіне ықпал етуде. 
Мұны компаниялардағы про-
цестердің ашықтығы артқа-
нымен түсіндіруге болады. 
Қазатомөнеркәсіп жетекшілігі 

кадрлық саясатты жетілдіріп, 
сондай-ақ, мамандардың 
кәсіби біліктілігіне басымдық 
бере отырып, ұжым алдын-
дағы беделін көтере түсті.

Atom.kz корпоративтік газеті

P.S. Былтыр Әлеумет-
тік тұрақтылық индексі 
зерттеулері елдегі 274 жұмыс 
берушіні қамтыды. Ел өңір-
лерін толық қамтыған зерттеу 
аясында «Самұрық-Қазына» 
қоры компанияларындағы 
35292 адамға сауалнама жүр-
гізіліп, жалпы қалыптасқан 
әлеуметтік ахуалдың тамы-
ры басылып көрілді. Осы 
орайда әлеуметтік-еңбек 
қатынастарына, дау туын-
дауы мүмкін тұстарға, бас-
шылық пен оның қарамағын-
дағы еңбеккерлердің өзара 
байланысының тиімділігіне, 
олардың ықтимал өзгері-
стерді қабылдау деңгейіне 
мән берілді. Ал зерттеу нәти-
жесі еңбек жағдайын жақсар-
туға, ұжымдарды дамытуға, 
корпоративтік мәдениет пен 
құндылықтарды өрістету-
ге, еңбек дауларын дәл бол-
жап, алдын алуға, кәсіпо-
рындардың беделін көтеріп, 
инвестициялық тартым-
дылығын арттыруға қолда-
нылмақ.

Расында, Қор компания-
ларында еңбек қатынаста-
ры тұрғысында әлеуметтік 
тұрақтылықтың нығаюда 
екені байқалған. Себебі, 2013 
жылдан бері жүргізіліп келе 
жатқан зерттеу арқылы, жоға-
ры жақ жұмысшылармен кері 
байланысты ширатуға күш 
салуда. Сәйкесінше қызмет-
керлердің еңбек етуге құлшы-
нысы артқан. 
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В изучении языка важны 
желание и интерес.

Любой из нас не дол-
жен стыдиться и ско-
вываться оттого, что не 

знает или недостаточно вла-
деет государственным язы-
ком. Наоборот, надо пытать-
ся говорить, передавать свои 
мысли на государственном 
языке.

Если у вас финансо-
вые затруднения или 
по другим причинам 

нет возможности посещать 
обучающие курсы, вам необ-
ходимо обратиться в доступ-
ные для всех желающих цен-
тры по изучению языков при 
управлениях развития языков. 
Они расположены во всех 
областных центрах, Астане, 
Алматы.

«Сәлем – сөздің  ана-
сы». В казахском наро-
де приветстие являет-

ся знаком глубокого уважения 
и почтения. В любом месте: в 
магазине, на работе, в обще-
ственных местах – при входе 
надо здороваться с людьми 
на государственном языке. 
Тогда и люди будут говорить 
с вами на государственном 
языке.

Читайте книги, газе-
ты, смотрите новости 
или познавательные 

программы на телеканалах 
на государственном языке. 
Обратите внимание на раз-
говорный стиль, манеру и 
дикцию. Делайте выписки 
крылатых выражений и фраз, 
старайтесь употреблять их 
в ходе беседы. Так вы будете 
пополнять свой словарный 
запас.

Пословицы – ядро 
языка. Используя по-
словицы, поговорки, 

изречения, крылатые фразы, 
афоризмы, вы можете пе-
редать свои мысли кратко и 
понятно. Это улучшит ваше 
умение говорить красиво и 
убедительно.

Говорите с людьми 
первым, будьте иници-
атором общения. Диа-

лог помогает развивать вашу 
устную речь и пополнять лек-
сический запас. 

7 СОВЕТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

Как перестать откладывать изучение казахского языка? Главный 

менеджер департамента делопроизводства и протокола 

АО «Казпочта» Айдос Байбосын советует придерживаться семи правил.
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ОЗАТ 
МАМАН ЕЛ 
АМАНДЫҒЫН 
ТІЛЕЙДІ
«Жетібаймұнайгаз» өндірістік 
басқармасының механикалық 
цехында 4-дәрежелі газ-
электр дәнекерлеушісі 
болып қызмет ететін Қайрат 
Жұмағұлов ұжымында 
абыройға бөленген жан. 
Ол мұнайшылар арасында 
тұрақты түрде өтетін «Үздік 
маман» сайысының 
жүлдегері. 

