
     SK NEWS



SK NEWS     

Аффинажный завод «Тау-Кен Алтын»



     SK NEWS

Қор жаңалықтары

Возобновляемые источники энергии.  
За ними ли будущее?
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Атам үшін алтынға ұмтылатын боламын

18 тонн мусора и мегатонна веселья. 
Как прошел экоквест от Jas Samuryq

Челлендж спас 30 деревьев. 
В АлЭС собрали три тонны макулатуры 

Шойынжолда шыңдалады жас маман

Я был «движняковым» студентом
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Болашақтың қуат көзі неде?
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ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕРДІ 
ШЕШУГЕ КӨМЕКТЕСЕДІ

ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУДЕН ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ҚОРЫНА ТАБЫС ТҮСТІ

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ мен 
Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі ын-
тымақтастық туралы меморандумға 
қол қойды. Тараптар 9 бағытта бірлес- 
кен жобаларды жүзеге асыру жайын 
талқылады деп хабарлайды Қордың 
баспасөз қызметі.

«Самұрық-Қазына» қоры Үкімет 
бекіткен ауқымды жекешелендіру 
бағдарламасын жүзеге асырып жа-
тыр. «Yellow Pages» қағидаларына 
сәйкес, 89 кәсіпорын бәсекелестік 
ортаға берілді және одан 192 мил-
лиард теңге көлемінде табыс түсті. 

Қор жаңалықтары
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Бұл жерде елорданы газбен қамту, электрон-
ды сауда, Smart city, сатып алу, әлеуметтік қыз- 
меттер, импорт алмастыруды дамыту, пошта 
желісін дамыту, жастарды қолдау, HR саласын 
дамыту сияқты мәселелер қамтылуда.

Мәселен «Ақылды қала (Smart city)» бағдарла-
масы аясында 2019-2020 жылдары «Самұрық-Қа-
зына» АҚ елорда үйлерінің 3000 кіреберісіне 
6000 бейнебақылау камерасын орнатады.

Сонымен қатар, Нұр-Сұлтан қаласын газбен 
қамтуда «Сарыарқа» газ құбырының құрылы-
сын «Самұрық-Қазына» АҚ қаржыландырып 
келеді. Қазақстанның астанасын, елдің орта-

Бұл туралы Қордың Басқарма төрағасы 
Ахметжан Есімов мәлімдеді.

Қор басшысы жекешелендірудің міндеті 
Қазақстан Республикасының Ұлттық ко-
рын толықтыру, корпоративтік басқару-
дың алдыңғы қатарлы тәжірибесін енгі-
зу, сондай-ақ ашықтық пен есеп берудің 

лық және солтүстік аймақтарын қамтасамыз 
ететін газ құбыры жақын арада қала иелегіне 
беріледі.

«10 қазанда «Сарырқа» газ құбырының құрылы-
сы аяқталады. Қала үшін барлық жұмысты да-
йындау оңай емес екенін білемін. Бұл өте   
маңызды мәселе, сондықтан қазір тығыз және 
өзара әрекеттесе жұмыс істеу қажет», - деді 
Қордың Басқарма төрағасы Ахметжан Есімов.

Қор, сондай-ақ, Нұр-Сұлтан қаласында жеңіл 
атлетикалық спорт кешені және Қазақ драма 
театры сияқты әлеуметтік нысандарды салуға  
жалпы 58 млрд теңге бөліп отыр.

әлемдік стандарттарын қамтамасыз ету екендігін 
атап өтті.

Ахметжан Есімов өз сөзінде 2018 жылдың қараша 
айында IPO аясында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
уран компаниясының 15% акциясын орналасты-
рылу сәтті өткенін келтірді. Инвесторлардың бірі 
болған Ұлттық банк Бірыңғай жинақтаушы зейне-
тақы қорының қоржынына Компанияның 150 млн 
доллар сомаға бағалы қағаздарын сатып алды. 
Бүгінгі таңда осы мәміле аясында БЖЗҚ табысы 21 
млрд теңгені межелеген.

«Энергетика, телекоммуникация және ин-
фрақұрылым саласындағы Қордың ұлттық сегіз 
компаниясын IPO-ға шығару жоспарланып отыр. 
Зейнетақы қорының табысы 21 миллиард теңгені, 
ал Ұлттық қорға түсетін түсім 168 миллиард теңгені 
құрады »,- деді А.Есімов.4



     SK NEWS

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ.  
ЗА НИМИ ЛИ БУДУЩЕЕ?

ВИЭ

25 сентября в Нур-Султане прошел III Саммит по возобновляемым источ-
никам энергии. В столицу приехали более 300 делегатов из 20 стран мира. 
О чем они говорили? Подробности – в материале корреспондента SK News. 

«ЗЕЛЕНЫЙ» МЕНТАЛИТЕТ 

Открыл мероприятие испол-
нительный директор Фонда 
Первого Президента Рес-
публики Казахстан – Елбасы 
Асет Исекешев. Выступаю-
щий отметил, что развитие 
«зеленой» экономики стало 
одним из главных мировых 
трендов. Подхватил его и Ка-
захстан. 

«В понимании людей «зеле-
ная» экономика –  это сол-
нечные и ветровые станции. 

На самом деле – это  другая 
ступень развития, иной об-
раз жизни: экологический 
транспорт, правильное и эко-
номное использование воды, 
тепла и электроэнергии,
внедрение новых подходов 
в строительстве, рациональ-
ное отношение к сбору и ути-
лизации мусора и так далее», 
– пояснил Асет Исекешев.

Чтобы массово прийти к это-
му, нужно сформировать  
культуру «зеленого» мента-
литета: люди должны нау-

читься бережно относиться 
к природе и ее ресурсам. 

ВИЭ – ПОДАРОК НАШИХ 
ПРЕДКОВ? 

