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«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» АҚ КОМПАНИЯЛАР ТОБЫНЫҢ КОРПОРАТИВТІК БАСЫЛЫМЫ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»
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Elbasynyń Túrkıa Respýblıkasyna sapary aıasynda «Samuryq-Qazyna» AQ kompanıalar toby birqatar 
kelisimder jasady. Máselen túrkıalyq tarap Qaraǵandy oblysyndaǵy Ońtústik Moıynty ken ornynan altyn 
óndirýdi josparlap otyr.

Aqparat kóziniń habarlaýynsha, Ankara qalasyndaǵy 
qazaq-túrik ınvestısıalyq forýmy aıasynda «Taý-Ken 
Samuryq» UTK» AQ jalpy somasy $109 mln quraıtyn 
«Eczacıbaşı» jáne «Çalık Holding» iri túrik óndiristik 
holdıngilerimen 2 kelisimge qol qoıdy. Taraptar 
Qaraǵandy oblysy aýmaǵyndaǵy eki ken ornynda paıdaly 
qazbalardy zertteý men óndirý týraly ýaǵdalasty.

Sondaı-aq, forým aıasynda «Qazaqstan temir joly» UK» 
jáne «TCDD Transportation» aksıonerlik qoǵamdary, 
«Qazaqtelekom» AQ jáne «Interbank card center of Turkeý» 
kompanıasy arasynda yntymaqtastyq týraly kelisimge qol 
jetkizildi.

akorda.kz
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QARAǴANDYDA JAŃA 
KEN ORNY IGERILEDI

Úkimet úıinde QR Premer-Mınıstri Baqytjan Saǵyntaevtyń tóraǵalyǵymen «Samuryq-Qazyna» UÁQ» AQ 
Dırektorlar keńesiniń otyrysy ótti.

DIREKTORLAR KEŃESINIŃ 
OTYRYSY BOLDY

Otyrys barysynda Qordy transformasıalaý 
baǵdarlamasyn iske asyrý, Halyqaralyq 
konsýltasıalyq keńes qyzmeti máseleleri, 
«Samuryq-Qazyna» AQ Ishki aýdıt qyzmetiniń 
2018 jyldyń alty aıynyń qorytyndysy boıynsha 
esebi qaraldy.

Budan ózge, «Samuryq-Qazyna» AQ tobynyń 
aktıvterin jekeshelendirýdiń keıbir máseleleri 
talqylanyp, 2017 jyldyń turaqty damý salasyndaǵy 
esep-qısaby bekitildi.

primeminister.kz
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В «Самрук-Қазына» подвели итоги программы стажировок «Цифровое лето-2018», в которой 
приняли участие 65 отобранных молодых IT-специалистов из 2 100 претендентов.  Лучшие из 
них – 33 стажера – получат работу в портфельных компаниях Фонда. 

Будущих сотрудников Фонда поздравил управ-
ляющий директор по операционной деятель-
ности АО «Самрук-Қазына» Алишер Пирметов, 
отметив, что количество заявок на участие в 
проекте было достаточно велико. В итоге 63 че-
ловека претендовали на одно место.

«Два месяца назад мы дали старт этому проек-
ту и тем самым предоставили молодым специ-
алистам, прежде всего, возможность получить 
огромный опыт работы в IT-сфере. Вы прошли 
серьезный конкурс, вместе с профессионалами 
разрабатывали сложные модули, участвовали в 
программе обучения от лучших вендоров в обла-
сти IT – Microsoft, Oracle и Cisco. Можно сказать, 
что мы подготовили талантливых специалистов 
с высоким потенциалом», - сказал управляющий 
директор.

Молодые специалисты, окончившие вузы в 
2016-2018 годах, во время стажировки активно 

участвовали в проекте Фонда по переходу на без-
бумажный документооборот,  помогали в сопрово-
ждении серверов, разрабатывали новые команды 
на языке Java для телеграм-бота и т.д. 

Программа была реализована в рамках комплекс-
ной программы «Цифровой Казахстан» и охва-
тила города Астану, Алматы, Атырау, Павлодар и 
Усть-Каменогорск. 

Отметим, что в апреле нынешнего года АО «Сам-
рук-Қазына» обновило и представило новую ка-
дровую политику. Теперь во всех портфельных 
компаниях внедрены единые процедуры конкурс-
ных отборов персонала, предусматривающие про-
зрачность отбора кандидатов.

Материал подготовлен на основе данных Депар-
тамента по связям с общественностью и марке-
тинговым коммуникациям АО «ФНБ «Самрук-Қа-
зына».

ЦИФРОВОЕ ЛЕТО-2018: 
33 СТАЖЕРА ПОЛУЧАТ РАБОТУ

НОВОСТИ ФОНДА
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Ақтық кезеңі Астанада өт-
кен спорт бәсекесіне қатысуға 
«ҚазМұнайГаз» компаниялар то-
бының 30 ұйымынан 350 спорт-
шы келді. Спортшылар  үш күн 
бойы шағын футбол, волейбол, 
шахмат, жүзу, баскетбол, тоғы-
зқұмалақ, армрестлинг және 
үстел теннисі сияқты спорттың  8 
түрінен  жарысқа түсті. 

Спартакиаданың жабылуында 
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма 
төрағасы Сауат Мыңбаев компа-

ния қызметкерлердің салауат-
ты өмір салтына деген ынтасын 
жан-жақты қолдайтынын атап 
өт ті. Бүгінгі таңда компанияның 
көптеген құрылымдық бөлімше-
лерінде спорт залдары жұмыс 
істейді, қызметкерлерге сала-
уатты өмір салтына арналған 
секцияларға бару үшін жағдай 
жасалған. 

«Біз үш жыл қатарынан Спар-
такиаданың ақтық ойындарын 
Астанада «ҚазМұнайГаз» Ұлттық 

компаниясының деңгейінде өт-
кізіп отырмыз. Бәріміз – ҚМГ-
ның біртұтас командасымыз. 
Өткен жылдардың тәжірибесін 
ескере отырып, биылғы Спар-
такиаданы одан да керемет, 
жарқын, қызықты, тартымды етіп 
өткізуге тырыстық. Баршаңыздың 
көңілдеріңізден шыққанымызға 
қуаныштымын. Қатысушыларды 
шын жүректен құттықтаймын! 
Салауатты өмір салтын ұстанып, 
спортпен шұғылданатын қыз-
меткерлеріміз өз әріптестеріне 

«ҚазМұнайГаз» компаниясы жаз маусымын спорт мере-
кесімен аяқтады. Дәстүрге айналып үлгерген Спартакиа-
да биыл кәсіби мереке – Қазақстан Республикасы мұнай-
газ кешені қызметкерлерінің күнінің құрметіне арналды. 

СПОРТ МЕРЕКЕСІ 
МӘРЕГЕ ЖЕТТІ

34
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өмірге деген құштарлықтарын 
және көшбасшы болуға құлшы-
нысын көрсетеді деп ойлаймын», 
- деді Сауат Мыңбаев.

Жарыс жеңімпаздары мен жүл-
дегерлеріне «ҚазМұнайГаз» ҰК 
АҚ атынан тиісті медальдар мен 
дипломдар табыс етілді. Ал,  ҚР 
мұнай-газ кешені қызметкер-
лерінің салалық кәсіподағы 
бекіткен көрермендер көзайымы 
жүлдесі Павлодар мұнай-химия 
зауытының командасына бұйыр- 
ды.

Нұрлан Елубаев, «Маңғыстау- 
мұнайгаз» АҚ маманы: 

«Міне, волейбол ойнап келе 
жатқаныма 30 жыл толыпты. 
Әріптестер арасында үнемі вах-
талық кезекте алма-кезек ауы-
сумен болсақ та, спортты жа-
нымызға жақын тұтамыз. Өзім 

Әйгерім Алпысбаева, 
«ҚазМұнайГаз өнімдері» ЖШС 
мұнай өнімдерін өткізу депар-
таментінің менеджері: 

«Үшінші жыл қатарынан шах-
маттан жеңіске жетіп отырмын. 
Бұл ойынға ден қойғаныма 10 
жыл болыпты. Түрлі деңгейде-
гі елішілік және халықаралық 
жарыстарға қатысып жүрдім де, 
содан кейін қол үзіп алдым. Жұ-
мысқа орналасқалы ұжым намы-
сын қорғап жүрмін. Осы орайда 
шахмат күнделікті өмірде жо-
лығатын міндеттерді шешуге көп 
көмектесетінін атап өтер едім. 
Барлық таныстарыма балаларын 
осы ойынға беруге кеңес етіп ке-
лемін. 

