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ЭЛЕКТР ҚУАТЫНА 
ТАПШЫЛЫҚ ЖОЙЫЛАДЫ

Алматыда «Түрксіб» қо-
салқы станциясы іске қо-
сылды. Осы арқылы 10 жыл 
бұрын басталған «Алматыны 
энергетикалық қайта жа-
рақтандыру» бағдарламасы 
мәре сызығын кесті.  

«Самұрық-Қазына» Ұлттық 
әл-ауқат қоры» АҚ Басқарма 
төрағасы Ахметжан Есімов 
2008 жылы алып шаһарды 
басқарып тұрғанда өзі қолға 
алып, бүгінде тыңғылықты 
түрде соңына жеткізген 
бағдарлама «Самұрық-Энер-
го» АҚ тарапының белсен-
ді атсалысуымен аяқталып, 
қуантып отыр.

«Түрксіб» қосалқы стан-
циясы трансформаторлық 
қуат қауқарын 30 МВА-ға 
арттырып, Түрксіб ауданы-
ның орталық бөлігін, сон-
дай-ақ «Қолжетімді баспа-
на» бағдарламасы аясында 
салынған «Жас қанат» шағын 
ауданын, «Алматы агломера-
циясының 2030 жылға дейінгі 
өңіраралық сұлбасы» бағдар-
ламасы бойынша қалаға қо-

сылған «Қайрат» шағын ауда-
нының негізгі бөлігін электр 
қуатымен қамтамасыз етпек.   

«Мемлекет басшысы осы-
дан он жыл бұрын алға қойған 
міндеттердің бірі – Алматы 
қаласын электрмен орнықты 
жабдықтау болатын. Бүгін, 
қосалқы станцияның іске қо-
сылуымен, бұл мәселе толық 
шешілді.  Ендігі қалған жалғыз 
міндет – осы қуат көздерін 
дұрыс пайдалану, өйткені 
жұмсалған 20 млрд теңгеден 
астам қаражат тиімді жұмыс 
істеуі керек», - деді Қор бас-
шысы.

Өзінің саны жағынан 33-
ші қосалқы станциясы іске 
қосылғаннан кейін, Алматы 

қаласының шегінде энерги-
ямен жабдықтау картасы то-
лығымен «жасыл түске» еніп, 
бұл қала аумағында электр 
энергиясы толық қолжетімді 
болатынын білдіртпек. 

«Естеріңізде болар, осы-
дан 10 жыл бұрын жарықты 
қайта-қайта, апаттық түрде 
сөндіріп, электрмен орнықты 
жабдықтай алмайтынбыз, бұл 
қаланың және бизнестің да-
муына кедергі келтіріп, ха-
лықтың әлеуметтік жағдай-
ына әсер ететін», - деп атап 
өтті А.Есімов.  

Сонымен қатар, Ахмет-
жан Есімов Алматы қаласы-
на жұмыс сапары барысын-
да қаладағы энергетикалық 
кешеннің орнықты дамуы 
үшін үлкен маңызға ие «Ала-
тау Жарық Компаниясы» 
АҚ энергия нысандарында 
болды. Ол жүктемені ПС-
220/110/10 кВ №131А «Таулы 
қырат» қосалқы станция-
сынан ПС-220/110/10-10 кВ 
№160А «Ерменсай» қосалқы 
станциясына ауыстыру жұ-
мыстарымен танысты. Бұл 
жоба «Таулы қырат» қосалқы 
станциясы орналасқан ау-
мақта лай көшкіні болған 
жағдайда, қосалқы станция-
ның қирау және тұтынушы-
лардың электрден жаппай 
ағытылу қаупі туындауына 
байланысты іске асырылуда.
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КАЗАТОМПРОМ АКТУАЛИЗИРОВАЛ 
ПРОЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

В Шымкенте состоялся информационный день АО 
«НАК «Казатомпром» на тему «Трансформация: путь к 
укреплению лидерства». Он прошел в формате свободного 
обсуждения достигнутых результатов и был направлен 
на продвижение корпоративных ценностей компании: 
безопасность, ответственность, развитие, профессионализм, 
команда.

В мероприятии приняли 
участие представители до-
черних компаний АО «НАК 
«Казатомпром» и Централь-
ной команды трансформации 
(ТОО «Самрук-Казына Бизнес 
Сервис»). Особый акцент был 
сделан на рядовых сотрудни-
ков дочерних компаний «Ка-
затомпрома» – они составили 
больше половины из 300 при-
глашенных участников.

– Все быстро меняется в 
нашем мире. Чтобы быть ли-

дером в отрасли и успешной 
компанией, нужно постоянно 
развиваться. Я убежден, что 
трансформация поможет нам 
измениться в лучшую сторону 
и выйти на качественно новый 
уровень развития, – отметил 
в своей приветственной речи 
председатель правления нац-
компании Галымжан Пирма-
тов.

Также председатель прав-
ления обозначил необходи-
мость развития каждого со-

трудника и важность личного 
вовлечения менеджмента в 
изменениях.

Основными спикерами 
информационного дня ста-
ли руководители и спонсоры 
проектов трансформации. 
Участники мероприятия об-
судили вопросы управления 
комплексной безопасностью, 
бережливого производства, 
категорийного управления за-
купками, HR, цифровизации и 
автоматизации.

– За прошедшие полго-
да в «Казатомпроме» акту-
ализирован портфель про-
ектов трансформации. В 
корпоративном центре и 
ТОО «Казатомпром-SaUran» 
в опытную эксплуатацию вне-
дрена система SAP, в дочер-
них предприятиях стартовал 
проект по бережливому про-
изводству, в рамках разви-
тия корпоративной культуры 
утверждены ценности ком-
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пании. Категорийные закупки 
позволят вывести компанию 
на более высокий уровень 
управления закупочными 
процессами, соответствую-
щий лучшим мировым прак-
тикам, –  рассказал главный 
директор по трансформации 
и ИТ АО «НАК «Казатомпром» 
Бексултан Бекмуратов.

В ходе мероприятия отли-
чившиеся представители про-

1,5 МЛРД ТЕҢГЕ ҮНЕМДЕЛДІ

«Самұрық-Қазына» қоры сатып алулардың жаңа сипатының 
арқасында 5 айда шамамен 1,5 млрд теңге үнемдеді. Бұған қаржыны 
тиімді жұмсауға, сондай-ақ сатып алу шараларының ашықтығын 
арттырып, бәсекелестікті кеңейтуге бағытталған жаңа ережелер сеп 
болған. 

Шағын және орта бизнес 
өкілдері Қордың еншілес ком-
панияларынан баға ұсыны-
сын сұрау арқылы белсенді 
қатысатын шара www.zakup.
sk.kz порталында өтеді. Осы-
лайша, компаниялар ағымдағы 
жылдың ақпан айынан бері са-
тып алуларға жоспарланған 
8,2 млрд теңгенің орнына, 
6,7 млрд теңге ғана жұмсады 
делінген баспасөз мәліметін-
де. 

Естеріңізге сала кетейік, 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ 
басшысы Ахметжан Есімовтің 
тапсырмасымен сатып алу 
шараларын оңтайландыру жұ-
мыстары жүргізілуде.

ектных команд были награж-
дены благодарственными 
письмами председателя прав-
ления национальной атомной 
компании. По проекту «Вне-
дрение принципов бережли-
вого производства» учрежден 
переходящий кубок, который 
будет вручаться ежекварталь-
но лучшему предприятию в 
этой области. Первыми были 
награждены представители 

ТОО «Семизбай-U».
В завершение инфодня 

сотрудникам холдинга был 
представлен логотип корпо-
ративных ценностей АО «НАК 
«Казатомпром» и награжден 
его автор – Алия Умиралие-
ва, начальник геотехнологи-
ческого отдела ТОО «Семиз-
бай-U».

Айбек ИМАНКОЖОЕВ

Қор жаңалықтары

http://www.zakup.sk.kz
http://www.zakup.sk.kz
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ЖОЛСЕРІКТЕРДІҢ 
ДАЙЫНДЫҒЫ КҮШЕЙЕДІ

ВОЛЬФРАМ 
ӨНДІРІСІ 
ӨРКЕНДЕЙДІ

Ұлттық тасымалдаушы жолсеріктерден шұғыл және сауатты 
қимылдауды қажет ететін оқыс жағдайлар ауқымын 
кеңейтуде. Осылайша пойыз мамандарынан сын сағатта 
дағдарып қалмау талап етіліп отыр. 

Қазақстан вольфрам 
өнеркәсібі саласын қайта 
дамытуға ниет білдіріп 
отыр. Бұл туралы Астанада 
өткен Бүкіләлемдік тау-
кен конгресінде «Тау-Кен 
Самұрық» ҰТК» АҚ басшысы 
Қанат Құдайберген мәлімдеді.

«Таяу арада пойыз брига-
далары Халықаралық қызыл 
жарты ай қозғалысының са-
рапшыларын тарту арқылы 
алғашқы жедел жәрдем беру 
бойынша тренингтен өтеді. 
Жолсеріктер теориялық қана 
емес, қиын кездерде нақты 
қандай тәжірибелік іс-шара-
лар жасау керектігі жөнінде 
тәжірибе алмасады», – дейді 
«Жолаушылар тасымалы» АҚ 
қызмет көрсету және кли-
енттермен жұмыс департа-
ментінің директоры Әлібек 
Сұлтанов.

