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Кіріспе

XX  ғасырдың  80-жылдарының  соңында  кеңес  қоғамының  жабық,
құпия  тақырыптарының  бірі  -  КСРО-ның  әскери  индустриясы  туралы
мәселе күн тәртібінен көріне бастады.

Өткен ғасырдың 60-70-жылдары АҚШ-да мәселе төңірегіндегі  қызу
айтыс-тартыстар  Въетнам  соғысындағы  сәтсіздіктерге  катысты  басталса,
Кеңестер  Одағында  алғашқы  басылымдар  кеңестік  жүйенің  тотальды
дағдарысымен байланысты еді.

Жалпы бұл проблема бойынша алғашқы еңбектер  1950-жылдардың
соңы 1960-жылдардың басында-ақ ядролық қаруға ие АҚШ, Ұлыбритания,
Германия  елдерінде  жарық  көре  бастаған.  Олардың  қатарында  В.
Гольдшмидт,  Л.Р.  Гровс,  Р.  Кларк,  X.  Гастерсон,  т.б.  бар.  Авторлар  өз
еңбектерінде алғашқы атом бомбасын жасау барысындағы проблемаларға,
неміс физиктерінің сәтсіздіктерінің себептеріне,  атом бомбасының әскери
мақсатта ғана емес, сонымен қатар бейбіт өмірде қолданылу мүмкіндігіне
тоқталды [1]. Солардың ішінде X. Гастерсон еңбегі назар аударарлық. Ол
ғалым  физиктердің  екі  позициясын  бөліп  көрсетеді.  Альберт  Эйнштейн
сияқты ғалымдар тобы адамзат санасы ядролық қаруды жасап, пайдалану
үшін  пісіп-жетілген  жоқ,  бұл  салада  зерттеулер  жүргізу  ертерек  деп
есептесе, екінші топ, керісінше, бұл бағытта жұмыс жүргізу қажет, ядролық
қаруды  пайдалану  мүмкіндігі  кез  келген  агрессорды  тоқтатудың  басты
құралдарының бірі деп тұжырымдады.

Кеңестер  Одағының  ыдырауымен  құпия  сақталған  жабық  мұрағат
қорларының  жария  болуы  посткеңестік  кеңістікте  де  мәселені  зерттеп,
оқып-үйренуге мүмкіндік туғызды.

Өткен  ғасырдың  90-жылдары  кеңестік  әскери-өнеркәсіп  кешенінің
(ӘӨК)  алғашқы  ұйымдастырушылары,  куәгерлері,  ғалымдар  мен
мамандардың мемуар-естеліктері  жарық көре бастаса  [2],  артынша соңғы
жиырма  жылдан  астам  уақыт  ішінде  көршілес  Ресей  Федерациясында
тақырып  төңірегінде  бірқатар  іргелі  зерттеулер  жарыққа  шықты.  Оларда
КСРО-дағы  атом  жобасының  ғылыми-техникалық,  материалдық
проблемалары  мейлінше  жан-жақты  ашып  көрсетілген  [3].  Зерттеулерде
бұрын  құпия  болып  келген  мұрағат  қорларының  бай  деректері  ғылыми
айналымға енген. Еңбектер КСРО ӘӨК-нің пайда болуының себептері мен
жағдайларын,  ондағы негізгі  факторларды,  жанталаса  қаруланудың басты
бағыттары мен динамикасын қарастыруға тырысқан. Аталмыш еңбектерде
ғылыми-зерттеу институттары мен кәсіпорындар қызметі  зерделеніп,  осы
салада  еңбек  еткен  адамдардың  есімдері  алғаш  рет  аталады.  Уран
проблемасы  төңірегіндегі  ғалым  мамандардың,  атом  өнеркәсібінің
жұмысын реттеп отырған мемлекеттік қайраткерлердің ролі айкындалады.
Дегенмен,  ол  еңбектерде  КСРО  ӘӨК-нің  басты  буыны  болып  келген
Қазакстан туралы ештеңе айтылмайды десе де болғандай.

Сол себепті де КСРО-ның әскери - өнеркәсіп кешенінің қалыптасуы
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мен дамуында, оның аймақтық бөлімі ретінде ерекше «мәртебеге» ие болған
Қазақстан әскери - өнеркәсіп кешенінің тарихын зерттеп-жазу қазақстандық
зерттеушілердің еншісінде.

Тақырыптың  маңыздылығы  бүгінгі  Қазақстан  басшылығының
қорғаныс  -  өнеркәсіп  кешенін  жандандыруға  ерекше  көңіл  бөлуінен  де
көрінеді.  Оған  тәуелсіздік  жылдары  қабылданып  отырған  бірнеше
мемлекеттік  заңдар  қатары  «Қазақстан  Республикасының  Ұлттық
қауіпсіздігі  туралы»,  «Қазақстан  Республикасының  қорғанысы  туралы»,
«Қазақстан Республикасының әскери доктринасы», т.б. дәлел.

Республика  қорғаныс  -  өнеркәсіп  кешенінің  проблемалары
мемлекеттік билік органдарының, алдыңғы қатарлы өндірістік және ғылыми
ұйымдар мен мекемелердің де  назарында.  Мұны мемлекетіміздің  сыртқы
әскери  -  саяси  жағдайы,  еліміздің  әскери  қауіпсіздігі  мен  әлеуметтік-
экономикалық  саласындағы  атқарылып  жатқан  іс-шаралар,  ғылыми-
техникалық  прогресімен  де  түсіндіруге  болады.  Елбасы  Н.Ә.Назарбаев
«Сындарлы он  жыл» кітабында  қауіпсіздік  тұжырымдамасының бағытын
белгілеген  болатын.  «Біртұтас  Орталық  азиялық  геосаяси  блокты
қалыптастыруды стратегиялық мақсат негізінде дамыту» қажеттігіне назар
аударып,  «аймақтағы  мемлекеттер  арасында  тәжірибе  алмасу  мен  әскери
ынтымақтастықты  барынша  ширату  және  әскери  оқу-  жаттығуларға
қатысып, оны бірігіп өткізуге» шақырған еді [4]. 

Қазақстан  Республикасы  Президенттік  Мұрағатынан  қорғаныс-
өнеркәсіп  кешенінің  қалыптасуында  шешуші  фактордың  бірі  болған
алғашқы  қорғаныс  өнеркәсібі  зауыттары  мен  кәсіпорындары  туралы
мәліметтерді кездестіруге болады.

«Құпия»,  «ерекше  құпия»  грифтерімен  сақталынып,  ХХ  ғ.  90-
жылдары  жария  болған мұрағат  деректері  жекелеген  кәсіпорындар  мен
өндіріс орындарының пайда болуы мен дамуын зерделеуге, республикадағы
қорғаныс өнеркәсібінің алғашқы зауыттарының қалыптасу тарихы туралы
нақты  мағлұматтар  алуға  және  ӘӨК-не  қатысты  проблемалар  кешенін
оқып-үйренуде жаңа деректер мен құжаттарды ғылыми айналымға енгізуге
жағдай  туғызып  отыр. Тың  деректерді  ғылыми  айналымға  енгізу
нәтижесінде әскери өнім шығарушы алғашқы зауыттардың тарихы, олардың
елдің  қорғаныс  өнеркәсібі  үшін  стратегиялық  маңызы,  әскери  өнім
шығарудағы орны мен үлесі,  соғыс жағдайындағы және соғыстан кейінгі
жылдардағы  материалдық  -  техникалық  ахуалы,  әлеуметтік  -  тұрмыстық
инфрақұрылымдары,  проблемалар  мен  нәтижелерді  талдау мүмкін  болды
[5].

Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында, одан кейін де КСРО-ның
әскери - стратегиялық, экономикалық өмірінде өзіндік маңызға ие болды.
Соғыс  өнеркәсіптің  барлық  салаларының  қорғаныс,  машина  жасау,
металлургия,  жылу-энергетикалық,  қару-жарақ,  оқ-дәрі,  тамақ,  т.б.
шоғырландыруды талап етті. Соған сәйкес республика өнеркәсібі тұтастай
соғыс  жағдайына  көшірілгендігі  белгілі.  Соғыстың  алғашқы  жылы-ақ
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еліміздің  облыстарына,  өнеркәсіп  орталықтарына  ондаған  зауыттар  мен
кәсіпорындар көшіріліп әкелініп орналастырылды және олардың жұмысы
майдан қызметіне бағытталды.

Соғыстан  кейінгі  жылдары  да  елдің  әскери  индустриясына  жұмыс
жасаған  химия  өнеркәсібі  министрлігіне  қарасты  қазақстандық  зауыттар
қатары толыға түсті. Олардың қатарында Қарағанды синтетикалық каучук
зауыты, Ақтөбе хром қосындылары зауыты, Ульбинск металлургия зауыты
[6] т.б. бар еді.

Кеңес дәуірінде Қазақстанда лагерлерлер Бас Басқарамасы (ЛББ) мен
әскери тұтқындар мен айдалғандар (интернированные) істері бойынша Бас
Басқармалар (ӘАІББ) жүйесі ғана шоғырланып қойған жоқ, сонымен қатар
КСРО үшін маңызды жобалар жүзеге асырылған тәжірибе алаңы да жұмыс
жасады. Олардың қатарында «Уран жобасы», Семей полигоны, Байқоңыр
космодромы,  «қырғи-қабақ  соғыстың» басталуымен  өмірге  келген  жабық
әкімшілдік-аумақтық құрылымдар,  олардың ерекше категориясын құраған
жабық қалалар бар.

Кеңестер  Одағының  әскери-өнеркәсіп  кешенінің  тарихын  «қырғи-
қабақ  соғыстың» басталуымен өмірге  келген  жабық  әкімшілдік-аумақтық
құрылымдардың  (ЖӘАҚ)  пайда  болу  және  даму  тарихынсыз  елестету
мүмкін емес.  Солардың бірі  жабық әкімшілдік-аумақтық құрылымдардың
ерекше категориясын құраған жабық қалалар тарихы. Ең алдымен, екі ұлы
держава  КСРО  мен  АҚШ  арасындағы  жанталаса  қарулану  жолындағы
бәсеке  барысында,  екінші  жағынан  елдің  қорғаныс  қабілетін  күшейту
мақсатында  қалыптасқан  осы  құрылымдар  туралы  жазуға  да,  айтуға  да
болмайтын еді. Мұндай «мәртебе» ерекше құпия қаулылар негізінде беріліп,
олар тіпті ел картасында да кездеспейтін. 

Жабық  әкімшілдік-аумақтық  құрылымдардың  зерттелу  деңгейіне
шолу жасай келе, көрші Ресей Федерациясында жекелеген жабық қалалар
мен кәсіпорындар тарихының зерттеу нысанына айналғанын байқаймыз [7].
Оған негіз де жоқ емес. Кеңестік жабық қалалар феномені күрделі, әрі көп
қырлы.  Жабық  қалалар  тарихы  субмәдениет  (субкультура)  ретінде
қарастырылуда.  Бұл  қалалардың  әлеуметтік  инфрақұрылымы  ғана  емес,
ондағы тұрғындардың моральдық-психологиялық келбеті, өмір сүру салты
да  мүлдем  басқа  еді.  Республикамызда  Байқоңыр  (Заря,  Ленинск,
Қызылорда-50, Ташкент-90 деген де құпия атаулары болған), Приозерск (Н.
Хрущевтың  «Біздің  зымыранымыз  ғарышта  шыбынға  да  дөп  тиеді»  деп
мақтанышпен айтқан сөздері осы Сарышағандағы құрылымға байланысты
еді.),  Курчатов  (құпия  атаулары  -  Москва-400,  Семипалатинск-21),
Степногорск  (өте  құпиялылығы себепті  арнайы құжаттарда  қаланың аты
бірнеше  рет  өзгеріп  отырған:  Макинск-2,  Целиноград  -  25,  Ақсу),  т.б.
жабық, құпия қалалар мен поселоктер өмір сүрді.

Оқу  құралы  Қазіргі  заманғы  Қазақстан  тарихының  типтік
бағдарламасы негізінде ұсынылып отыр. 
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Авторлар осы ұсынылып отырған оқу құралына айтылатын ұсыныс,
сын-ескертпелерге күні бұрын алғысын білдіреді.

1  Қазақстанның  қорғаныс  өнеркәсібі  зауыттары:  қалыптасу
тарихы (ХХ ғ. 40-50 жж.)

Қазақстан  Ұлы  Отан  соғысы  жылдары,  одан  кейін  де  КСРО-ның
әскери - стратегиялық, экономикалық өмірінде өзіндік маңызға ие болды.
Соғыс  өнеркәсіптің  барлық  салаларын  қорғаныс,  машина  жасау,
металлургия,  жылу-энергетикалық,  қару-жарақ,  оқ-дәрі,  тамақ,  т.б.
шоғырландыруды  талап  етті.  Соған  сәйкес  республика  өнеркәсібінің
тұтастай соғыс жағдайына көшірлді. Соғыстың алғашқы жылы-ақ еліміздің
облыстарына, өнеркәсіп орталықтарына ондаған зауыттар мен кәсіпорындар
көшіріліп  әкелініп  орналастырылды  және  олардың  жұмысы  майдан
қызметіне бағытталды.

Соңғы  жылдары  қол  жеткізілген  мұрағат  деректері  осы  өнеркәсіп
орындарының  тарихы  республиканың  КСРО  ӘӨК-нің  қалыптасуындағы
ролі мен орнын анықтауға мүмкіндік беріп отыр.

Аталмыш бөлімде республикамыздағы қорғаныс өнеркәсібінің әскери
өнім  шығарушы  алғашқы  зауыттарының  тарихы,  олардың  соғыс
жағдайындағы материалдық - техникалық ахуалы, әлеуметтік - тұрмыстық
инфрақұрылымдары, проблемалары мен нәтижелері сөз болады.

Кеңестер Одағының әскери-өнеркәсіп кешені тарихы бойынша іргелі
еңбектің  авторы,  профессор  Н.С.Симоновтың  көрсеткеніндей,  Қорғаныс
өнеркәсібі Халық Комииссариаты 1939 жылы бірнеше дербес Авиациялық,
Кеме жасау, Қару-жарақ және Оқ-дәрі Халық Комиссариаттарына бөлінді.
Олардың  әрқайсысы  ондаған  зауыттар,  ғылыми-зерттеу  институттары,
құрылыс  трестері  мен  оқу  орындарын  біріктірді.  Мәселен,  Авиациялық
Халық  Комиссариаты  алғашқы  жылы-ақ  86  зауыт,  9  ҒЗИ,  5  құрылыс
трестерін, 7 институт пен 15 техникумды, Кеме жасау Халық Комиссариаты
41 зауыт, 10 ҒЗИ, 5 құрылыс тресті мен 9 институт және 11 техникумды,
Қару-жарақ Халық Комиссариаты 38 зауыт, 8 ҒЗИ, 4 құрылыс тресті мен 8
институт  және  13  техникумды  біріктірсе,  Оқ-дәрі  жасау  Халық
Комиссариаты 53 зауыт, 12 ҒЗИ, 5 құрылыс тресті мен 8 институт және 13
техникумды  біріктіреді  [8].  Бұл  әскери-өнеркәсіп  зауыттары  1  және  2-
топтағы  әскери  өнімді  өндіруге  мамандандырылып,  3-топтағы  өнімді
шығару  Жалпы  машина  жасау,  Ауыр  және  Орта  машина  жасау,  Химия
өнеркәсібі  Халық  Комиссариаттары  жанындағы  «қордағы»  («запастағы»)
өнеркәсіптер құзырына берілді.