Спартакиада тамаша өтті. Расы 
керек, іріктеу де оңай болған 
жоқ. Сондықтан жеңістің дәмі 
тәт ті сезіледі».

Әйгерім 
Алпысбаева

Нұрлан 
Елубаев
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Тәңірберген АРҒЫН

бапкермін, нұсқаушымын. Деген-
мен, осындай жарыстарға дайын-
дыққа бұл деректің кері әсерін 
тигізетіні де рас. Сонда да мұнай 
өндіру үшін денсаулықты күту 
керек (күледі). 

Басшылықтың қолдауына көп 
рахмет! Жастарға айтар ақылым, 
спортпен айналысыңдар!»

Бақтияр Төлеубаев, «Қаражан-
басмұнай» АҚ қызметкері: 

«Компания намысын қорғаған 
үшеуміз де жүлделі орындарды 
иелендік. Өзім бірнеше жыл та-
бандылық танытқанымның арқа-
сында қолкүрестен бірінші орын-
ды жеңіп алдым. Спортты серік 
етудің пайдасы сол, ортаңа сый-
лы, өзіңе сенімді боласың. Сайы-
старға барған сайын жаңа достар 
тауып, көңіл көкжиегің кеңейеді».  

Спартакиаданың бас төрешісі 
Халиолла Бегенов ұзақ жыл-
дардан бері ҚазМұнайГаз спорт 
кешенінде бас менеджер болып 
істеп келеді. Әріптестері бокстан 
спорт шеберлігіне үміткер Х.Бе-
геновтің мұнайшылардың сергек 
жүріп, жұмысқа қабілетін жоға-
ры ұстауына сіңірген еңбегі еле-
улі дейді.

Халиолла Бегенов, спартакиа-
даның бас төрешісі: 

«Жыл өткен сайын қызметкер-
лердің дайындығы күшейіп келе 
жатқаны байқалады. Бәрінің діт-
тегені жеңіс болған соң, таласты 
тартыстар да жиі кездесті. Тіпті 
кейбір спортшылар корпора-
тивтік дәрежедегі әуесқой әзір-
ліктен асып түсіп, елдік бірін-
шіліктерде бақ сынайтындай 
тамаша шеберлік көрсете білді».

КОМПАНИЯ ТЫНЫСЫ

Бақтияр 
Төлеубаев

Халиолла 
Бегенов
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СЭР РИЧАРД ЭВАНС 
РАССКАЗАЛ О ВАЖНОСТИ 
РЕКРУТИНГА КАЗАХСТАНЦЕВ, 
УЕХАВШИХ ЗА РУБЕЖ

Талантливых казахстанцев, 
которые работают за рубе-
жом, нужно привлекать в 
Казахстан, создавая особые 
условия. Об этом на собра-
нии Функционального HR-ко-
митета АО «Самрук-Қазына» 
рассказал независимый ди-
ректор компании сэр Ри-
чард Эванс.

АКТУАЛЬНО

начала нужно спросить себя, почему 
они уезжают и работают в других стра-
нах», – заявил выступающий.

По словам Эванса, нужно проанали-
зировать и понять, чем мотивированы 
уезжающие, в какие компании они тру-
доустраиваются. Необходимо вести с 
ними беседы на предмет того, какие ус-
ловия им необходимо предложить, что-
бы они вернулись. Высокие зарплаты, 
по его мнению, далеко не единствен-
ный метод привлечения специалистов, 
сейчас необходимо нечто большее – 
глубокое понимание потребностей, в 
том числе и нематериальных. 

Эксперт считает, что для решения про-
блемы нехватки кадров в местных 
организациях следует привлекать не 
экспатов, а уехавшую за рубеж талант-
ливую казахстанскую молодежь. 

«Лично я считаю, что одна из самых 
больших проблем, которые есть у нас в 
стране, заключается в рекрутинге высо-
коквалифицированных казахстанских 
специалистов, которые уехали работать 
в другие государства. Как их вернуть? 
Простого ответа нет. Когда мы ищем 
специалистов за границей, лучше ис-
кать их не среди иностранцев, а среди 
покинувших страну казахстанцев. Для 

6 7
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исключением. Аналитики Центра 
социального взаимодействия и 
коммуникаций в рамках исследо-
вания «Индекс социальной ста-
бильности» (ИСС) провели опрос 
сотрудников до 34 лет, половина 
из которых готовы сменить место 
работы, если получат более выгод-
ное предложение. 

С помощью анкетирования и ин-
тервью эксперты смогли составить 
«портрет» молодежи «Самрук-Қа-
зына». Молодые люди открыты к 
новым предложениям и перспек-
тивам, постоянно развиваются и 
не видят географических границ 
для построения карьеры. А пото-
му от своих работодателей они 
требуют гибкости, возможностей 
большей творческой реализации, 
прозрачности в компенсациях и 

Сэр Ричард Эванс также высоко 
оценил образовательную про-
грамму «Болашак», выпускники 
которой получают необходимую 
квалификацию за рубежом и воз-
вращаются на родину, чтобы рас-
пространять знания среди сооте-
чественников.

Однако мировые тренды диктуют 
свои правила. Глобализация при-
водит к тому, что молодые люди 
становятся все более мобильными 
и легкими на подъем – ради инте-
ресной работы они запросто могут 
переехать в другую точку мира. А 
удержать талантливых работников 
в компании становится все слож-
нее. 

Молодые сотрудники группы ком-
паний «Самрук-Қазына» не стали 

вознаграждении, а также уваже-
ния к личному времени – сотруд-
ники стремятся к сохранению ба-
ланса между работой и досугом.

Желание молодых людей пробо-
вать свои силы за рубежом под-
тверждается и официальной ста-
тистикой. Если в 2013 году число 
внешних мигрантов в возрасте от 
20 до 34 лет составляло немногим 
меньше 9 400 человек, то в 2016 
году показатель превысил 11 400. 
Такие цифры приводит Комитет 
статистики МНЭ РК.

Мышление молодого поколения 
ставит перед компаниями новые 
вызовы, которые требуют нестан-
дартных решений. 

Талгат БАУРЖАНОВ

7
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Скандирующая толпа, плачущие от гордости бо-
лельщики, грандиозное шоу и страсти олимпий-
ского масштаба. Это самое жаркое корпоративное 
мероприятие года – грандиозная Спартакиада 
«Казатомпрома». Традиционная «битва» пред-
приятий атомной промышленности прошла уже 

Зачем компания тратится на проведение масштабного мероприятия? Как организаторы 
заражают азартом соревнований «бастыков» предприятий и каким образом молодежи 
не дают «задавить» ветеранов труда? На вопросы SK News ответили глава профсоюза 
отрасли Касымжан Мадиев и HR-специалист «Казатомпрома» Ирина Жданова.

ОЛИМПИЙСКИЕ СТРАСТИ: 
ЗАЧЕМ «КАЗАТОМПРОМ» 
ПРОВОДИТ СПАРТАКИАДУ? 

в 18-й раз. 22 компании выставили более 800 
спортсменов для участия в 9 видах спорта: ми-
ни-футбол, легкая атлетика, волейбол, стритбол, 
армрестлинг, шахматы, бильярд, настольный тен-
нис и бадминтон. 

8 9
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Б И Л Ь Я Р Д Д Л Я «Б А СТ Ы К О В»

Каждый год организаторы привносят в соревно-
вания что-то новенькое. В 2018-м фишкой стал 
бильярд для руководителей, и не абы каких – 
только первых или «вторых» (то есть замов).

«Почему руководитель должен оставаться в сто-
роне? В нашей Спартакиаде мы предусмотрели 
правила таким образом, что от участия и побед 
руководителей зависело итоговое количество оч-
ков команды. То есть на их плечах лежала боль-
шая ответственность. В игре на задний план от-
ходили все предрассудки – в честной спортивной 
конкуренции не важны чины и звания. 