Арман Кашкинбеков, гене-
ральный директор Ассо-
циации возобновляемой 
энергетики Казахстана, 
посвятил свое выступле-
ние развитию ВИЭ в Казах-
стане: в частности, назвал 
несколько причин, почему 
важно поддерживать это 
направление. 
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«Во-первых, это подарок на-
ших предков. Казахстан – де-
вятая страна в мире по тер-
ритории, с неисчерпаемым 
потенциалом солнечной, вет-
ровой, гидро- и биоэнергии. 
Буквально за 10 лет мы про-
бежали путь, который Европа 
и другие страны шли десяти-
летиями, и уже перешли к 
аукционам, которые показы-
вают по итогам прошлого и 
текущего года всю свою при-
влекательность, правиль-
ность и эффективность», 
– отметил Арман Кашкинбе-
ков.
 
Вторая причина, по мнению 
спикера, – удешевление ка-
питальных затрат на строи-
тельство объектов ВИЭ. 

«Солнечная электростан-
ция в Жамбылской области 
на 100 МВт, построенная не-
сколько лет назад, обошлась 
в 200 млн долларов, их вы-

делил Европейский банк ре-
конструкции и развития. А 
на аналогичный объект в Ал-
матинской области, который 
был введен в эксплуатацию 
две недели назад, потре-
бовалось уже 70 млн долла-
ров», – пояснил спикер.

Он напомнил, что доля ВИЭ 
в Казахстане составляет 
1,3-1,4%. Остальная часть – 
источники традиционный ге-
нерации. 

«При этом 45% существую-
щих в Казахстане угольных 
станций изношены. Они по-
строены в 50-70 годах про-
шлого века и достались нам 
«в наследство» от Советского 
Союза. Их нужно обновлять, 
вводить новые заводы и 
фабрики. Мы, конечно, мо-
жем закрывать на это глаза, 
но тогда мы не увидим доро-
гу вперед», – заключил Ар-
ман Кашкинбеков.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ЛИКВИДИ-
РОВАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Президент казахстанско-
го общества нефтянников-
геологов Балтабек Куандыков 
призвал гостей и участников 
саммита полностью не отка-
зываться от традиционных 
источников энергии. По его 
мнению, нефтегазовая от-
расль – это не только полез-
ные ископаемые, но и гарант 
экономической безопасности 
республики.  

Выход из ситуации – созда-
ние синенергии. 

«Мы говорим про использо-
вание термобарических усло-
вий подземной гидросферы 
глубоких пластов остаточных 
бассейнов. В Казахстане про-
бурено много глубоких сква-
жин, они ликвидированы, но 
температура в них достигает 
100-150 градусов тепла», –  
сказал Балтабек Куандыков.
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Он убежден, что использова-
ние геотермальной энергии 
на месторождениях позволит 
либо сократить добычу газа, 
либо направить его в  нефте-
химию, что также даст стране 
дополнительный доход. 

НЕФТЬ И ГАЗ. НЕЗАМЕНИМЫЕ?

Главный аналитик КФ «Фонд 
содействия развитию иссле-
дований в сфере искусствен-
ного интеллекта» Булат Ка-
нимов заявил в этот день, что 
возообновляемые источники 
энергии никогда не смогут 
стать полной альтернативой 
углеродам. 

В качестве аргумента он при-
вел следующую статистику: 
ежедневно для удовлетворе-
ния потребностей человеку 
необходимо 6-6,5 кВт энер-
гии, к 2100 году эта цифра 
увеличится в четыре раза. И 
компенсировать эти запросы 
будет непросто, убежден Бу-
лат Канимов. 

«Равноценной замены угле-
водородам не видно, и вряд 
ли все эти способы дадут 
результат. Например, чтобы 
обеспечить людей солнечной 
энергией, потребуется 10 млн 
квадратных километров и 150 
млн тонн батарей, причем 
ежегодно необходимо будет 
менять примерно 15 млн тонн 
аккумуляторов. Лития столь-
ко на Земле нет и не произ-
водится», – пояснил ученый. 

Кроме того, он поставил под 
сомнение устоявшееся мнение, 
что в глобальном потеплении 
виноват углекислый газ. Ис-
тинная тому причина, по сло-
вам спикера, – непрозрачная 
атмосфера. 

«Грубо говоря, мы находимся 
внутри термоса. И чем боль-
ше тепла мы вырабатываем, 
тем больший ущерб получает 
природа. По нашим оценкам, к 
2050 году температурная ано-
малия достигнет 2,1-2,3 градуса, 
а к 2100 году – 5,6-5,8 градуса. 
Чтобы привести тепловой ба-
ланс к нулю, необходимо часть 
энергии Солнца перекрыть 
спутниками: они уменьшат по-
ступление тепла от небесного 
светила на тот объем энергии, 
который мы вырабатываем и 
потребляем», – считает экс-
перт.

Запуск около 700 объектов 
необходимо произвести после-
довательно с 2030-го по 2100 
год. 

МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ

Председатель Международно-
го комитета по присуждению 
премии «Глобальная энергия» 
Рае Квонг Чунг отметил, что у 
цивилазации нет времени мед-
лить, нужно действовать сейчас.

«В Корее немного земли, по- 
этому цены на ВИЭ составля-
ют 15-18 центов на киловатт. 
В Казахстане территория поз- 

воляет генерировать и ре-
ализовывать большие про-
екты. Тогда стоимость ВИЭ 
будет меньше 10 центов на 
киловатт. И если Корея будет 
импортировать ВИЭ из Ка-
захстана, то вы сможете за-
рабатывать на этом деньги», 
– сказал Рае Квонг Чунг. 

Он порекомендовал вос-
пользоваться ситуацией и 
призвал мир начать сорти-
ровать мусор, который тоже 
может стать энергией: 4 тон-
ны отходов равняются двум 
тоннам нефти. 

К ЧЕМУ ПРИШЛИ?

Мысли в этот день звучали 
разные. Главное, что многие 
из них получили продолже-
ние. 