« Н а у р ы з д а 
«Маңғыстаумұнайгаз» акци-
онерлік қоғамы басқарма-
сының арнайы хат жолдап, 
кеніштегі ұзақ жылғы адал ең-
бегім үшін алғыс айтып, жылы 
лебізін білдіргені де өзімді 
ғана емес, ауыл-аймақ, ағай-
ынды тегіс қуантты. Біз секілді 
қарапайым мұнайшыға көр-
сетілген мұндай құрмет ме-
рейімізді бір көтеріп тастай-
тыны анық», – дейді Қайрат 
Есқалиұлы.

1970 жылы Жетібайда 
туған Қайрат Жұмағұлов ес 
білгелі осы өндірісте. «Әке 
көрген оқ жонар» демекші, 
мектепті бітіре салысымен, 
1988 жылы Ақтаудағы тех-
никалық-кәсіптік училище-
ге құжаттарын тапсырған. 
19 жасында өндіріске кел-
ген өреннің осы саланың 
ыстық-суығына төзіп, адал 
еңбекпен ризық-несібесін 
айырғанына да 30 жылға жуық 
уақыт өтіпті. Әкесі Есқали Жұ-

мағұлов біраз жыл Жетібай 
техникалық өндірістік басқар-
масында көлік айдаса, анасы 
Әминахан Онайбаева әлі күн-
ге сылақшы болып істейді.

Бүгінде жолдасымен 3 бала 
тәрбиелеп отырған бақыт-
ты әке, ұл-қыздарына ұлттық 
салт-дәстүрді ұдайы ұлықтап 
отыру керектігін қайталаудан 
жалықпайды.

 Ат төбеліндей қазақтың 
ұлт болып, мемлекет болып 
жан сақтап қалуының жалғыз 
жолы – ұлттық салт-дәстүр-
ден, ауызбірлік ажырамау, 
осы құндылықтарды жас 
буынның бойына сіңіру деп 
түсінетін озат мұнайшы Қай-
рат Жұмағұловтың отбасы 
да Амал мейрамының бірі-
нен екіншісіне аман жетуді, 
ұл-қыздарының ұрпақтар са-
бақтастығын үзбей, өркенде-
те беруін тілейді. 

Жаннат КЕМАЛ
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КАКИЕ ИДЕИ ПРЕДЛАГАЮТ 
ИЗОБРЕТАТЕЛИ НАШИX НПЗ   
Как поддерживаются и 
развиваются новаторские 
идеи и решения в АО «НК 
«КазМунайГаз»? Об этом 
рассказывает начальник 
отдела перспективных 
проектов бизнес-
направления «Переработка 
нефти» Арман Саулебай.

ПРОЕКТ «БАНК ИДЕЙ»
В 2016 году на сайте www.

kmgrm.kz нами был создан 
проект «Банк идей». Это элек-
тронная площадка для сбора 
и обработки идей и рацио-
нализаторских предложений. 
Подать заявку в «Банк идей» 
может любой рационализа-
тор, зарегистрировавший-
ся на сайте www.kmgrm.kz, 
не только сотрудники груп-
пы компаний направления 
«Переработка и маркетинг», 
куда относятся три нефте-
перерабатывающих завода, 
битумный завод и компания 
«ҚазМұнайГаз Өнімдері».

В конце 2016 года на пор-
тале было зарегистриро-

вано чуть более 60 идей и 
рацпредложений, в начале 
2017 года их было более 130, 
а на сегодняшний день более 
300. При этом на портале за-
регистрировано более 4500 
пользователей.

В частности, от рациона-
лизаторов Павлодарского 
нефтехимического завода в 
2017 году поступило 83 заяв-
ки, из них 40 были признаны 
инновационным комитетом 
годными к внедрению. При 
этом внедрили в прошлом 
году 29 предложений. В Аты-
рауский НПЗ представили 52 
рацпредложения и 20 инно-
вационных идей, из которых 
были приняты 26 и 10 соот-

ветственно. Шымкентский 
НПЗ рассмотрел в прошлом 
году 53 предложения, из ко-
торых 10 были одобрены ру-
ководством предприятия. В 
ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» 
прислали семь предложений, 
из которых два было внедре-
но.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ

Экономический эффект 
от внедренных проектов 
пока подсчитывается. Дол-
жен пройти отчетный период 
– год. Для некоторых проек-
тов, запущенных в 2017 году, 
он еще не наступил. Между 
тем на Павлодарском заводе 
имеются четыре работаю-
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щих предложения. Они уже 
принесли пользу компании. 
Так, рационализаторы ПНХЗ 
Ахметжан Парпиев, Марат 
Байтенов и Азат Сатыбалдин 
предложили идею по рекон-
струкции схемы вывода гу-
дрона с установки 001 ком-
плекса глубокой переработки 
нефти. При ее реализации 
ПНХЗ получил экономию бо-
лее 18 млн тенге в 2017 году. 
Кстати, эти новаторы в фев-
рале прошлого года получи-
ли за свое предложение де-
нежный сертификат на сумму 
более одного милиона тенге. 