Руководители до конца боролись за каждый шар. 
Если бы все оглядывались на должности, то по 
логике должны были победить представители ма-
теринского «Казатомпрома», но они стали лишь 
четвертыми, не войдя даже в тройку лидеров. А 
первой стала как раз одна из самых мелких ком-
паний – «Кызылкум», – рассказывает Касымжан 
Мадиев. 

Б Е З  «П О Д СТА В» И  «Л Е Г И О Н Е Р О В»

Чтобы соревнования были справедливыми и ув-
лекали всех, предприятиям запрещается делать 
ставки только на молодых спортсменов. 

«В игровых и массовых видах спорта мы обяза-
ли команды выставлять по два человека старше 
30 лет и по два – в категории «40+». Также в 
некоторых видах, в волейболе например, нужно 
обязательно привлекать женщин. Эта практика 
позволила выявить очень способных девушек», – 
поделился глава профсоюза. 

Помимо этих установок есть еще одна – абсолют-

но все участники должны отработать в компании 
не менее 6 месяцев. На Спартакиаде нетерпимы к 
мошенничеству. 

«Во всех спортивных соревнованиях есть «под-
ставы», когда один человек выступает за разные 
команды или, к примеру, сегодня играет в футбол, 
завтра – в теннис, а послезавтра вообще в бад-
минтон. Мне довелось судить и организовывать 
турниры не только в «Казатомпроме». Везде в 
борьбе за победу находятся ловкачи. Но мы    се-
рьезно относимся к  этому вопросу – сразу ан-
нулируем результаты и снимаем с соревнований», 
– пояснил собеседник.

Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, порядок 
обеспечивают профессиональные судьи с опытом 
работы на международных и республиканских 
чемпионатах. 

СТА Р Ы Й С П О Р

В соревнованиях участвуют предприятия разного 
масштаба – от организаций со штатом в 40–50 
человек до заводов, насчитывающих несколько 
тысяч работников. Чтобы сравнять шансы, рань-
ше организаторы делили всех участников на две 
лиги. Однако команды «второй» лиги стали пока-
зывать весьма впечатляющие результаты, из-за 
чего в этом году организаторы снова смешали 
всех в одном общем соревновании. 

«У нас уже сложилась интересная традиция. За 
первенство в основном борются две команды – 
Мангистауского атомного энергетического ком-
бината и Ульбинского металлургического завода. 
Два этих предприятия обладают самой большой 
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штатной численностью – 4000–5000 человек. Там 
самый жесткий отбор в команды и, как правило, 
самый сильный состав. Если все остальные пред-
приятия соревнуются друг с другом, то эти два 
предприятия разыгрывают между собой «золото» 
и «серебро». Однако открытием и неожиданно-
стью этой Спартакиады стало то, что «бронзу» 
забрали представители «второй» лиги – команда 
из Торгово-транспортной компании. Это еще раз 
подтверждает, что мы не зря смешали команды», 
– добавил глава профсоюза.

П О Б Е Д А Н А Д С О Б О Й

Спартакиада – это место реализации не только 
командных, но и личных амбиций. Драматичный 
и удивительный путь на соревнованиях прошла 
одна из шахматисток «Казатомпрома». 

«Меня лично восхитило выступление нашего 
HR-менеджера Томирис Шакировой. Это второй 
год ее участия в Спартакиаде. В первый раз она 
немного стеснялась соперниц и не заняла призо-
вых мест. Но весь следующий год она готовилась, 
мы даже наняли для нее тренера – мастера спор-
та по шахматам. И после долгих тренировок мо-
лоденькая, хрупкая Томирис обошла всех – даже 
победительниц соревнований среди всех компа-
ний «Самрук-Қазына». Это была очень красивая и 
стремительная череда побед. Все участники были, 
мягко говоря, удивлены. У этой девушки есть стер-
жень. Вот что значит целеустремленность!» – вос-
хитился Мадиев.

Спартакиада дает толчок развитию корпоратив-
ной культуры, сохраняет спортивные традиции и 
объединяет трудовые коллективы, считает Ирина 
Жданова. 

«Команды наших предприятий не только демон-

стрируют спортивные навыки и волю к победе, 
самое главное, они завязывают неформальные 
контакты. Сотрудники разных дочерних компаний 
общаются, взаимодействуют, делятся новостями. 
Это помогает в дальнейшей работе и сотрудни-
честве. Гораздо легче общаться с коллегой, если 
ты уже с ним знаком и общался в неформальной 
обстановке. Совместное занятие спортом позво-
ляет укрепить производственные связи и сделать 
работу компании более эффективной. Это и есть 
основная цель проведения Спартакиады», – де-
лится Жданова.

Еще одной фишкой этого года стало участие аген-
тов корпоративной культуры «Казатомпрома». 

«Ребята сначала порадовали всех присутствую-
щих неожиданным флешмобом, а после вручили 
капитанам спортивных команд талисманы на уда-
чу – сувенирные мячи с логотипом корпоратив-
ных ценностей компании, тем самым подтверждая 
одну из них: «Мы – одна большая команда!» – до-
бавила HR-специалист.

По ее словам, в следующем году участников ждут 
не менее захватывающие соревнования и инте-
ресные новшества.

10

Томирис Шакирова
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«ЖЕЛДЕТКІШТІҢ» ҚУАТЫ ҰЛҒАЙҒАНДА:
ҚАЗАҚСТАНДА ЖЕЛ СТАНЦИЯСЫ 
500 МЛН КИЛОВАТТ 
ҚУАТ ӨНДІРДІ

«Самұрық-Энерго» компаниясын елдегі баламалы қуат көздерін енгізуші көшбасшы-
лардың қатарына жатқызуға болады. Мәселен, Ақмола облысындағы Ерейментау қала-
сының маңында орналасқан өнеркәсіптік үлгідегі алғашқы Жел электр станциясының 
(ЖЭС) пайдалануға берілгеніне ағымдағы жылғы тамызда 3 жыл толды. 

11

және жаңа 220/35КВ шағын стан-
циядан тұрады. Мұнарасының 
биіктігі 85 метр жел «диірменін» 
пайдалану кезеңінде 23 жұмыс 
орны ашылған, соның ішінде 12 
адам – Ерейментау қаласының 
тұрғындары. 

«Жылдық өнімділік 172 миллион 
киловатты құрап отыр. Бұл көрсет-
кіш 60 мың тонна көмір жаққан-
мен пара-пар. Осылайша біз ауаға 
зиянды қалдықтардың таралуын 
қысқартып келеміз», - дейді «Бірін-
ші жел электр станциясы» ЖШС бас 
директоры Марлен Ізбасқанов.

ЖЭС жұмысы органикалық отын 
мен көмірқышқыл шығарындыла-
рынсыз, жылына 172,2 млн кВт/сағ 
электр энергиясын  өндіруге мүм-
кіндік береді. Өндірілетін электр 
энергиясы толықтай Қазақстан-
ның ұлттық электр желісіне келіп 
түседі. Айта кетейік, Ерейментау 
ЖЭС энергиясы есебінен «EXPO-
2017» халықаралық мамандан-

2015 жылғы 14 тамызда Ерей-
ментау ЖЭС бойынша Мемлекет-
тік қабылдау комиссиясының акті 
алынып, сол жылы 11 желтоқсанда 
жалпыұлттық телекөпір барысын-
да Мемлекет басшысы Н.Назар-
баевқа станцияның өнеркәсіптік 
мақсатта пайдалануға берілгені 
туралы баяндалғаны белгілі.

Қуаты 45 МВт, 60 гектар аумақтағы 
станция осы кезең ішінде 500 млн 
кВт/сағ астам электр энергиясын 
өндірген, яғни белгілі бір дәре-
жеде өз қажеттілігін дәлелдеді. 
Сонымен қатар, «Самұрық-Энер-
го» АҚ еншілес компаниясы болып 
табылатын «Бірінші жел электр 
станциясы» ЖШС іске асырған 
жобасы Ақмола облысының энер-
гия балансын жақсартуға және 
қоршаған ортаны қорғауға елеулі 
үлес қосуда.