1941 жылдың 16 тамызында КСРО Халық Комиссарлар Кеңесі  мен
Б(б)КП Орталық Комитеті «өте құпия» грифімен № 1976-891 сс қаулысын
шығарды.  Қаулыға  сәйкес  «Поволжье,  Орал,  Батыс  Сібір,  Қазақстан  мен
Орта  Азия  аудандарында  шұғыл  түрде  әскери-өнеркәсіп  базасын
қалыптастыру және осы қаулы негізінде бекітілген әскери - шаруашылық
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жоспарды орындау мақсатында аталмыш аудандарға Оқ-дәрі жасау Халық
Комиссариаты,  Авиаөнеркәсіп  Халық  Комиссариаты,  Қару-жарақ  Халық
Комиссариаты  және  басқа  да  бірнеше  Халық  Комиссариаттарының
өнеркәсіп кәсіпорындарын көшіру» көзделді [9.242].  Қаулы 1941 жылдың
IV кварталы мен 1942 жылы аталмыш база аясында дайындалуы тиіс әскери
өнімнің жоспарын бекітті.  Оларға тікұшақ, химиялық қару-жарақ түрлері,
авиамотор, әскери кеме жасау, танк, артиллерия түрлері, оқ-дәрі, миномет,
т.б. шығару жүктелді [9.252-256].

Б(б)КП  Орталық  Комитетінің  Саяси  Бюросы  бұған  дейін  1941
жылдың 23 маусымында Оқ-дәрі жасау Халық Комиссариатына қарасты 65
әскери  кәсіпорын  мен  600  «азаматтық»  зауытты  оқ-дәрі,  қару-жарақ
өндіруге жұмылдыру туралы шешім қабылдап үлгерген еді. 

Осы  шешім-қаулылар  негізінде  1941  жылдың  жаз-күз  айларында
КСРО-ның батыс өңірлерінен барлығы 1 360 ірі өнеркәсіп кәсіпорындары
шығыс аудандарға  көшірілді.  Олардың ішінде 455-і  Оралға,  210-ы Батыс
Сібірге, 250-і Қазақстан мен Орта Азияға жөнелтіледі [8.70].

Кәсіпорындарды көшіру, белгіленген жерге жеткізіп орналастыру мен
оларды  іске  қосу  мемлекеттік  қорғаныс  кешенінің  қызметіне  басшылық
етуші  Жоғарғы орган –  КСРО Мемлекеттік  Қорғаныс Комитетіне  (МҚК)
тапсырылды.  Бұл  міндеттерді  жүзеге  асыру  Комитеттің  1941  жылдың  7
тамызындағы  «Эвакуацияланған  кәсіпорындарды  орналастыру  тәртібі
туралы», 1941 жылдың 29 қазанындағы «Волга, Урал, Сібір, Орта Азия мен
Қазақстанға  көшірілген  зауыттарды  қалпына  келтіру  кестесіне»  сәйкес
қолға алынды.

Нәтижесінде  алғашқы  жеті  ай  (1941  жылдың  шілдесі  мен  1942
жылдың  1  наурызы  аралығы)  ішінде  республикамызға  қорғаныс
өнеркәсібінің  22  кәсіпорны  көшіріліп  әкелініп,  олардың  13-і  бірден
пайдалануға  берілді  [10.23].  Кәсіпорындар КСРО-ның кеме жасау, электр
өнеркәсібі,  танк өнеркәсібі,  оқ-дәрі  жасау, ауыр машина жасау өнеркәсібі
сияқты бірнеше Халық Комиссариаттарына қарасты еді. 

Алғашқы кәсіпорындардың сипаты,  орналасуы мен дайындауы тиіс
әскери өнім түрлері, алғашқы жоспарлары туралы мәліметтерді Қ(б)КП ОК
Қорғаныс өнеркәсібі  бөлімінің 1942 жылдың наурыз-сәуір айларына «өте
құпия»  грифімен  бекіткен  жұмыс  жоспарына  сәйкес  төмендегі  кестеден
байқаймыз [10.4]:

                                                                                                         
1.1 кесте – Қ(б)КП ОК Қорғаныс өнеркәсібі бөлімінің 1942 жылдың

наурыз-сәуір айларына жұмыс жоспары
№№ Кәсіпорындар

атауы мен
бағынатын

ведомствосы

Тұрғылықты
жері

Дайындайтын
өнім түрі

1942
жылдың

наурызына
жоспар

Солтүстік-Қазақстан облысы
1 №  641  зауыт, Петропавл Әскери 1 кв.  –  2 200
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Электрөнеркәсібі
Халық
Комиссариаты

қ. радиостанциялар дана
Наурыз  -
1 000 дана

2 №  233  зауыт,
Электрөнеркәсібі
Халық
Комиссариаты

Петропавл
қ.

Дыбыс
аулаушылар

Жылдық
жоспар  -240
дана
Наурыз  -50
дана

3 № 347 зауыт, Кеме
жасау  Халық
Комиссариаты

Петропавл
қ. КБ-3 минасы

АГ минасы
ПГМ-1 минасы
Сақтандыру
аспаптары  мен
қорғасын
қалпақшалар
Минаның  №7
бөлшегі,т.б.

Жыл.жоспар
-
2 500 дана
500 дана
1 000 дана
2 000 дана

100 000 дана

4 №  239 зауыт, Кеме
жасау  Халық
Комиссариаты

Петропавл
қ.

М-08 минасы
ГВ-М корпустары
ЗАБ-500, 
ЭП минасы, 
РГ

240 дана
3 000 дана
3 000 дана
200 дана
20 дана

5 Электр  оқшаулау
материалдары
зауыты,
Электрөнеркәсібі
Халық
Комиссариаты

Петропавл
қ.

Авиация,  танк
және  электр
өнеркәсіптері үшін
оқшаулау
материалдары

Жыл.жоспар
-
25 млн рубль

6 №  621  зауыт,  Оқ-
дәрі  жасау  Халық
Комиссариаты

Көкшетау қ. Авиациялық
жарықша  және
тұтанғыш
бомбалар

Мәлімет жоқ

Қостанай облысы
7 №  507  зауыт,

Тоқыма  өнеркәсібі
Халық
Комиссариаты

Қостанай қ. Зауыт  жөндеу
жағдайында.  Оқ-
дәрі,  жасанды
жібек

Мәлімет жоқ

8 № 222 зауыт, Танк
өнеркәсібі  Халық
Комиссариаты

Тоғызақ  қ. №41 бөлшек, 
№50 бөлшек, 
№10 бөлшек

1  кв.–63 000
дана
Наурыз-22 00
0 дана

9 №  263  АӘФ
Басқармасының

Қостанай қ. Мәлімет жоқ Мәлімет жоқ
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авиамастерскойы
10 №  278  АӘФ

Басқармасының
авиамастерскойы

Қостанай қ. Мәлімет жоқ Мәлімет жоқ

Батыс Қазақстан облысы
11 №  231зауыт,  Кеме

жасау  өнеркәсібі
Халық
Комиссариаты

Орал қ. Торпедоларды
жарықтандыру
үшін құралдар

1  кв.  1 650
т.р

12 Усманьск  зауыты,
Минометті
қаруландыру
Халық
Комиссариаты

Орал қ. Мәлімет жоқ Мәлімет жоқ

Оңтүстік Қазақстан облысы
13 № 234 зауыт, Танк

өнеркәсібі  Халық
Комиссариаты

Шымкент қ. Арнайы пресстер 38  машина

Қарағанды облысы
14 Пархоменко

атындағы зауыт
Қарағанды қ 120 – минасы, 

ХАБ-200, 
ППК-41(егістік), 
көтергіш крандар

2 500 дана
2 500 дана
Жоспар жоқ
Жоспар жоқ

15 №  317  зауыт,  Оқ-
дәрі  жасау  Халық
Комиссариаты

Ақмола қ. 45 мм 
артиллериялық 
снарядтар

Мәлімет жоқ

Ақтөбе облысы
16 Рентген зауыты Ақтөбе қ. ПМ-1-2

подрывные
машиналар,  әуе
қорғанысының
арнайы
қондырғылары
үшін  жоғары
вольтты
түзеткіштер

1  кв.  жоспар
–
1 400 т.р. 

Алматы қаласы
17 Ворошиловград

зауыты,  Ауыр
машина  жасау
Халық
Комиссариаты

Алматы қ. Артиллериялық
снарядтар,
авиабомбалар,
Авиабомбаларды
тұтандырушылар

500 дана
500 дана
15 000 дана

18 Авиациялық Алматы қ. 76 мм 2 000 дана
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институт,
Авиаөнеркәсібі
Халық
Комиссариаты

артиллериялық 
снарядтар

19 № 242 зауыт, АӘФ
Басқармасының

Алматы қ. Сердюк
гранатасының
бөлшектері

40 000 дана

20 №  1  механикалық
зауыт,  ҚазКСР
машина  жасау
өнеркәсібі ХК

Алматы қ. 76  мм  снаряд
корпустарын құю

28 800 дана

21 №  2  механикалық
зауыт,  ҚазКСР
машина  жасау
өнеркәсібі ХК

Алматы қ. Сердюк
гранатасының
бөлшектері

40 000 дана

22 №  3  механикалық
зауыт,  ҚазКСР
машина  жасау
өнеркәсібі ХК

Алматы қ. 76  мм
артиллериялық
снарядтар

6 600 дана

Кестеден  кәсіпорындардың  дайындауы  тиіс  әскери  өнім  түрлерінің
сан-алуандығын  байқау  қиын  емес.  Минаның  бірнеше  түрлері,  Сердюк
гранатасының  бөлшектері,  76мм  артиллериялық  снарядтар,  әуе
қорғанысының арнайы қондырғылары үшін жоғары вольтты түзеткіштер,
авиабомбалар, радиостанциялар, т.б. Сонымен қатар кесте кәсіпорындардың
негізінен республиканың өнеркәсіп орталықтарына орналастырылып, басым
бөлігінің Алматы қаласы (6 кәсіпорын) мен Солтүстік Қазақстан облысында
(6  кәсіпорын)  шоғырланғандығын көрсетеді.  Сол себепті  де  болса  керек,
КСРО  ХКК  Төрағасының  орынбасары  В.Молотов  1942  жылдың  7
қыркүйегіндегі  № 17 236-рс  «өте  құпия» өкімімен «Петропавл қаласы 2-
санатты тәртіптегі елді-мекендер қатарына жатқызылып, қалада паспорттық
тәртіп» енгізеді [11.1589].

Соғыстың  алғашқы  айларында  эвакуацияланған  кәсіпорындар
қатарында  Қорғаныс  өнеркәсібі  бөліміне  берілген  нөмірленген  бұл
кәсіпорындардың  сыртында  тағы  54  кәсіпорын  салалық  бөлімдерге  өтті
[12.246-248].

1946  жылдың  27  ақпанындағы  Қ(б)КП  Орталық  Комитетінің
Хатшысының  орынбасары  Поляков  Анықтамасына  сүйенсек,  елдің
қорғаныс өнеркәсібіне қызмет еткен осы кәсіпорындар Ұлы Отан соғысы
жылдары мынадай жекелеген оқ-дәрі,  қару-жарақ түрлерін өндірген екен:
4,5  млн дана  82  мм мина,  бұл  2 000  дивизияны қамтамасыз  етеді;  түрлі
калибрлі (ұсақ, орта және ірі) 4.0 млн дана снарядтар, 650 тонна оқ, 43 мың
дана түрлі теңіз миналарын өндірген [13.20]. Осы уақыт ішінде Қазақстан
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қорғаныс өнеркәсібі  зауыттары қару-жарақтың электр торпедосы, су асты
миналары сияқты жаңа түрлерін дайындауды меңгерді. 

1942-1945 жылдар аралығында кәсіпорындардағы жұмысшылар мен
инженер-техниктер саны да  үздіксіз  өсу үстінде болды.  Егер 1942 жылы
8 000  жұмысшы  болса,  1945  жылы  21 302-ге  жетті.  Инженер-техниктер
құрамы 1 589 адамнан 3 230-ға өсті. Осы жылдар ішінде 12 000-нан астам
жас жұмысшылар дайындалып, 78%-ды құрады. Өндірістегі әйелдер саны
50%-ды  көрсетті,  мұның  соғыс  жағдайындағы  қалыпты  жағдай  екендігі
анық. Тағы бір назар аударатын нәрсе, ол өндіріс орындарындағы қазақтар
үлесінің тым аз мөлшері, яғни 8%-ды құрауы еді [13.3-4].

Елдің  қорғаныс  өнеркәсібіне  қызмет  еткен  осы  кәсіпорындар  мен
зауыттардың  жылдық  есептеріне  шолу,  республика  басшылығының
өндірістік  жоспарлардың  орындалу  барысы  туралы  ақпараттары  мен
есептеріне  талдау,  олардың  қалыптасу  тарихынан  біраз  мәселелердің
(мекен-жайы, басқару аппараты, жоспарлары, өнім түрлері, кадр мәселесі,
зауыттардың  жетістіктері  мен  кәсіпорын  жұмысын  тежеуші  факторлар,
өндіріс  орындарының  әлеуметтік-тұрмыстық  инфрақұрылымдары,  жалпы
күнделікті өмірі, т.б.)  мән-жайын анықтауға мүмкіндік береді. 

Жоғарыда Қазақстанға көшірілген қорғаныс өнеркәсібі зауыттарының
6-ауының  Солтүстік  Қазақстанға  орналастырылғандығы  айтылды.
Солардың бірі  Көкшетау қаласында қоныс тепкен № 621 зауыт еді.  1941
жылы  Эвакуация  Кеңесінің  шешімімен  КСРО  Қаруландыру  Халық
Комиссариатының  №  460  Подольск  зауыты  жабдықтарының  біраз  бөлігі
Көкшетауға көшіріліп, мұнда ол өз алдына дербес № 621 кәсіпорын ретінде
қайта құрылды. Зауыт мынадай екі бағытта жұмыс жасауы тиіс болды: 

1) М-82 минасын жасау. 
2) «Бромет» приборы мен тігін машинасын шығару [14.40].