По итогам саммита была 
принята резолюция, которая 
отражает стратегические на-
правления развития отрасли 
ВИЭ в Казахстане. В рамках 
этого  документа представ-
лены озвученные на саммите 
предложения, идеи и реко-
мендации по дальнейшему 
устойчивому развитию рын-
ка возобновляемой энерге-
тики и «зеленой» экономики 
в целом. 

Ключевой инициативой ре-
золюции стало предложение 
по разработке специальной 
национальной программы 
развития «зеленой» эконо-
мики на пятилетний период. 
Соответствующий проект бу-
дет внесен на рассмотрение 
уполномоченных государ-
ственных органов РК. 

Евгения СЕМАШКИНА
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«Қазақтелеком» компаниясында еңбек ететін Сеулсейіт Айханов Қазақстанның ең-
бек сіңірген бапкері, еркін күрестен халықаралық дәрежедегі спорт шебері, атақты 
палуан Әбілсейіт Айхановтан тікелей тараған ұрпақ өкілі. Қазақ күресінің қара нары 
1988 жылы туған немересінің атын сол кезде өтіп жатқан Сеул Олимпиадасының құр-
метіне қойыпты.

ГРЭППЛИНГТЕН ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ҚОЛА ЖҮЛДЕГЕРІ: 
АТАМ ҮШІН АЛТЫНҒА 
ҰМТЫЛАТЫН БОЛАМЫН

Кейіпкеріміз таяуда Нұрсұл-
тан қаласында күрес түр-
лерінен өткен әлем чемпио-
натында грэпплингтен қола 
жүлдеге ие болды. Сеулсейіт 
дүбірлі додаға Ташкент қа-
ласында осы грэпплингтен 
Азия чемпионатында жеңіске 
жеткен соң, үзіліссіз талмай 
тер төгіп дайындалыпты. Ал 
спортшыға өзінің төл жұмыс 
орны «Қазақтелеком» ком-
паниясы жауапты шараға 
алаңсыз әзірлік үшін барлық 
жағдайды қамтамасыз еткен. 

Елордадағы ерекше ерік-жі-
гер мен қажырлы күш-қайрат 
таразыға салынған, жеңіске 
жету оңайға соқпаған жарыс- 
тан соң спортшыға хабарла-
сып, қал-жағдайын сұрадық.

Білетіндер атаңыздың өте 
намысқой, мінез-құлқы ерек-
ше тұлға болғанын айтады. 
Тіпті 2011 жылы 70-тен асса 
да «шетелдік спортшылар-
ды жалдау азаймаса, Лондон 

Олимпиадасына барамын» 
деп ширығыпты. Ол кісі Сізге 
қандай тәрбие берді?

Иә, рухы пейіште шалқығыр 
жарықтық атам мені қатты 
жақсы көретін. Үлкен немересі 
ретінде 16 жастан өзі еркін 
күреске жаттықтырып, тәрби-
еммен айналысты. Жалқау- 
лығым ұстаса, намысымды 
жанып, сәл жақсылық көрсе 
арқамнан қағатын. Содан он 
жыл бойы биік асуларға дай-
ындады. Нәтижесінде спорт 
шеберлігін қорғадым. Сан- 
алуан сайыстарда жүлдеге 
ие болдым. Есімімді де ар-
найы спорт әлеміндегі басты 
оқиғаға орайлас таңдады. 

Түсінгенім, астанадағы әлем 
біріншілігінде тек алтын жүл-
дені көздеген сияқтысыз. 
Бірақ қола да аз жетістік емес 
қой?

Расы керек, атам бұл дүни-
еден бақиға аттанғаннан 
кейін спорттан қол үздім. 
Грэпплингке бір жыл бұрын 
ғана бет бұрып, кешегі до-
даға әзірлікке кірістім. Жаз 
айларында Мәскеуге сапар 
шегіп, онда джиу-джитсуден 
үшінші орын еншіледім. Қы-
ркүйек айы табалдырықтан 
аттай салысымен Ташкентте 
болып, Азия чемпионатын 
ұттым. Осындай жемісті бе-
лестердің қорытындысында 

Сұхбат
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Нұр-Сұлтандағы әлем чемпио-
натына жол ашылды. Дегенмен 
салмақты көп азайтып, қажыға-
ным, қысқа уақытта қайта қа-
лыпқа келіп үлгермегенім сыр 
берді ме, ширек сындағы кез-
десуде ұстанған тактикасы да, 
айла-тәсілі де ыңғайсыз ита-
лияндық қарсыластан жеңіліс 
таптым. Қорғанысымдағы әлсіз 
тұстарымды әбден зерттепті. 
Оның үстіне, әдетте грэпплинг 
сайыстарында кез-келген ниет 
танытушы өз салмағы мен жа-
сына қарай қатыса беретін бол-
са, бұл чемпионатта әр елден 
қатаң іріктелген сайдың тасын-
дай 1 спортшыдан ғана бақ сы-
нады.

Жарыстағы соңғы мүмкіндік 
- келесі күндегі үшінші орын 
үшін жекпе-жек нағыз жан 
алысып, жан беріскен қызу ай-
қасқа ұласты. Менен 8 жас кіші 
украиналық спортшы өжет, 
өршіл оғлан екен, түбіне де-
йін тіресті. Бірақ тәуекелге бел 
буып, толассыз шабуылдаған-
ның арқасында 8:4 есебімен 
басым түстім. Жеңісімді атама 
арнағым келеді, бірақ мен үшін 
бейнесі мәңгі үлгі, ауыр және 
жартылай ауыр салмақтағы Қа-
зақстанның 11 дүркін чемпионы 
атанған асыл жанға қоланы қо-
рашсынып тұрмын. Алда, Алла 
қаласа, қол жеткізетін алтын 
жүлде міндетті түрде осы мақ-
саттың орындалуына арқау бо-
лады деп үміттенемін.