Всего по результатам 2017 
года экономический эффект 
от внедрения рацпредложе-
ний на ПНХЗ составил 132 
млн тенге.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

На Шымкентском НПЗ в 
настоящее время рассматри-
вается возможность внедре-
ния предложения по добав-
ке спецхимии для быстрой 
отпарки оборудования. На 
Павлодарском НХЗ в пла-
нах на этот год – изменение 
технологических схем, что 
позволит одновременно оп-

тимизировать нагрев мазута 
и захолаживание котельного 
топлива, охлаждать вакуум-
ный газойль, выводимый в ре-
зервуарные парки с КГПН, а 
также исключить сам контур 
захолаживания гудрона.

На Атырауском НПЗ в 
настоящее время часть 
рацпредложений, которые не 
требуют разработки проек-
та и проведения строитель-
но-монтажных работ, уже 
внедрены. Другие проекты 
планируется реализовать в 
период следующего капи-
тального ремонта завода.

Среди учредителей Клу-
ба корпоративных СМИ – 
старейшие газеты группы 
компаний Фонда, такие как 
«Қазақстан темір жолшысы – 
Железнодорожник Казахста-
на» (отраслевая газета КТЖ), 
«Новатор» (корпоративная 
газета Атырауского нефте-
перерабатывающего завода), 
которые издаются с 1931 и 

КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ СОЗДАЛИ КЛУБ

1948 года соответственно. 
Из самых молодых – корпо-
ративная газета «Эмбаму-
найгаз» «Ембі тынысы», пер-
вый номер которой вышел в 
апреле этого года.

Репутационные риски, но-
вые тренды внутренних ком-
муникаций, цифровая журна-
листика, технологии работы 
в социальных сетях, мобиль-

ный контент – эти темы за-
ставляют специалистов, ко-
торые занимаются выпуском 
корпоративной прессы, об-
мениваться опытом. Они же 
– в списке первоочередных 
тренингов. Все участники 
встречи отметили, что за-
интересованы в повышении 
профессионального мастер-
ства.

18 корпоративных  изданий группы компаний АО «Самрук-Қазына» объединились в Клуб 
корпоративных СМИ. Инициатива оказалась настолько своевременной, что присоединиться к 
ней выразили желание корпоративные газеты других компаний, в частности ERG. 
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«Думаю, что необходи-
мость создать общественное 
объединение давно назрела. 
Корпоративная пресса фак-
тически находится меж трех 
огней: руководством компа-
ний, где мы служим, журна-
листским сообществом и на-
шими читателями. При этом 
отношение к нам весьма 
неоднозначное. Созданный 
Клуб корпоративных СМИ 
станет рабочей площадкой 
для творческих коллективов 
корпоративных изданий груп-
пы компаний «Самрук-Қазы-
на» и тех, кто пожелает к нам 
присоединиться. Здесь мы 
будем обмениваться опытом, 
мнениями, профессиональ-
ными советами и, наконец, 
вдохновением», – говорит 
президент Клуба корпора-
тивных СМИ, начальник от-
дела по связям с обществен-
ностью ТОО «Павлодарский 
нефтехимический завод» – 
редактор газеты «Нефтепе-
реработчик» Анна Гронская.

«В KEGOC мы три года 
издаем электронный «Вест-
ник Центра по трансформа-
ции бизнеса». Но я уверена, 
что это только первый шаг в 
становлении корпоративной 
прессы в нашей компании. 
Для флагмана энергетики Ка-
захстана с 20-летней исто-
рией необходима полноцен-
ная корпоративная газета, 
на страницах которой будут 
материалы не только о ре-
зультатах трансформации, 
но и вдохновляющие исто-
рии наших производствен-
ников, статьи о спортивных 
достижениях, общественной 

и профсоюзной работе, о до-
стижениях нашей молодежи 
и наших детей и многое дру-
гое. О том, что такое издание 
будет востребовано, пока-
зывает опыт наших коллег из 
Клуба корпоративных СМИ. 
К примеру, КТЖ выпускает 
корпоративную газету «Қа-
зақстан темір жолшысы – Же-
лезнодорожник Казахстана» с 
1931 года. Журнал «Atom.KZ» 
поражает качеством печати, 
издание Samruk-Kazyna Trust 
– креативностью, журнал АО 
«Казпочты» – 25-тысячным 
тиражом. Нам интересны 
знания и технологии работы 
коллег. Мы открыты к взаимо-
выгодному сотрудничеству в 
рамках клуба», – сказала ру-
ководитель Блока по управле-
нию изменениями Центра по 
трансформации бизнеса АО 
«KEGOC» Айгуль Байтурова.