Оқудан өткен қызметкер-
лерге арнайы сертификат-
тар табыс етілмек. Одан тыс 
жолсеріктерді әдеп, сөйлеу 
мәнері, ағылшын тілі бой-
ынша жоспарлы оқытуға ха-
лықаралық кеңесшілер жұ-

Қазақстан сирек және өте 
қажетті металл – вольфрам-
ның расталған мол қорына ие. 
Республикада өткен ғасыр-
дың 70-ші жылдары вольфрам 
саласы қалыптаса бастады. 
Бірақ вольфрамды өндіруге 
байланысты жобаларды жүзе-
ге асыру бірқатар экономика-
лық және саяси себептермен 
1993 жылы тоқтаған.

Жалпы қазіргі уақытта 
республика бойынша 12 кен 
орны зерттеліп, олардың 
жиынтық қорлары 2 млн тон-
надан астам вольфрам три-
оксиді деңгейінде бағалануда 
екен. Ең ірі және болашағы 
бар кен орындары ретін-
де Қарағанды облысындағы 
Жоғарғы Қайрақты және одан 
20 шақырымдай қашықтықта 
орналасқан Солтүстік Қатпар 
кен орындары аталуда. Осы 
екі кен орындарының жалпы 
қорлары 1 млн тонна воль-
фрам деп болжануда. 

мылдырылмақ. Өткен жылы 
осындай курстардан билет 
кассасы мен пойыз брига-
даларынан 1524 адам өткен 
екен.

«Жалпы алғанда, кадрлар-
ды іріктеуге талап күшейді. 
Жұмысқа қабылдаудың не-
гізгі шарты психологиялық 
тест сынағы мен қысылтаяң 
шақтағы төзімділікке бағыт-
талған. Сонымен қатар, 
әріптестеріміздің физикалық 
әзірліктеріне де баса назар 
аударылады», – дейді Ә.Сұл-
танов.

Жолаушылар жолсерік-
тердің қызмет көрсету са-
пасына қатысты пікірлерін 
тәулік бойғы 1433 телефоны-
на немесе «Жолаушылар та-
сымалы» АҚ бас директоры-
ның блогына жолдай алады.
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ВСЕМ ДОМБРА» 
В ЧЕСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ДНЯ ДОМБРЫ

ЛЕТО ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ЖАРКИМ И ЗВУЧНЫМ!

Дорогие коллеги!

Запишите на видео свое лучшее произведение, исполненное на домбре 

и пришлите на конкурс до 15 августа. 

Конкурс проводится на платформе корпоративного портала www.myportal.kz 

в два этапа: 

1. 7 финалистов определят зрители онлайн-голосованием на портале;

2. имя победителя назовет профессиональное жюри.

Все финалисты получат дипломы и ценные подарки. Хиты лучших исполнителей будут 

собраны в клип. Главный приз – планшет Samsung Galaxy. 

Заполнить заявку на участие в конкурсе можно здесь.

Телефон для справок: +7 (7172) 26 60 06

Возникли сложности со входом на myportal.kz?

Звоните +7 (7172) 999 017

http://myportal.kz
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«Самұрық-Энерго» АҚ 
Корпоративтік орталығының 
өкілдері мен Екібастұз ГРЭС-1 
«МегаВатт» командасы сәй-
кесінше екінші және үшінші 
орындарды бөлісті.

Жалпы «Біздің күшіміз – бір-
лікте» ұраны ортаға тасталған 
көңілділер мен тапқырлар 
клубы ойынына жоғары-
да аталғандардан тыс «Ала-
тау Жарық Компаниясы» АҚ, 
«АлЭС» АҚ, «Мойнақ СЭС» АҚ,  
«Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» 
АҚ, «Богатырь Көмір» ЖШС 
қатысты. Барлығы Астана, Ал-

БІЗДІҢ КҮШІМІЗ – БІРЛІКТЕ!

Астанада «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы 
қызметкерлері арасында алғаш рет өткен КВН фестивалінде 
бірінші орынды «АлматыЭнергоСбыт» командасы иеленді. 
Бұл шараның ерекшелігі, таза қазақ тілінде өткені, сол 
арқылы оның қолданылу аясын кеңейту мақсаты көзделгені 
болды.

маты, Екібастұз қалалары мен 
Алматы облысынан 8 коман-
да бақ сынады. Ойын коман-
далардың сәлемдесуінен, «5 
корпоративтік жаңалық» бай-
қауынан және музыкалық үй 
тапсырмасынан құралды.

Қатысушылар өздері дай-
ындаған нөміррлерде жұмыс 
бабындағы көріністерді, өз-
дерінің қаласындағы әлеу-
меттік өмірде болған жағдай-
ларды қалжыңмен жеткізіп, 
күнтәртібіндегі өзекті мәсе-
лелерді әзіл сынына алды, 
мемлекеттік тілді дамытудың 
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түйткілді тұстарын тілге тиек 
етті.

«Самұрық-Энерго» АҚ 
«Аса шұғыл» командасының 
қатысушысы Әсел Өскенба-
еваның айтуынша, бұл шара 
арқылы бәрі «күш – бірлікте» 
екенін және ортақ корпора-
тивтік ұйымшылдықты сезін-
ген.

«КВН көмегімен мен де, 
әріптестерім де байтақ қазақ 
тілі арқылы сөздік қорымызды 
толықтырдық, бұл шынында 
да алға басу! Қазақстанның 
түпкір-түпкірінен келген әріп-
тестеріммен бір сахнада өнер 
көрсету қуанышты-ақ! Өмір 
бойы есте қалатындай әсер 
алдым», - деп ой бөлісті ол.

Қатысушылардың кейбірі 
КВН алаңында бұған дей-
ін біраз тәжірибе жинаған. 
Мәселен, Екібастұз ГРЭС-
2 «PRO-ГРЭС» командасы 
станция атынан қалалық, об-
лыстық, республикалық ой-
ындардың, сондай-ақ халықа-
ралық деңгейде – Бішкекте 
өткен «Ала тоо» лига фести-
валінің қатысушысы.

«Бұл ойынға ұзақ уақыт та-
бандылықпен дайындалдық. 

Біздің үлкен тәжірибеміз, жи-
нақтаған біліміміз, дайын ре-
пертуарымыз бар. Көрермен-
дердің қалай қарсы алғаны өте 
ұнады. Демек, әрбір миниатю-
ра мен әзіл-сықақ көпшіліктің 
қалауынан шықты», - дейді 
«PRO-ГРЭС» командасының 
ойыншысы Диана Пономаре-
ва.  

Шара қорытындысында 
«Самұрық-Энерго» АҚ Құ-
жаттамалық қамтамасыз ету 
департаментінің мемлекеттік 
тілге, еліміздің төл тарихына, 
мәдениеті мен ұлттық құн-
дылықтарына құрметпен қа-
рауға шақырудағы мұраты 
орындалды деп айтуға бола-
ды. 

Дамир АЙДАРОВ 
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CREDO КАЗАХТЕЛЕКОМА: 
КАКИЕ ЦЕННОСТИ ВАЖНЫ МОЛОДЕЖИ?

Ведущий телекоммуникационный оператор Казахстана 
всегда открыт для талантливых молодых специалистов. 
О том, что делается в компании, чтобы максимально 
раскрыть потенциал молодежи, рассказывает управляющий 
директор по персоналу АО «Казахтелеком» Берик 
Битабаров.

– На протяжении шести 
лет в компании действует 
молодежное объединение 
«Жастелеком». Именно здесь 
активные, инициативные и 
талантливые работники про-
являют свои лидерские каче-
ства, управленческие навы-
ки и предлагают конкретные 
мероприятия по улучшению 
деятельности компании. На 
сегодня в объединении на-

считывается 306 членов. Что-
бы стать частью этой большой 
дружной команды, необходи-
мо иметь лидерский потен-
циал, высокие показатели в 
профессиональной деятель-
ности, быть ответственным 
и, конечно же, креативным и 
активным. 

В 2018 году руководством 
компании была презентована 
новая модель корпоративных 

ценностей CREDO. С – Client/
Клиент, R – Responsibility/
Ответственность за резуль-
тат, E – Entrepreneurship/ 
П р е д п р и н и м а т е л ь с к и й 
дух, D – Digitalculture/
Цифровая культура, O – 
Outstandingdecisions/Выда-
ющиеся решения. Жасте-
лекомовцы также являются 
активными лидерами в про-
движении этих ценностей, 
демонстрируя их на своем 
личном примере. 

Кроме того, молодым 
специалистам доступна про-
грамма обучения в «Школе 
лидерства», в которой препо-
дают знаменитые казахстан-
ские бизнес-тренеры. 

Одним из примеров обу-
чения жастелекомовцев ста-
ло прохождение «Тренинга 
для тренеров», где наши со-
трудники получили полезные 
навыки и новые знания в про-
ведении тренингов и фор-
мировании обучающих про-
грамм. 

Мы постоянно направляем 
молодых лидеров на значи-
мые культурные и развиваю-
щие мероприятия. Так, наши 
жастелекомовцы принимали 
участие в международном 
форуме Synergy Global Forum, 
в котором в качестве спике-
ров выступали известные во 
всем мире бизнесмены, жур-
налисты, спортсмены и тре-
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неры – Радислав Гандапас, 
Майк Тайсон, Леонид Парфе-
нов, Ник Вуйчич и другие. 

– Какие меры принима-
ются для удержания талант-
ливой молодежи? 

– Члены «Жастелекома» 
проводят активную работу 
с молодыми работниками, а 
также с вновь прибывшими. 
Ярким примером является 
проведение Welcometraining 
для новых сотрудников. Наши 
активисты на своих приме-
рах рассказывают о личных 
успехах и помогают адапти-
роваться в новой среде. Такой 
теплый прием способствует 
благоприятному настрою в 
работе молодым специали-
стам, является мотивацией в 
работе. Как правило, новые 
сотрудники тоже хотят стать 
членами «Жастелекома».