Деректер  зауыттың  КСРО-ның  қорғаныс  өнеркәсібі  үшін  ролі  мен
маңызының күшті болғандығын көрсетеді. 1942 жылдьң 7 шілдесінде КСРО
Халық  Комиссарлар  Кеңесінің  №12  495-рс  өкімімен  КСРО  Халық
Комиссарлар  Кеңесі  төрағасының  орынбасары  Л.  Берия  Қаруландыру
Халық  Комиссариатына  қарасты 82  мм мина  корпусын  жасаушы № 621
зауытты  электр  қуатымен  қамтамасыз  ету  үшін  ерекше  тапсырма  берді.
Онда  Қаруландыру  Халық  Комиссариатына  1942  жылдың  10  шілдесіне
дейін  Коломна  қаласындағы  №  4  зауыттың  филиалынан  №  621  зауытқа
қуаты 500 л.с  дизель-генераторын және осы жылдың 12 шілдесіне  дейін
Воткинск зауытынан екі дизель-генераторын жеткізуді, сонымен қатар бұл
тапсырмаларды  өз  уақытында  орындау  үшін  Жол  Қатынастары  Халық
Комиссариатына арнайы вагон бөлуді бұйырады [15.38].  Зауытты энергия
көзімен,  технологиялық жабдықтармен қамтамасыз  ету туралы мәселенің
бұған  дейін  де  бірнеше  рет  көтерілгендігін  КСРО  Қаруландыру  Халық
Комиссарының орынбасары Н. Агеев, Қазақстан К(б)П хатшысы Скворцов
және № 621 зауыт директоры Макарущенко арасындағы телеграф, хаттар
көрсетіп отыр [15.70-71].
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Кәсіпорынды іске қосу және пайдалану төңірегіндегі мәселелер үнемі
үкімет  назарында  болды.  Қаруландыру  Халық  Комиссариатының  күрделі
құрылыс Бас Басқармасының бастығы Б. Агдатьевтің Солтүстік Қазақстан
К(б)П Облыстық Комитеті мен Қазақстан К(б)П хатшысы Скворцовқа 1942
жылдың 28 шілдесіндегі «№ 621 зауыттың құрылысы мен оны пайдалануға
беру»  мәлімдемесінде  зауыттың  энергетикалық  базасы,  оның  құрылыс
материалдарымен,  негізгі  өндіріске  қажет  материалдармен,  жұмыс  күші,
сумен  қамтамасыз  етілуі  сияқты  бірнеше  мәселе  бойьшша  атқарылып
жатқан іс-шаралар жөнінде есеп береді [15.65-67]. Мәлімдеме мазмұнынан
зауыт  жұмысын  ұйьмдастыру  үшін  ауадай  қажет,  үкімет  басшылығы
міндеттеп  отырған  жұмыстардың  орындалу  барысы  мен  деңгейі  анық
көрінеді. Мәселен, зауыттың энергетикалық базасын құру туралы пункттен
КСРО Халық Комиссарлар Кеңесі  төрағасының орынбасары Л. Берияның
бұйрығының бұлжытпай орындалғанын байқаймыз. Құжатта 1942 жылдың
9-16  шілдесі  аралығында  №  621  зауытқа  Воткинск  қаласындағы  №  235
зауыттан қуаты 300 және 340 л.с. дизель-генераторының, 12 шілдеде қуаты
500  л.с.  дизель-генераторының  жөндеуден  өтіп  жіберілгендігі  және  оны
орнату үшін үш тәжірибелі дизелшінің қоса кеткендігі айтылады. Сонымен
қатар № 621 зауыттың қарамағындағы жарамсыз немесе іріктеп жинақтауды
қажет  ететін  дизель-генераторларды  іске  қосу  үшін  Қазан  қаласынан  39
синхронды  мотордың  бөлінгендігі  жэне  оны  қабылдап,  зауытқа  жеткізу
үшін адамдар жіберуді сұрап 26 шілдеде мекеме директоры Макарущенкоға
телефонограмманың жіберілгендігі сөз болады.

Мәлімдеме  зауытты  кұрылыс  материалдарымен  қамтамасыз  ету
деңгейінің  біркелкі  болмағандығын көрсетеді.  КСРО Халық Комиссарлар
Кеңесі бекіткен жоспарға сэйкес 1942 жылдың бірінші жартысында № 621
зауыттың кұрылыс жұмыстары үшін 38 вагон цемент (682 тонна), 4 вагон
әйнек (8000 кв.  метр),  100 вагон жұмыр ағаш (2000 куб метр),  90  вагон
кесілген  ағаш  (2  250  куб  метр)  бөлінген  екен.  Бірақ  Б.  Агдатьев
хабарламасының мәліметтеріне  сүйенсек зауытқа осы уақыт ішінде келіп
жеткен  құрылыс  материалдарының  көрсеткіші  төмендегідей  болып
шығады: цемент 146 тонна, жұмыр ағаш 128 куб метр, кесілген ағаш 24 куб
метр.  Жоспар  мен  оның  орындалуы  арасындағы  үлкен  алшақтықты
байқаймыз.  Жоспардың  орындалмауы  негізінен  теміржол  бойындағы
кемшіліктер мен зауыттың белсенділік танытпауынан болған.

Ал зауыттың негізгі өндірісі үшін қажет материалдармен қамтамасыз
ету, керісінше, жоғары деңгейді көрсетеді. Жоспар бойынша маусым айында
зауытқа  жеткізілуі  тиіс  45-маркалы  Ф-34  сапалы  болат  көлемі  10  тонна
болса, ол 20 тоннаға орындалған, шілде айында 100 тонна болып белгіленсе,
ол сол көлемде жеткізілген (қамтамасыз етуші - Магнитагорск зауыттары).

Сол  жылдардағы  қорғаныс  зауыттарының  құрылысы  мен  негізгі
өндіріс  жұмыстарын  жұмыс  күшімен  қамтамасыз  ету  мәселесі  де  КСРО
Халық  Комиссарлар  Кеңесінде  күн  тәртібінен  түспеді.  №  621  зауыт  та
солардың қатарынан табылды. 1941 жылы көшіріліп әкелінген зауыт өзімен
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бірге не бәрі  376 жұмысшы,  135 инженер-техник мамандарын,  құрамына
дәрігерлер,  орта  медицина  қызметкерлері  кірген  110  адамнан  тұратын
санитарлық-бақылау пунктін әкелген екен. Сол себепті зауыт құрылысы мен
өндірісін  жергілікті  тұрғындар  есебінен  қамтамасыз  ету  қолға  алынды.
Қаруландару  Халық  Комиссариатының  ұсынысымен  КСРО  Халық
Комиссарлар  Кеңесі  1942  жылдың  28  мамырындағы  №  785-  405  с
Бұйрығымен  жергілікті  тұрғындардан  2000  адамды,  фабрика-зауыт
жұмыстарына  оқыту  мектептерінің  түлектерінен  101  адамды  №  621
зауыттың құрылыс жұмыстары мен негізгі өндірісіне жұмылдыруға рұқсат
етілді [15.68].

Кәсіпорынның  1942  жылғы  есебінің  мәліметтеріне  сүйенсек,  осы
жылы зауыт жұмысына жергілікті тұрғындар есебінен 800 адам, фабрика-
зауыт  жұмыстарына  оқыту  мектептерінің  түлектерінен  150  адам,  ерікті
түрде  жалданғандар  1  406  адам,  басқа  кәсіпорындардан  ауысқандар
есебінен 89 адам тартылған [14.42]. Маман-кадрлармен қамтамасыз етудің,
мамандар  даярлаудың  тағы  бір  жолы  -  зауыттың  өз  ішіндегі  кәсіби
мамандарға оқушылар бекітіп беру болды.

Осындай іс-шаралар нәтижесінде  1942 жылы кәсіпорынның жұмыс
күшімен қамтамасыз етілу дәрежесі төмендегідей болды.

1.2 кесте
I квартал II квартал III квартал IV квартал

жос-
пар

есеп % жос-
пар

есеп % жос-
пар

есеп % жос-
пар

есеп

Жұмыс-
шылар

1250 364 29,8
600

546 91
1200 1061

88,4 1780 1532
86,1

Инженер-
техник
мамандар

150 159 106,0 160 169 105,6 200 192,0 96,0 200 212 106,0

Қызмет-
керлер

70
106,0

117,1 169 113 113,0 130 136 104,6 140 141 100,7

   
Кестеден  өндіріс  орнының  жұмыс  күшімен  негізінен  қамтамасыз

етілгендігін байқау қиын емес.
Мұның сыртында  түрлі  себептермен зауыттан  жұмыстан  кеткендер

қатары да аз болған жоқ. Осы есепті жылдың өзінде Қызыл Әскер қатарына
алынғандар, денсаулығы мен жанұя жағдайларына байланысты жұмыстан
босағандар саны 439 адамды құраған.

1942 жылғы жоспардың орындалу  барысын мына кестеден көреміз
[11.41]:

1.3 кесте
Жалпы өнім Тауарлы өнім
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жоспар есеп % жоспар есеп %

1 квартал 5 000,0 6 92,4 13,8 4411,7 495,1 11,2

2 квартал 1 800,0 983,1 54,6 956,0 868,2 90,9

3 квартал 4 100,0 2 228,0 55,7 3 235,0 576,0 17,8

4 квартал 5 500,0 5 500,0 100,0 5 119,0 5 709,0 111,5

Жыл  бойынша
қорытынды

16 400,0 9 403,6 51,2 13 721,0 7 648,3 57,0

Кестеден I жартыжылдық пен III квартал бойынша жоспар мен оның
орындалуының  арасындағы  үлкен  айырмашылықты  байқаймыз.  Жоспар
тіпті  бірнеше  есеге  төмен  орындалған.  Мұндай  төменгі  көрсеткіштің
себептерін былайша түсіндіруге болады: 1-ден, бірінші жартыжылдық пен
III кварталда негізінен зауыттың құрылысы, құрал -жабдықтарды қондыру
жұмыстары  мен  өндірісті  іске  қосуға  дайындық  жүрді;  2-ден,  электр
қуатымен  қамтамасыз  етудің  жеткіліксіздігінен  зауыт  жұмысы  өте  баяу
жүрді.

Соған  сәйкес  зауыттағы  еңбек  өнімділігінің  бір  жұмысшыға
шаққандағы орта жылдық орындалуы да төмен еді. Егер I кварталда жоспар
47,6%-га орындалса, II кварталда 60,0%, III кварталда 63,0%, IV кварталда
116,2% -ға орындалған екен.    

Ұлы Отан соғысының басталуымен Қазақстан аумағына көшірілген
қорғаныс  өнеркәсібі  зауыттарының  қатарында  КСРО-да  рентген
аппаратгарын шығарушы үш зауыттың бірі, Ақтөбе қаласына қоныс тепкен
Мәскеу рентген зауыты да бар еді. Зауыт 1941 жылдың күзінде көшіріліп
әкелінді.  Ақтөбе  педагогикалық  институтының  ғимаратына  орналасқан
кәсіпорын 1942 жылдың наурызында өз жұмысын бастап та кетті. Зауыттың
соғысқа  дейінгі  негізгі  өнімі  -  Қызыл  Армияның  Әскери-Санитарлық
Басқармасы  үшін  рентген  аппараттарын  шығару  мұнда  да  сақталынды.
Сонымен  қатар  майданға  қажетті  қопарғыш,  жарғыш  машиналар  (ПМ-1,
ГТМ-2 ) жасау қолға алынды [10.4].

Алғашқы  күндерден-ақ  №  692  зауытқа  үлкен  міндеттер  жүктеліп,
деректердің  көрсетуінше  олар  абыроймен  орындалған.  1942  жылы  тауар
өнімі 5 800 мың сомға жоспарланса, ол 7 645 мың сомаға немесе 131,7%-ға,
ал жалпы өнім бойынша жоспар 114,7%-ға артығымен орындалады [14.20].
Егер  кәсіпорынның  пайдалануға  берілген  мерзімін  ескерсек,  яғни  1942
жылдың  наурызы,  жылдық  жоспардың  он  ай  ішінде  артығымен
орындалғандығын байқаймыз.

Қ(б)КП  ОК-нің  қорғаныс  өнеркәсібіне  қарасты  21  зауыттың
шығаратын арнайы әскери  өнімдері  қатарына  шолу  рентген  аппараттары
мен  ПМ-1,  ІТМ-2  қопарғыш,  жарғыш  машиналарының  тек  осы  №  692
Ақгөбе зауытында ғана өндірілгенін көрсетеді [10.5].

Соған  сәйкес,  номенклатура  бойынша  алғашқы  1942  жылы
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шығарылған  өнімдердің  түрлерін  жеке-жеке  бөліп  көрсету  маңызды  деп
есептейміз [14.21-22].

1.4 кесте 
№№ Өнім атауы 1942 жыл %

жоспар орындалуы

1.
Жылжымалы  рентген
қондырғыштары

70
86 122,8

2.
Тасымалды  рентген
қондырғыштары

150 225 150,0

3. Диагностикалық  рентген
қондырғыштары

100 11 110,0

4. Палаталық  рентген
қондырғыштары

100
9 9,0

5. ПМ-1 1 100 1 027 93,0
6. ПМ-2 400 2 021 505,2

     
Кесте мәліметтері өнімнің қай түрінің де артығымен орындалғанын

көрсетеді. Ал палаталық рентген аппаратының 100 дана орнына 9 дана ғана
орындалуының өзіндік себебі бар. Бұл қондырғы Қызыл Армияның Әскери
-  Санитарлық  Басқармасының  келісімімен  өндірістен  алынып  тасталған
екен.

Деректер  сұрапыл  соғыс  жылдары  кәсіпорынның  техникалық-
экономикалық  көрсеткіштерінің  сәл  бәсендегенімен,  жоспардан  төмен
түспегенін аңғартады. Мәселен, 1943 жылы тауар өнімі 100,3%-ға, 1944
жылы  103,4%-ға  артығымен  орындалған.  Ал  жалпы  өнім бойынша
мәліметтер 1943 жылы 102,7%, 1944 жылы 101,5%-ды көрсетеді [16.100].

Зауыт  өніміндегі  бір  өзгеріс,  ол  1944  жылы  трактор,  ауыл
шаруашылық машиналарына қосалқы бөлшектер жасау міндетінің жүктелуі
болды. Мұнда да жоспар 103,4% -ға артығымен орындалған.