Биіктерге өрлеуде отбасы қол-
дауы, ошақ қасы жылуы қан-
шалықты әсер етеді? Әріптес- 
теріңіз жұмыстан тыс сүйікті 
ісіңізге, ермегіңізге қалай қа-
райды?

Жасыратыны жоқ, 18 жасымда  
үйлендім, қазір 3 балам өсіп 
келеді. Үлкенім 7-сыныпта оқи-
ды. Отбасымыз түгел спортқа 

құмар. Қайта бабыма келіп, 
жоғары жетістіктерге қол жет-
кізе бастағаныма барлығы мәз 
болып, сенімді жанкүйерлерім 
қатарына қосылды. Туғандары-
ма, өзге де жанашыр қауымға 
алғысым шексіз.  

Бір уақытта, жоғарыда әңгіме-
легенімдей күресті тастап, биз-
неске ден қойдым. Міне жарты 
жылдан асты «Қазақтелеком» 
компаниясының қабырғасын-
да өзімді байқап көруге бел бу-
дым. Мұндағы орта, басшылық 
саясаты, ұжымдас жандардың 
үнемі жадыраңқы көңіл-күй-
де жүруі ұнайды. Таңертең жұ-
мысқа келгенге дейін және 
кешке қайтқанда жаттығуда бой 
жазып, тер төгемін. Сондықтан 
күндіз өнімді еңбек етуіме адал 
серігім - спорт еш кедергі жаса-
майды. 

Рахмет, жеңісті күндеріңіз көп 
болсын!

Алдаберген КЕМПІРБАЙ
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эко-квест

ТОНН МУСОРА 
И МЕГАТОННА ВЕСЕЛЬЯ. 
КАК ПРОШЕЛ
ОТ JAS SAMURYQ

18
#JasSamuryq
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21 сентября в рамках проекта Jas Samuryq прошел 
экоквест с участием сотрудников группы компаний 
«Самрук-Қазына». Организаторы мероприятия – пред-
ставители Центра социального взаимодействия и ком-
муникаций – решили отойти от привычного формата 
субботников. Что из этого получилось?
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Необычный субботник собрал более 220 
человек. В числе неравнодушных к эколо-
гическому состоянию столицы были пред-
ставители KEGOC, «КОРЭМ», «Казпочты», 
«Казахтелеком», «Самрук-Казына Кон-
тракт», «Тау-Кен Самрук», «КазМунайГаз», 
КТЖ, Корпоративного университета «Сам-
рук-Қазына» и других компаний фонда. 

Прежде чем начать экоквест, организато-
ры разделили участников на десять ко-
манд, каждая из которых должна была 
придумать себе название. В итоге на дис-
танцию вышли: Black Star, «Апельсины», 
«Миньоны», «Цвет настроения синий», 
«Фламинго», «Красные дьяволы», «Демо-
ны», Star kids, «Розовая пантера» и Green 
team. 

Почему на дистанцию? Дело в том, что эко-
квест был соревновательным: командам 
необходимо было собрать и отсортировать 
больше мусора, чем их соперники.

«Формат очень интересный. В нашей ко-
манде «Цвет настроения синий» не толь-
ко мои коллеги, но и сотрудники других 
компаний фонда: есть возможность по-
знакомиться, пообщаться. Желаю нам уда-
чи!» – поделилась впечатлениями Айнура 
Бердалиева, менеджер по коммуникациям 
Samruq-Kazyna Trust. 

На уборку одной локации было предус-
мотрено шесть минут. По истечении вре-
мени участники двигались к следующей 
точке. За каждые три мешка собранного 
мусора команда получала специальный 
стикер. Его необходимо было прикрепить 
на баннер с небесными телами – своео-
бразными «индикаторами» чистоты.

Лучшей стала та группа, которая быстрее 
всех восстановила облик своей плане-
ты. Но об этом позже. Стоит отметить, что 
в числе обязательных условий были не 
только соблюдение временного лимита и 
четкое разделение мусора на две фрак-
ции, но и чекин.

Достигнув новой точки, команда долж-
на была сделать фото и опубликовать 
его в Instagram c хэштегом #jassamuryq и 
#jasvolunteer. Ребята подошли к этому делу 
очень ответственно, ведь за самые креа-
тивные снимки организаторы пообещали 
призы. Свое слово они сдержали: самые 
изобретательные участники получили 
рюкзаки. 

11
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«Все прошло очень кру-
то, спасибо организаторам! 
Самое классное то, что нас 
здесь так много: я познако-
милась с новыми людьми, 
встретила старых знакомых. 
Мы убрали территорию, по-
могли нашей столице, пла-
нете. Хочется, чтобы к этому 
движению присоединялось 
как можно больше людей», 
– рассказала Еркежан Каби-
рова, HR-специалист АО «НГК 
«Тау-Кен Самрук». 

По итогам двухчасового эко-
квеста в финал прошли три ко-
манды. Определить победителя 
позволил танцевальный баттл. 
Лучшие па, по мнению наблю-
дателей, исполнили представи-
тели Star kids.

Ребята с восторгом восприняли 
новость о своей победе, и тут 
выяснилось, что заветный приз 
они должны найти сами. Чтобы 
поиск не затянулся, организа-
торы дали им небольшую под-
сказку.

Представители команды сразу 
узнали место, ведь в этот день 
вдоль и поперек исходили эту 
территорию, и уже через нес- 
колько минут принесли «клад» 
к сцене. 
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Евгения СЕМАШКИНА

«Очень понравилось меропри-
ятие. Мне кажется, экоквест не 
только замотивировал нас на-
вести порядок, но и сплотил. Я 
прям почувствовала, что груп-
па компаний «Самрук-Қазына» 
– это сила. Такие мероприятия 
очень нужны, они помогают об-
щаться и узнавать друг друга 
лучше вне работы», – сказала 
Алия Абдрахманова, ведущий 
специалист департамента обе-
спечения запасов в KEGOC и 
одна из участниц команды-по-
бедительницы. 