Компания активно инве-
стирует в знания работников. 
Так, сотрудники повышают 
квалификацию в отраслевом 

корпоративном учебном цен-
тре «Академия инфокоммуни-
кационных технологий». 

В этом году в компа-
нии стартовала масштаб-
ная программа стажировки 
PROtelecom для студентов 
3-х, 4-х курсов и магистрату-
ры. «Стань профессионалом 
с АО «Казахтелеком» – имен-
но такой слоган выбран для 
программы. И это не случай-
но – ведущий телекоммуни-
кационный оператор Казах-
стана открывает двери для 
всех талантливых студентов 
для прохождения стажировки. 
Лучшие студенты получают 
шанс стать сотрудниками АО 
«Казахтелеком». 

Важное значение придает-
ся и поддержке новаторства 
среди молодых специалистов. 
Для этого мы специально ре-
ализовали внутри компании 
проект «Фонд идей». Просты-
ми словами, это конкурс сре-
ди работников по улучшению 

клиентского опыта. Каждая 
принятая идея была интерес-
ной и актуальной, но по усло-
виям мы выбрали только три 
лучшие, которые внедрили 
на практике. Радует, что наши 
молодые коллеги из числа 
членов «Жастелекома» суме-
ли предложить креативные 
инновационные идеи, отме-
ченные на конкурсе. 

– Каков вклад молодых 
специалистов в проекты по 
повышению эффективно-
сти компании? 

– В АО «Казахтелеком» с 
2014 года реализуется про-
грамма трансформации 
«Өрлеу», в рамках которой 
происходит оптимизация 
бизнес-процессов. Члены 
«Жастелекома» стали актив-
ными агентами изменений и 
участниками разработки эф-
фективных бизнес-проектов 
и их реализации. Они, как но-
сители новой идеологии, вы-
езжали в районы и сельские 
населенные пункты регионов, 
разъясняли работникам каче-
ственные преобразования по 
стратегическим направлени-
ям и предстоящие планы раз-
вития.

Гульнур САНДЫБАЕВА
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ҚАЗАНДА ТҮЙГЕНІН 
ҚАЗАҚСТАНДА 
ЕНГІЗГІСІ КЕЛЕДІ
«Қазтрансойл» 
компаниясында   жастар 
саясатының белсенді 
жүргізіліп жатқаны 
байқалады. Саналуан 
спорттық, мәдени және 
қайырымдылық шаралардан 
бөлек, мұнай тасымалдаушы 
компанияның жастары 
жақында халықаралық 
ынтымақтастық аясында 
Қазан қаласындағы форумға 
қатысып, әріптестерімен 
тәжірибе алмасып 
сұхбаттасып қайтты.

«Қазтрансойл» АҚ пай-
даланым департаментінің 
жетекші инженері, Жас ма-
мандар кеңесінің төрағасы 
Данияр Смағұловтың ай-
туынша, «Транснефть» жа-
рия акционерлік қоғамы мен 
Мұнай тасымалдаушылардың 
халықаралық қауымдастығы 
бірлесе ұйымдастырған 
ғылыми-техникалық конфе-

ренция оларды өнімді еңбек 
пен қарқынды даму жолына 
ынталандыра түскен. Мұнай 
тасымалдаушылардың ха-
лықаралық қауымдастығына 
Қазақстанның магистральдық 
мұнай құбырларының ұлттық 
операторы 2015 жылдан бері 
мүше. Шараның өзіне Ресей 
мен Қазақстаннан тыс, Қы-
тай, Венгрия, Чехия, Словакия 
және Беларусь елдерінен қо-
нақтар қатысқан.

«Мұндай ауқымды басқо-
суға алғаш рет сапар шегіп, 
қасымда Павлодар мұнай 
құбыры басқармасының қыз-
меткерлері Әділхан Мұсабе-
ков пен Азат Саясатов болды. 
Баяндамамызда химиялық ре-
агенттерді қолдана отырып, 
«Туймазы-Омск-Новоси-
бирск-2» мұнай құбырының 
қазақстандық бөлігінде мұнай 
өткізу тақырыбын арқау ет-
тік. Жалпы көрші елдегі жас 
мамандардың экономика-
лық тиімділікті арттыру мен 
өндіріс қауіпсіздігін күшейту 

мақсатында ұсынған жобала-
ры ерекше ерік-жігерімен, тың 
идеяларымен бізді таңғалды-
рып, ой салды», - деп әңгіме-
лейді Данияр Смағұлов. 

Жас мамандар кеңесінің 
төрағасы конференцияның 
өзі де жан-жақты, сапалы 
түрде ұйымдастырылғанын 
келтірді. Ұялы телефондағы 
арнайы қосымша пікірта-
ластар кестесі, қатысушылар 
мен қазылар алқасы жайлы 
дерек, бейнемағлұматтар 
сынды қажетті ақпаратқа қол-
жетімділікті жеңілдете түскен.

«Озық технологияларға 
қанығып, бай тәжірибе жи-
надық, жаңа достар таптық. 
Ендігі мұрат, осындай жастар 
жиынын өзімізде де өткізіп, 
білім көкжиегін кеңейту 
арқылы еліміз бен төл компа-
ниямызды гүлдендіруге үлес 
қосу», - дейді Данияр. 

Ерлан АЗАТ



12

03 / 07 / 2018Наша история

+7 771 505 50 50

03 / 07 / 2018Наша история

ЛУЧШИЙ ВОЗРАСТ:
КОГДА СОВЕРШАТЬ ПОДВИГИ? 
Как гласит казахская пословица, у аксакалов есть 
мудрость, а у молодых – сила и энергия. Здесь нет 
никакого противоречия, ибо сила молодежи во 
многом опиралась на мудрость старшего поколения. 
И эта энергия была и остается созидающей для всего 
Казахстана. Как бы банально это ни звучало, но 
молодежь – это настоящие строители будущего страны, 
опирающиеся на ее прошлое и настоящее.

«Молодым везде у нас до-
рога» – эта формула из совет-
ской идеологической песни 
была легко применима и к 
истории Казахстана. Кочевой 
образ жизни и так называемая 
«степная демократия» вно-
сили свои коррективы в бес-
прекословное преклонение 
перед старшим поколением. 
Великая степь издревле счи-
талась обителью молодости 

и энергии и могла поклонить-
ся только ей. Ведь для того, 
чтобы не только выжить, но 
и стать могущественным в 
таких условиях, нужно было 
опираться именно на крепкие 
молодые плечи.

Не случайно средний воз-
раст всех известных и леген-
дарных казахских батыров не 
превышал 20 лет, а порой он 
был и того меньше. Пример-

но в этом возрасте потомок 
Жангир-хана Абильмансур 
в поединке победил более 
опытного джунгарского вои-
на Шарыша, и после этого он 
получил имя Абылай – по сво-
ему боевому кличу. Кстати, 
ряд казахских ханов тоже под-
нимались на белой кошме в 
молодости. Так, Абулхаир стал 
ханом младшего жуза в 25 лет, 
причем заслуженно и уже 
имея большой опыт правле-
ния. Кенесары Касымулы хоть 
и был избран (последним) ка-
захским ханом в относитель-
но более зрелом возрасте – 
39 лет, но до этого он тоже не 
раз проявлял себя как смелый 
воин, удачливый полководец 
и справедливый правитель.

Говоря о великих просве-
тителях XIX века, следует от-
метить, что и они были моло-
ды. Главный пример, конечно, 
это Шокан Уалиханов, кото-
рый все наиболее известные 
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научные труды написал в 25–
27 лет. А Ыбрай Алтынсарин, 
например, открыл первую на-
родную школу в 25 лет, к тому 
времени уже имея шести-
летний опыт учителя. К тому 
времени можно относиться 
по-разному, но возможность 
получения образования в Ом-
ске, Петербурге, Оренбурге, 
Москве для казахов стала не-
вероятным стимулом нести 
«светлое и ясное» в родную 
степь. А там в свою очередь 
пробуждалась тяга к знаниям 
и новым свершениям.

Если ближе к нашему вре-
мени, то следует отметить, 
что практически многие 
алашординцы также были мо-
лоды и энергичны – им было 
по 25–30 лет. Они и другие об-

щественные и политические 
деятели, проявившие себя 
во время Октябрьской рево-
люции и прихода советской 
власти, стали для казахского 
народа надеждой на его вход 
в светлое будущее через не-
кую перестройку сознания и 
быта, но с учетом сохранения 
менталитета и образа жизни 
народа. Это был трудный, но 
вполне осуществимый путь, 
и именно просвещенная мо-
лодежь, уже имевшая опыт и 
опиравшаяся на более зре-
лых наставников, могла это 
осуществить. Но это немного 
другая история.

Последующие 70 лет исто-
рии Казахстана во многом 
строились благодаря моло-
дежи. Строились и в прямом, 

и в переносном смысле, да 
еще и представителями мо-
лодого поколения из всех 
уголков Советского Союза. 
Многие промышленные пред-
приятия-гиганты возводи-
лись благодаря «молодежной 
инициативе». Турксиб, Цели-
на, Казахстанская магнитка, 
нефтяные скважины Гурьева и 
Мангышлака, Байконур... Этот 
список можно продолжать. 
Но кроме того, что республи-
ка получила эти известные во 
всем мире предприятия, с ней 
связали свои судьбы молодые 
строители, заведя здесь се-
мьи и сделав Казахстан своей 
второй родиной. И это, может 
быть, даже более важное при-
обретение для нас.