Компанияның жел қуаты паркі 
әрқайсысының қуаты 2,05 МВт 
болатын 22 жел қондырғысынан 

дырылған көрменің нысандары  
электрмен қамтамасыз етілген.

Жалпы бүгінде Самұрық-Энерго 
кәсіпорындары өндіретін электр 
энергиясының құрылымында 
жаңартылатын энергия көздерінің 
(күн, жел, шағын су-электр стан-
циясы) үлесіне жалпы белгілен-
ген қуаттың 1,5% тиесілі екен. 
2017 жылы қазақстандық жасыл 
энергияның әрбір үшінші  кило-
ватт-сағатын «Самұрық-Энерго-
ның» еншілес кәсіпорындары өн-
дірген.

«Самұрық-Энерго» АҚ 2018-2028 
жылдарға арналған ұзақ мерзімді 
Даму стратегиясына сай, компания 
«Жасыл экономика» қағидаттары-
на көшу үшін стратегиялық инвес- 
тормен бірлесе отырып, жаңарты-
латын энергия көздері жобаларын 
іске асырмақшы.

«Аталған құжатқа сай, алдағы 
уақытта Ерейментау қаласында 
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қуат көзінің бағасы күрт арзан-
дауда. Кәсіпорындарға киловатт/
сағат небары 2 центке ұсынылып 
жатыр екен. Ал 2009 жылы жел 
энергетикасы бойынша бір кило-
ватт 7 цент тұрған.

Сала сарапшыларының пікірін-
ше, кейбір штаттарда жел қуаты 
дәстүрлі электр бекеттерімен 
бәсекеге қабілетті болатындай 
дәрежеге жетіп қалыпты, яғни газ-
көмір кешені тараптарын да ығыс- 
тыруы ғажап емес. Айова, Канзас, 
Оклахома және Оңтүстік Дакота 
өлкелерінде жел «диірмендері» 
барлық электр энергиясының 
30%-ын өндіретіндей дәрежені 
еңсерген. 

Әсіресе, Американың орталық 
аймақтарында баға қатты төмен-
деген. Бұған қазіргі заманғы тех-
нологияның қарыштап дамып, 
жел генераторларының қуаты 
1998 жылмен салыстырғанда 224     
пайызға өсуі ықпал еткені анық.

жалпы қуаты 50 мегаватт болатын 
Жел электр станциясының құрылы-
сын жоспарлаудамыз. Бүгінде осы 
іске қызығушылық танытатын ин-
весторлар іздеудеміз. Еліміздің  
жел-энергетикалық әлеуетінің 
атласын жасап, өңірлердің ерек-
шелігіне байланысты күн энерге-
тикасына да назар аударудамыз», 
- дейді «Самұрық-Энерго» АҚ өкілі 
Әнуар Әбітаев.

Сарапшылар ЖЭС артықшылығы 
ретінде, оның күн батареяларына 
қарағанда бұлтты ауа райында да 
жұмыс істей берейтінін нұсқайды.
ҚР Энергетика министрлігінің 
дерегінше, Қазақстанда қазіргі 
уақытта белгіленген жалпы қуаты 
336 МВт жаңартылатын энергия 
көздерін пайдаланатын 55 кәсіпо-
рын жұмыс істейді. 

Шетел тәжірибесі

Жел энергетикасы демекші, Аме-
рика Құрама Штаттарында бұл 

АҚШ Энергетика министрлігі жа-
риялаған мағлұматқа жүгінсек, 
сәйкесінше тұтас корпорациялар 
мен мекемелер желден қуат алуға 
салмақты түрде көңіл бөліп, ұзақ 
мерзімді уағдаластықтарға отыра 
бастаған.

Мысалы, әлемге әйгілі General 
Electric жаңа буындағы 12 МВт 
турбинасын әзірлеуде екен. На-
рыққа 2021 жылы шығарылатын 
жоба құны – $400 млн. 

2018 жылдың екінші тоқсан қо-
рытындысында Америкадағы Жел 
электр станцияларының бекітілген 
қуаты 90 ГВт белесінен асып түсіп, 
таза энергетиканың басты көзіне 
айналған. Бұл жерде де Walmart, 
AT&T, Grupo Bimbo және Merck & 
Co сынды ірі ойыншылар негізгі 
тұтынушылар болуда.

Кемел МАРАТ
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ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ: 
10 КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВИЛ
СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ

Не только большой бизнес выстраивает свои правила корпоративной куль-
туры. Практика показывает, что вырываться вперед небольшим компаниям 
помогают как раз свои четко прописанные внутренние правила. 

1. Будь умным! Развивайся! Пом-
ни: меняемся мы – меняется мир 
вокруг нас.

2. Нет слова «невозможно». Воз-
можно все. Нужно только опре-
делить необходимый ресурс 
– денежный, человеческий, вре-
менной.

3. В компании нет «чужих» проек-
тов. Все проекты важны, но быва-
ют разные приоритеты.

4. Чем больше ты вовлечен в проект, 
тем больше шансов на успех.

5. В компании не наказывают за 
ошибки. Наказывают за невы-
полнение своих прямых обя-
занностей.

7. Задача, выполненная на 99%, 
считается невыполненной.

Сотрудники компании

9. Завершенная работа оцени-
вается по полезному результату 
для компании, а не по времени, 
которое она заняла.

10. В компании должно быть 
меньше подвигов. Подвиг – это 
результат плохого планирова-
ния.

6. Самый страшный грех в 
компании – это ложь своему 
руководителю.

8. Совещание – это поиск отве-
та на конкретный вопрос, а не 
обсуждение «всего». Длится не 
дольше 15 минут. Отвечать нуж-
но на заданные вопросы.

Руководитель бэкофиса Black & White Group Сергей Корносенков рассказал о том, как создавались непре-
ложные «заветы» организации.

«Это наш практический опыт и рекомендации из книг по менеджменту. Нередко в сотрудниках, да и у ру-
ководства, просыпается формальный подход: отсидеть положенное время, выполнить задачу для галочки. 
Бюрократическая структура такое прохладное отношение к работе еще может простить, но реальный бизнес 
не терпит иждивенчества».

Талгат БАУРЖАНОВ
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Әлеуметтік өзара ықпалдастық және коммуникация орталығы-
ның сарапшысы Асқар Серікболұлының айтуынша, зерттеу 
мәліметтерін талдай келе, бүгінгі таңда Қор бойынша қызмет-
керлер орташа алғанда 40 жаста екені анықталған.  Аймақтар 
тұрғысында жасалған талдау нәтижелері болса, жас ұжымдар 
көбінесе Астана мен Алматы қалаларымен қатар, Ақмола және 
Солтүстік Қазақстан облыстарында шоғырланғанын аңғаруға 
болады. Бұл аймақтардағы қызметкерлердің орташа жасы 36-
39 аралығында ауытқиды. 

Зерттеу мәліметтері, сондай-ақ, 
ұжымдардағы қызметкерлердің жас 
ерекшеліктерін компаниялар қиылы-
сында көруге мүмкіндік береді. Атап 
айтқанда, компаниялар тұрғысында 
жасалған талдама бүгінгі таңда ең жас 
ұжым «Эйр Астана» компаниясында ең-
бек ететінін көрсетті – 32 жас.

Бұл мәселе былтыр «Самұрық-Қазына» қорына қарайтын компанияларда Әлеуметтік 
тұрақтылық рейтингісін (индексін) анықтау мақсатында өткізілген, 30 мыңнан астам қыз-
меткер қатысқан сауалнамада қамтылды. 

ЖАСТАРДЫ 
МАГНИТТЕЙ ТАРТАТЫН 
КОМПАНИЯЛАР ҚАНДАЙ?

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ОРТАША ЖАСЫ

ЕҢ ЖАС ҰЖЫМ
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«Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, «Эйр 
Астана» АҚ тарапының жұмыс орны ретінде 
жастар жағынан таңдалуына көп жағдайда 
саяхаттау мен шет тілдерді үйрену мүмкін-
шіліктері тікелей ықпал ететіні анық. Оған 
қоса компания бренді мен ондағы қазіргі 
заманғы менеджмент үлгісі шешім қабыл-
дауда үлкен рөл ойнайтыны сөзсіз», - деп 
түйіндейді Асқар Серікболұлы.