Она отметила, что добиться 
победы им позволили спло-
ченность, умение слушать 
друг друга и четкое распре-
деление ролей. 

Star kids получила в подарок 
фитнес-браслеты. А другие 
команды – заряд хорошего 
настроения. По итогам суб-
ботника сотрудники группы 
компаний «Самрук-Қазына» 
собрали 18 тонн мусора. 
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ЧЕЛЛЕНДЖ СПАС 
3 0  Д Е Р Е В Ь Е В . 
В АЛЭС СОБРАЛИ 
ТРИ ТОННЫ МАКУЛАТУРЫ 

Одна тонна бумажных отхо-
дов заменяет около 4 куби-
ческих метров древесины, 
поэтому использование маку-
латуры позволяет существен-
но экономить древесину и 
уменьшает вырубку лесов. 
Собрав и сдав макулатуру, 
можно сократить площадь 
мусорной свалки. 

«Есть утверждение, что от 60 
до 100 килограммов макула-
туры могут сохранить одно 
дерево. За четыре недели 
работники АлЭС собрали 3 
204 кг ненужной бумаги и тем 
самым спасли примерно 30 
деревьев», – поделилась впе-
чатлениями Елена Сильве-
строва, главный специалист 
службы экологии. 

По мнению работницы, каж-
дый должен осознать свою 
ответственность за будущее 
планеты. Чем больше людей 
задумаются над этим сейчас, 
тем более чистой останется 
земля потомкам. 

«3,2 тонны макулатуры соби-
рали работники многих под-
разделений. Рекордсмена-
ми стали сотрудники ТЭЦ-2, 
сдавшие 1 140 кг бумаги. На 
ТЭЦ-1 собрали 650 кг, на ТЭЦ-3 
– 220 кг, на Капшагайской ГЭС 
– 140 кг, на Каскаде ГЭС – 70 кг, 
в ПРП «Энергоремонт» – 984 
кг», – отметила Зоя Арзюкова, 
начальник службы экологии.

Надо собирать макулатуру 
постоянно, превратить это в 

хорошую привычку, считает 
Салтанат Жанахметова, глав-
ный специалист службы эко-
логии. 

Макулатура – это отслужив-
шие свой срок изделия из 
бумаги и картона, использу-
емые в качестве вторичного 
сырья на бумажных фабри-
ках. Производство бумаги и 
картона из макулатуры тре-
бует на 60% меньше энергии, 
чем их производство из дре-
весины. При этом загрязне-
ние воздуха снижается на 15 
%, а воды – на 60%.

Работники АлЭС внесли свой 
вклад в защиту окружающей 
среды и спасение деревьев 
от вырубки. А вы готовы под-
держать эту акцию? 

Работники АО «Алматинские электрические станции» 
(АлЭС) в течение месяца собирали бумагу и картон.

14
Материал подготовлен 

пресс-службой АлЭС
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Нағыз жас теміржолшы қандай болу керек? Жастар жылы аясында «Қазақстан 
темір жолы» компаниясы ұйымдастырған «Жас үздік маман» байқауында осы 
сауалға жауап ізделді. Байқаудың ақтық сынына бұған дейінгі өңірлік сын-
дардан сүрінбей өткен 15 маман шықты. 

ШОЙЫНЖОЛДА 
ШЫҢДАЛАДЫ 
ЖАС МАМАН

#JasSamuryq

нақты іс жүзінде қабілетін көрсетуге жол-
данды. Жарыс жолында үміткерлердің бірі 
вагон доңғалағын балғамен ұрып, дыбы-
сынан ақауды дәл аңғару шеберлігімен қа-
зылар алқасын таңғалдырса, енді келесі бір 
жас маман әріптестерімен бірлесе электр 
бағандарындағы тоқ кернеуін қауіпсіз түр-
де тексере алатынын көрсетті. Мұнтаздай 
киінген, бойынан бір мін таппайтын жол-

Өз ісінің білгірі саналатын жас теміржолшы-
лар теориялық және тәжірибелік тапсыр-
маларды орындауда биік мәртебеге лай-
ықтығын дәлелдеді.

Жас шойынжол еңбеккерлері, елорда жа-
нындағы Теміржол көлігі персоналын баға-
лау және дамыту орталығында теориялық 
білімін айқындаған соң, арнайы алаңда 
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шалғай станциялар мен телімдерде, зауыт-
тар мен цехтарда халық игілігі үшін тер төгіп 
жатқан қарапайым еңбек адамдары елімізді 
өркендетудегі үлесін, еңбегінің маңызын те-
рең сезінуі тиіс.  

Қазылар алқасының мүшесі, «ҚТЖ-Жүк тасы-
малы» АҚ бас инженері Иван Костыря ҚТЖ 
жастарының әлеуеті жоғары екенін, бастысы 
оларға өз жұмысының ұнайтынын келтірді. 

«Байқауға қатысушылардың белсенділігі жас 
әріптестерімнің асқаралы асуларды еңсеруге 
деген зор құлшынысын, білім-ілімге құштар-
лығын, еңбек өнімділігін жақсартуға ұмтылы-
сын көрсетті. Бәрекелді!» - деп ризалығын 
жеткізді саланың майталман өкілі.  

серіктер болса, жолаушылардың жайлы әрі 
алаңсыз жол жүру жағдайын қамтамасыз 
етудің қыр-сырымен бөлісті.  

Әлбетте, алып жылжымалы құрамдарды тіз-
гіндейтін локомотив машинистеріне жүкте-
летін жауапкершілік жүгі зор. Бұл жерде де 
сайыстың өту сипаты қызық болды. Мәсе-
лен маневрлік тепловоз бен екінші ауыр 
теміржол көлігі тоғысқанда ыдысқа құй-
ылған судың төгілмей тұрып қалуы сынал-
ды. 