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ
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– Как уже было отмече-
но, авиакомпания второй 
год подряд возглавляет рей-
тинг самых привлекатель-
ных работодателей Казах-
стана по версии агентства 
Universum. Положитель-
ную роль в этом играет и 
ваша программа признания 
HEART Awards. Расскажите о 
ней подробнее.

– Программа признания 
лучших сотрудников HEART 
Awards основана на корпора-
тивных ценностях: Hospitable 
(гостеприимный), Effective 
(эффективный), Active (ак-
тивный), Reliable (надежный), 
Trustworthy (вызывающий до-
верие). Ежегодно по резуль-
татам работы за год сотруд-
ники номинируют наиболее 
заслуживающих коллег на эту 
награду. Руководитель депар-
тамента утверждает список 

ЧАЩЕ ВСЕГО ЛЮДИ УХОДЯТ НЕ ОТ 
КОМПАНИИ, 
А ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ
Авиакомпания «Эйр Астана» второй год подряд возглавляет 
рейтинг самых привлекательных работодателей Казахстана 
по версии агентства Universum. 
Положительную роль в этом играет уникальная программа 
признания HEART Awards, считает вице-президент по 
управлению персоналом и административным вопросам 
АО «Эйр Астана» Евгения Ни. 

согласно установленной кво-
те по количеству от данного 
департамента, и таким об-
разом формируется список 
из 120 номинантов. Каждый 
номинант приглашается на 
торжественное вручение от-
личительных значков прези-
дентом компании, они выпол-
нены из серебра с позолотой 
с символикой HEART. Более 
того, из этого числа номи-
нантов методом оценки «360 
градусов» тысячи человек 
определяют двадцатку самых 
лучших сотрудников, в кото-
рую попадают коллеги с наи-
высшим рейтингом. Для них 
предусмотрен специальный 
приз – поездка с семьей на 
недельный отдых в Анталью. 

– Насколько значимым, 
на ваш взгляд, является при-
знание заслуг сотрудников? 

Как к этой программе отно-
сятся коллеги в вашей ком-
пании? 

– В «Эйр Астане» мы уже 
третий год подряд проводим 
исследование по определе-
нию вовлеченности сотруд-
ников, и одним из ключевых 
факторов вовлеченности яв-
ляется как раз таки признание 
заслуг. Достижения должны 
замечаться постоянно, а не 
только по результатам работы 
за год. Поэтому задача каж-
дого руководителя – всегда 
отмечать, когда сотрудник 
что-то делает хорошо, эффек-
тивно, с полной отдачей. В 
нашей культуре принято счи-
тать, что это необязательно, 
потому что за хорошую рабо-
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ту платят заработную плату. И 
если коллеги постарше к это-
му относятся спокойнее, то 
новое поколение такое отно-
шение не принимает, им нуж-
на постоянная обратная связь, 
и конечно же они хотят, чтобы 
их успехи замечали. В сегод-
няшнее время лайков и суще-
ственного влияния социаль-
ного признания компаниям 
необходимо пересматривать 
системы поощрения и при-
знания, а также систему оцен-
ки деятельности. Поэтому мы 
и взялись за разработку уни-
кальной системы ежедневно-
го социального признания. 

– Большинство компа-
ний сталкиваются с текуче-
стью кадров, и основными 
причинами этого являются 
материальные, организаци-
онные или межличностные 
факторы. Как с этим обсто-
ит дело в вашей компании? 

– Уже ни для кого не се-
крет, что чаще всего люди 
уходят не от компании, а от 
руководителя. Как показы-
вает мой опыт, утверждение 
работает практически на 100 
процентов. Человек всегда 
стремится к комфорту. Когда 
он привыкает к своей рабо-
те, рабочему месту, коллек-
тиву, ему трудно уйти, даже 
порой на большую заработ-
ную плату. Но если у него не 
складываются отношения с 
коллегами, его не устраивает 
корпоративная культура или, 
самое главное, отношения с 
руководителем, тогда человек 

найдет причину, чтобы уйти. 
Если сотрудник не чувствует, 
что руководитель его ценит, 
то он теряет весь смысл рабо-
ты. 

Конечно, «Эйр Астана» не 
исключение, сотрудники ухо-
дят, выбирая для себя лучшие 
условия или по каким-либо 
иным причинам. Но я рада, 
что у руководителей в нашей 
компании есть понимание 
того, что наш самый главный 
актив – это люди. И мы со сво-
ей стороны стараемся под-
держать коллег, предлагая но-
вые интересные инструменты 
мотивации и признания. Судя 
по обратной связи от коллег, 
у нас это получается, и мы 
настроены решительно и оп-
тимистично радовать свою 
команду и дальше!

– Что вы делаете для 
улучшения бизнес-процес-
сов внутри компании, какие 
тренды взяты на вооруже-
ние? 

– Наша компания относит-
ся к сотрудникам как к вну-
тренним клиентам и создает 
культуру внутреннего серви-
са. Важно, чтобы сотрудни-
кам предоставлялись лучшие 
инструменты, материалы и 
оборудование. В наше тех-
нологичное время нельзя 
продолжать работать киркой. 
Цифровизация – это один из 
важных элементов сегодняш-
ней эффективности. Внедре-
ние новых технологий избав-
ляет работников от рутины и 
повышает их эффективность. 
К примеру, в нашей компа-

нии работает более тысячи 
бортпроводников, после каж-
дого рейса на каждого члена 
команды бортпроводник-су-
первайзер заполняет оценоч-
ный лист. Ранее это делалось 
на бумаге, которая в неверо-
ятных количествах сдавалась в 
один офис, где данные оциф-
ровывались. С внедрением 
планшетов эта процедура 
значительно упростилась, и 
нашим коллегам приятно и 
удобно работать. 

Кроме того, не нужно со-
держать отряд людей для 
заполнения системы. Мы 
упростили многое в HR c по-
мощью цифровой подписи. 
Создали специальный портал, 
где сотрудники могут найти 
любые документы, подписать 
их там же с помощью цифро-
вой подписи, оформить лю-
бую заявку, предусмотренную 
документооборотом. Также 
было создано специальное 
мобильное приложение для 
всех сотрудников, учитывая 
потребности тех, кто не имеет 
офиса и рабочего компьютера 
или даже не всегда может за-
йти в офис в рабочее время. 
С помощью приложения мы 
упрощаем жизнь коллегам, 
которые летают или работа-
ют в сменном режиме. Они 
могут легко проверить баланс 
отпусков, отследить свою 
развозку, выписать билет со 
скидкой, поделиться идеей, 
прочитать и откомментиро-
вать новость, подать объявле-
ние и многое другое.

Нургуль КАРАБАЕВА
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БҰҰ: ЖҰМЫСҚА 
ОРНАЛАСУ МҮМКІН БЕ?
Халықаралық дәрежедегі заңгер, Ұлыбританиядағы Оксфорд университетінің құқықтану 
магистрі (Oxon MJur) Халида Әжіғұлова Біріккен Ұлттар Ұйымының қабырғасындағы 6 
жылдық еңбек жолының Қазақстанға байланысты елдік кеңсенің 2 жылында кәсіподақ 
төрайымы болғанын айтады.

Әңгімеміздің әлқиссасын-
да келтірілгендерден бөлек, 
Лестер университетінің док-
торанты, БҰҰ адам құқығы 
жөніндегі біліктілікке ие ма-
маны (UNHCR/FPLP), Британ 
жоғары білім беру академи-
ясының (FHEA) дәріскері бо-
лып саналатын Халида еңбек 
қатынастары саласында біраз 
тәжірибе жинаған. 

Кейіпкеріміз жалпы сырт-
тай қарағанда іргелі әлемдік 
ұйымда жұмыс істеу өте абы-
ройлы көрінгенімен (жақсы 
жалақы, үздік шетелдік ем-
ханалардағы қымбат қызмет 
түрлерін қамтитын медици-
налық карта, 55 жастан баста-
латын икемді зейнетақыға 
шығу жүйесі, мәжбүрлі ең-
бекке өтемақы тағайында-
латын қатаң жұмыс уақыты), 
өз қиындықтары мен әлсіз 
тұстары барын жасырмайды.    

«Мәселен, БҰҰ қызмет-
керлері өздері істейтін елдің 
еңбек заңнамасына бағын-
байды, оларға арнайы меке-
меішілік ереже қалыптасқан. 
Тиісінше, заңсыз жұмыстан 
босату сияқты келеңсіздіктер 
кезінде жергілікті сотқа жү-

гіне алмайды. Екіншіден, жұмыс 
берушімен келісімшарт мерзімі 
қысқа болып келеді. Жұмысқа 
енді қабылданған жанға әдет-
те уақытша үш айлық шарт 
ұсынылады. Тұрақты орна-
ласқанда да уағдаластық 
ең ұзақ дегенде 1 жылға 
ұзартылады және бас-
шылықтың оң бағасына 
тәуелді болады. Шекте-
усіз құжатқа 5-10 жыл 
тер төкеннен кейін 
ғана қол жеткізу мүм-
кін дүние», - деп 
бөліседі ойға түй-
генімен Халида.

193 елден 
адамдары істей-
тін үлкен ұжымда 
түрлі мәдени-
ет пен көзқа-
расқа қатысты 
түсініспеушілік-
тер туындай-
тыны анық. 
Сонымен қа-
тар, гумани-
тарлық көмек 
құрамдары-
ның төтен-
ше жағдайда 
босқындар 
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мен табиғи апат құрбандары-
на жәрдемдесуге ұмтылаты-
ны белгілі. Сұхбаттасушымыз 
өз сөзінде қызмет ғимара-
тынан далаға шығуға тыйым 
салынған, ал қозғалыс тек 
брондалған көліктерде жүзеге 
асатын Сомали елін мысалға 
келтірді. Сондықтан мұндай 
жүйкені жұқартатын ахуал 
кей-кейде әріптестердің ара-
сында жанжал отының тұта-
нуына әсер етеді екен. 