Ал жас буынның еңбек жолдарын бастау 
кезінде көбінесе «Қазақтелеком», «Қазпош- 
та» және «Самұрық-Энерго» компанияларын 
таңдауында қандай себептер бар? Аталған 
салаларда жастарды жаңашылықтардың 
белсенді енгізіліп жатқаны қызықтыра ма? 
Жалпы қандай үдерістер бүгінгі уақытта 
жастардың таңдау жасауына өз әсерін тигі-
зеді? Мәртебелі оқырман қауым, Сіз қалай 
ойлайсыз?  

«Талдау жұмыстарын өткізу барысында бү-
гінгі уақытта жас мамандардың, яғни 18-29 
жас аралығындағы өскелең ұрпақ өкіл-
дерінің қай салада яки компанияда еңбек 
жолын бастауға асығатынын көру – өз ал-
дына біздің қызығушылығымызды тудыр-
ды», - дейді сарапшы. 

Қолда бар мәліметтерге сүйенсек, саны 
жағынан ең көп жастар «Қазақстан Темір 
Жолы» және «ҚазМұнайГаз» компанияла-
рында қызмет атқарып жүргенін байқауға 
болады. Соған қарамастан, үлесі жағынан 
«Эйр Астана» АҚ алдыңғы қатарлы компа-
ниялардың бірі екендігі айқындалып отыр. 
Бұдан тыс, «Қазақтелеком» АҚ, «Қазпошта» 
АҚ және «Самұрық-Энерго» АҚ ұжымын-
дағы қызметкерлердің әрбір төртіншісі 
18-29 жастағы мамандар екендігін атап 
кеткен жөн. 

18-29 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

2116

үлесісаны
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Красивые и яркие поез-
да «Денсаулық» и «Сала-
матты Қазақстан» курси-
руют по стране благодаря 
поддержке компании 
Samruk-Kazyna Trust, 
выступающей от лица 
всей группы компаний 
АО «Самрук-Қазына», 
а также Министерства 
здравоохранения РК и 
Корпоративного фонда 
«Фонд социальных про-
ектов» при АО «НК «Қа-
зақстан темір жолы». 

В составы медицинских бригад по-
ездов входят терапевт, педиатр, не-
вропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, 
хирург, уролог, маммолог и стомато-
лог. 

Поезд оснащен современным диаг-
ностическим оборудованием по-
следнего поколения: компьютерной 
спирометрической системой, эхоэн-
цефалографом, кардиологической 
мониторной системой для проведе-
ния диагностических нагрузочных 
тестов, а также рентген-, стоматоло-
гической, ЛОР- и офтальмологической 
техникой.

Как лечиться жителям отдаленных сел и станций, где нет сво-
их больниц и поликлиник? Для них в Казахстане запустили 
медицинские поезда, на которых высококвалифицирован-
ные врачи приезжают в самые мелкие населенные пункты. 

ПОЛИКЛИНИКА НА КОЛЕСАХ: 
ВАЖНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»

17
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В 2018 году медицинский поезд «Денсаулық» 
проедет по Атырауской, Мангистауской, Кы-
зылординской, Туркестанской и Алматинской 
областям, посетив при этом 71 станцию. По-
ездом «Саламатты Қазақстан» планируется 
охват 57 станций отдаленных районов Вос-
точно-Казахстанской, Павлодарской, Караган-
динской и Костанайской областей. Расписание 
можно посмотреть на сайте Sknews.kz. 

Впервые проект «Медицинские поезда» стар-
товал в 2010 году. За это время консультатив-
но-диагностические услуги получили жители 
1 326 станций всех областей республики. 
Врачи обследовали более 379 000 казахстан-
цев, в том числе 83 806 детей. Общее коли-
чество врачебных посещений превысило 2,5 
миллиона.

https://sknews.kz/ru/news/view/akgholtay-poyyzdar-saparga-shykty
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Құрметті теміржолшы Семен Песельник 80 жасқа толып отыр. Ал бұл тұлға тура-
лы әріптестері айтып тауыса алмайды. Себебі, өз ісіне берілген даңқты жанның 
темір жол саласынан тыс, тұтас елімізде спорт саласын дамытуға сіңірген еңбегі зор.

ӨМІРІНІҢ СӘНІ СПОРТ 
БОЛҒАН САҢЛАҚ АРДАГЕР

Баянды ғұмырын салауатты өмір салтын насихат-
тауға арнаған кейіпкеріміздің белсенділігі жалпы 
Қазақстан темір жолындағы әлеуметтік мәселе-
лерді оңынан шешіп, теміржолшылардың денса-
улығын бабында ұстауға тікелей септігін тигізсе 
керек. Бұған жақында қарияға «ҚТЖ» ҰК» АҚ тара-
пынан көрсетілген құрмет айқын дәлел. 

Бүгінде зейнет демалысындағы Семен қартты ме-
рейлі сәтімен құттықтау үшін «Қазақстан темір 
жолы» компаниясының бас инженері Батыр Коты-
рев бастаған топ арнайы барды. Олар мерейтой 
иесіне Ұлттық компания басшылығының Алғысха-
тын, естелік сыйлығын табыстады.

Өз кезегінде Семен Песельник барша теміржолшы-
лар қауымына спортпен үзбей айналысып, сергек 
жүруді тіледі. Себебі, дене шынықтыру арқылы 
болатжолдағы еңбеккерлер еңбек өнімділігін арт-
тырып, тасымал көрігін қыздырып, биік белестерді 
бағындыра алмақ. 

«Өмірімнің жарқын кездері, есте қаларлық жылда-
ры темір жолда өт ті. Осы салада жүріп спортты өр-
кендету үшін қыруар шаруа атқарылды, тату ұжым-
ның арқасында үздік нәтижелерге қол жеткіздік. 

Тіпті атағымыз Одаққа дүркіреп, алысқа жайылды. 
Естен кетпес тамаша әсерлерді бастан кештік. Сон-
дықтан менің мәңгіге теміржолшы болып қалаты-
ным анық», - дейді ол.

Оқу орнын вагон шаруашылығы мамандығы бой-
ынша аяқтаған Семен Маркович алпысыншы жыл-
дары Семейдегі жол бөлімшесінде еңбек жолын 
бастады. Жастық шағындағы спорттық жарыстарға 
құмарлығын да әрі қарай жалғастырған.  Төккен 
тердің жемісі сол, жергілікті спортшылармен бірге 
облыс намысын қорғады. Қазақ темір жолының Се-
мей бөлімшесінде қоғамдық іс-шараларға ден қоя 
кірісіп, осы тұста көптеген қажетті инфрақұрылым 
нысандары бой көтерді. Мәселен волейбол алаңы 
мен шайбалы хоккей корты пайда болып, қыс мез-
гілінде бұқара халық жаппай коньки тебуге жұ-
мылған-ды. 

Әлем біріншіліктерінде топ жарған теміржол-
шы-спортшыларды тәрбиелей білген Семен Мар-
кович кәсіби шеберлігін арттыру үшін Қазақ мем-
лекеттік дене шынықтыру институтын тәмамдауды 
ұмытпады.

1969 жылы Алматыға қоныс аударған спорт жана-
шырының 25 жыл бойы әйелдер футболын дамы-
туға күш салғаны ерекше атап өтер жайт. Осылайша, 
әйелдер футболынан Қазақстанда алғаш құрылған 
«Алма-ҚТЖ» кәсіби клубы Еуропадағы үздік клуб-
тардың қатарына қосылды. 

Жарты ғасырдан астам талмай еңбек еткен, «Қа-
зақстан Республикасының құрметті спорт қай-
раткері», «Қазақстанның еңбегі сіңген бапкері» 
атақтарының иегері Семен ақсақал әлі де ширақ, 
күш-қуаты тың!

Тәңірберген АРҒЫН
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лет – папа усаживал меня на ко-
лени и позволял «крутить баран-
ку», хотя ноги еще не доставали 
до педалей. Сейчас я уже не маль-
чишка, но игрушки остались те 
же», – делится Кабдуалиев.