Ұлттық компаниядағы өндірістік шару-
ашылық басшылары мен сарапшылар бай-
қауға қатысушылар тарапынан іс-қимыл-
дың атқарылу сапасын, еңбек қауіпсіздігі 
мен оны қорғау ережелерін бұлжытпай 
сақтау деңгейін мұқият қарастырды. 

Ауқымды шарада көзделген мақсат - жұмыс-
шы мамандықтардың беделін көтеру, еңбек 
өнімділігін арттыру және жас жұмысшылар-
ды ынталандыру. Осы жылы байқауға сала-
ның ең беткеұстар деген 5 кәсібінің өкілдері 
– жол жөндеуші монтерлер, жолсеріктер 
мен вагон қараушылар, машинистер және 
түйіспелі желі электрмонтерлері қатысты. 

Атап өтерлік жайт, биылғы тамыз айында 
өткен аймақтық кезеңде 300-ден астам жас 
теміржолшы бәсекелесуге ниет танытып, 
оның тек 46-сы ғана жарыс соқпағында 
қалған.

«Сайыс нәтижесінде барлық өңірдегі негізгі 
теміржол кәсіптерінің әрқайсынан 15 үздік 
маман алға суырылып шықты. Байқаудың 
арқасында баршаңыз үшін керемет мүмкін-
дік туындап, болашаққа жарқын жол ашыл-
ды деп ойлаймын», - деді «ҚТЖ» ҰК» АҚ 
бас инженері Батыр Котырев аламан дода 
жеңімпаздарын құттықтау рәсімінде.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ HR бойынша басқарушы ди-
ректоры Тамила Микулич, жүк және жола-
ушы пойыздары үздіксіз жүйткіп, тіршілік 
тамырын тоқтаусыз бүлкілдеткен даңқты 
теміржол саласы, өзінің әйгілі еңбек әу-
леттерімен мақтанатынына айрықша на-
зар аударды. Сондықтан аталған байқау 
қолға алынған. Осындай қадамдар арқылы 
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ылғандықтан, бойдағы қобалжу мен толқы-
нысты жеңіп, жауабын табу қиын болмады», 
- деді саналы тағдырын қос рельс бойын-
дағы қызу тасымал саласына арнауды ұй-
ғарған Владимир.

Жалпы, Жастар жылы ауқымында, осы 
уақытқа дейін «Самұрық-Қазына» қоры 
компаниялар тобы бойынша жастардың 
әлеуметтік бастамаларын қолдау мен 
шығармашылық және кәсіби әлеуетін да-
мытуға бағытталған 300-ден астам шара 
өткізілді. Ақпарат және қоғамдық даму ми-
нистрлігімен меморандумға қол қойылып, 
ондағы Жастар және отбасы істері комитеті 
төрағасының «ҚазМұнайГаз», «Қазпошта», 
«Қазатомөнеркәсіп» секілді ұлттық компа-
ниялар жастарымен кездесуі ұйымдасты-
рылды. Жастарды еңбекке баулу бойынша 
«Цифрлық жаз», «Жас Өркен» жобалары 
жүргізіліп, Қордың Басқарма төрағасы Ах-
метжан Есімов «Үздік маман» байқауының 
жеңімпаздарын марапаттады. Сенбіліктер 
мен қайырымдылық акциялары, спорттық 
шаралар да «жанам деген жүрекке от беру-
де екені» даусыз.

Сонымен, байқау қорытындысында, «жүз-
ден жүйрік, мыңнан тұлпар» жас теміржол-
шыларға дипломдар мен бағалы сыйлықтар 
тапсырылды. Мысалы 1-орын иелеріне 100 
айлық есептік көрсеткіш, 2-орын үшін 80 
АЕК және 3-орын алғандарға 60 АЕК мөл-
шерінде біржолғы төлем жасауға шешім 
қабылданды. Сондай-ақ жеңімпаздарға та-
рифтік санатты жоғарылатуға артықшылық 
құқығы берілді.

Маңғыш телімі жолаушылар вагонының 
жолсерігі Олжас Дәулетов бірінші орынды 
еншілегеніне қуанышты екенін жасырма-
ды. Мерейі үстем болғандардың қатарына 
енген ол, бәсекелестерінің мықтылығын 
мойындап, тиісті мүмкіндік ұсынған Ұлт-
тық компания басшылығына алғысы шексіз 
екенін айтты.  

Есіл локомотив пайдалану депосының ма-
шинисі Владимир Гейгер теміржолда 13 
жылдан бері еңбек етуде. 

«2014 жылдан бері локомотив жүргізіп ке-
лемін. Мұндай жарысқа алғаш рет қатысып 
отырмын. Сұрақтар жұмыс жөнінде қой-

17
Тәңірберген АРҒЫН



SK NEWS     Наши люди

Я БЫЛ 
«ДВИЖНЯКОВЫМ» 
СТУДЕНТОМ
– ЭНЕРГЕТИК О «ГОЛОСЕ» 
   И МОДЕЛИНГЕ В КИТАЕ

Ох, уже это неудержимое поколение Z! Как они это делают? Наш герой 
Шадияр Балгожин сейчас инженер солнечной электростанции, а в про-
шлом – студент китайского университета, актер массовки популярного 
сериала и участник местного шоу «Голос». А ему всего 23 года. 

СТРАННЫЙ КИТАЙ

«Когда я приехал в Китай, 
я понял, что китайцы су-

масшедшие – в хорошем 
смысле. Чем бы ты ни за-
нимался, всегда найдется 
китаец, который делает 

это лучше тебя. В Казах-
стане я занимался водным 
поло, почти стал кандида-
том в мастера спорта. Но 
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увидев китайскую студен-
ческую команду, сразу со-
образил, что я «мешок», – 
рассказал энергетик. 

Студенты в Поднебесной 
невероятно усидчивые 
и дисциплинированные. 
Еще на школьной скамье 
у детей выявляют склон-
ности. И если мальчишка 
силен в химии, он берет 
факультативы и не отвле-
кается на глубокое изу-
чение других дисциплин. 
Поэтому на выходе из уни-
верситета он уже монстр в 
химии. 