«Шарт мерзімін ұзартпау, 
басшылықтың теріс бағасы 
сынды әкімшілік шешімдер 
де қызмет бабын асыра пай-
даланумен қатар қарсылыққа 
жолығуы мүмкін», - деген 
Халида БҰҰ агенттіктерінің 
әрқайсында қызметкерлердің 
жүріс-тұрысына байланысты 
Кодекс пен еңбек қатынаста-
ры жөнінде Ереже әзірлен-
генін атап өтті. 

Әр менеджер мен желілік 
басшы қарамағындағы жұ-
мысшының іс-қимылына 
жауапты болып, еңбек ере-
жесін сақтауда кемшілік бай-
қалған жағдайда Бас инспек-
тор кеңсесіне хабарлауы тиіс 
екен. Тікелей басшылығына 
шағымдануды жеткіліксіз са-
наған қызметкерге Омбу-
дсмен мен Кәсіподаққа ары-
здану қамтамасыз етілген. 
Тәуелсіз әрі бейтарап омбу-
дсмен жағы оңаша жағдайда 
кез-келген ұйым қызметкері-
не, тіпті бұрын жұмыс істеген 
жандар мен олардың отбасы-
ларына кеңес бере алады. Қы-
зметкер келіссе, омбудсмен 
өзіндік зерттеуін жүргізіп, 
шағым жиілеп кетсе, дереу 
қажетті кеңсеге сапар шегуі 
қарастырылған. Барлық елдің 
кеңселер мен департамент-
тер жетекшілері аталмыш 
уәкілге көмектесуге міндетті.    

Кәсіподақ та БҰҰ агенттік-
терінің барлығын қамтыған 
екен және олар жыл сайла-
нып отырмақ. Сәйкесінше 
кәсіподақ көшбасшылары 
қызметкерлердің қолайлы 
еңбек-әлеуметтік ахуалында 
жұмыс істеуін назарда ұстап, 
түйткілдерді тереңінен зер-
делеуге күш салмақ. 

«Кәсіби одақ мүшелері ай-
ына кем дегенде бір рет кеңсе 
жетекшілерімен кездесіп, 
арыз-шағымдарды қарасты-
рады. Кәсіподақ өкілі шұғыл 
жағдайда жүздесудің кезек-
тен тыс өтуін талап ете алады. 
Кәсіподақ қатарындағылар 
қызметке тағайындауды бекі-
тетін аймақтық және орталық 
комиссиялар құрамына да 
кіреді. Нәтижесінде бұл қа-
дам байқаулардың таза, әділ 
жүруіне ықпал етеді», - дейді 
Халида. 

Жаңа жұмыс орындары 
алдымен агенттіктің ішін-
де жарияланып, содан соң 
егер ешкім оларға келмесе, 
бұл  маңызды ақпарат www.
undp.kz, careers.un.org секілді 
БҰҰ ресми сайттарына және 
агенттіктердің елдік өкілдік-
тері сайттарына орналасты-
рылмақ. 

Әңгіме қорытындысында, 
шетелде табысты белестерді 
бағындырған қандастары-
мыздың қатарындағы Халида 
Әжіғұлова басшы мен қызмет-
кер арасындағы еңбек даула-
ры, жемқорлық, сеніп тапсы-
рылған қаржыны ысырап ету 
тәрізді жайттарды таразылау-
да БҰҰ агенттіктерінде көпса-
тылы жүйе түзілгенін жет-
кізді. Қызметкерлер құқығын 
қорғау мен келеңсіздіктерді 
тексеруде агенттік ішінде 
Адам ресурстары мен басқа-
ру мәселелері жөніндегі де-

партамент, Ішкі тексерулер 
бөлімі, Әдеп департаменті, 
Заң мәселелері бөлімі істесе, 
барлық БҰҰ агенттіктеріне ор-
тақ Дауларды реттеу трибу-
налы мен Апелляциялық три-
бунал құрылған екен.

«БҰҰ трибуналдарын-
да заңсыз жұмыстан шыға-
рылған жандар әділдікке қол 
жеткізіп, қомақты өтемақы 
сомасын еншілегенін білемін. 
Оған дәлел, Орталық Азияда 
орналасқан елдік кеңседегі 
әріптесім 6 жыл бойы табан-
ды әрекет еткенінің арқасын-
да жұмысында қайта қалпы-
на келтіріліп, 100 мың АҚШ 
доллары көлеміндегі өтемақы 
өндіріп алды», - деп түйіндеді 
барша қазақ қыздары сияқты 
кіршіксіз ар-намысты бәрінен 
жоғары қоятын кейіпкеріміз.

Алдаберген КЕМПІРБАЙ

Жаңа жұмыс орындары 

алдымен агенттіктің 

ішінде жарияланып, 

содан соң егер ешкім 

оларға келмесе, www.

undp.kz, careers.un.org 

секілді БҰҰ ресми 

сайттарына және 

агенттіктердің елдік 

өкілдіктері сайттарына 

орналастырылмақ. 
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Грантов на программу ба-
калавриата в Великобритании 
нет. Если вы ищете финанси-
рование на магистратуру, то 
«Болашак» или Chevening – от-
личные варианты. Однако про-
грамма «Болашак» не рассма-
тривает исследовательские 
магистратуры, так как в иссле-
довательской системе понятия 
оценок и экзаменов не суще-
ствует.

Около 85% членов нашей 
Ассоциации PhD студентов 
– обладатели стипендий «Бо-
лашак» и «Талап», остальные 
15% обучаются за счет британ-
ских университетов. Благодаря 
моей работе по полному син-
тезу молекулы диктиоксетан во 
время магистратуры я смогла 
получить грант от химическо-
го факультета Ливерпульского 

УЧЕБА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ: 
КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ

Как получить 
финансирование на 
обучение в Англии? 
Об этом рассказывает 
основатель и президент 
Казахстанской 
PhD ассоциации в 
Великобритании Алия 
Сембаева.

университета, где выделяется 
1–2 места в год для иностран-
ных студентов, и продолжить 
исследования в новой для себя 
сфере.

Стипендиальная про-
грамма из 20 мест в год от 
вице-канцлера существует в 
Университете Кардиффа. В про-
шлом году обладателями этой 
стипендии стали два талантли-
вых казахстанца – химик Ербол 
Сагатов и медик Мухит Кулма-
ганбетов. Университет Ланка-
стера, Имперский колледж Лон-
дона на конкурсной основе, в 
зависимости от исследователь-
ского опыта, могут предложить 
грант на обучение. Также рабо-
тает стипендиальная програм-
ма Исламского банка развития, 
которая полностью покрывает 
все расходы на обучение.
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В 2018 году корпорация 
ожидает его значительное 
увеличение. Опытом в по-
строении этой работы и си-
стемы мотивации персонала к 
творчеству на рабочем месте 
с читателями SK News поде-
лился исполнительный ди-
ректор директората по опе-
рационной эффективности и 
инновациям ERG Сергей Опа-
насенко.

– Начнем с понятий. Что на 
наших предприятиях принято 
понимать под «операционной 
эффективностью»? Получе-
ние максимальной отдачи от 
элементов (оборудования и 
процессов), которые уже су-
ществуют в нашей компании, 
за счет мероприятий, созда-
ваемых нашими сотрудника-
ми. Инновации – привлечение 
новых технологий и решений 
в производство. 

ФАБРИКА ИДЕЙ ERG: 
КАК КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО РАБОТАЕТ НА БЛАГО КОМПАНИИ

Инновации и повышение 
операционной эффективности 
– если сделать их элементами 
стратегического развития 
– могут генерировать для 
предприятия серьезный 
экономический эффект. К 
примеру, по Группе ERG, 
которая три года назад начала 
системно работать в этом 
направлении, в прошлом году 
он составил более 20 млрд 
тенге. 

Форум инноваторов ERG – отличная площадка для разработки новых 
решений, получения знаний и обмена опытом

Общая позиция, которую 
разделяют руководство и ак-
ционеры компании: инвести-
ции в инновации дают реаль-
ную финансовую отдачу. Мы 
видим, что больше и больше 
людей вовлекаются в эту ра-
боту, и поощряем инициати-
ву. На всех предприятиях соз-
даны специализированные 
подразделения, чьей задачей 
является поддерживать эту 
работу, мотивировать персо-
нал и расширять охват на всех 
работников. 

Бюджет, который мы тра-
тим на обучение сотрудни-
ков и прочие мероприятия по 
поддержанию инновацион-
ной работы по группе компа-
ний, – порядка 600 млн тенге 
в год. Плюс по контракту на 
недропользование ERG выде-
ляет отдельный бюджет на на-
уку, и это еще порядка 2 млрд 

тенге в год. «Научные» день-
ги мы тратим на более мас-
штабные работы – создание 
опытных конструкторских 
образцов установок и обору-
дования, поддержку больших 
проектов и реализацию кон-
кретных научно-исследова-
тельских задач. 

– Как поставлена и рабо-
тает система?

– Два года назад на од-
ном из предприятий Группы 
– ССГПО (г. Рудный) был за-
пущен пилотный проект «Фа-
брика идей». Каждый сотруд-
ник объединения мог подать 
заявку на улучшение не только 
производственного процес-
са, но и условий труда, про-
мышленной безопасности и 
т. д. За каждую идею новаторы 
получали материальное по-
ощрение. В итоге на ССГПО 



20

03 / 07 / 2018Инновационное мышление

+7 771 505 50 50

от сотрудников поступило 
свыше 2000 идей и предло-
жений, более 800 из них при-
няты к реализации.