Сол жылдары барлық өнеркәсіп нысандарына тән құбылыстар: маман
жұмысшы  кадрлардың  кәсіби  дайындығының  төмендігі,  жылы  киім,  аяқ
киім  тапшылығы,  тұрғын  үйлерінің  болмауы,  қажетті  құрал-жабдық,
қаражаттың  жетіспеуі  немесе  тиісті  мөлшерде  бөлінбеуі,  осы  себептерге
байланысты орын алған жұмыс орнын тастап кету, дезертирлік, т.б келеңсіз
құбылыстарға  қарамастан,  жоспардың  артығымен  орындалып  отыруы,
әрине,  тынымсыз  еңбектің,  үлкен  ерлік  пен  күш-жігердің,  жеңісті  асыға
күткен халық энтузиазмінің көрінісі еді.

Екінші  жағынан,  еңбек  өнімділігін  арттыру  жолындағы  ұтымды
ұсыныстар да өз жемісін берді. Солардың бірі түсті металды пластмассамен
ауыстыру болды. 1944 жылы ғана зауыт 50,0 мың соманы үнемдеген екен.

Зауыт  соғыстың  аяқталуымен  арнайы  әскери  өнім  түрін  өндіруді
тоқтатты.  Қ(б)КП  Қорғаныс  өнеркәсібі  Бөлімінің  Нұсқаушысы  В.
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Копыловтың 1945 жылдың 26 мамыры күні «өте құпия» грифімен жасаған
ұсынысы бойынша № 692 Ақтөбе рентген зауыты соғыстан кейін Қызыл
Армияның  Әскери  -  Санитарлық  Басқармасы  үшін  тек  рентген
аппараттарын шығаруды күшейтуі тиіс болды. Бұл зауыттың кеңеюін, оның
жұмысын қайта құруды талап етгі.

1946  жылдың  31  тамызында  (№  82)  ҚазКСР  Министрлер  Кеңесі
Төрағасының орынбасары Д. А. Қонаев пен Қ(б)КП ОК-нің хатшысы С. И.
Круглов  КСРО  Министрлер  Кеңесіне  А.  Н.  Косыгинге  «КСРО  Электр
Өнеркәсібі  министрлігіне  қарасты  №  692  Ақтөбе  зауытының  құрылысы
туралы» қызмет хаттарын жолдайды [17.14-15].

Хатта зауыт технологиясының қарапайым талаптарга жауап бермейтін
мүшкіл  халі,  кәсіпорын  құрылысын  қайта  құруға  байланысты  Электр
өнеркәсібі  министрлігіне  жіберілген  жобаның  бекітілмеуі,  зауыттың  әлі
күнге дейін өз тұрғын үй қорының жоқтығы, т.б. нысана жұмысын тежейтін
факторлар  баяндалады.  Сонымен  қатар  зауыт  жұмысын  жандандыру
бағытындағы өз ұсыныстарын да береді.

Республика  басшылығының  мұндай  аландаушылығының  өзіндік
себебі де бар еді. Бір жағынан, № 692 зауыт КСРО-дағы санаулы рентген
зауытының  бірі  болса,  екінші  жағынан,  соғыс  жылдары  өз  міндеттерін
мінсіз атқаруға тырысқан кәсіпорынның жағдайы соғыстан кейінгі кезеңде
нашарлап кеткен болатын. 1945 жылдың 23 желтоқсанында «Актюбинская
правда»  газетінде  «Почему  плохо  работает  электротехнический  завод?»
айдарымен  үлкен  мақала  жарық  көреді  [18.3].  Мақала  авторы  зауыт
жоспарын орыңдамауының бірнеше себебін тізе келе, оның басты себепшісі
зауыт  дирекциясының  мүлдем  қанағаттанарлықсыз  басшылығы  деп
түйіндейді.

Мұндай  олқылықтардың  орын  алғандығын  мұрағат  деректері  де
растайды.

1946 жылдың 14 қаңтарында Қ(б)КП Ақтөбе Облыстық Бюросының
«1945  жылдың  1  тамызындағы  №  692  зауыттың  жұмысын  жақсарту
жолындағы  шаралар»  қаулысының  орындалу  барысы  туралы  Қ(б)КП
Облыстық бюросының қаулысы қабылданады [17.80-82]. Қаулыда зауыттың
қалыпты  жұмысын  қамтамасыз  ету,  инженер-техник  қызметкерлеріне
қажетті  тұрғын  үй,  тұрмыс  жағдайларын  жасау,  басшы  қызметтерге
жергілікті  кадрларды  тарту  жолындағы  шараларды  жүзеге  асыру  туралы
зауыт директоры Малолетковтың уәдесінің орындалмағандығы көрсетіледі.
Кәсіпорындағы  еңбек  тәртібінің  нашарлауынан,  еңбек  өнімділігінің  1945
жылдың екінші жартысында бірінші жартыжылдықпен салыстырғанда 9 %-
ға төмендегендігі анықталады. Тіпті еңбек тәртібін бұзушылардың санының
екінші жартыжылдықта 30%-ға өскендігі ескертіледі.

Соғыс  жылдарындағы  еңбек  өнімділігін  арттырудың  бір  жолы  -
кәсіпорындарда  жаппай  социалистік  жарыстардың  өріс  алуы,
стахановшылар  мен  екпінділер  санының  артуы  болатын.  Қаулы
мәліметтеріне  сүйенсек,  зауыттағы  еңбек  өнімділігінің  төмендеуінің  бір
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себебі  де  осы  шаралардың  назардан  тыс  калуы  екен.  Жоспарлау  мен
бухгалтерлік  есеп-қисаптың  дұрыс  жүргізілмеуі  салдарынан  түрлі
материалдар  жеткізушілерге  қарызы 1946  жылдың 1  қаңтарына  568  мың
сомды құраса, қалалық электр стансасына қарыз 54 мың сомға жетеді.

Бюро  өз  қаулысында  1945  жылдың  екінші  жартысында  зауыт
жұмысын  қамтамасыз  ете  алмағандығы  үшін  оның  директоры
Малолетковқа есеп карточкасына тіркелген қатаң сөгіс жариялайды.

Соғыстың ауыр жылдарында сыннан сүрінбей өткен басшыға мұндай
жазаның қолданылуы мүмкін зауыт өнімінің маңыздылығынан да болды ма
екен? Екінші жағынан, деректер зауыт басшылығындағы кемшіліктерді де
анық көрсетіп отыр.

Мұндай келеңсіз құбылыстарға шынымен де жол берілгендігін мына
бір дерек те айғақтайды.

1947  жылы  9  қаңтарда  (№  69-313)  КСРО  Электр  өнеркәсібі
министрлігіне қарасты Бас электраппаратының бастығы Л. Пекшев Қ(б)КП
ОК Хатшысының орынбасары П. ІІоляковқа мынадай ақпарат түсіреді: «№
692 зауытқа қажет материалдар зауыттың жоспарын орындап қана қоймай,
келесі  өтпелі  кезеңін  де  қамтамасыз  ете  алатындай  жеткілікті  мөлшерде
жіберілген. Оның сыртында 1946 жылдың 30 желтоқсанында қырық тонна
мөлшерінде  түрлі  материалдар  арттырылған.  Олар  тіпті  1947  жылдың  1
кварталының жоспарын орындауға мүмкіндік береді...» [17.63].

Жоғарыда айтылғандай, Мәскеуден Д. Қонаев пен С. Кругловқа КСРО
Электр өнеркәсібі Министрі И. Кабановтың жауап хаты да (21. 09. 1946ж. №
МК-5651) келеді. Онда Министр мынаны хабарлаған: 

1) № 692 Ақтөбе зауытын қайта құру жобасы техникалық сараптамадан өтуде.
1946 жылдың 10 қазанында бекітіледі.

2) № 692 зауыттың күрделі,  іргелі  жұмыстарының көлемі  1946 жылы 450,0
мың сомаға өсіріліп, 800,0 мың соманы құрайды.

3) Ауыр  индустрия  кәсіпорындары  министрлігі  1946  жылы  17  қыркүйекте
«Ақтөбеқұрылыс» трестіне осы жылдың IV кварталына құрылысы басталып
жұмысы  бітпей  тұрған  екі  тұрғын  үйдің  құрылысын  аяқтауға  тапсырма
берді» [17.28].

Министрдің жауап хатынан кейінгі зауыт директоры Малолетков пен
Қ(б)КІІ ОК Машина жасау бөлімі меңгерушісінің орынбасары А. Кәрібаев
арасындағы  хаттар  мен  телефонограммалар,  Қ(б)КП  ОК  Хатшысының
орынбасары  П.  Поляковтың  Қ(б)КП  Ерекше  секторына  жіберген
анықтамасынан  №  692  зауыт  жұмысын  жандандыруға  деген  әрекеттерді
байқаймыз. Оларда министр жауабына байланысты атқарылып жатқан іс-
шаралар, жергілікті облыстық деңгейдегі іс- қимылдар бақылауға алынады.

1946 жылдың 28 ақпанында Қ(б)КП ОК Хатшысының орынбасары П.
Поляков Қ(б)КП ОК Хатшысы Ж. Шаяхметовке түсірген ҚазКСР машина
жасау  өнеркәсібі  зауыттарының  жұмысы  туралы  Анықтамасында
«Қазақстанның  машина  жасау  өнеркәсібі  Ұлы  Отан  соғысы  жылдары
Шығысқа көшірілген қорғаныс зауытгарының негізінде ұйымдасқан... Жаңа
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жерге қоныс теуіп, жұмыстарын тоқтатпаған зауыттар өз өнімдерін үздіксіз
молайту  үшін  жұмыс  жасады.  1942  жылмен  салыстырганда  1944  жылы
қорғаныс  өнеркәсіптері  тауар  өнімдері  мен  жалпы  өнімдерін  екі  есеге
өсірді...», - деп жазады [13.1-4]. Міне, сол зауытгар қатарында № 692 Ақтөбе
рентген зауыты да бар.

Қорғаныс  Халық  Комиссариатының  әскери  өнім  дайындау  туралы
жоспарын орындауда КСРО Ауыр машина жасау Халық Комиссариаты да
белсенді түрде ат салысты. 

Алматыға қоныс тепкен алты зауыттың ішінде КСРО Ауыр машина
жасау Халық Комиссариатына қарасты Алматы машина жасау зауыты да
бар еді. 

Бұл  зауыт  Қазақстанға  көшірілген  «Октябрь  революциясы»  атты
Ворошиловград  зауытының оқ-дәрі  өндіруші  цехінің  бір  бөлімі  болатын.
1941  жылдың  17  қарашасында  цех  базасында  өнім  номенклатурасы
кеңейтілген жаңа дербес зауыт құрылды. КСРО Халық Комиссариатының
№1433-707с  бұйрығының  1-қосымшасына  сәйкес  Алматы  зауытының
алғашқы кезек күттірмес іс-шаралары төмендегідей болып бекітілді [12.36]:

«…94.  Алматы  зауытында  қара  және  түсті  металлургия  құрал-
жабдықтарын  өндіруді  ұйымдастыру  мақсатында  Ауыр  машина  жасау
Халық  Комиссариатын  (Казаков  жолдас)  зауыттың  көлемі  12 000  м2   бас
ғимараты,  2000 м2    кузнечный цехы және 2000 м2   қорыту цехын салып,
оларды 1943 жылдың 1 сәуіріне пайдалануға беруге міндеттеу.

95. Еңбек Қоры Бас басқармасын (Москатов ж.) 1942 жылдың III-IV
кварталдарында  Ауыр  машина  жасау  Халық  Комиссариаты  Алматы
зауытының құрылысы мен  өндірісін  жүргізуге  қолөнер  училищелері  мен
ФЗО түлектерінен 300 адамды жіберуге міндеттеу.

96. ҚазКСР Халық Комиссариатының  Төрағасы Ундасынов жолдасты
жергілікті халық есебінен Алматы машина жасау зауытына 1942 жылдың 15
қыркүйегіне дейін 300 адам, 1942 жылдың IV кварталында 300 адам және
1943 жылдың I кварталында 200 адам жіберуге міндеттеу.

97.  КСРО Мемлекеттік  Жоспарлау Комитетін,  Станок жасау Халық
Комиссариатын (Ефремов  жолдас)  Алматы машина  жасау зауытына  1942
жылдың IV кварталында 60 станок, 1943 жылдың I кварталында 35 станок
бөліп жеткізуге міндеттеу.

98. КСРО Мемлекеттік Жоспарлау Комитетін (Сабуров жолдас) 1942
жылдың  IV  кварталында  Ауыр  машина  жасау  Халық  Комиссариатының
Алматы зауытына қажетті құрылыс материалдары мен құрал-жабдықтарды
жеткізуді жоспарлап, зауытты кеңейту құрылысына 4,5 миллион сом. 

99.  Мемлекеттік  Қорғаныс  Комитетінің  13.04.1942  ж.  №1596сс
Бұйрығы Алматы машина жасау зауытына таратылсын және Электросталь
қаласындағы  Сталин  атындағы  Ново-Крамоторск  зауыты  қалпына
келтірілсін.

100. Қазақстан (б)КП ОК Хатшысы Скворцов жолдасты және ҚазКСР
ХКК  Төрағасы  Ундасынов  жолдасты  қара  және  түсті  металл  өнімдерін
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өндіруді ұйымдастыру үшін Алматы зауытына жан-жақты көмек көрсетуге,
зауытты  маман-кадрлармен  қамтамасыз  ету, инженер-техниктерді  тұрғын
үймен  қамтамасыз  ету,  жергілікті  құрылыс  материалдарын  бөлу,
жұмысшылар  мен  инженер-техниктерді  тамақтандыруды  ұйымдастыру
және осы бұйрықты орындауды қадағалауды міндеттеу».

Алматы  машина  жасау  зауытының  құрылысын  басқарушы  және
алғашқы директоры Макеев болды. Макеевтің анықтамасы бойынша 1942
жылдың 26 тамызындағы үкімет  қаулысына  сәйкес  зауыт нысандарының
құрылысына 1 250 адам қажет болды,  оладың 855-і  маман жұмысшылар,
395 қарапайым жұмысшылар.  Құрылыс 3,5 ай немесе  88 жұмыс күнімен
есептелді [19.1].

Зауыт  құрылысының  жұмысы  біркелкі  жүрмеді.  Үкіметтік  және
жергілікті  құрылымдардың  салғырттығынан  қажетті  қаржының  бөлінуі,
құрылыс материалдары және техникамен қамтамасыз ету, инженер-техник
жұмысшы кадрлармен қамтамасыз етуде үлкен келеңсіздіктерге жол берілді.