На учредительном заседа-
нии клуба редакторы утвер-
дили устав объединения, план 
обучения и даже учредили 
профессиональные премии 
в пяти номинациях: «Луч-
ший корпоративный редак-
тор», «Лучший корпоратив-
ный спецпроект», «Лучший 
внештатный автор», «Лучший 
дизайн», «Лучший производ-
ственный материал».

Тот факт, что это нужная 
сектору корпоративных СМИ 
инициатива, подтверждает 
заинтересованность в Клубе 
корпоративных СМИ изданий 
из других компаний. Таким 
образом, объединение с пер-
вого дня создания получило 
республиканский статус.
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Ұлы Отан соғысына қатысып, сұрапыл жылдарды бастан кешкен аяулы ардагерлеріміздің қатары 
азайған сайын, қадірі де арта түсуде. Оның үстіне, қазақ жауынгерлері, баһадүр бабаларымыз 
қан майданда асқан ерлік үлгісін көрсеткен ғой!

МЕНІҢ ӘКЕМ- 
МАЙДАНГЕР!
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« С а м ұ р ы қ - Қ а з ы н а » 
жылжымайтын мүлік қоры» 
АҚ смета және техникалық 
қадағалау департаментінің 
маманы, техника ғылымда-
рының докторы Дүйсен Сахи 
да асқар тау әкесі Мырзах-
мет Сахиевті айрықша мақтан 
тұтады, асыл бейнесін мәңгі 
есте сақтап жүреді.

«Менің әкем Мырзахмет 
Сахиев 1912-1982 жылдары 
өмір сүрді. Отан соғысына 
дейін 1939-1940 жылдары 
Фин және Халкин-Гол ай-
мағындағы айқастарға қа-
тысқан. Одан соң 1941-1943 
жылдары Отан соғысында қо-
лына қару алып, жауға қарсы 
тұрды. 1943 жылы Сталинград 
тұсында окопта пулеметтен 
атып жатқан кезде, немістің 
«Тигр» танкісі окопқа төніп 
келіп қиратып, бір аяғын 
жұлып кетеді. Содан екінші 
топтағы мүгедек кебін киіп, 
елге оралады. 

Әкемнің костюмінің екі 
жақ омырауы марапатқа 
толы болатын. Оның ішінде 
ең елеулісі «Қызыл жұлдыз» 
ордені жарқырап, еріксіз 
сүйсіндіретін», – деп тебіре-
не әңгімелейді «Қазақстан-
ның құрметті құрылысшысы» 

атағы бар Дүйсен Сахи. 
Бүгінде өзі де ел ағасы 

белесіне көтерілген ол мек-
тептегі оқуын бітіргенше, 
әкесі шау тартқан шағында 
да 9 мамыр мерекесіне орай 
салтанатты линейка-жиында 
құрметті қонақ ретінде сөз 
сөйлеп, жас ұрпаққа бейбіт 
өмірдің қадірін түсіне білу ке-
ректігін насихаттап кеткенін 
айтады. Мемлекет тарапы 
болса, ардақты тұлғаға қажет-
ті қамқорлығын көрсетуге ты-
рысып, әр жылы құнды сый-
лық тарту етіп отырған.

Атап өтерлігі, қырғын 
соғыс куәсі, 1949 жылы Шым-

кент қаласының педагогика-
лық институтын қазақ тілі мен 
әдебиеті мұғалімі мамандығы 
бойынша бітіріп, жоғары білім 
алып шығады. Нәтижесінде 
Оңтүстік Қазақстан облысы, 
Түркістан ауданы, Шорнақ 
ауылындағы Қызыл әскер мек-
тебінде 30 жылдан аса ұстаз 

келбетіне титтей де нұқсан 
келтірмей адал қызмет атқа-
рады. Түлетіп ұшырған қа-
лың шәкірттерінің арасынан 
білікті басшылар, ғалымдар 
биік асуларды бағындырған. 
Майдангердің өзінің үш бала-
сы ғылым докторлығына қол 
жеткізген.

«Коммунистік Түркістан», 
«Оңтүстік Қазақстан» және 
«Социалистік Қазақстан» га-
зеттерінің меншікті тілшісі 
болып, жазған мақалаларын 
оқырман қауым жылы қабыл-
дап, кейбірін тіпті іздеп оқи-
тын еді. Бүкіл ауыл мен аудан, 
тұтас облыс жұртшылығы 

сыйлап, қадірлейтін. Оның 
бір көрінісі, өзі ұстаздық ет-
кен Қызыл әскер мектебінің 
дәрісханасына Мырзахмет 
Сахиев аты берілді», – деп 
түйіндеді әңгімесін Ұлы Отан 
соғысы ардагерінің ұлы Дүй-
сен Сахи.