Опираясь на этот резуль-
тат, с начала этого года мы 
пошли дальше, тиражиро-
вав проект на других круп-
ных предприятиях Группы 
– «Казхром», «Алюминий Ка-
захстана», «Шубарколь ко-
мир», Казахстанский электро-
лизный завод, Евроазиатская 
энергетическая корпорация, 
«ТрансКом». 

Любой человек в компа-
нии может подать заявку на 
«Фабрику идей», получить 
поддержку по ее оформле-
нию, рассмотрению и анали-
зу. Если идея имеет смысл и 
она применима, то она будет 
внедрена на предприятии, а 
сотрудник получит матери-
альное вознаграждение. 

Любая идея, которая по-
зволяет сделать наши процес-
сы лучше, поощряется от 5 до 
10 тысяч тенге. Независимо от 
того, будет она внедрена или 
нет и будет ли этот сотрудник 
участвовать в ее реализации. 

Если идея внедряется и 
приносит реальный эффект, 

сотрудники, которые подали 
ее, и те, кто ее внедряет, по-
лучают долю от полученного 
материального эффекта – до 
10% от фактического годово-
го экономического эффекта. 
Также предусмотрено кол-
лективное поощрение в виде 
улучшения условий труда со-
трудников: денежный эффект 
от инициатив можно будет 
потратить, например, на уста-
новку кондиционеров, замену 
шкафчиков в раздевалке и т.п. 
Так люди видят прямую связь 
между этими процессами: по-
давая идеи, мы не только улуч-
шаем производительность и 
эффективность процессов, но 
еще и условия труда для себя. 

– Форум инноваторов – 
новый формат обучения и 
мотивации персонала.

– Кроме материальных 
стимулов в ERG применяют-
ся нематериальные факто-
ры мотивации работников к 
творчеству. Участие в Форуме 
инноваторов – один из самых 
значимых. 

Собирая на Форум иннова-
торов «сливки» наших пред-
приятий – думающих специа-

листов и молодежь с высоким 
научно-техническим потен-
циалом, компания ЕRG вкла-
дывает в их обучение, дает им 
возможность познакомить-
ся друг с другом, напитаться 
идеями, проявить себя. Не-
смотря на то, что мы провели 
всего два форума, Группа по-
лучила конкретный быстрый 
результат – новые решения 
для существующих производ-
ственных «узких мест» и задач 
силами собственных специ-
алистов без привлечения до-
полнительных финансовых и 
временных ресурсов. 

Менеджмент компании 
ставит перед собой конкрет-
ную задачу: каждый год без 
дополнительных вложений, 
только за счет инновацион-
ной работы и операционных 
улучшений увеличивать про-
изводительность труда на 
3–4%. И мы к этому идем.

Менеджмент ERG работает 
над возможностью продавать 
дополнительную продукцию, 
а такие программы, как «Фа-
брика идей», должны позво-
лить ее произвести более 
экономно и эффективно.

Лилия ЕРЖАНОВА
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КӘСІПОДАҚҚА СОҢҒЫ 
РЕТ ҚАШАН БАРДЫҢЫЗ?
Бүгінгі таңда қарапайым 
еңбек адамдары тарапынан 
әлі де болса кәсіподаққа 
сенім төмендеу. Мәселен, 
300 мыңға жуық алып 
өндірістік ұжымы бар 
«Самұрық-Қазына» 
қорында қызметкерлер 
кәсіподақ жұмысына жалпы 
қанағаттанарлық деген 
көзқарас білдіргенімен, 
оның көмегіне жүгінуге 
дайын азаматтардың 
қатары аз болған.

Бұл туралы таяуда Астанада 
ҚР Кәсіподақтар федерациясы 
өткізген Қазақстандағы әле-
уметтік-еңбек қатынастары 
мәселелері жөніндегі ғылы-
ми-тәжірибелік конференция 
барысында «Самрұқ-Қазына» 
АҚ Әлеуметтік өзара ықпалда-
стық және коммуникациялар 
орталығының бас директоры 
Ербол Исмаилов мәлімдеді. 

Сарапшының айтуынша, 
Орталықтың маңдайалды 
үздік өнімі саналатын Әлеу-
меттік тұрақтылық индексінің 
былтырғы зерттеу қорытын-
дысында жоғарыда келтіріл-

ген жұмысшылардың басым 
көпшілігі бастауыш кәсіподақ 
ұйымдарының мүшесі екенін 
растаған. 

«Атап өтерлік жайт, зерт-
теу барысында байқағаны-
мыздай, кәсіподақ қоғамға 
ашық болып, коммуникаци-
ялық байланысының тиімділігі 
артқан сайын кәсіпорындар 
еңбеккерлерінің де ортақ 
іске көңілі толып отырған. 
2016 жылғы 30%-дық деңгей-
ге қарағанда, басында пайда 
болған түйткілді тарқатуда 
кәсіподаққа барғандардың 
саны 2017 жылы 41 пайызды 
құрады. Олардың 88%-ының 
мәселесі шешімін тапқан. Де-

генмен, негізінен өндірістегі 
еңбеккерлердің басым бөлі-
гі басшылыққа немесе құқық 
қорғау органдарына жүгінуге, 
тіпті «жабулы қазанды сол күйі 
қалдыруға» бейім», - деді Ер-
бол Исмаилов.

Жағдайды терең бай-
ыптаудың нәтижесінде жұ-
мысшылардың кәсіподақтан 
арыз-шағымды сөзбұйдаға са-
лып жібереді деп қашқақтай-
тыны, ал жұмыс берушінің 
бұл екі арадағы дәнекерле-
уші жақты дау тудырушы деп 
есептейтіні аңғарылған. Бірқа-
тар компаниялардың кәсіби 
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одақты жай ғана әкімшіліктің 
шипажайларға жолдама та-
ратушы көмекшісі деп тани-
тыны анықталған. Сондықтан 
кәсіподақтың болашақ әре-
кет ету жоспарында талмай 
ұмтыларлық өсім белестері, 
жетілдіріп, түзететін кілтипан-
ды тұстар тосып тұр. Бұл рет-
те Әлеуметтік өзара ықпалда-
стық және коммуникациялар 
орталығы ҚР Кәсіподақтар фе-
дерациясына Кәсіподақ көш-
басшылығы мектебін дамыта 
түсуге шақырды.

Мәселен құжатта көздел-
гендей, кәсіпорында ескірген 
жабдықтарды ауыстыру мен 
жөндеу мәселелері шешімін 
таппақ. Осылайша 69 млн 
теңгеден астам сомаға жаб-
дық сатып алу және енгізу 
жоспарланып отыр. Тың өн-
діріс бағыттарында саналуан 
электр пештері, жонғыш біл-
дектер, шыңдауға қажет май-
лы ванналар сатып алына-
тыны хабарлануда. Зауытта 
қазірдің өзінде мұнай ұңғы-
маларының бұрғылау құбы-
рларында пайдаланылатын 
механикалық пакер (шығыр-
шық зат) өндірісі ұйымдасты-
рылған екен.

Белгілі экономистер, еңбек 
сарапшылары және қоғам-
дық пікір көшбасшылары қа-
тысқан конференция аясында 
еліміздегі жұмыспен қамту, 
еңбек қауіпсіздігі және еңбек-
ті қорғау, жастарды әлеумет-
тік бейімдеу, табысты еңбек, 
лайықты еңбекақы мәселелері 
талданды. 

«Біз үдемелі өзгерістер ке-
зеңінде өмір сүрудеміз. Өз-
герістер әлеуметтік-еңбек 
қатынастарын да айналып өт-
педі. Еңбек қатынастары са-

ласында әдістемелік талдауды 
жетілдіру қажет және бүгінгі 
конференция осындай әмбе-
бап алаңдардың бірі болып 
табылады», - деді Кәсіподақ 
федерациясының төрағасы 
Бақытжан Әбдірайым.  

Шарада ҚР Кәсіподақтар 
федерациясы мен Республи-
калық адвокаттар алқасының 
арасында меморандумға қол 
қойылды. 

Кемел МАРАТ

АЗАМАТТЫҚ САЛА ӨНІМДЕРІН 
ШЫҒАРАДЫ

«Қазақстан инжиниринг» компаниясының құрамына 
кіретін «Мұнаймаш» АҚ 2018-2021 жылдарға арналған 
стратегиялық даму жоспары аясында азаматтық мақсаттағы 
жаңа өнім түрлерін шығаруды игермек.

Қор жаңалықтары
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ИЗ ХОККЕЯ – В МЕТАЛЛУРГИЮ 
«Это по-мужски» – такой критерий во многих случаях является 
определяющим у Никиты Мараховца для принятия решения. Чего бы 
это не касалось: уйти из спорта на завод, чтобы обрести стабильность 
и перспективы на будущее; получить второе высшее образование 
по профилю работы, отказаться от поездки на Спартакиаду 
«Казатомпрома», так как идет плавильная кампания. 

Никита Мараховец ра-
ботает в металлургическом 
отделении бериллиевого 
производства Ульбинского 
металлургического завода 
с 2005 года. В металлургию 
пришел из спорта. 

Он с детства занимался 
хоккеем, учился в школе для 
одаренных в спорте детей, 
играл в командах «Горняк», 
«Енбек», и казалось, что жиз-
ненный путь парня опреде-
лен. Но, окончив в 2005 году 
ВКГУ им С.  Аманжолова по 
специальности «Физическая 
культура и спорт» и получив 
диплом, Никита Мараховец 
пришел устраиваться на Уль-
бинский металлургический 
завод. Аргументом, сыграв-
шим решающую роль в вы-
боре нового направления, 
стала стабильность, которую 
он приобретал, работая на за-
воде. Кроме того, дед и отец 
Никиты трудились на пред-
приятии.