Детская мечта погонять на насто-

ящем гоночном авто реализова-
лась уже в студенчестве. Однажды 
Нариман пришел на городские 
соревнования в Павлодаре, по-
знакомился с местными водите-
лями и все – втянулся в жизнь со-
общества. Сейчас он не просто 
профессиональный гонщик с 

Д Е Т С К А Я М Е Ч ТА

«С детства я был влюблен в ав-
томобили. Старший брат постоян-
но смотрел по телевизору гонки 
«Формулы-1». Я усаживался ря-
дом, и во мне тоже просыпался 
азарт. Водить я начал еще в пять 

Системный администратор, доктор PhD по электроэнергети-
ке и профессиональный гонщик – такой интересный микс в 
себе совместил 33-летний Нариман Кабдуалиев, который уже 
больше 10 лет работает в Павлодарском нефтепроводном 
управлении «КазТрансОйла». О своем увлечении и любви к 
адреналину он рассказал в беседе с журналистом SK News.

 КАК СИСАДМИН ИЗ «КАЗТРАНСОЙЛА» 
ВЛЮБИЛСЯ В АВТОГОНКИ
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А В А Р И И И  РА С Х О Д Ы

Сейчас Кабдуалиев уже не уча-
ствует в нелегальных соревнова-
ниях – боится рисковать лицензи-
ей гонщика и репутацией судьи. 
Зато он по-прежнему участвует в 
официальных чемпионатах. Сле-
дует отметить, что удовольствие 
это не из дешевых. На последние 
четыре гонки ему с напарником 
пришлось потратить около 1,5 
миллиона тенге, включая старто-
вые взносы, смену шин, ремонт 
авто и прочие расходы.

Жена спортсмена поддерживает 
хобби мужа и даже ездит с ним на 
турниры. Не переживает она и за 
здоровье супруга – в легальных 
гонках очень строго относятся к 
мерам безопасности. Хотя однаж-
ды крупная авария все же случи-
лась.

«Мы с напарником участвовали 
в гонке «Восточный марафон» 
в Усть-Каменогорске. Серпанти-
новая трасса, а рядом обрыв и 
скала. Мы неудачно вписались в 
траекторию, и нас выбросило с 

дороги, машину развернуло. Ни-
каких серьезных травм не было, 
но полгода шея давала о себе 
знать непонятными болями и 
странными ощущениями», – сооб-
щил спортсмен.

Несмотря на риски и большие за-
траты, любитель драйва бросать 
любимое хобби не собирается. 

«Я люблю гонки, эту атмосферу. 
Работа у меня спокойная, поэтому 
иногда нужно выплеснуть адрена-
лин», – добавил он.

В Павлодарское нефтепроводное 
управление Кабдуалиев пришел 
сразу после бакалавриата. За 10 
лет он ни разу не сменил работу 
– сфера информационных техно-
логий не стоит на месте, и задачи 
постоянно обновляются. К тому 
же «айтишник» постоянно рабо-
тает над саморазвитием – учится. 
Сейчас у него четыре высших об-
разования, включая степень PhD. 
Автогонки же – занятие для души, 
они наполняют его жизнь эмоция-
ми и драйвом.

лицензией, но уже судья первой 
категории. Ему доводилось судить 
как республиканские, так и меж-
дународные гонки.

«Некоторые думают: какие в Ка-
захстане могут быть гонки миро-
вого класса? Не верят в это. На 
самом деле они есть. Этой зимой 
я судил этап Кубка мира по мо-
тоциклетному спидвею, который 
проходил в Астане. Итальянские, 
французские, немецкие, швед-
ские мотоциклисты соревнова-
лись прямо на льду, где в обычное 
время дети катаются на коньках», 
– делится собеседник.

Н Е Л Е ГА Л Ь Н Ы Е Г О Н К И

В молодости Нариман Кабдуали-
ев с другими лихачами испытывал 
силы на нелегальных гонках.

«Нелегальные гонки были, есть и 
будут всегда. Это как черный ры-
нок – от него не избавишься. Чем 
они незаконны? Только своим 
статусом – не согласованы с влас- 
тями, Федерацией спорта. 

Почти всегда заезды проводят-
ся как в фильмах – это гонки по 
прямой с участием двух автомо-
билей. 20–25 машин съезжаются 
за городом, и водители по очере-
ди гоняют между собой. Строгой 
турнирной таблицы нет, как нет 
и больших призовых. Процесс 
можно назвать, скорее, вечерни-
ми «покатушками». Участники, как 
правило, одни и те же, остальные 
просто приезжают посмотреть и 
зарядиться энергетикой. Поли-
цейские приезжают только через 
30–40 минут, за это время все же-
лающие уже выступят. К тому же 
блюстители порядка в конце кон-
цов тоже люди, понимают, что не-
легальные гонки не искоренить. 
Проверяют документы и просят 
разъехаться», – пояснил он.

Талгат БАУРЖАНОВ

Нариман Кабдуалиев (справа)
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- Марат Амангелдіұлы, Қазақстанда мемлекет-
тің негізін құрайтын отбасы институтына жет-
кілікті назар аударылып отыр деп айта аламыз 
ба?

- Жалпы алсақ, мемлекет тарапынан балалардың 
құқығы мен мүддесін қорғау ең елеулі мәселе-
лердің бірі болып саналады. Қазақстанда бала-
лы отбасыларға жан-жақты қолдау көрсетіледі 
деп нық сеніммен айтуға болады, оларға түрлі 
санаттағы кешенді әлеуметтік жәрдем шарала-
ры қарастырылған. 

Енді көпшілікті қызықтырар тақырыпқа тікелей 
көшсек, болашақ ана өміріндегі ең маңызды 
оқиғаға – баланың тууына дайындалу барысын-
да жұмыс орнынан жүктілігіне және босануына 
байланысты демалыс ресімдейтіні аян. Ол үшін 
126 күнтізбелік күнге еңбекке жарамсыздық па-
рағы беріледі, ал ауыр босану немесе екі және 
одан да көп бала туған жағдайда 14 күнге ұзар-
тылады. 

- Демек бұл тұста да нақты жеңілдіктер қарас- 
тырылған ғой?

- Иә, әрине. Мәселен, ядролық сынақ аумақта-
рында тұратын әйелдерге еңбекке жарамсыз- 
дық парағы 170 күнтізбелік күнге, ал ауыр бо-
санғанда, екі және одан да көп бала туғанда 
тиісінше 184 күнге беріледі.  

Сонымен қатар, мерзімінен ерте босанған 
жағдайда  еңбекке жарамсыздық парағының 
басқа да нұсқалары қарастырылған. Ал, егер 
отбасы баланы асырап алса, асырап алған ата- 

Елбасы Жарлығымен қыркүйектің екінші жексенбісі Отбасы күні бо-
лып бекітілгені белгілі. Осы орайда еліміздегі ана мен балаға қамқор-
лық мәселесіне байланысты өзекті дүниелерді «Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қоры» АҚ вице-президенті Марат Жәнібековтен сұрап білдік.

АЛТЫН ҚҰРСАҚ АНАЛАР 
ҚАМҚОРЛЫҚСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

ананың біреуіне жұмыс орнынан тиісті демалыс 
беріледі. Бұл ережелер Қазақстан Республика-
сы Еңбек кодексінің 99-бабында бекітілген. 

- Осы айтылған мәселелерге қатысты сіздердің 
мекемелеріңіздің атқаратын рөлі қандай?

- Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры 
(МӘСҚ) қаражатынан аналардың жүктілігіне 
және босануына байланысты төлем барлық де-
малыс күндеріне тағайындалады және ол бірден 
төленеді. 

Жүктілігі және босануы бойынша төлем мөлшері 
әйелдің жұмыс істеген соңғы жылдағы табы-
сынан төлеген әлеуметтік аударымдарына бай-
ланысты болады. 
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Ананы сақтандыруды енгізуден бастап күні бүгін-
ге дейін 1,5 милионнан астам нәзік жан біздің ме-
кемеден жүктілігіне және босануына байланысты 
жалпы сомасы 428 млрд теңге әлеуметтік төлем 
алды. 