Кәміл ИМАН
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Трудовая династия Мацюк 
насчитывает три поколения 
работников авиации. 
Супруги Виктор Дмитриевич 
и Татьяна Львовна – 
ее родоначальники. 
Сыновья Андрей и Сергей, 
внук Виталий стали 
продолжателями их дела.

Виктор Дмитриевич хотел 
летать и поступал в Орен-
бургское авиационное учи-
лище. Но не прошел по здо-
ровью. Несмотря на это, 
его желание связать жизнь с 
авиацией не уменьшилось. 
Он поступил в Куйбышев-
ский авиационный институт, 
чтобы стать инженером по 
технической эксплуатации 
летательных аппаратов и дви-
гателей. На третьем курсе в 
1965 году он познакомился с 
первокурсницей Татьяной. 

«Мой старший брат учил-
ся в этом институте. В школе 
мечтала стать телеграфист-
кой и планировала посту-
пать в институт связи в Куй-
бышеве. Брат уговорил меня 
выбрать специальность «ин-
женер-технолог констру-
ирования и производства 
радиоаппаратуры», объяс-
нив, что это родственные 
профессии. Он же и позна-
комил меня с будущим му-
жем», – вспоминает Татьяна 
Львовна.

СЕМЬЯ МАЦЮК: 
«АВИАЦИЯ – ЭТО БОЛЬШАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

В августе 1967 года бу-
дущие авиаторы сыграли 
свадьбу. В 1968 году после 
окончания института Виктор 
Дмитриевич по направлению 
поехал работать на Целино-
градскую авиатехническую 
базу. Татьяна Львовна про-
должала учиться. Через два 
года приехала к мужу. 

«Вместе работали на 
авиабазе: он самолеты ре-
монтировал, а я работала 
радиотехником. 80 про-
центов моей трудовой де-
ятельности было связано с 
расшифровкой полетной 
информации. Я анализиро-
вала данные желтых ящиков. 
В наше время в авиации ста-
ли контролировать каждый 
полет. До этого информация 
бортовых самописцев изуча-
лась только в аварийных слу-
чаях», – рассказывает Татьяна 
Львовна.

Целиноград молодоже-
нам запомнился не только 
самолетами, но и рождени-
ем сыновей: Андрея и Сергея. 
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Дети Мацюк росли как их со-
ветские ровесники. Ходили в 
детский сад, потом в школу. 
Занимались плаванием. Ле-
том отдыхали в пионерских 
лагерях.

В 1986 году Виктора 
Дмитриевича перевели в 
Алма-Атинское авиапред-
приятие, где он проработал 
21 год, а Татьяна Львовна – 18 
лет.

«Родители выполняли 
свою работу честно и добро-
совестно, пользовались ува-
жением руководства и коллег. 
Отец был награжден медаля-
ми «За доблестный труд», «50 
лет СССР», «За достигнутые 
заслуги в развитии хозяйства 
СССР». Он был также удосто-
ен знаками «Отличник Аэро-
флота», «Заслуженный ра-
ботник авиации Казахстана», 
– говорит Андрей Мацюк.

После школы сыновья 
Виктора Дмитриевича, как и 

родители, решили посвятить 
жизнь авиации и окончили 
Киевский институт инжене-
ров гражданской авиации. 
Это был их добровольный вы-
бор.

«Авиация – работа, свя-
занная с людьми, с большой 
ответственностью. Она по-
строена на бесконечных эк-
заменах, контроле знаний как 
технического состава, так и 
летного. Это довольно напря-
женно. Всю жизнь учишься, 
сдаешь экзамены, отвечаешь 
за людей. Дети были гото-
вы к профессии. Ведь муж с 
детства привил им чувство 
ответственности», – уверена 
Татьяна Львовна.

С 2002 года братья ра-
ботают в АО «Эйр Астана»: 
Андрей – пилотом, Сергей 
прошел путь от авиатехника 
и инженера до оперативного 
менеджера.

«У летчика никогда не уга-

сает  интерес к работе. Я ду-
маю, любой пилот со мной 
согласится. Иначе – пора на 
пенсию. Мне нравится все. 
Не бывает одинаковых взле-
тов и посадок, одинаковых 
рейсов, даже если каждый 
день буду летать рейсом Ал-
маты – Астана», – признается 
Андрей.