1942  жылдың  21  сәуірінде  Қазақстан  (б)КП  Хатшысы
Н.А.Скворцовқа  жіберген  Алматы  машина  жасау  зауытының  директоры
Макеев «Алматы машина зауытының жұмысы туралы (құпия)»  баяндама
хатында  «зауыттың  ұсақ  және  үлкен  калибрлі  оқ-дәрі  өндіретіндігін,  сол
себепті де бөлінген жанармайдың уақытында жеткізілмей, үнемі Облыстық
партия  комитетінің  Хатшысы  Кулитов,  Қазақстан(б)КП  Хатшысы
Қойшығұлов пен ХКК Төрағасының орынбасары Заговельев  жолдастарға
шағымданып,  олардың  тиісті  орындармен  ұзақ  келіссөздері  нәтижесінде
ғана қол жеткізетіні» айтылады [20.107].

Зауыт директорының орынбасары Бекмұхамедовтың 1942 жылдың 2
тамызындағы Қазақстан(б)КП Хатшысы Қойшығұловпен алмасқан хатында
МҚК-нің  Бұйрығы  бойынша  майдан  үшін  қорғаныс  тапсырмаларын
орындауға  бөлінген   2,5  т  авиабензиннің  уақытында  бөлінбегенін,  оған
жауапты республикалық деңгейдегі құрылымдардың авиабензинді бөлуден
бас тартқандығын, соған байланысты көмек сұрағанын кездестіреміз [21.5]. 

Зауыт  үшін  ауыр  міндеттің  бірі  –  зауыт  құрылысына  еңбек
ресурстарын  тарту  болды.  Зауыт  басшыларының  мәселе  төңірегіндегі
төмендегідей  хаттарын  көп  кездестіреміз:  «КСРО  ХКК-нің  шешімі
бойынша ҚазКСР ХКК-і зауыттың құрылыс жұмыстарына 15 қыркүйекте
бөлуі тиіс боған 350 адамнан әзірше 1 адам да жұмысқа шықпады. Келген
күннің  өзінде  де  олар  маман  жұмысшылар  емес.  Сондықтан  бұл  жұмыс
күшін тиімді пайдалану мүмкін болмайды. Оларды белгілі бір мамандыққа
баулу үшін құрылыс мамандары қажет болады...» [22.33].

Әскери экономиканың басты құрамдас бөлімінің қатарында бас кесер
қылмыскерлер мен бұзақыларды, сонымен қатар «халық жаулары» аталған
жазықсыз  жандардың тұтас  армиясын шоғырландырған КСРО Ішкі  Істер
Халық  Комиссариатының  еңбек-түзету  лагерлерінің  Бас  басқармасы  мен
колониялары (ЛББ) да бар еді. 
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Осы  «контингентпен»  жұмыстың  ауқымы  мен  қиындығы  туралы
мұрағат  құжаттары баяндайды.  Зауыт  директоры Макеев  Қазақстан(б)КП
Хатшысы  Н.А.Скворцовқа  «Алматы  машина  жасау  зауытының  жұмысы
туралы»  (1942  жылдың  22  қыркүйегі)  анықтамасында  мынадай  ақпарат
береді:

«…1. Осы уақытқа дейін зауыттың құрылыс жұмыстарын ІІХК-ның
еңбек-түзету  лагерлері  мен  колониялары  (ЕТЛК)  жүргізіп  келді.  ЕТЛК
бастығы Бернер жолдастан келісім бойынша белгіленген 400 адам санын
600-ге  жеткізуді  сұраған  едім.  Бірақ,  керісінше,  олардың  саны  маман
жұмысшылар  есебінен  күн  сайын  азая  түсуде.  Қыркүйекте  жұмысқа
шығатын соттлғандар саны 270 ғана адамды құрап отыр.  Олардың 210-ы
қара жұмысшылар. Егер бұрын ағаш шеберлері саны - 15 адам болса, қазір 7
адам. Зауыт құрылысына қажет арматурашылар, тас қалаушылар, басқа да
маман жұмысшылар мүлдем жоқ…» [22.34].

Жергілікті  билік  органдары  соғыс  жағдайында  тыл  еңбекшілерін,
әсіресе әскери зауыттарда еңбек етушілерді азық-түлікпен қамтамасыз етуге
барынша  тырысты,  дегенмен,  құжаттар  Ворошиловград  зауытынан
көшірілгендердің ауыр жағдайын дәлелдейді.

1942 жылдың қаңтарында зауытпен бірге келген 270 инженер-техник
мамандар мен жұмысшылардың 59-ы жалпы көлемі  60 м2  құрайтын алты
бөлмеге орналастырылады. Ортақ ас бөлме болмаған. Ал 100 адам көлемі
200  м2   жуық  бұрынғы  авторемонт  зауытының  әкімшілдік  ғимаратында
орналастырылады.  Еңбекшілердің  жан-ұяларына  зауыт асханасынан түскі
ас жіберілмеген. Ал өздерінің дайындауы үшін ас пісіретін пеш болмаған
[22.25].

Мемлекет  соғыстың  қиын  да  ауыр  жағдайында  майданды  толық
қамтамасыз  ету  мақсатында  экономикалық  және  әкімшілдік  шаралар
жүйесін қолдануға мәжбүр болды. Бұл жұмыс орнында кез келген тәртіп
бұзушылықты (вагондардан майдангерлердің сыйлықтарын ұрлау, мас болу,
жұмыстан  өз  еркімен  кетіп  қалу,  әскери  қызметтен  қашу,  т.б.)  жоюға
баытталды.

Мұрағат құжаттары мұндай жазалау шараларының қаншалықты қатал
болғандығы көрсетеді [23.78].

Көшірме
Приговор
 
Именем Союза Советских Социалистических Республик 

Военный трибунал Войск НКВД Алма-Атинской области в Алма-Ате
в  помещении  цеха  №2  завода  АЗТМ  29  августа  1944  г.  в  составе:
Председательствующего подполковника юстиции Суслова и нарзаседателей
Силь и Покапаевой при секретаре мл. лейтенанта адм. Службы Туймебаева
с участием председателя  гособвинения Военного прокурора подполковника
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юстиции  Пономарева,  адвоката  Юсова,  рассмотрев  в  открытом судебном
заседании  дело  по  обвинению   гр.  Сытого  Петра  Филипповича,  1926  г.
рожд.,  уроженец  села  Дубровка  Кальчанского  района  Сумской  области
УССР,  украинца,  холостого,  имеющего  образование  7  кл.  б/п,  дважды
судимого   и/судом  8-го  участка  г.  Алма-Аты  за  прогулы  по  Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 26.06.40 г. в общей сложности на
12 м-цев исправ.  работам, меру наказания отбыл только 3 м-ца, обвиняется
по Указу Президиума Верховного Совета  СССР от 26.12.41 г. Длинными
материалами предварительного судебного следствия Военный Трибунал

Установил: 
Подсудимый Сытый с 7 октября 1942 г. работал на заводе АЗТМ в

качестве токаря, а 18 июля 1944 г. самовольно оставил работу на заводе и
дезертировал,  26  июля 1944  г. был задержан  и  арестован.  На  основании
изложенного,  признавая  Сытового  виновным  по  Указу  Президиума
Верховного  Совета  СССР  от  26  декабря  1941  г.  Военный  Трибунал,
руководствуясь ст.ст.319 и 320 УПК. 

Приговорил: 
Сытого  Петра  Филипповича  на  основании  Указа  Президиума

Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 ш. подвергнуть тюремному
заключению сроком на шесть (6) лет без поражения в правах, не отбытую
меру  наказания  по  приговорам  Н/суда  на  основании  ст.49  УК поглотить
настоящим приговором. 

Пред., полковник юстиции Суслов 
Секретарь, мл. лейтенант а/с Туймебаев 

1942  жылдан  үкімет  аталмыш  зауыт  жұмысын  барынша  күшейту
міндетін  жүктеді.  Алғашқыда  (1942  жылдың  наурызы)  зауыттың  негізгі
өнімі  –  203 мм снарядтар  (бетоно-бойные снаряды)  мен әуе бомбалары
(бетоно-бойные авиабомбы) болса, артынша оның саны алтыға жетті. Олар
203 мм снарядтар, әуе бомбалары, 82 мм миналар, ЗАБ-2,5, ФАБ-50 и 90.

Зауыттың  1942  жылғы  жұмысы  туралы  есеп  жоғарыда  аталған
қиыншылықтар  мен  келеңсіздіктерге  қарамастан  жоспардың барлық өнім
түрлері бойынша артығымен орындалғанын көрсетеді [14.15-16]:

1.5 кесте - 1942 ж. жоспардың орындалуы 
Өнім түрлері Жоспар Орындалуы %

203  мм снарядтар   (бетоно-
бойные снаряды) 

3000 7105 236,8

203  мм  әуе  бомбалары
(бетоно-бойные авиабомбы) 

- 792 -
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82 мм миналар 6000 84 780 141,3
ЗАБ-2,5 100 000 124 440 124,4
ФАБ-50 и 90 2250 3300 146,7
Тауар өнімі 8100 16 675,3 205,9
Жалпы өнім 10 000,0 18690,0 186,9

Кесте мәліметтерінен тауар өнімінің 205,9 %-ға, жалпы өнімнің 186,9
%-ға артық орындалғанын байқау қиын емес.

1942 жылы зауытта 400 мың сомды үнемдеуге мүмкіндік берген 17
түрлі жетілдірулер енгізіледі. 

Міне,  соғыстың  алғашқы  жылдары  рспубликамыздағы  КСРО-ның
қорғаныс өнеркәсібіне жұмыс істеген алғашқы зауыттың бірі- Алматы ауыр
машина жасау зауытының тарихы осылай басталды. 

Ұлы Отан соғысының басталуымен Қазақстанға  қоныс теуіп,  кейін
осында  тұрақтап  қалған  алғашқы  қорғаныс  өнеркәсібі  зауыттарының
қатарында  С.М.Киров  атындағы  №  175  зауыт  та  бар.  Зауыт  алғаш  өз
жұмысын шағын шеберхана ретінде Украина жерінде бастаған еді. Кейіннен
соғыс қаупінің күшеюімен 1935 жылы алғашқы отандық теңіз қаруы – «өзі
жылжитын теңіз миналарын» өндіруге кіріседі. Осы жылы оған С.М.Киров
есімімен  қатар  175  нөмірі  беріліп,  құпия  қорғаныс  өнеркәсібі  қатарына
жатқызылады.  Сол  уақыттан  зауыт  КСРО  Кеме  жасау  Халық
Комиссариатына бағынды [24.10]. 

№175 зауыттың бейбіт өмірін 1941 жылы басталған Ұлы Отан соғысы
бұзды.  1941  жылдың  тамызында  Запорожьені  фашистердің  басып  алу
қаупінің  тууымен.  18  тамызда  зауытты  Кавказға  көшіру  туралы  шешім
қабылданады.  Зауыттың  дайын  өнімдері,  шикізат  қорлары,  басқа  да
материалдық құндылықтарымен қатар жұмысшы,  инженер-техник  маман-
кадрларын  жан-ұяларымен  947  вагонға  тиеп  Шығысқа  –  Кавказға
жөнелтеді. Ірі қорғаныс өнеркәсібін көшіру 21 тамыз күні басталып, соңғы
вагон 16 қыркүйек күні жөнелтіледі [24.14].

1941 жылдың қыркүйегінде зауыт Махач-Кала қаласына табан тірейді.
Онда  зауыт  жергілікті  «Двигательстрой»  зауытының  ғимараттарына
орналасып, бірден жұмысқа кіріседі.

№175 зауыт ұжымы Махачкала қаласында небәрі  11 ай ғана қоныс
тепті. 1942 жылдың тамызында қала майдан маңындағы алқабта қалды. Сол
себепті  МҚК  1942  жылдың  20  тамызында  зауытты  Қазақстанға  көшіру
туралы шешім қабылдайды. 

Зауыттың  тек  теңіз  қаруын  -  өзі  жылжитын  теңіз  миналарын
өндірумен  айналысушы  жұмысшы,  инженер-техник  маман-кадрлары
Алматыға  қоныс  теуіп,  қалған  бөлігі  Петропавл  қаласына  жылжыды.
Алматыға барлығы 12 мың адам,  595 дана станок жабдықтары, 517 дана
элекрт  жабдықтары,  т.б.  жеткізілді.  Зауытты  көшіруге  1 800  вагон  қажет
болған [17.15].
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1942  жылдың  26  қазанында  КСРО  ХҚК  арнайы  «Теңіз  қаруын
өндіруші С.М.Киров атындағы №175  зауытты Алматы қаласында тұрақты
тіркеумен  қайта  қалпына  келтіру»  қаулысын  қабылдады.  Зауыт
басшылығына 1943 жылдың наурызынан ай сайын әскери өнім шығаруды
қамтамасыз  ету  міндеті  жүктеліп,  ХКК-ның  шешімімен  700  адам  зауыт
құрылысына шоғырландырылады [24.16].  

Алғашқы кездегі басты қиындықтың бірі – осындай алып қорғаныс
нысанын  орналастыратын  ғимараттардың  болмауы  еді.  Зауытқа  қалалық
трамвай,  №1  қалалық  баспахана  мен  шағын  жергілікті  механикалық
зауыттың территориясы берілді. Бұл ғимараттар да жеткіліксіз болып, заң
институты, тоқыма фабрикасы,  темекі фабрикасы, «Родина» және «Алатау»
кинотеатрларының ғимараттары  қосымша берілді. 

Жоғарыда  Алматыға  алты  қорғаныс  өнеркәсібінің  көшіріліп
әкелінгендігі  сөз болды.  Соған байланысты тағы бір туындаған қиындық
зауыттың инженер-техниктері  мен жұмысшыларын,  олардың жанұяларын
орналастыру,  тұрғын  үймен  қамтамасыз  ету  проблемасы  болды.  Оның
сыртында  Алматыға  бірнеше  мәдениет  пен  өнер,  ғылым  ошақтарының,
соған сәйкес жүздеген ғалымдар,  әдебиет және өнер қайраткерлері, ондаған
творчестволық  ұжымдардың  келгендігі  белгілі.  1943  жылдың  көктеміне
қала халқының саны үш есеге ұлғайып, 200 мыңнан 600 мыңға дейін жетеді.

Зауыт еңбекшілерін орналастыруда республикалық деңгейдегі партия
және кеңестік органдармен қатар жергілікті қарапайым халық ерлік үлгісін
көрсетті.  Бұл  жолы да  жергілікті  халық,  қазақ  халқы өзінің  дәстүрлі  ізгі
ниеттілігі  мен  қонақжайлығын  паш  етті.  1942  жылдың  16  қарашасында
Алматыға  –  10 073  адам,  I  Алматы  станциясына  –  633  адам,  Луговая
станциясына – 119 адам, Сарыөзек станциясына – 546 адам, Үштөбеге – 233
адам, Чалдар станциясына– 128 адам орналастырылды. Зауыт еңбекшілері
негізінен  жергілікті  тұрғындардың  жер  үйлерінде,  оқу  орындарының
жатақханаларында орнықты [25.180-187].