Жұмыс орнынан да өзінің жұмыскеріне жүктілігі-
не және босануына байланысты демалысын төлеуі 
мүмкін, бірақ мұндай төлемдер еңбек немесе ұжым-
дық шартта қарастырылуы керек. Мұндай жағдайда 
әйелге берілетін төлем МӘСҚ-тан жүктілігіне және 
босануына байланысты төленген төлемді шегеру 
есебімен  жүзеге асырылады. 

- Жәрдемақы жайын жан-жақты түсіндіре кет-
сеңіз. . .

- Баланың өмірге келуі отбасы өміріндегі сүйін-
ші сұрарлық ең зор қуаныш десек қателеспеспіз. 
Көптеген жас ата-аналар үшін ұзақ күткен пер-
зентінің дүние есігін ашуына байланысты төленетін         
жәрдемақы едәуір қаржылық қолдау екені де рас.  

Қазақстанда бюджет қаражатынан әрбір сәбидің 
дүниеге келуіне байланысты жәрдемақы төленеді. 
Оның мөлшері туған баланың кезектілігіне қатыс- 
ты реттеледі. Егер бірінші, екінші немесе үшінші 
бала болса, онда 2018 жылы отбасына 91 390 тең-
ге төленеді (38 айлық есептік көрсеткіш, АЕК). Егер 
төртінші немесе одан кейінгі бала туған жағдайда, 
отбасы 151 515 теңге алады (63 АЕК). Ал бірден екі 
немесе одан көп бала дүниеге келген кезде жәрде-
мақы әр бала үшін жеке төленеді. 2018 жылы 1 АЕК 
сомасы 2 405 теңгені құрайтынын білесіздер. 

Болашақ ана жұмыс істеген жағдайда бала бір жасқа 
толғанға дейін отбасы МӘСҚ-тан бала күтіміне ай 
сайын әлеуметтік төлем алады. Ал жұмыс істемеген 
болса, бұл төлем мемлекеттік бюджеттен беріледі. 

Жұмыс істейтін нәзік жандар үшін сәбиі 1 жасқа 
толғанға дейінгі бала күтіміне байланысты МӘСҚ-
тан төленетін әлеуметтік төлемнің мөлшері бала 
туғанға дейін соңғы екі жылдағы орташа айлық та-
быстың 40%-ын құрайды. 

2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2018 жылдың 
30 маусымына дейін МӘСҚ-тан 1 жасқа толғанға 
дейінгі бала күтіміне байланысты 2 млн жуық адам 
жалпы сомасы 466 млрд теңгеге жуық әлеуметтік 
төлем алды. 

- Жасыратыны жоқ, әр адам бейнетінің зейнетін 
көргісі келетіні, яғни қарттық шағының алаңсыз 
болғанын қалайтыны даусыз. Бүгінгі таңда заң 
жүзінде де зейнетақы көлемінің жұмыс өтіліне 
байланысты айқындалатыны бекітілді. Балаға қа-
раймын деп жұмыстан қол үзетін аналар не істей-
ді? 

- Рас, жаңа туған нәресте көп күш-жігер мен 
қамқорлықты қажет етеді, бала күтімі кезінде ана 
жұмыс істемейді. Сондықтан жинақтаушы зейне-
тақы жүйесінде қатысу кезеңінде үзілістердің бол-
мауы үшін, әйелдердің зейнетақы есебіне бала 1 
жасқа толғанға дейінгі әлеуметтік төлемінен ай 
сайын 10% мөлшерінде міндетті зейнетақы жарна-
лары аударылады. Әйелдердің зейнетақы жинақта-
ры көлемін арттыру мақсатында Қазақстанда 2014 

16

Жүктілігіне және босануына байланысты 
әлеуметтік төлем (ӘТжб) мөлшерін анықтау 

ӘТжб = ОАТ * ЕЖК

жүктілігіне және босануына байланысты соңғы 12 айдағы 
орташа айлық табыс (осы кезеңде әлеуметтік аударымдарда 
үзілістердің болу-болмауына қарамастан);

еңбекке жарамсыздық күндері санының коэффициенті жүктілігіне 
және босануына байланысты берілген еңбек парақшасындағы күн-
дер санын 30-ға бөлу арқылы анықталады. Мысалы 126/30 = 4,2

ЕЖК -

ОАТ -

ӘЛЕУМЕТ
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жылдан бастап қосымша міндетті зейнетақы жар-
наларының мөлшерін субсидиялау енгізілді. Сөйтіп,  
бала 1 жасқа толғанға дейінгі демалыста болған 
уақытта әйелдердің жинақтаушы зейнетақы шоты-
на бюджет есебінен қосымша міндетті зейнетақы 
жарналары аударылады. 

Бала туғанға дейін жұмыс істемеген әйелдерге 
жәрдемақы мемлекеттік бюджет тарапынын төле-
неді. Мемлекеттік бюджеттен төленетін 1 жасқа 
толғанға дейінгі бала күтіміне байланысты ай сай-
ынғы жәрдемақының мөлшері тұрақты,  туған бала-
ның кезектілігіне байланысты болады және 2018 
жылы: 
бірінші балаға - 13 853  теңге (5,76 АЕК);
екінші балаға - 16 379 теңге (6,81 АЕК);
үшінші балаға - 18 880  теңге (7,85 АЕК);
төртінші және одан көп балаға - 21 405 теңгені 
(8,90 АЕК) құрайды.

- Сізден естіген мағлұматтар оқырмандарымызға 
пайдалы болады деп ойлаймыз. Сөз соңын әлеу-
меттік төлемдерге қол жеткізу үшін қайда баруға 
болатынымен қайырсаңыз.. .

- Әлеуметтік төлемдерді алу үшін тұрғылықты 
жеріндегі  Халыққа қызмет көрсету орталығына 
жүгіну қажет. Ал, егер, өтініш берушіде электронды 
қолтаңба болған жағдайда, бала 1 жасқа толғанға 

дейінгі әлеуметтік төлемді үйден шықпай-ақ e.gov 
электрондық үкімет порталында ресімдеуге болады. 

Жалпы, бала-шағалы шаңырақтарды мемлекеттік 
қорғау бірқатар әлеуметтік-экономикалық және 
басқа да қолдау тетіктері арқылы кешенді түрде 
жүзеге асырылады. 

Жұмыс істейтін әйелдерге еңбек заңнамасы бой-
ынша құқықтар мен кепілдіктер қарастырылған. 
Бала үш жасқа толғанға дейін жұмыс орнынан 
еңбекақысы сақталмайтын демалыс беріледі. Осы 
демалыс уақыты кезінде жұмыс орны (лауазымы) 
сақталады. 

Әлеуметтік төлемдерден басқа, көпбалалы ана-
ларға, «Батыр ана» атанған,  «Алтын алқа», «Күмiс 
алқа» төсбелгілермен марапатталған аналарға са-
лық жеңілдіктері қарастырылған. Жергілікті атқа-
рушы органдар да атаулы әлеуметтік көмек арқылы 
көпбалалы отбасыларға қолдау көрсетеді. 

Осы шараларды жүзеге асыру отбасын сақтау мен 
қолдауға бағытталған. Өйткені әрбір отбасы мем-
лекеттің негізі болып есептеледі. 

- Уақыт тауып сұхбат бергеніңізге рахмет! Игілік-
ті істерге арқау болған Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қорының ұжымына табысты белестер 
тілейміз!

Бала 1 жасқа толғанға дейінгі оның күтіміне байланысты 
әлеуметтік төлем (ӘТбк)

ӘТбк = ОАТ-тан 40% 

бала туғанға дейінгі соңғы 24 айдағы орташа айлық та-
быс (осы кезеңде әлеуметтік аударымдарда үзілістердің
 болу-болмауына қарамастан)

ОАТ -

ӘЛЕУМЕТ

Тәңірберген АРҒЫН
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Исатай ауданының жұртшылығы 
қатысты. 

150 орындық асхананың ашылу 
салтанатында сөз алған ҚМГ 
Басқарма төрағасының орынбаса-
ры Құрманғазы Есқазиев Ембі кен 
алаңдарының барлығы да әле-
уметтік нысандармен толықтай 

қамтылғанын, қазіргі таңда 
жаңғырту жұмыстарының қолға 
алынғанын атап өт ті.