Начинал Никита Алексан-

дрович аппаратчиком четвер-
того разряда. Работал «вто-
рым номером» на плавильной 
печи. Смотрел, слушал, вникал 
во все тонкости плавки. Учил-
ся оценивать состояние печи, 
качество расплава, необходи-
мое для получения конечной 
продукции – медно-берилли-
евой лигатуры, соответствую-
щей заданным параметрам.

– На первых порах меня 
многие вещи удивляли, так 
как с производством я был 
знаком только по рассказам 
своих отца и деда. Но слы-
шать – это одно, а видеть, как 
плавится металл, как из шихты 
получается лигатура, – это со-
всем другое, – говорит Ники-
та Мараховец. 

За короткий срок моло-
дой работник смог освоить 
сложные особенности метал-
лургического производства и 
повысить свой разряд до ше-
стого. Как рассказывает Ники-
та Александрович, чем боль-
ше он вникал в технологию 

процесса, тем интереснее 
становилось. И в какой-то мо-
мент он понял, что знаний для 
решения более серьезных за-
дач не хватает, поэтому надо 
учиться. Поступил в ВКГТУ им. 
Серикбаева на специальность 
«Металлургия». Направление 
выбрал в соответствии со 
своей профессией и специ-
фикой производства УМЗ. 

– То, что я уже работал на 
предприятии, сыграло свою 
роль, так как теория, которую 
нам преподавали в вузе, по-
стоянно подкреплялась прак-
тикой. Я и тему дипломной 
работы выбрал по печи, на ко-
торой веду плавку. Это слож-
ная печь, и процессы, которые 
там происходят, интересные, 
поэтому во время защиты ко 
мне от членов комиссии было 
много вопросов, – вспоми-
нает Никита Мараховец. – 
Большая заслуга в том, что я 
получил второе высшее обра-
зование, принадлежит моей 
жене. Она постоянно меня 
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поддерживала и помогала 
мне. 

Совмещать работу и учебу 
– дело непростое. Но настой-
чивости и упорства Никите 
Александровичу не занимать. 
Они у него от отца и деда. Не 
сдаваться, двигаться только 
вперед – это главная черта 
Мараховцов. 

Деда Никиты, Александра 
Федоровича, и его сына, отца 
Никиты, Александра Алексан-
дровича, хорошо знают на 
УМЗ. Они – члены известной 
на заводе трудовой династии. 

– Дед для меня всю жизнь 
был примером. Он сумел 

сформировать во мне стой-
кость характера, волю и целе-
устремленность. Я с детства 
приучен к труду, во мне вос-
питали понимание того, что 
надо работать ответственно, 
быть профессионалом своего 
дела, – делится Никита. 

Работая на заводе, со 
спортом Никита Мараховец 
не расстался. Он по-преж-
нему играет в хоккей, уже 
любительский, но не менее 
интересный. Кроме того, Ни-
кита – постоянный участник 
соревнований практически 
по всем (а их 11) видам спорта 
спартакиады АО «УМЗ». 

– Не жалеете, что стали 
металлургом? Профессия не 
из легких, – интересуюсь у 
своего собеседника.

– Нет. На мой взгляд, меж-
ду хоккеистом и металлургом 
много общего. Нужна хоро-
шая физическая подготовка, 
выносливость и навык при-
нятия решения. А еще, чтобы 
добиться цели и в спорте, и на 
производстве, надо проявлять 
характер. Этому меня учил 
отец, этому я учу своего сына, 
– считает Никита Мараховец.

Наталья ПАШАГИНА
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КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПРОВЕРИЛИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ... 
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
Специальная комиссия под руководством вице-президента 

по корпоративному обеспечению АО «КТЖ – Грузовые 

перевозки» Адильжана Исмухамбетова проверила работу 

высокогорной базы отдыха «Маралсай». 

Лагерь расположен на вы-
соте 1 800 м над уровнем 
моря, в неселеопасной зоне, 
в одном из живописных и эко-
логически чистых уголков За-
илийского Алатау. В первом 
сезоне здесь отдыхают бо-
лее 130 детей работников АО 
«КТЖ – Грузовые перевозки» в 
возрасте от 7 до 15 лет. Ребя-
та приехали из Акмолинской, 
Карагандинской областей и 
Астаны.

В ходе проверки было об-
ращено внимание на созда-
ние для детей безопасных 
и комфортных условий от-
дыха. Члены комиссии про-
инспектировали состояние 
двухэтажных жилых корпусов, 
медицинского блока, посети-
ли оборудованные спортив-
ные площадки, зоны для от-
дыха и творчества, столовую, 
побеседовали с персоналом. 

– Для нас важно, чтобы 
наши дети, будущие желез-
нодорожники, отдохнули и 
набрались сил для учебы. Се-

годня мы проконтролирова-
ли, в каких условиях живут 
дети, как организовано пи-
тание, как обеспечивается их 
безопасность. В целом все 
организовано на должном 
уровне: ведется круглосуточ-
ная охрана территории, о здо-
ровье отдыхающих заботится 
опытный медперсонал. Ла-
герь укомплектован квалифи-
цированными кадрами.  Для 
отдыха созданы благоприят-
ные условия, организована 
работа с детьми, – сказал А. 
Исмухамбетов.  Он отметил, 
что проверка носила внепла-
новый характер. 

Главный менеджер депар-
тамента HR Айсулу Елеукен 
подтвердила, что «Маралсай» 
соответствует требованиям 
безопасности. 

– Главная цель таких про-
верок – в очередной раз об-
ратить внимание на безопас-
ность жизни и здоровья детей 
в детских оздоровительных 
лагерях. Особое внимание 

уделяется учреждениям, в ко-
торых отдыхает наибольшее 
количество детей работников 
АО «КТЖ – Грузовые перевоз-
ки», – сказала она.

Не было нареканий к ра-
боте лагеря и со стороны 
профсоюза. 

– Проверки готовности 
детских лагерей должны стать 
традиционными, они позво-
ляют выявить проблемные во-
просы, нарушения требова-
ний безопасности, – считает 
эксперт по кадровой работе 
филиала ОО «Казахстанский 
отраслевой профессиональ-
ный союз работников желез-
нодорожного, автомобиль-
ного, воздушного и водного 
транспорта» – «КТЖ – Грузо-
вые перевозки» Дина Серки-
баева. 

В состав комиссии вошли 
представители департамен-
тов HR, внешних связей и PR, 
профсоюза. 

Любовь ПОДОЛЯК
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ҚАРАПАЙЫМ ЕҢБЕК 
АДАМЫНЫҢ ҚАМЫ
«Қазақтелеком» АҚ еңбек-әлеуметтік қатынастарды 
жетілдіруде Ұжымдық шартта көрініс тапқан міндеттердің 
тұрақты негізде орындалып жатқанын хабарлады. 
Сонымен қатар, бүгінде кәсіподақ тарапынан аталған 
құжатқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу жайы 
талқылануда.

Қызметкерлер жұмы-
стан босатылған жағдайда да 
осы мәселе ерекше назарда 
ұсталмақ. Қарапайым еңбек 
адамдарының құқықтық са-
уатын көтеру мен жаңа әле-
уметтік жағдайға бейімдеуге 
жәрдем жасалып, ықтимал 
қысқартулар жайы дер кезінде 
құлақтандырылып отырмақ. 
Зейнетке шығатын ардагерлер 
қауымы тәлімгерлік, жастарға 

жөн сілтеу шараларына тарты-
латыны да оңтайлы амал екені 
анық. Спорттық, сауықтыру 
іс-қимылдары аясында жыл 
сайын денсаулық күндері, 
жазғы және қысқы шаралар 
көзделген.

«Арнайы киім мен аяқкиім, 
өзге де жеке қорғаныс затта-
рының сапасына жіті бақылау 
жүргізіледі. Санитарлық-тұр-
мыстық жайлар арнайы 
бекітілген кәсіптік стандарт-
тарға сай келеді. Қаржылық 
мүмкіндікке қарай, өндірістік 
бөлімшелерде тамақтануды 
ұйымдастыру мүмкіндігі са-
ралануда. Еңбек қауіпсіздігі 
мен оны қорғауда нұсқаулық 
щаралар үнемі өтіп тұрады. 
Келісім комиссияларының ең-
бек заңнамасының егжей-тег-
жейін білуін талап етеміз. Се-
бебі еңбек дауларында бітімге 
келу оңай дүние емес», - дейді 
компанияның жауапты өкіл-
дері.  

К о м м у н и к а ц и я л ы қ 
бағытта

Коммуникациялық бай-
ланысты нығайту бағытын-
да, жыл басынан бері аталған 
компанияның құрылымдық 
бөлімшелері мен филиалда-
рында былтырғы жыл қоры-
тындысы талқыланып, еңбек 
ұжымдарымен кездесулер 
өткізілген.  Жұмыс сапарлары 
ұйымдастырылып, еңбек-әле-
уметтік қатынастардағы өзек-
ті түйткілдер сарапталуда. 
Есептік мәліметке сүйенсек, 
жергілікті жерлерде, аудан-
дардағы кәсіпорындарда кері 
байланыс орнатылуда. 