Зауыт  еңбекшілерінің  күшімен  1942  жылдың  қарашасында-ақ
аспаптар цехі, артынша механикалық-жөндеу және электр жөндеу цехтары
іске  қосылды,  алғашқы  компрессор  құрылғылары  тұрғызылып  іске
қосылды.

1943 жылдың наурызында  негізгі  өнімдер мен бомба  атқыштардың
алғашқы дайын бөлшектері жиналды. Осылайша үкіметтің зауыт жұмысын
1943  жылдың  I  кварталында  бастау туралы  тапсырмасы  уақытында  іске
асты. 

№175 зауыттың  небәрі  7-9  айдың ішінде  Алматыда  қайта  қалпына
келтірілуі  қорғаныс  өнеркәсібі  үшін  айтулы  оқиға  еді.  Елдің  Әуе-теңіз
флоты үшін өнім өндіру жоспарлы түрде жүзеге аса бастады. 1943 жылы
зауыт  ұжымы  Мемлекеттік  қорғаныс  комитетінің  Қызыл  жұлдызмен
марапатталды [26.374-375].
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Зауыттың  даму  қарқыны  күн  сайын  арта  түсті.  Өнім  ндіру  1943
жылмен салыстырғанда 1944 жылы 25,2%-ға, 1945/1946 жж. 38%-ға артып,
майдан сұранысы толық қамтамасыз етілді.

Ұлы Отан соғысынан кейін де зауыт жұмысы тоқтаған жоқ, керісінше,
теңіз  қаруларының  жаңа  түрлерін  шығарып,  өндіріс  технологиясын
жетілдіру  басталды.  Соғыс  жылдары  зауытта  бас  конструктор  болған
Виталий Бурков былай деп есіне алады: «Ұлы Отан соғысынан кейін зауыт
өмірі  бұрынғыдан да  жабық құпия бола түсті.  Жанталаса  қарулану қару-
жарақ өндіруді күшейтуді талап етті. Торпедолар әлемнің 12 еліне жіберілді.
Әр өнім қатал бақылаудан өткізіліп,  Ыстықкөл маңындағы арнайы сынақ
алаңында сыналып тексерілді...» [27].

1 сурет – С.М.Киров атындағы зауыттың аумағы (2015 ж.)

Соғыстан  кейін  зауыт  біртіндеп  азаматтық  өнім  өндіруді  де  қолға
алды. 1945 жылдың екінші жартысында тракторлар мен ауыл шаруашылық
машиналарының бөлшектерін  шығара  бастады.  1966  жылдан  астық тиеу,
қар  тазалау  үшін  құрылғылар,  кір  жуатын,  ет  тартатын  машиналар,
шырынсыққыш,  мектептер үшін токарлық станоктар,  т.б.  өндіруді  қолға
алды. 

2 сурет – С.М.Киров атындағы зауыттың аумағы (2015 ж.)

1970 жылдардың басында зауыт өнімінің тізімі 250-ге жуық болды.
1970 жылы ішкі өнім көлемі 1945 жылмен салыстырғанда 30 есеге өсті.

Зауыт 1978 жылы Еңбек  Қызыл Жұлдық Орденімен  марапатталды.
Кеңестер  Одағының  ыдырауымен  С.М.Киров  атындағы  машина  жасау
зауыты Қазақстан Республикасының меншігіне өтіп, 2003 жылы құрылған
«Казахстан Инжиниринг» ұлттық компаниясының құрамына кірді.

Соғыстың аяқталуымен КСРО-ның әскери  шығындары мен Қарулы
күштерінің  саны қысқарды.  Елдің  мемлекетік  бюджетінде  тікелей  әскери
шығындар көлемі 1945 жылы 54,3%-дан 1946 жылы 24%-ға, ал 1947 жылы
18%-ға дейін қысқарды [28.97]. КСРО-ның Қарулы күштері саны 1945-1946
жылдары 11 миллионнан 2,8 миллион адамға дейін азайды [29].

Ел үкіметінің алдында тұрған кезек күттірмес мәселенің бірі – соғыс
жағдайына  байланысты  орын  алған  өнеркәсіптің  басты  салаларындағы
өнеркәсіптік-экономикалық көрсеткіштердің күрт төмендеуін тоқтату және
қалпына  келтіру  еді.  Мәселен,  1945  жылы  1940  жылмен  салыстырғанда
шойын өндіру 59%,-ға, болат 66%, мұнай өндіру 62%-ға дейін азайған еді
[30.91-92].
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Бірақ  бұл  міндеттерді  орындауға  «суық  соғыс»  мүмкіндік  бермеді.
Керісінше,  елдің  қорғаныс  өнеркәсібіне  бөлінетін  қаржы  көлемін  өсіріп,
жаңа қорғаныс саласы өнеркәсіптерін салуға тура келді. 

Сөйтіп  соғыстан  кейінгі  жылдары  да  елдің  әскери  индустриясына
жүмыс  жасаған  химия  өнеркәсібі  министрлігіне  қарасты  қазақстандық
зауыттар қатары толыға түсті. Олардың қатарында Теміртаудағы Қарағанды
синтетикалық каучук зауыты, Ақтөбе хром қосындылары зауыты, Ульбинск
металлургия зауыты [31.29-51] т.б. бар еді. 

Теміртаудағы синтетикалық каучук зауытының қуаты жылына 20 мың
тонна деп болжанды. Зауытты қамтамасыз ету үшін Қарағанды ЖЭС-ның
қуатын 2 есеге, яғни 50 мың кВт-дан 110 мың кВт-ға жеткізу көзделді[32.42-
43]. 

Дүние жүзі бойынша синтетикалық каучукты ірі  ауқымда өндірудің
негізін қалаған орыс ғалымы С.В.Лебедев болып есептеледі.  С.В.Лебедев
еңбектерінің арқасында өнеркәсіптік синтетикалық каучукты өндіру тұңғыш
рет Кеңестер одағында 1932 жылы (1936 жылы Германияда) басталды. 

Отандық техниканы өз шиналарымызбен қамтамасыз ету мүмкіндігі
Ұлы Отан  соғысы жылдарында  ерекше маңызға  ие  болды.  1932 жылдан
1990  жылға  дейін  КСРО  синтетикалық  каучук  өндіруден  әлемде  бірінші
орынды  иеленді.  Синтетикалық  каучуктың  негізгі  тұтынушылары  шина
жасау зауыттары болса, 40 пайызы түрлі резина өнімдерінің (50 000-нан аса)
қажетіне  пайдаланылады  екен.  Олардың  қатарында  жұмсақ  резинадан
жасалатын  техникалық  өнімдер,  таспалы  тасымалдаушылар,  түрлі
құбыршектер мен құбыр-мұржалар, электр оқшаулау, герметика, желімдер,
аяқ-киімнің табандары, т.б.[33].

1949  жылдың  наурызында  арнайы  үкіметтік  комиссия  зауыттың
құрылыс нысандарының жүргізілу барысын тексере келе, «МҚК жанындағы
арнайы  комитет»  төрағасы  Л.Берияға  баяндап  отырды.  1949  жылдың  17
мамырында  Л.Берия  КСРО  Министрлер  Кеңесінің  Бюросына  Қарағанды
синтетикалық каучук зауытының құрылыс жұмысының қанағаттанарлықсыз
деңгейде екендігін ескертіп хат жолдайды [32.3635].

«Қарағанды синтетикалық каучук зауытының ерекше маңыздылығын
және оны іске қосудың уақытында жүзеге асуын, сонымен қатар аталмыш
зауыт  пен  Қарағанды  ЖЭС-ы  маман-кадрларының  материалдық  және
тұрмыс  жағдайларын  жақсарту  мақсатында  Ауыр  индустрия  өнеркәсіп
құрылысы министрлігі (Юдин ж.), Химия өнеркәсібі министрі Первухин ж.
және Электр станциялары министрі Жимерин ж. ұсынады:

1) Қарағанды  синтетикалық  каучук  зауытының  құрылысымен  айналысушы
Қазметаллургқұрылыс трестінің, Қарағанды Жылу электр станциясы және
химия өнеркәсібі  министрлігіне  қарасты Қарағанды синтетикалық каучук
зауытының  инженер-техник  мамандары  мен  қызметкерлерінің  қызметтік
еңбекақысына 1,2 коэффициент белгілеу.

2) Кальций карбидін өндірумен айналысушы Қарағанды синтетикалық каучук
зауытының  басшылығы  мен  инженер-техник  мамандарын,  ацетальдегид
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өндірісі  еңбекшілерін  өндірістік  жоспарларын  уақытында  және  артық
орындағандары үшін КСРО МК-нің 1946 жылдың 8 қарашасындағы № 2440
Бұйрығы, КСРО МК-нің № 2395 толықтырулары негізінде химия өнеркәсібі
министрлігінің  кәсіпорындары  үшін  белгіленген  сыйлықақымен
мараптаттау.

Бұл шараларды жүзеге асыру еңбекақы қорын өсіруді қажет етеді:  
Ауыр  индустрия  кәсіпорындары  құрылыс  министрлігінің

Қазметаллургқұрылыс  тресті  бойынша  айына  59,4  мың  сом;
Электрстанциялары министрлігінің Қарағанды ЖЭС-ы бойынша айына 49
мың сом; Химия өнеркәсібі министрлігінің Қарағанды синтетикалық каучук
зауыты бойынша айына 244,4 мың сом.

КСРО Жоспарлау Комитеті (Косяченко ж.) және Кәсіби Одақтардың
Бүкілодақтық Орталық Кеңесі (Осипов ж.)  Юдин, Первухин және Жимерин
жолдастардың ұсыныстарын қолдайды...

Мәселе бойынша Бұйрық жобасы тиісті министрліктермен бірге отын
және көлік  бойынша Бюрода қаралды...

Ұсынылып  отырған  Жобаны  КСРО  МК  Бюросының  мәжілісінде
қарауды сұраймын».

Л.Берия  ұсыныстары  тиісті  қолдауға  ие  болды.  Бұған  дейін-ақ
И.Сталин 1949 жылдың 6 ақпанында №548218 «құпия» грифімен «Химия
өнеркәсібі  министрлігінің  Қарағанды  синтетикалық  каучук  зауытының
құрылысы  туралы»  Бұйрыққа  қол  қойып,  зауыт  құрылысының  барысын
қатал  қадағалау,  ондағы  маман-кадрлардың  материалдық-тұрмыстық
жағдайларын  жасау,  зауыт  құрылысы  үшін  қажетті  жұмысшы-мамандар
санын  қадағалау,  зауыт  цехтарының  уақытында  пайдалануға  берілуін
қамтамасыз  ету  сияқты  іс-шараларды  тиісті  деңгейде  жүргізуге  бұйрық
берілген еді [34.1-6].

1949  жылдың  сәуірінде  И.Сталин  Германиядағы  Кеңестік  әскери
әкімшілдік  пен  Сыртқы  сауда  министрлігіне  Қарағанды  синтетикалық
каучук  зауытына  қажет  градирни  үшін  вентилятор  құрылғыларының  бір
данасын жеткізуге бұйрық береді [34.6].  

Артынша  1949  жылдың  17  шілдесінде  №  2422948  с  «Химия
өнеркәсібі министрлігі Қарағанды синтетикалық каучук зауытының, Ауыр
индустрия  кәсіпорындары  құрылыс  министрлігіне  қарасты
Қазметаллургқұрылыс  тресті  және  Электр  станциялары  министрлігінің
Қарағанды ЖЭС-ы қызметкерлерінің материалдық-тұрмыстық жағдайларын
жақсарту  туралы».  И.Сталин  қолы  қойған  екінші  Бұйрығы  шығады
[32.4951]. 

Бұйрыққа  сәйкес  жоғарыда  аттары  аталған  үш  кәсіпорынның
инженер-техник  мамандары  мен  қызметкерлері,  жұмысшыларыының
қызметтік  еңбекақыларына  1.2  коэффициент  қосу,  жоспарды  артығымен
орындағандар үшін сыйлықақы төлеу, арнаулы жұмыс киімен тегін тарату,
т.б. ынталандыру шараларын жүзеге асыруға шешім қабылдайды.
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Осылайша,  елдің  қорғаныс  өнеркәсібіне  қызмет  еткен  Қарағанды
синтетикалық қорғаныс зауытының тарихы басталды. 

Кәсіпорындардың  Шығысқа  көшірілуі  қашанда  «ерлік  эпопеясы»
ретінде көрсетіліп келді және мұның еш дау тудырмайтыны ақиқат. КСРО
халқы ерліктің ерен үлгісін көрсетті. 

Дегенмен,  бұл  шараның  қарбалас  шұғыл  жағдайда  жүзеге  асуы
себепті  мемлекеттік  аппараттың ұйымдастыру жұмыстарындағы жіберген
олқылықтары мен қателіктері де аз емес еді. Деректер кәсіпорындар құрал-
жабдықтарының есепке алынбай жөнелтілуі, белгіленген жерге уақытында
әрі  толықтай  жетпеуі,  сол  себепті  монтаж  жұмыстарының  кешіктірілуі,
маман  жұмысшылардың  жетіспеуі,  т.с.с.  себептерден  алғашқы  кездерде
өнім өндіру жоспарларының орындалмауының жүйелі түрде орын алғандын
дәлелдейді.

Мәселен, елдің қорғаныс өнеркәсібіне қызмет еткен осы зауыттардың
1942 жылғы есептеріне шолу төмендегідей келеңсіз оқиғаларға куә етеді.
КСРО Электр Өнеркәсібі Халық Комиссариатына қарасты № 641 зауыттың
(Петропавл қаласында орналасқан – Б.С.) 1942 жылғы тауар өнімі бойынша
жоспары 69,6 %-ға, жалпы өнімі 71,0 %-ға, орындалса, Көкшетау қаласында
қоныс  тепкен  КСРО  Оқ-Дәрі  Халық  Комиссариаты  жанындағы  №  621
зауытта  бұл  көрсеткіштер  тауар  өндірісі  бойынша  57,0  %,  жалпы  өнім
бойынша  51,2  %  -ды  құраған.  1942  жылы  16  қаңтарда  Мемлекеттік
Қорғаныс Комитетінің шешімімен Көкшетау қаласында ұйымдастырылған
аз мөлшерлі двигательдер жасау зауыты өз жұмысын 1942 жылдың III кв.
бастауы  себепті  тауар  өнімін  не  бәрі  6,3  %-ға,  жалпы  өнімін  22,3  %-ға
орындаған екен. Осылайша, жылдық жоспар үш зауытта да орындалмаған
[14.15-16]. 