«У них настолько высокая 
конкуренция, что люди 
просто не видят смыс-
ла тратить время на об-
щие знания. В Казахстане 
же, как и на всем постсо-
ветском пространстве, 
школьники изучают все 
и долго не могут опреде-
литься с будущей профес-
сией. Поэтому, к слову, в 
Китае я был самым худ-
шим студентом в группе. 

Хотя нет, был еще парень 
из Туркменистана – он был 
худшим», – смеется наш 
герой.

При этом на родине Ша-
дияр был «твердым» хо-
рошистом и успешно сдал 
ЕНТ. 

СТРАННЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 

«Я разрушил все стерео-
типы о Китае. Наши люди 
думают, что китайцы ма-
ленького роста, неспор-
тивные. А я, кажется, ви-
дел там все возможные 
рекорды Гиннесса. Они со-
вершенно разные. В моем 
университете учился сту-
дент ростом около 190 сан-
тиметров, который прыгал 
через перекладину выше 
своей головы», – расска-
зывает он.

Еще один стереотип – ки-
тайцы не умеют дружить. 
Одногруппники относи-
лись к Шадияру по-дру-
жески, всегда помогали, а 

при необходимости даже 
давали списать. После 
окончания вуза к одному 
из таких он даже ездил на 
свадьбу. 

СТРАННЫЕ ДЕЛА 

«Наше общежитие «тех-
нарей» наполовину де-
лилось с дизайнерами из 
другого университета.  И 
они часто нам находили 
подработки в проектах, в 
которых участвуют сами. К 
примеру, я даже успел по-
работать моделью. В этом 
проекте, правда, нужны 
были люди европейской 
внешности. Но мои друзья 
уговорили меня, а органи-
заторам уже некуда было 
деваться. 

Такая же история повто-
рилась и с довольно по-
пулярным в Китае сериа-
лом «Воробей». Режиссеру 
нужны была массовка, что-
бы сыграть солдат мор-
ского флота Великобри-
тании. Шадияру со своей 
не слишком европейской 
внешностью тоже удалось 
поучаствовать в несколь-
ких эпизодах. Тоже благо-
даря друзьям-авантюри-
стам. 

«Я даже не знал, где сни-
маюсь. Просто мне хоте-
лось подработать и по-
веселиться. В китайской 
индустрии кино крутится 
много денег, поэтому даже 
актеры массовки живут в 
пятизвездочных номерах 
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и получают порядка 20 ты-
сяч тенге в день. 

Авантюризм Шадияра и 
его друзей привел его 
на сцену шоу «Голос». Он 
вместе с приятелями при-
шел на отборочный тур и 
прошел в финал от реги-
она. Он не расстроился, 
интересен был сам опыт. 
Точно с такой же мотива-
цией Шадияр взялся за 
еще одну подработку – 
переводчиком на кибер-
спортивном турнире, где 
он помогал украинской 
команде ориентироваться 
в Китае. 

«Думаю, в этом нет ниче-
го удивительного. Кажет-
ся, так живут все наши 
«движняковые» студенты 
за рубежом. А в Китае – 
особенно. На что только 
блокировки Интернета ни 
толкают и в какие я только 
приключения ни ввязы-
вался», – смеется он.

И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

«Сейчас я работаю ин-
женером в Samruk-Green 
Energy – дочерней компа-
нии «Самрук-Энерго» на 
солнечной электростан-
ции в Капшагае. Выраба-
тываемой ею энергии хва-
тает на 500 многоэтажных 
домов», – рассказывает 
молодой энергетик. 

В Китае Шадияр подраба-
тывал в компании, кото-
рая производит солнеч-
ные панели по технологии 
российского ученого. По 
возвращении на родину 
он сразу начал искать про-
екты в этой сфере. 

«Это очень перспективная 
отрасль. В Китае солнеч-
ных и ветровых станций 
просто море. В Казахста-
не такая территория, что 
можно строить и строить. 
Сейчас более выгодными 

остаются, конечно, тра-
диционные источники 
энергии. Как нам тягать-
ся, например, с разрезом 
«Богатырь» – одним из 
самых крупных угольных 
разрезов в мире? Но ис-
следователи уже находят 
способы, как использо-
вать уголь в других целях, 
и когда-нибудь энергия 
станет совсем другой. Мы 
избавимся от тепловых 
электростанций, и повсю-
ду будет чистая энергия», 
– рассказывает собесед-
ник.  

В Samruk-Green Energy Ша-
дияру нравится: в отличие 
от Китая, где он просто 
смотрел, как производят 
панели, здесь у него есть 
возможность наблюдать 
за всем процессом – от 
выработки энергии, ее 
продажи и доставки до 
потребителя. Ему нравит-
ся «вся эта энергетическая 
кухня». 

Анель АБУЛХАИРОВА
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БОЛАШАҚТЫҢ 
ҚУАТ  КӨЗІ НЕ?

«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ желілеріне 
қосылған станса жақын арада «Жаңартыла-
тын қуат көздерін (ЖҚК) қолдау  жөніндегі 
қаржы-есеп айырысу орталығы» компания-
сына электр энергиясын өндіруді бастамақ.

«Самұрық-Энерго» АҚ Үкіметпен байла-
ныс және коммуникация кеңсесі хабар-
лағандай, жоба Қапшағай қаласында жұ-
мыс істеп тұрған, қуаты 2 МВт күн электр 
стансасы инфрақұрылымының аясында 

Өзекті

Таяуда Алматы облысында күн электр стансасының (КЭС)  құрылысы 
аяқталды. Қуаты 0,4 МВт стансаның құрылысын «Самұрық-Энерго» компа-
ниясы құрамындағы «Samruk-Green Energy» ЖШС іске асырды. 
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ЖАҢАРТЫЛАТЫН ҚУАТ КӨЗІ... МҰНАЙ МА? 