«Бүгін «Ембімұнайгаз» АҚ өте 
көне кен орындарын игеріп жа-
тыр. Соған қарамастан әлеумет-
тік жағдайды жақсартып, жұмыс-
шыларға көп көңіл бөліп отыр. 

«Ембімұнайгаз» АҚ (ЕМГ) мұрын-
дық болуымен «Жайықмұнайгаз» 
мұнай-газ өндірістік басқармасы 
(МГӨБ) аумағында кең көлем-
де тойланған атаулы мейрамға 
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ (ҚМГ) 
Басқарма төрағасының орынбаса-
ры Құрманғазы Есқазиев, ардагер 
мұнайшылар, ЕМГ басшылығы мен 

Жаңа нысандардың тұсаукесері. Еңбек озаттары марапатталған сал-
танатты рәсім. Көрермендердің делебесін қоздырған дүбірлі айтыс, 
отшашуға ұласқан мәдени шаралар. Бұның бәрі С.Балғымбаев кен 
алаңының 50 жылдығына байланысты өткен мереке көріністері.

ЖЕТІСТІКТЕРГЕ ТОЛЫ 
ЖАРТЫҒАСЫРЛЫҚ БЕЛЕС

МЕРЕЙЛІ СӘТ
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нистрлігінің «Мұнай-газ кешенін 
дамытуға қосқан үлесі үшін» 
медалімен, «Самұрық-Қазына» 
ҰАҚ» АҚ Құрмет грамотасымен, 
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ естелік 
белгісімен және Құрмет грамота-
сымен, «Ембімұнайгаз» АҚ Құрмет 
грамотасымен, Алғыс хатымен 
және Исатай ауданы әкімдігінің 
Алғыс хатымен марапатталды.

Салтанатты шара кезінде күр-
делі жөндеуден өткен «Жай-
ықмұнайгаз» МГӨБ бас кеңсесі 

тапсырылып,  Исатай аудандық 
«Жалын» мәдениет үйінде  өткен 
ақындар айтысына республика-
лық деңгейде кең танылып жүр-
ген ақындар қатысты. Орталық 
стадионда өткен Гала-концертте 
Н.Жантөрин атындағы облыстық 
филармонияның өнерпаздары 
мен қазақ эстрадасының өнер-
лі жұбы Қыдырәлі Болманов пен 
Қарақат Әбілдина аудан жұрт-
шылығы мен қонақтар алдында 
өнер көрсетті. 

Компанияның басты құндылығы 
- Сіздер, мұнайшылар! Әлеуметтік 
нысандарды жақсарту жұмыстары 
жалғасады. Уақыт бір орында тұр-
майды. Болашақта бұдан да жақ-
сы жетістіктеріміз көп болсын», 
- деді Құрманғазы Орынғазыұлы 
өзінің құт тықтау сөзінде. 
 
С.Балғымбаев кен орнының орта-
лық алаңында өткен марапаттау 
рәсімінде Ембі өндірісінің қалып-
тасып, дамуына зор үлес қосқан 
бір топ маман ҚР Энергетика ми- Айгүл ЕРТІЛЕУОВА
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«Мне всегда казалось, что вый-
ти замуж за одноклассника или 
одногруппника – точно не моя 
история. А за коллегу тем более. 
Странно видеть одного и того же 
человека и дома, и на работе – 
считай, постоянно. Но правильно 
люди говорят: «Никогда не го-
вори никогда». Все происходит 
совсем наоборот. Так случилось 
и со мной. Я полюбила человека, 
который долгое время работал 
со мной в одной компании», – 
делится Жулдызай.

Ни Данияр, ни Жулдызай снача-
ла не рассматривали друг друга 
как будущих «единственных» и 
поддерживали лишь деловые 
отношения. Целых три года! Но 
на четвертый, когда в коллекти-
ве сплотилась одна узкая ком-
пания коллег-друзей, они стали 
видеться чаще, и уже не только 
в офисе.

«У нас довольно молодой кол-
лектив и корпоративная куль-
тура очень семейная. С частью 

коллег мы часто выходили вмес-
те гулять, в кино, ужинали. А так 
как с Данияром мы жили по со-
седству, он часто подвозил меня 
домой, забирал утром на работу. 
Мы разговаривали, открывали 
друг в друге что-то новое, что 
невозможно разглядеть в рабо-
чей суете. Так все и началось», 
–  пояснила собеседница.

Пара сохраняла отношения в 
секрете. Не знали даже самые 
близкие друзья по работе. 

НАШИ ЛЮДИ

Иногда дружба перетекает в любовь. Так случилось у Данияра Абылкасова и Жул-
дызай Нурланкызы, сотрудников Корпоративного университета «Самрук-Қазына» 
(КУСК). История молодых людей, а также мнение психолога о том, как создание 
семейной пары влияет на коллектив, – в материале SK News. 

LOVESTORY НА РАБОТЕ:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
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«Мы старались не подавать виду. 
Для большинства новость стала 
полной неожиданностью. Наша 
начальница звонила по теле-
фону и говорила так: «У меня 
три хорошие новости. Первая – 
Жулдызай выходит замуж. Вто-
рая – Данияр женится. И третья 
новость – это одна свадьба!» – 
рассказывает девушка.

Пара обручилась в октябре 2017 
года. Несмотря на предубежде-
ние, которое было и у нее самой, 
Жулдызай считает, что в браке с 
коллегой есть множество плю-
сов. 

«Я вышла за человека, которого 
знаю. На работе разное случает-
ся, но я уже убедилась, что Дани-
яр – человек, на которого можно 
положиться, он честный и совсем 
бесхитростный. Возможно, если 
бы я не работала с ним, я бы ни-
когда так быстро – всего через 
полгода – не решилась бы на 
свадьбу. С другой стороны, наши 
функции очень похожи, поэтому, 
когда у меня слишком много дел 
в офисе, он приезжает и помо-
гает мне. Либо, наоборот, я беру 
часть его заданий и делаю дома», 
– рассказывает Жулдызай.

Данияр рассказал, как он сделал 
любимой предложение руки и 
сердца.

«Мне не хотелось делать как все 
– звать большое количество лю-
дей, устраивать флешмоб. Я ду-
маю, это очень личный момент. 
Поэтому я решил сделать пред-
ложение на колесе обозрения, 
на самом пике, где в кабинке 
будем только мы вдвоем. Вни-
зу нас ждал мой друг с цветами. 
Конечно, она удивилась и даже 
заплакала, такое бывает – слезы 
счастья.

Я люблю в ней то, как она от-
носится к моим родителям, ее 
мировоззрение, вниматель-
ность и , конечно, красоту. Но 
самое главное, она близкий 
мне по духу человек», – делит-
ся новоиспеченный муж.

Признался супруг и в том, что 
немаловажным является тот 
факт, что Жулдызай – прекрас-
ный кулинар. Как отметила де-
вушка, Данияр любит «все из 
фарша»: манты, котлеты, тефте-
ли и мясную пиццу. 

О том, как создание семейной 

пары влияет на взаимоотноше-
ния внутри коллектива, расска-
зал известный казахстанский 
эксперт, долгое время возглав-
лявший Ассоциацию психологов 
Казахстана, Владимир Стеблянко.

«У любого процесса всегда есть 
положительные и отрицательные 
стороны. Если появилась семья, 
это всегда хорошо. В компании 
укрепляются семейные ценнос- 
ти, к тому же влюбленные люди, 
как правило, эмоционально бо-
лее заряжены и распространяют 
свой позитив и на других коллег. 
С другой стороны, если взаимоот-
ношения в паре станут ухудшать-
ся, то это тоже может сказаться 
на коллективе. Могут пойти слу-
хи, возможны неприятные сцены 
на работе. 

Однако нужно понимать, что в 
современном мире появление 
пар на работе – явление нор-
мальное и даже естественное. 
Сейчас у молодых людей мало 
времени на досуг, большую часть 
дня они проводят в офисах или 
на производстве. Где еще им 
встречаться? К этому следует от-
носиться с пониманием», – отме-
чает Стеблянко.

Анель АБУЛХАИРОВА
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