Кәсіпорындардың  жылдық  есептеріне  сүйеніп  олардың  жұмысын
тежеген  факторларды  анықтауға  болады.  Олардың  қатарында  Халық
Комиссариаттары, тиісті  органдар,  ұйымдар мен кәсіпорындар тарапынан
қажетті шикізаттар мен материалдардың, құрал-жабдықтардың уақытында
бөлінбеуі немесе жеткізілмеуі, қуат көзімен жеткілікті деңгейде қамтамасыз
етілмеуін  атауға  болады.  Әсіресе,  қуат  көзімен  қамтамасыз  етудің  сын
көтермеуі кейінгі жылдары да байқалды. 

Зауыттардың тығыз  қоныстанған  жері  Петропавл қаласында  әскери
өнім  дайындаушы  зауыттар  ғана  емес,  сонымен  қатар  қаладағы  барлық
республикалық,  жергілікті  және  кооперативтік  өндіріс  орындарын электр
қуатымен қамтамасыз ететін Петропавл Жылу Қуат Орталығына ұзақ уақыт
бойы  көмірдің  жеткізілмеуі  себепті  мемлекеттік  жоспар  орындалмай,
кәсіпорындар тіпті жұмыстарын тоқтатуға мәжбүр болған. Бұл жағдай Қ(б)
КП  ОК  Хатшысы  Н.Скворцовты  қатты  алаңдатып,  Л.Берияға  жолдаған
хаттарынан  нәтиже  шығара  алмай,  Б(б)КП  ОК-не  Маленковқа  жазуға
мәжбүр болады: «...Учитывая, что указанные заводы производят в основном
боеприпасы  и  вооружения  ЦК  КП(б)К  дважды  обращался  к  тов.  Берия
19.12. 44г. и 9.01.45г. с просьбой оказать содействие в снабжении углем, так

31



Главснабуголь телеграммой от 12 января сообщил, что 10 января отгружено
для  петропавловской  ТЭЦ  1 190  тонн  вместо  6000  тонн  установленных
планом. Во  избежания  полной  остановки  ТЭЦ  и  замораживания
аппаратуры,  а  также  обеспечения  выполнения  плана  января  месяца
промышленного  города  Петропавловска  ЦК  КП(б) Қазахстана  просит
Вашего личного указания о внеочередной отгрузке Петропавловской ТЭЦ
6000 тонн угля предусмотренных планом» [35.12]. Кәсіпорындар үшін аудай
қажет  жанар  май,  қуат  көзімен  қамтамасыз  ету  Алматы  машина  жасау
зауытында  да  күн  тәртібіндегі  бірінші  кезекте  тұрған  мәселеге  айналды.
Бұған  кәсіпорын  директоры  Макеевтің  бірнеше  хаттары  дәлел:  «...Завод
производит  исключительно  боеприпасы  малых  и  больших  калибров,
казалось бы, он должен был бы обеспечиваться бензином, по выделенным
нарядам,  в  первую очередь,  однако,  практически  это  не  так  и  в  каждом
отдельном случае приходится получать бензин только после обращений к
секретарю  Обкома  партии  тов.  Кулитову,  к  секретарю  КП(б)К  тов.
Койшегулову,  и  Зам.  Пред.  СНК  тов.  Заговельеву  и  их  длительных
переговоров с управлением Главнефтесбыта...» [36.107].

Деректерге шолу кәсіпорындардың жұмысын тежеуші фактордың бірі
–  олардағы  еңбек  тәртібінің  соғыс  жағдайындағы  талаптарға  жауап
бермейтіндігі  екендігін  аңғартады.  Зауыттардың  1944  жылғы  жылдық
есептеріне талдау барысында № 641 зауытта 50 жұмыс орнын тастап кету,
181 жұмысқа келмей қалу, № 347 зауытта 148 жұмыс орнын тастап кету, 250
жұмысқа келмеу, № 239 зауытта 227 жұмыс орнын тастап кету, 289 жұмысқа
келмей қалу фактілері орын алған [37.27-30]. 

Мұрағат деректеріне сүйеніп соғыс жағдайында орын алған мұндай
проблемалардың  туындау  себептерінің  қатарында  мыналарды  атауға
болады: жұмысшы кадрлардың киіммен, аяқ киіммен қамтамасыз етілмеуі,
түрғын үй мәселелерінің шешілмеуі,  күнделікті  тұрмыс жағдайлары үшін
қажет  бірінші  кезектегі  мәселелердің  шиеленісуі,  т.б.  Мәселен,  1942
жылдың  қаңтар  айында  Ворошиловград  зауытынан  келген  270  инженер-
техниктер мен жұмысшылардың 59-ы 60 м², 100 адам 200 м²  бөлмелерге
орналастырылады. Оларға зауыт асханасынан тамақ жіберілмеген және ас
үй плиткасының болмауынан ас әзірлеу мүмкін болмаған [38.25].

Соғыс  жағдайында  орын  алатын  үлкен  проблеманың  бірі,  әрине,
еңбек  ресурстарын  шоғырландыру  мәселесі.  Қорғаныс  зауыттарының
құрылысы мен негізгі өндіріс орындарын жұмыс күшімен қамтамасыз ету
мәселесі  КСРО  ХКК-де  күн  тәртібінен  түспеді.  Қару-Жарақ  Халық
Комиссариатының ұсынысымен КСРО ХКК 1942 жылдың 28 мамырындағы
№ 785-405с Бұйрығымен жергілікті тұрғындардан 2 000 адамды, фабрика-
зауыт жұмыстарына оқыту мектептерінің түлектерінен 101 адамды Оқ-дәрі
Халық Комиссариатына қарасты № 621 зауыттың құрылыс жұмыстары мен
негізгі  өндірісіне жұмылдыруға рұқсат етілді.  Осы зауыттың 1942 жылғы
жылдық  есебіне  сүйенсек,  кәсіпорын  жұмысына  жергілікті  тұрғындар
есебінен  800  адам,  фабрика-зауыт  жұмыстарына  оқыту  мектептерінің
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түлектерінен  150  адам,  ерікті  түрде  жалданғандар  1 406  адам,  басқа
кәсіпорындардан ауысқандар есебінен 89 адам зауыт жұмысына тартылған
[7.68]. Бұл құбылыс жоғарыда аталған барлық кәсіпорындарға тән еді.

Тылдағы жұмысшылар мен маман кадрлардың күрт қысқаруы себепті
мәселені шешудің бір жолы – түзеу- еңбек лагерлері мен КСРО ІІД Халық
Комиссариатының  колониялары  (ЛББ)  болды.  Дегенмен,  бұл
«контингентпен» жұмыстың да өз қиындықтары болғандығы белгілі. 

Осылайша,  ХХ  ғасырдың  40-жылдары  республикамызда  қорғаныс
өнеркәсібінің алғашқы зауыттары пайда бола бастады. Олардың қалыптасу
тарихы  қиын  да  күрделі  кезеңмен  тұспа-тұс  келді.  Соғыс  жағдайында
олардың  көпшілігінің  Халық  Комиссариаттары  мен  Орталық  Жоспарлау
органдарының тиісті дәрежедегі қолдауларына ие бола алмаған кездері де аз
болған жоқ. Кәсіпорындардың құрылысы уақытында қаржыландырылмай,
құрал-жабдық, материалдармен өз деңгейінде қамтамасыз етілмей, майдан
үшін  ауадай  қажет  әскери  өнімді  өндіруге  дайын  болмаған  тұстарды  да
бастан кешірді. 

Дегенмен, соғыстың сұрапыл жылдары республикамызға табан тіреп,
елдің  қорғаныс  өнеркәсібіне  қызмет  еткен  бұл  кәсіпорындардың,  ондағы
мыңдаған  жұмысшылар  мен  инженер-техниктердің  әскери  өнімнің  сан-
алуан түрін өндіріп, жеңіске өз үлестерін қосқандығы сөзсіз.

Егер тек Ұлы Отан соғысы жылдары республикамызда 4,5 млн дана
82мм мина, 4,0 млн дана түрлі калибрлі (ұсақ, орта және ірі) снарядтар, 650
тонна оқ, 43 мың дана түрлі теңіз миналары өндірілсе  [39.111-112], оның
ішінде аталмыш қазақстандық зауыттардың да үлесі бар еді.

Бақылау сұрақтары

1. Қазақстанға  көшірілген қорғаныс өнеркәсібі  зауыттарының негізгі  әскери
өнім түрлерін сипаттаңыз.

2. Кәсіпорындардың жұмысын тежеген факторларды атаңыз.
3. Қорғаныс өнеркәсіптерін жұмыс күшімен қамтамасыз ету үшін жүргізілген

шараларды көрсетіңіз.
4. КСРО-ның  қорғаныс  өнеркәсібі  жүйесіндегі  Қазақстанның  рөлін

анықтаңыз.
5. Қазақстандық  қорғаныс  өнеркәсібі  зауыттарының  бейбіт  өнім  өндіру

барысына шолу жасаңыз.

2  Арнайы  қоныс  аударушылар  қазақстанның  қорғаныс
өнеркәсібінде

Ұлы  Отан  соғысы  және  соғыстан  кейінгі  «жанталаса  қарулану»
жылдары қорғаныс кәсіпорындары алдында тұрған ауыр міндеттің бірі  –
еңбек ресурстарын жұмысқа тарту мәселесі болды.    
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КСРО-дағы  репрессиялар  тарихынан  бірнеше  еңбектің  авторы,
профессор В.Н.Земсковтың (1946-2015 жж.) көрсетуінше, Ұлы Отан соғысы
қарсаңында Кеңестер Одағында жұмыс күшінің орасан зор армиясы – 2,3
миллиондай  тұтқындар,  оның  ішінде  әскери  тұтқындар,  айдалғандар
(интернированные) мен арнайы қоныс аударушылар шоғырланды [40.3].

Әскери экономиканың басты құрамдас бөлімінің қатарында бас кесер
қылмыскерлер мен бұзақыларды, сонымен қатар «халық жаулары» аталған
жазықсыз  жандардың тұтас  армиясын шоғырландырған КСРО Ішкі  Істер
Халық  Комиссариатының  еңбек-түзету  лагерлері  Бас  басқармасы  мен
колониялары (ЛББ) да болды. 

Халық  шаруашылығында,  әсіресе,  құрылыс  алаңдары  мен  өндіріс
кәсіпорындарында  олардың  еңбегі  кеңінен  пайдаланылды.  Оның  ішінде
лагерьлер  Бас  Басқармасы  (ЛББ),  әскери  тұтқындар  мен  айдалғандар  ісі
бойынша Бас Басқармалар (ӘАІББ) жүйесі де бар еді. 

1980-1990 жылдардан бері  қарай  осы лагерлер тарихы КСРО,  одан
кейін  посткеңестік  елдер  тарихшы-ғалымдарының  зерттеу  нысанына
айналды.  КСРО-ның  тарауымен  бұрын  «құпия»,  «аса  құпия»  грифімен
сақталынып  келген  мұрағат  қорлары  біртіндеп  ашыла  бастады.  Мұрағат
құжаттарының  жария  болуы  мәселе  төңірегіндегі  алғашқы  құжаттар
жинағының, естеліктер мен ғылыми еңбектердің жариялануына мүмкіндік
ашып, кейін олардың қатары  толыға түсті [41].

Мәселе  батыс  зерттеушілерінің  де  қызығушылығын  тудырды.  Осы
жылдар ішінде ондаған еңбектер мен ғылыми мақалалар жарық көрді [42].

Еңбектер  мен  құжаттар  жинақтары арнайы қоныс  аударушылардың
саны мен құрамы, өмір сүру жағдайы, КСРО-ның әскери экономикасындағы
тұтқындар еңбегінің, оның ішінде арнайы қоныс аударушылардың орны мен
ролі,  т.б.  мәселелер  жөнінде  ақпараттар  береді.  Зерттеушілер  мәселенің
жекелеген аспектілерін,  мәселен,  еңбек-түзету лагерлеріндегі  шетелдіктер
өмірі,  балалар  лагерлері,  Ұлы  Отан  соғысы  және  соғыстан  кейінгі
жылдардағы  (40–жылдардың  2-жартысы  -  50-жылдар)  кезеңі,  т.б.
зерделейді.

1990-жылдары  Республикамыздың  мұрағат  қорларының  (Қазақстан
Республикасы Президентінің мұрағаты,  Қазақстан Республикасы Орталық
мемлекеттік мұрағаты, облыстық мұрағаттар) «құпия» құжаттарының жария
болуымен қазақстандық зерттеушілердің мүмкіндіктері де барынша кеңейе
түсті. Республикамыздағы  арнайы  қоныс  аударушылар,  олардың  ара-
салмағы мен орналасуы, олардың  Қазақстан өнеркәсіп өндірісіндегі орны
мен үлесі  туралы біраз  еңбектер,  ғылыми мақалалар топтамалары жарық
көрді [43].  

Ұлы Отан  соғысы  жылдары  КСРО  ІІХК-на  қарасты  лагерьлер  Бас
Басқармасы (ЛББ) мен әскери тұтқындар мен айдалғандар ісі бойынша Бас
Басқарманың (ӘАІББ) бар өндірістік-шаруашылық қызметі тұтқындардың
еңбегін барынша пайдалану, оларды маңызды қорғаныс құрылыстары мен
кәсіпорындарында шоғырландыруға бағытталған еді.
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Ресейлік ғалымдардың көрсетуінше, КСРО-да  2 000 000 астам адам,
оның ішінде: темір жол құрылыстарына – 448 000, тау-кен, металлургия –
171 000 адам, өнеркәсіп құрылысына – 310 000 адам, ұшақ және тса жолдар
құрылысына – 268 000 адам, орман өнеркәсібі лагерлеріне - 320.000 тұтқын
шоғырландырылған.  Мұның  сыртында  ІІХК  тұтқындар  арасынан  40.000
маман мен білікті жұмысшыларды құрылыс алаңдарына жіберген [44].

Өткен  ғасырдың  40-50-жылдары  республикамызда  да  әскери
тұтқындар,  айдалғандар  (интернированные)  мен  арнайы  қоныс
аударушылардың тұтас армиясының шоғырланғандығы белгілі.  Ұлы Отан
соғысы  және  соғыстан  кейінгі  жылдары  халық  шаруашылығы  және
қорғаныс өнеркәсібінің құрылыс алаңдары мен өндіріс кәсіпорындарында
олардың еңбегі кеңінен пайдаланылды. 

Аталмыш лагерлер мен колониялардың «тұрғындары», арнайы қоныс
аударушылар  халық  шаруашылығының азаматтық  өнім  өндіру  саласында
ғана еңбек етіп қойған жоқ, сонымен қатар қорғаныс өнеркәсібінің негізгі
әскери өнім түрлері – танк, ұшақ, оқ-дәрі, қару-жарақ кәсіпорындары мен
әскери  ұшақ  алаңдары,  темір  жолдар,  маңызды  стратегиялық  әскери
нысандардың құрылысына белсенді түрде қатыстырылды. 