Наурыз айында «Қазақте-
леком» АҚ басшылығы «Ақпа-
рат, байланыс және комму-
никация қызметкерлерінің 
қазақстандық кәсіби одағы» 
қоғамдық бірлестігінің жиы-
нына қатысқан болатын. Мұн-
дай кездесулер жыл сайын 
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дәстүрлі түрде өткізіліп тұр-
мақ.  Трансформациялық өз-
герістер аясында да өндірістік 
персонал арасындағы ақпарат-
тық-түсіндіру іс-қимылдарына 
кәсіподақ өкілдері шақырылу-
да. Қызметкерлердің құқықтық 
сауатын көтеруде Еңбек ко-
дексі назарға алынып, мұнда да 
кәсіподақ ортақ іске белсенді 
тартылуда. 

Осы орайда, ҚР Кәсіпо-
дақтар федерациясы мен 

«Самұрық-Қазына» қоры Әле-
уметтік өзара ықпалдастық 
және коммуникация орталығы 
таяуда Ақтау мен Астана қа-
лаларында Кәсіподақ көшбас-
шылығы мектебінің алғашқы 
сабақтарын өткізгенін еске 
саламыз.  «Қабылдау сағаты» 
шарасында тұрақты кесте ор-
натылып, оған жүгінген жұ-
мысшыларға тиісті кеңестер 
берілмек.

Кадр саясаты 
Бұл бағытта біліктілікті 

көтеру мен оқу, жеке даму 
жоспарларын жасау, бағалау 
мен ынталандыру мәселесі 
қамтылмақ. Сондай-ақ, жас 
мамандарға қолдау таны-
тылып, студенттерге еңбек 
өтілін жинау бағдарламасы 
ұсынылады.

Басшылық орындарға 
тағайындау тек байқаулар 
арқылы жүзеге асырылып, оны 
кеңінен насихаттау нәтиже-
сінде сенімді арттыру көзделіп 
отыр. Кадрлық резерв қалып-
тасып, дарынды адамдарға 
басым көңіл бөлінбек. Әл-
бетте, тәлімгерлік институты 
жұмысқа енді қабылданған 
қызметкерлерге ауадай қажет 
екені даусыз. Еңбеккерлермен 
кері байланыста атқарылған 
іске орай алғыс білдіріп отыру 
алдағы биік белестерге қанат-
тандыра түсетіні аян.

Қорыта келгенде, жергілікті 
басшылар сын сағатта дағдар-
мау үшін түйткілдерді тереңі-
нен зерделеуі тиіс. 

Тәңірберген АРҒЫН
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АБЫРОЙ 
ТҰҒЫРЫ – 
ЕҢБЕК
«Қаламқасмұнайгаз» 
өндірістік басқармасының 
қолданыстағы 
жабдықтарды жөндеу 
цехында тұрмыз. Бірнеше 
станок орнатылған 
цехтың қуаты мен мұнда 
жасалатын жұмыс көлемі 
ауқымды екені көзге 
бірден байқалады.

Бұл цехта өндіріске қажет-
ті алып техникалармен қа-
тар, ұсақ-түйек, бірақ онсыз 
өндіріс алға баса алмайтын 
маңызды құрал-саймандар-
дың барлығы жөнделеді. Ма-
мандар істен шыққан тетік-
терді қалпына келтіріп, сужаңа 
дерлік етіп шығарады.

Шеберхана іші тарс-тұрс 
дыбысқа толы, бір станоктың 
басында темірді кесіп, енді 
бір жерде жонып, қалыпқа 
келтіруде. Мәселен, станок- 
ырғалғыштың редукторы жер 
астынан шыққан су мен май-
ды айдау не сору үшін қажетті 
сайман саналады. Ол бұзыл-

са, сорап та, станок та жұмыс 
істемейді. Міне сол редуктор 
осы жерде жөнделеді. Не-
месе өндірістік сораптар, 
агрегаттар, ырғалғыштың 
подшипниктері де солай. Өн-
діріс бір сәтке де тоқтамауы 
үшін шеберханадағы жұмыс 
үздіксіз жүріп жатады. Мұн-
да жиі үзіліс жасауға уақыт 
тығыз.

«Бүкіл басқарма бойынша 
қажетті барлық құрал-сай-
мандар жөнделіп, сақадай сай 
болып, өндіріске осы цехтан 
жол тартады, – дейді бізді жұ-
мыс барысымен таныстырған 
4-ші дәрежелі жөндеуші сле-
сарь Руслан Сағындықов 
ойын жалғастырып. – Өз-
деріңіз көріп тұрғандай, жаңа 
станоктар қойылғаннан бері 
жұмыс қазаны қайнауда. Әйт-
песе болмайды, бүкіл басқар-
ма бойынша алынған тапсы-
рысты мерзімінде орындау 
қажет. Онсыз өндіріс теже-
леді. Біздің мақсатымыз да 
сол – ұңғымалардың дұрыс 

жұмыс істеп, мұнай өндіру 
көлеміне нұқсан келмеуі».

Мақатта туып, Маңғыста-
уға қоныс аударған Сағын-
дықовтар әулетінің ұжымда 
абыройы асқақ, беделі биік. 
Қажырлы еңбегінің арқасын-
да Руслан да қызметтестері 
арасында ерекше сый-құр-
метке ие. Міндетін мүлтіксіз 
орындай білетін жұмысшыға 
мекеме тарапынан зор сенім 
артылып, лайықты қолдау 
көрсетіліп келеді. Өз ісін жетік 
білетін маман өнегесі ізбасар 
жастарға да үлкен еңбек мек-
тебі. Бар ынта-ықылас, ни-
ет-жігерін сала төккен тердің 
нәтижесі қай кезде де жоға-
ры болатынына цех басында 
өзіміз куә болдық. «Табыстың 
да, тұрмыстың да тұғыры – 
еңбек!» деген құлшынысы 
жарқын болашаққа жетеле-
ген Руслан сынды жандардың 
биік белестерді бағындырары 
анық.

Жаннат КЕМАЛ
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Аталған жастар ұйымы 
ерікті түрде құрылған, өз қа-
тарына тұтас ядролық қуат 
пен оны зерттеу және басқа 
да аралас ғылым түрлері сала-
сында оқитын немесе еңбек 
ететін жастарды біріктіруді 
көздеп отыр. Танымбелгісі мен 
туы, әнұраны бар «Үлбі метал-
лургиялық зауыты» АҚ Жастар 
бірлестігінің жаңа мүшелеріне 
тиісті куәлік табысталатынын 
да атап өту керек.

Зауыт өкілдерінің айтуын-
ша, қоғам алдында ядролық 
қуатты бейбіт жағдайда қол-
дануға болатынын айқындау, 
кәсіби деңгейі жоғары өске-
лең ұрпақты қалыптастыру, 
корпоративтік мәдениетті 
нығайту және халықаралық 
ынтымақтастықты жанданды-
ру Бірлестік жұмысының ба-

ҮЛБІ ЖАСТАРЫНЫҢ 
ҮЛГІЛІ ЖҰМЫСЫ
Үлбі металлургиялық зауытының Жастар бірлестігіне 
биылғы көктемде 15 жыл толды. Сонау 2003 жылдың 24 
наурызында, Алматы қаласындағы алқалы форумда осы 
бірлестікті құру шешімі қабылданған болатын.

сты мақсаты болып саналады. 
Сонымен қатар, негізгі міндет-
тер ретінде оқу сабақтарында 
шеберлікті шыңдап, ғылы-
ми-техникалық байланыстар 
орнату, әлеуметтік бағдарла-
малар мен жобалар дайындау, 
жұмыспен қамту сынды өзекті 
мәселелерде Бірлестік мүше-
лерінің мүддесін қорғау ерек-
ше назарда ұсталмақ.

«Қазақстанның ядро-
лық әлеуетіне арналған атом 
өнеркәсібінің жас сарапшы-
ларына арналған конферен-
циялар мен семинарлардан, 
көрші Ресейдегі пайдалы 
басқосулардан, «Қазатомө-
неркәсіп» компаниясының 
жазғы мектептерінен, дөң-
гелек үстелдерден, жалпы 
мазмұнды да қызықты пікірта-
ластардан қалмауға тырыса-

мыз. Өзіміздің Өскемен мен 
Курчатов қалаларында да та-
ным көкжиегін кеңейтуге құ-
мар жұмысшы жастар тобына, 
мектеп оқушылары мен сту-
денттерге құшағымыз ашық», 
– дейді Үлбі металлургиялық 
зауыты» АҚ Жастар бірлесті-
гі кеңесінің төрағасы Михаил 
Байтеряков.

Айтпақшы, зауыт жастары 
экологиялық және қайырым-
дылық шараларын атқаруды 
да ұнатады. Олар сенбіліктер-
де балалар үйлері, демалыс 
аумақтары тәрізді әлеуметтік 
нысандар мен табиғат қойна-
уларын тазалап, көріктендіру-
ге үлес қосып, «Жетім көрсең, 
жебей жүр» қағидасын жады-
дан шығармауда.

«Зауыт аясында зияткерлік 
ойындармен бірге отбасылық 
байқаулар өткізуге де баста-
машы болдық. Спортты жаны-
на серік еткен әріптестеріміз 
баршылық. «ҮМЗ» АҚ ішкі сай-
тында әдеби парақша аштық. 
«УМЗ-информ» газетінде 
мақалаларымыз жарияланып 
тұрады. Маңыздысы сол, зауыт 
басшылығы бізді үнемі қолдап, 
дамуымызға қолайлы ахуал 
жасауда. Бір ғана мысал, Бір-
лестіктің көптеген мүшелері 
қазір жауапты қызметтердің 
тізгінін ұстап отыр», - дей-
ді Михаил  ертеңгі күнге нық 
сеніммен.

Айзада МҰХТАР
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ДОЛГОЕ ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ В 
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