Как отмечает Сергей, если 
мать – авиатор, отец – авиа-
тор, всю жизнь одни самоле-
ты, то трудно пойти по друго-
му пути.  «Мой старший сын 
тоже решил пойти по стопам 
деда. Он окончил Иркутский 
национальный технический 
университет по специаль-
ности «техническая эксплу-
атация летательных аппара-
тов и двигателей». Работает 
в авиакомпании «ИрАЭРО». 
Сейчас находится в своей 
первой командировке в Каза-
ни. У нас настоящая династия 
авиационных инженеров», – 
добавляет Сергей.
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Даурену Сагидулле  49 
лет. Он проектный менед-
жер в АО «Самрук-Энерго». 
Заниматься бегом начал в де-
кабре 2017 года.«В этом году 
планирую принять участие в 
нескольких марафонах в Ал-
маты и Астане. Прежде всего, 
через беговые тренировки я 
хочу показать пример своим 
детям. Ведь ребенок форми-
рует модель поведения, глядя 
на то, что делают родители. 
Ну и, конечно же, спорт дает 
мне возможность быть всег-
да в тонусе и быть «локомо-
тивом» на работе и дома», 
– рассказывает о своей мо-
тивации Даурен Сагидулла.

Асель  Ускенбаева рабо-
тает главным менеджером 
департамента «Корпоратив-
ное управление и устойчивое 
развитие». «Сначала я заня-
лась бегом для укрепления 
здоровья, решила похудеть. И 
сейчас ощущаю изменения:  я 
стала выносливее,  самочув-
ствие улучшилось. При офи-
сном образе жизни бег по-
могает оставаться в тонусе, 
после тренировки ощущаешь 
себя энергичнее и веселее, 
готова горы свернуть», – де-
лится впечатлениями от тре-
нировок Асель Ускенбаева.

КАК ЭНЕРГИЯ БЕГА 
ЗАРЯЖАЕТ ДУХ 
АО «САМРУК-ЭНЕРГО»
Сегодня в команде АО «Самрук-Энерго» тренируются 15 
человек. Занятия проходят три раза в неделю на стадионе 
«Астана Арена». Некоторые из сотрудников ранее занимались 
фитнесом, пробежками, футболом, а кто-то пришел в 
тренировочный зал впервые.

Один из инициаторов 
создания бегового клуба Ер-
кен Акенев воглавляет де-
партамент «Реорганизация 
и реализация активов» в АО 
«Самрук-Энерго». По его 
словам, бег – один из самых 
демократичных видов спорта 
и для занятий не нужно мно-
го инвентаря и оборудования 
– достаточно иметь правиль-
ные кроссовки, возможности 
для бега и желание.

«Коллеги поддерживают 
друг друга в преодолении са-
мих себя, они радуются, ког-
да у них что-то получается. 
Каждый старается поделить-
ся впечатлениями, знаниями, 
впитать навыки, которые дает 
тренер. Благодаря поддерж-
ке коллег создается сильный 
командный дух. Мое мнение 
– укрепление связей между 
сотрудниками очень сильно 
именно в спортивной сре-
де», – считает Еркен Акенев.
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ТАҒДЫРЫ ТАУ-КЕНМЕН 
БІРГЕ ӨРІЛГЕН

Дәлірек айтқанда, 
Бабашевтар әулеті «Шалқия-
Цинк LTD» АҚ-нда ісіне адал-
дығын танытуда. Мысалға, 
қазіргі уақытта, Алтынбек 
Ілиясұлы жабдықты жөндеу 
және қызмет көрсету сле-
сарі, Самат Пернебайұлы 
жерасты қоймасының жару 
материалдарын таратушы, 
Пернебай Бабашев оқпан-
ды тексеру және жөндеу 
бойынша бекітуші, Гаухар 
мен Ләззат және Баян Іли-

Бабашевтар әулетінің тау-кен саласында тер төгіп келе 
жатқанына, міне, 375 жылға жуықтады. Әулет мүшелері «Тау-Кен 
Самұрық» компаниясындағы еңбек адамдарының белді өкілі 
болып отыр.

ясқыздары көтергіш қонды-
рғылардың машинисі болып 
тер төксе, Алтын Ілиясқызы 
коммуналдық-тұрмыстық ке-
шеннің жүгін көтеріп, Асхат 
Алтынбекұлы бұрғылау-жару 
телімінде, Қуат Қалмырзаұлы 
Ілиясов инженер-электрон-
шы ретінде қызмет етуде.  

Шалқия кен орнының та-
рихында құлдыраулар мен 
шарықтау кезеңдері аз емес. 
Бірақ, қандай қиын шақта 
болмасын, қарапайым ең-

бекшілердің өздеріне сондай 
ыстық өндіріс нысандарын 
еш тастамағаны, өзге жаққа 
көшпегені тәнті етеді.