Әдетте тың, қазіргі заманғы қуат көзі деген-
де, көзімізге негізінен мұнай мен көмірді ал-
мастыратын балама дүниелердің елестейтіні 
белгілі. Алайда елордада өткен құрылтайда 
сарапшылар дәстүрлі және жаңартылатын 
қуат түрлері арасында үйлесім табуға бо-
латынын айтып қалды. Мәселен, Қазақстан 
мұнайшы-геологтар қоғамының президенті 
Балтабек Қуандықов,  қалдық бассейндердің 
терең қабаттарының жерасты гидросфера-
сының термобариялық жағдайын пайдала-
нуды ұсынды. Оның пайымдауынша, елімізде 
бұрғыланған көптеген ұңғымада ауа қысымы 
100-1500 градусты құрайды. Дәл осы жоғары 
қысым «жасыл энергетика» ұғымына келуде 
екен.    
 
«Каспий бассейніндегі мұнай мен газ кен 
орындарында біз температура 150-170 градус 
4-5 шақырым тереңдіктегі мұнай кен орын-
дарын қолданамыз. Ескі, бұрғыланған, жой-
ылған ұңғымаларды назарға ала отырып, 
оларды да пайдалана аламыз. Жаңартыла-
тын қуат көздерін көбірек кәдеге жаратсақ, 
мұнай-газ қорын үнемдеп, мұнай-химия сала-
сына басымдық танытуға болар еді». – дейді 
ол осылайша «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ қызметін 
әртараптандыруды нұсқап.  

Тұтастай алғанда сарапшылар пікірі әрқилы. 
Кейбірі балама қуат көздері әдеттегілердің 
орнын ешқашан баса алмайды десе, біреу-
лері көмірден газға көшу, «жасыл энергетика» 
нысандары құрылысының құнын арзанда-
ту арқылы елімізде жаңартылатын қуат көз-
дерінің үлесі 2050 жылға қарай 50 пайызға 
жетеді деген сенімде. Тіпті, қазіргі уақытта 
Еуропада газдың өзін экологияға зиянды са-
нап, жел мен күн тәрізді таза табиғатпен дос 
болуға шақыруда.

жүзеге асырылған. Естеріңізге сала кетей-
ік, еліміздегі күн стансасы ретінде алғашқы 
өндірістік ауқымдағы бұл нысан 2013 жылғы 
желтоқсанда пайдалануға берілген, Еуропада 
жасалған 7995 фотоэлектр модульден тұра-
ды. Станцияның ерекшелігі – мұнда трекерлік 
(күннің бағыты бойынша қозғалатын) қонды-
рғылар пайдаланылады. Іске қосылғалы бері 
16 млн кВт*сағ электр энергиясын өндірген.  

Тағы бір маңызды жайт, жаңа стансаны салған 
кезде отандық тауар өндірушілерді қолдау 
мақсатында, қазақстандық компания «Astana 
Solar» ЖШС Қазақстан кремнийі негізінде жа-
сап шығарған фотоэлектрлі модульдер кәдеге 
жараған. 

Ал 0,4 МВт КЭС-те әрқайсының қуаты 245 Вт бо-
латын, поликристалл үлгідегі 1694 фотоэлектр 
модуль қойылған. Фотоэлектрлі модульдер 
еңкею бұрышы 30 градус етіп бекітілген темір 
құрылғыларға орнатылған. Тұрақты тоқты 
ауыспалы сипатқа айналдыру Германияда 
жасалған, әрқайсының қуаты 75 кВт болатын 6 
инвертордің көмегімен іске асырылмақ. 

«Samruk-Green Energy» ЖШС мамандары сөзі-
не қарағанда, күннен қуат алуға арқау бола-
тын жаңа нысан Қазақстанда «таза» электр 
энергиясын өндірудің көлемін арттыруға 
және жаңартылатын қуат көздерін дамытуға 
өз үлесін қосады.
 
Жалпы, «Самұрық-Энерго» АҚ, бүгінгі таңда 
ЖҚК саласында 2 жобаны іске асырды: 
Қапшағай қаласындағы 2 МВт КЭС («Samruk-
Green Energy» ЖШС) және Ерейментау қала-
сындағы 45 МВт ЖЭС («БЖЭС» ЖШС). Сонымен 
қатар, отандық ірі электр энергетикалық хол-
динг, Қазақстанның энергияға тапшы оңтүстік 
өңірінде жаңартылатын қуат көзінің кезекті 
нысанын құруда.
 Жаңартылатын қуат көзі... мұнайда ма?

Кемел МАРАТ22



     SK NEWS

1923ТОО «Первая ветровая электрическая станция»



SK NEWS     

SKNEWS.KZ

Корпоративная газета группы 
компаний АО «Cамрук-Қазына» 
Периодичность: два раза в месяц 
Издатель: Центр социального 
взаимодействия и коммуникаций

Свидетельство о постановке на учет:
№ 16686-Г от 6 октября 2017 года вы-
дано Министерством информации и 
коммуникаций РК.

Адрес: 010000,  г. Астана, 
улица Е10, дом 17/10,
АЗ «Зеленый квартал», 
блок Т4, этаж 12
Тел.: +7 7172 999 163, 
e-mail: news@cscc.kz

Над номером работали:
Дархан Уалиханов
Алдаберген Кемпірбай
Анель Абулхаирова
Евгения Семашкина
Алена Павловец
Канат Ердаулетов
Алия Токтасынова

news@cscc.kz

www.sknews.kz

SKnews.kz

SK NEWS

sknews.kz

KORPORATIVTIK QUNDYLYQTAR MEKENI

http://www.sknews.kz
https://www.facebook.com/SKnews.kz/
https://www.youtube.com/channel/UCzfrBOAj984t0K63OkC1Nsw
https://www.instagram.com/sknews.kz/