Шежірелі әулет басшысы 
Ілияс Бабашевтің еңбек қы-
зметі 1927 жылы басталған. 
Ащысай кентінің шахтер-ме-
таллургы болып жүріп, ол 
өзінің болашақ жары Фатима 
Байболованы жолықтырып, 
сегіз баланы мәпелеп, тәрби-
елеп өсіреді. 

«Шүкір, бүгінде жарықтық 
әкеміз бен анадан тараған 8 

баладан қалың ұрпақ өрбіп, 
бала-шағаның қызығын көріп 
отырмыз. Қанша тағдыр өт-
келдері сынаса да, басқа са-
лаға мүлде бет бұрмадық, 
қоныс аудармадық. 3 ұлым да 
тау-кен өнеркәсібінде, Ма-
ратым электровоз машинисі, 
Қанатым оқпаншы,  Талғатым 
бұрғылаушы болып жұмыс 
істейді. Бейнеттің зейнеті 
бары анық, қазір жаңа ше-
телдік технология жедел ен-
гізіліп, цифрландыру арқылы 
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еңбек өнімділігі арттырылу-
да», – деп толғанады іргелі 
шаңырақтың үлкені, Шалқия 
кен орнын игерудің алтын 
бастауында тұрған Базарбай 
Ілиясұлы.

Расында, 1959 жылы 
ашылған Шалқия кен орнын 
игеру оңайға соқпаған. 1963 
жылы ауқымды геологиялық 
барлау әрекеттері бастал-
са, 1979 жылы Солтүстік-Ба-
тыс телімінің қоры бекітіліп, 
сексенінші жылдары жан-
жақты зерттеудің нәтиже-
сінде Оңтүстік-Шығыс кен-
ді бөлігі анықталған. Ақыры, 
1994 жылы тұтас кен орны-
ның қорлары бекітіліп, мем-
лекеттік теңгерімге қой-
ылған. Жерасты кенішінің 
құрылысы 1980-1982 жыл-
дары қолға алынып, игеру 
бастау алғанымен, экономи-
калық себептерге байланы-
сты тоқтатылған. Дегенмен, 
1994 жылға дейін шахталар-
дың оқпандары тұрғызылып, 
кіретін теміржол және ав-
токөлік жолы, электр беру 

желісі, 220 квт аралық стан-
сасы және тұрғын үй кенті 
салынып үлгерген. Содан 
кейін 2001 жылы Шалқия кен 
орнын «ШалқияЦинк ЛТД» 
ЖШС тау-кен металлур-
гиялық компаниясы сатып 
алып, қалпына келтіру жұмы-
стары жүргізілген соң, 2004 
жылдың ақпан айында Ком-
пания «Шалқия» кенішінде 
кен өндіру тағы басталған. 
2007 жылдың соңына қарай 
Компания қайта құру мен 
кеңейтудің есебінен, Шалқия 
кенішінің өнімділігін жылына 
1,5 млн тонна кен көлеміне 
дейін арттыра алғанын атап 
өткен жөн. 2008 жылы іс-қи-
мыл доғарылып, 2014 жылы 
«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ акци-
ялары «Самұрық-Қазына» АҚ-
на өткеннің арқасында үміт 
оты оянғаны қуантады.

«Алғашқы руда тиел-
ген эшелонды Шалқиядан 
Кентауға жібергеніміз есімде. 
Шахта тоқтап тұрғанда да суға 
толып кетпесін деп ешқайда 
кетпей, қызғыштай қорыдық. 

Қазір қорғасын мен мырыш 
кенін байыту фабрикасын 
салып, қазба көлемін артты-
руға қам жасалып жатыр. Ұр-
пақ жемісін көретін қор жет-
кілікті. Дайындық жұмыстары 
жүргізілуде. Жоғары жақтан 
кешенді тұрғыда тау-кен кла-
стерін құру мәселесі жиі кө-
терілуде. Сондықтан, «Ор-
нында бар оңалар» демекші, 
жарқын сәттер әлі алда», – 
дейді сеніммен отыз жылдан 
астам еңбек жолынан зейнет-
ке шыққан Базарбай Ілиясұлы. 

«Самұрық-Қазына» АҚ 
компаниялар тобының Ең-
бек әулеттерінің күні 2013 
жылдан бері Халықаралық 
отбасы күніне орай өткізіліп 
келеді. Ұрпақтар сабақта-
стығын дәріптеу мақсатымен 
ұйымдастырылған мереке 
ұжымдардың ішінде әлеумет-
тік тұрақтылықты сақтауға 
септігін тигізбек.

Айзада МҰХТАР
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"МИсс Самрук-2018": 
финальное голосование продлится до 12 мая

Айгуль Кускужаева
АО «Петро-Казахстан Кумколь Ресорзиз»

Три желания:
1. Здоровье. 

2. Процветание нашей компании.

3. Пруд с золотыми рыбками, тогда бы все были счастливы.

Начинается самый важный этап конкурса  - из 7 финалисток мы выбираем «Мисс Самрук-2018»!  
Финал будет быстрым  и продлится до 12 мая включительно. 
Имя победительницы после проверки голосов мы назовем 15 мая! 
Первый тур голосования, который завершился 27 апреля, вывел в финал следующих участниц:

762

Айман Мадреймова
АО «Озенмунайгаз»АО «Озенмунайгаз»

Три желания:
1. Здоровье моих родителей и близких. 

2. Чтобы нашем городе Жанаозен открыли современную клини-

ку с самыми последними технологиями в медицине и с квали-

фицированными специалистами в этой сфере.

3. Я обожаю путешествовать и хотела бы объехать весь мир.
638

Кумисай Таджимагамбетова
АО «Озенмунайгаз»

Три желания:
1. Изобрела бы универсальное лекарство от всех болезней.

2. Остановила бы все войны на Земле.

3. Построила бы свой большой дом на берегу моря.
598
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Асима Кыдырова
Алматинский областной филиал АО «Казпочта»

Три желания:
1. Чтобы каждая женщина в мире обрела настоящее, подлинное жен-

ское счастье и создала семью.

2. Чтобы мои дети жили в мире и достатке в нашей процветающей 

стране!

3. Чтобы «Казпочта» стала лидирующей компанией среди ведущих 

стран мира.

589

Алия Айтуарова
АО «Каражанбасмунай»

Три желания:
1. Чтобы нашли лекарство от неизлечимых 

болезней. 

2. Чтобы не было кровопролития в мире. 

3. Чтобы люди всегда находили тех, кто создан для них.565

Альбина Исмагамбетова
Филиал АО «KEGOC» «Северные МЭС»

Три желания:
1. Может, это звучит и банально,

Мира своей стране пожелаю.

Чтобы ложиться спать ночью 

спокойно, 

О завтрашнем дне не беспокоясь.

2. Работу свою люблю я безумно,

Терять ее точно не стану бездумно.

Поэтому любимой своей компании

Я пожелаю процветания.

Ну, а сама, воплотить чтоб мечты,

Вместе с компанией буду расти.

3. Ну, и конечно, как женщина-мать

Здоровья всем близким хочу 

пожелать!
553
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Мадина Сариева
АО «Казахтелеком», РДТ «Алматытелеком»

Три желания:
1. Пусть все дети мира растут в доброте и согласии.

2. Чтобы все поставленные цели на жизнь осуществлялись.

3. Мечтаю придумать «Большую идею» на благо общества, 

чтобы она осталась в истории.

Выберем «Мисс Самрук-2018»!

Проголосовать  за победительницу можно здесь - 

myportal.kz

Всем финалисткам будут вручены дипломы и 

beauty-сертификаты.

Приз для «Мисс Самрук-2018» оргкомитет решил пока 

оставить в тайне.

Возникли сложности со входом на myportal.kz?

Вам помогут Алмаз Мергенбаева (тел. 8 702 999 29 20) и 

Анатолий Лут (8 7172 999 017).

422

http://myportal.kz
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Корпоративная газета группы 

компаний АО «Cамрук-Қазына» 

Периодичность: два раза в месяц

Издатель: Центр социального

взаимодействия и коммуникаций

Над номером работали:

Лилия Ержанова

Алдаберген Кемпирбаев

Асель Ермаканова

Алмат Жумабек

Адрес: 010000,  г. Астана, 

БЦ «Изумрудный квартал», ул. Кунаева 8, Блок Б
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выдано Министерством

информации и 

коммуникаций РК.

КАК ПРОДВИГАТЬ СОБСТВЕННУЮ 
ФРАНШИЗУ В КАЗАХСТАНЕ

НАЙДЕН СПОСОБ УПРАВЛЯТЬ 
СНАМИ

УЧЕНЫЕ НАШЛИ СЕКРЕТ 
БЫСТРОГО НАБОРА ТЕКСТА НА 
КЛАВИАТУРЕ

НА ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЕТ ПОВАР 
ПРЕЗИДЕНТА РК?

Читать Читать

Читать Читать

https://forbes.kz/made_in_kz/kak_prodvigat_sobstvennuyu_franshizu_v_kazahstane/
https://lenta.ru/news/2018/04/24/dream_transition/
https://kapital.kz/business/68495/na-chem-zarabatyvaet-povar-prezidenta-rk.html
https://lenta.ru/news/2018/04/06/pechat/
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