Аталмыш  бөлімде  соғыстан  кейінгі  жылдардағы  арнайы  қоныс
аударушылардың  жағдайы  мен  олардың  қорғаныс  өнеркәсібі
кәсіпорындарындағы пайдаланылу деңгейін қарастырылады.

Ғалымдар 1945 жыл қарсаңында Кеңестер Одағында арнайы қоныс
аударушылардың түрлі категорияларының жалпы саны 5 миллионнан асқан
десе,  оның  ішінде  Қазақстанның  арнайы  қоныс  алаңдарында  1  млн  200
мыңнан аса адамның болғандығын көрсетеді.

Қазақстандағы арнайы қоныс аударушылар саны 1943-1944 жылдары
КСРО үкіметінің шешімімен Солтүстік Кавказ, Қырым АКСР және Грузия
КСР-нен келген күшпен қоныс аударушылар есебінен толыға түсті.  

ҚазКСР Министрлер Кеңесі жанындағы арнайы қоныс аударушылар
ісі  бойынша Басқарманың есебіне  сүйенсек,  1946  жылдың 1  қаңтарында
Республикадағы арнайы қоныс аударушылардың осы контингентінің саны
ғана  107 272 жан-ұя немесе 412 191 адамды құраған екен [45.18-48]. Есеп
1946 жыл ішінде осы арнайы контингенттің құрамында біраз өзгерістердің
болғандығын көрсетеді. Бір жыл ішінде олардың саны 5 955 жан-ұя немесе
23 362  адамға  көбейіп  (4 641  бала  туылған),  7 135  жан-ұя  немесе  33 102
адамға (7 271 адам қайтыс болған) азайған. Республиканың 15 облысы мен
Алматы қаласын қоса есептегенде жоғарыда аталған 23 362 арнайы қоныс
аударушылардың  ең  тығыз  қоныстанған  аудандары  қатарында  Жамбыл
облысы – 3 178 адам,  Алматы облысы – 2 360 адам, Қостанай облысы –
2 234 адам, Шығыс Қазақстан облысы – 2 195 адам, Ақмола облысы – 1 735
адам бар. 

Мұндай  өзгерістердің  себептері  былайша  түсіндіріледі:  әскер
қатарынан,  госпитальдардан  оралғандар;  бұрын  бөлініп  кеткен  жан-
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ұялардың  қосылуы,  басқа  республикалардан  қоныс  аудару;  басқа
республикаларға қоныс аудару.

Қазақстан К(б)КП Хатшысы Ж.Шаяхметовтың Б(б)КП ОК Хатшысы
Л.К.Понамаренкоға  «ерекше құпия» грифімен түсірген  Анықтамасы 1949
жылдың  1-қыркүйегінде  республикада  арнайы  қоныс  аударушылардың
жалпы  санының  250 428  жан-ұя  немесе  892 671  адамды  құрайтындығын
көрсетеді  [45.108].  Олардың  саны  жағынан  көпшілігін  құрайтындар
немістер – 417 478 адам, шешендер мен ингуштар – 306 994 адам, гректер –
37 108 адам, қарашайлар – 33 783 адам, поляктар – 32 652 адам, Грузиядан
қоныс  аударғандар  –  29 832  адамды  құраса,  қалған  «власовшылар»,
«буновшылар», т.б. 1 мың адамнан - 3 мың адамның арасын құрайды. 

Осы  контингенттің  486 869-ы  колхоздарда,  63 635-і  совхоздарда,
282 276-ы  өнеркәсіп  орындары  мен  құрылыс  алаңдарында  еңбек  еткен.
Олардың жоғары және орта білімі барларының саны не бәрі - 21 311 адам
құрап,  19 601-і  мамандықтары  бойынша  пайдаланылған.  Сонымен  қатар
49 891  маман  жұмысшылар  болып,  олардың  47 272-і  өз  мамандықтары
бойынша өнеркәсіп орындарында еңбек еткен.

Арнайы  қоныс  аударушылар  қатарында  өз  мамандықтарының
шеберлері, өз істерін адал атқарып үкімет сый-сияпатына ие болғандар да аз
болмаған. Республика басшысы Ж.Шаяхметовтың аталмыш анықтамасында
8 843  адамның  Кеңестер  Одағының  орден,  медальдарымен
марапатталғандығы айтылады. Олардың 22-і Ленин Орденімен,  23-і «Еңбек
Қызыл  Жұлдық  Орденімен»,  5-еуі  «Қызыл  Жұлдыз  Орденімен»,  т.б.
Марапатталғандар ішінде 4 адам Социалистік Еңбек Ері бар.

Республика басшылығының ақпараттары жыл сайын колхоздар  мен
совхоздардағы  арнайы  қоныс  аударушылар  санының  азайып,  керісінше,
өнеркәсіп орындарында көбейе түскендігін жеткізеді.  Оған колхоздар мен
совхоздардағы қоныс аударушыларды жұмыспен қамтамасыз ету деңгейінің
төмендігі,  соған  сәйкес  азық-түлік  және  өнеркәсіп  тауарларымен
қамтамасыз  етудегі  олқылықтар  (бөлінген  азық-түліктің  иесіне  жетпеуі,
бала-  бақшалардың  болмауы,  киім-кешектің  жоқтығы,  оның  ішінде  аяқ
киімнің  жетіспеуі)  басты себептер  ретінде  көрсетіледі.  Мұның сыртында
соғыстан кейінгі елдегі ауыр ахуалды да ескергеніміз жөн. 

Деректер арнайы қоныс аударушылар арасында орын алған жаппай
аштықтан  қырылу  фактілерін  де  жоққа  шығармайды.  1945  жылдың  1
кварталында ғана  Павлодар облысының Цюрупинск ауданында 230 адам
аштықтан қаза болған. Жекелеген колхоздарда олардың өлі денелерінің он
күннен жетпіс күнге дейін жерленбегендігі анықталған. Сол себепті мәселе
1945  жылдың  21  мамыры  күнгі  (хаттама  №  284)  Қ(б)КП  ОК-нің
отырысында  қаралып,  Қ(б)КП  Цюрипинск  ауданының  бірінші  хатшысы
Д.М.Лосивский,  аудандық  ІІХК  бастығы  Кикоть  партия  қатарынан
шығарылып, қызметтерінен босатылып қана қоймай, үстерінен қылмыстық
іс қозғау туралы шешім қабылданады [46.346-348].
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Ал  өнеркәсіп  орындарында  жұмысшылар  кепілді  азық-түлік  және
өнеркәсіп тауарларымен қамтамасыз етілетін.

Мұрағат деректері арнайы қоныс аударушылар мәселесінің үкіметтің
жіті  бақылауында  болғанын  дәлелдейді.  Республика  басшылығы  арнайы
қоныс аударушыларды орналастыру, жұмыспен қамтамасыз ету, азық-түлік
бөлу,  т.б.  мәселелерге  байланысты  бірнеше  қаулы-қарарлар  қабылдаған
[46.334-339]. 

Соғыстан  кейінгі  алғашқы  жылдары  Орталық  аппарат  қорғаныс
өнеркәсібі  зауыттарындағы  арнайы  қоныс  аударушылар  туралы
мәліметтерді жинақтай бастады. Олардың қатарында зауыттардағы арнайы
қоныс  аударушылардың  жалпы  саны,  негізгі  және  қосымша
жұмыстардағылардың  ара-салмағы,  жан-ұялары  мен  мекен-жайлары,  мал
саны,  жеке  шаруашылықтары,  мектеп  жасындағы  балалары  туралы
ақпараттар бар еді [47.31].

Осындай  ақпараттарды  жинақтау  нәтижесінде  Қазақстан  К(б)КП
машина  жасау  бөлімі  бастығының  орынбасары  А.Кәрібаевтың  арнайы
қоныс  аударушылар  туралы  К(б)КП  хатшысы  Қойшығұловқа  берген
анықтамасына сүйенсек, 1946 жылдың 1–шілдесінде ҚазКСР машина жасау
өнеркәсібіне  қарасты  қорғаныс  зауыттарында  614  адам  еңбек  еткен.
Анықтама  қорғаныс  зауыттарындағы  арнайы  қоныс  аударушылардың
жалпы саны мен ұлттық бөлінуі бойынша мәліметтер береді [48.111-112]:

2.1  кесте  -  Қазақстанның  машина  жасау  өнеркәсібіне  қарасты
қорғаныс зауыттарындағы арнайы қоныс аударушылар саны

Өнеркәсіп
атауы

Барлық
жұмысшылар

Жан-
ұялы

Жалғыз
басты

Негізгі
жұмыста

Қосымша
жұмыста

Ұлты

 ААМЗ
(АЗТМ)

2 2 - 2 - Шешен-
2

№  239
Зауыт

19 6 13 - 19 Неміс-14
Болгар-5

№  641
Зауыт

12 6 2 - 12 Поляк-4
Неміс-8

№  675
Зауыт

85 23 25 5 80 Неміс-49
Татар-29
Орыс-2
Еврей-2
Молдава

н- 1
Армян-1
Украин.-

1
№  692 22 9 13 11 11 Украин-
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Зауыт 3
Орыс.-1
Татар-1
Молдава

н-1
Неміс-16

Аз
мөлшерлі
двигатель
дер жасау
зауыты
(МЛД)

31 21 10 2 29 Орыс-3
Украин-

8
Неміс-18
Поляк-1
Грек-1

№  317
Зауыт

77 64 13 18 59 Болгар-
64

Ингуш-
12

Шешен-
1

№  175
Зауыт

366 145 191 366 - Шешен-
257

Ингуш-
36

Болгар-
15

Қарашай
-31

Кабарди
н-18

Осетин-
2

Түрік-1
Грек-1

Доргин-
1

Алай-1
Әзірбай
жан-1

Татар-2
Барлығы 614 276 267 404 210

Анықтама қорғаныс өнеркәсібі кәсіпорындары қатарындағы №№ 347,
234,  405,  231  зауыттарда  арнайы  қоныс  аударушылардың  жоқтығын
хабарлайды. 
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614  адамның  147-і  (25%-ы)  Солтүстік  Қазақстан  облысы
зауыттарында еңбек еткен. Оның себебі,  алғаш келген 22-зауыттың 6-ауы
Қазақстан К(б)КП ОК Қорғаныс өнеркәсібі бөлімінің 1942 жылдың наурыз-
сәуір  айларындағы  жұмыс  жоспары  бойынша  осы  Солтүстік  Қазақстан
облысына  шоғырландырылып  [49.4-7],  КСРО  ХКК  Төрағасының
орынбасары  В.Молотовтың  1942  жылдың  7  қыркүйегіндегі  №  17 236-рс
«өте  құпия»  грифімен  «Петропавл  қаласы  2-санатты  тәртіптегі  елді-
мекендер қатарына жатқызылып, қалада паспорттық тәртіп» енгізілген еді
[50.158].

Кесте  мәліметтеріне  сүйеніп  зауыттардағы  арнайы  қоныс
аударушылардың ұлттық көрсеткіш деңгейін анықтауға болады: шешендер
–  260  адам,  немістер  -105,  болгарлар-84,  ингуштар  –  48,  татарлар  -32,
қарашайлар – 31, кабардин – 18, украин-12, орыс-6, поляк-5, грек, осетин,
молдаван, еврей – 2 адамнан, даргин, алай, әзербайжан, түрік, армян -  1
адамнан. 

Анықтамада  арнайы  қоныс  аударушыларды  жұмыспен  қамтамасыз
ету, олардың қажетті тұрмыс жағдайларын жасауда Алматыда орналасқан №
175 зауыт (С.М.Киров атындағы машина  жасау зауыты)  ерекше аталады.
Зауытта  еңбек  етушілердің  басым бөлігінің  зауыт үйлері,  барактары мен
жатақханаларында  орналастырылып,  ондағы  тиісті  санитарлы-тұрмыс
жағдайларының қанағаттанарлық  деңгейлері  атап  өтілген.  Арнайы қоныс
аударушылардың әрқайсысы 10 метр мануфактура,  2 пар аяқ киім,  2 пар
төсек  орынмен  қамтамасыз  етілген.  Өнеркәсіп  тауарлары  және  отынмен
зауыттың басқа да жұмысшыларымен бірдей деңгейде қамтамасыз етілген.
Арнайы  қоныс  аударушылар  қоныстанған  жатақханалар  мен  үйлерде
санитарлық жағдайды қадағалаушы арнайы дәрігер жұмыс істеген. Өндіріс
орнында  арнайы қоныс  аударушылар  арасында  эпидемиялық  аурулардың
болмағандығы хабарланады.

Осы өндіріс орнында жұмыс істеуші арнайы қоныс аударушылардың
ішінде 40 адам стахановшылар және 70 адам екпінділер қатарында табылып
жоспарларын  110-350  %-ға  орындаған.  Сонымен  қатар  арнайы  қоныс
аударушылардың  ішінде  еңбек  тәртібін  бұзушылар  деңгейінің  жоғары
екендігі де жасырын емес, мәселен, 11% жұмысқа келмей қалу, 21% жұмыс
орнын тастап кету фактілері орын алған.

Машина  жасау  өнерәсібіне  қарасты  Алматы  ауыр  машина  жасау
зауытында да әскери тұтқындар еңбегі кеңінен пайдылынылды. Мұны 1946
жылдың 4 қыркүйегіндегі зауыттың кадрлар бөлімінің «келісім бойынша №
40 лагерьден бөлінген 500 адамның 278-і ғана жұмысқа кіріскені» туралы
анықтамасындағы  ақпараттан  [48.1217],  1949  жылы  Оңтүстік
Қазақстандағы Байжан руднигіне жұмысқа кіріскен гректерден тұратын 264
арнайы  қоныс  аударушының  96-ның  ғана  (36%)  жұмысқа  жарамдылығы
туралы  Қаз КСР ІІМ-не жолдаған зауыт директоры Симоновтың хатынан
байқаймыз [51.129]. 
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Осы  «контингентпен»  жұмыстың  ауқымы  мен  қиындығы  туралы
мына  бір  мұрағат  құжаты  да  баяндайды.  Алматы  машина  жасау зауыты
директоры  Макеев  Қазақстан(б)КП  Хатшысы  Н.А.Скворцовқа  «Алматы
машина жасау зауытының жұмысы туралы» (1942 жылдың 22 қыркүйегі)
анықтамасында мынадай ақпарат береді:

«…1. Осы уақытқа дейін зауыттың құрылыс жұмыстарын ІІХК-ның
еңбек-түзету  лагерлері  мен  колониялары  (ЕТЛК)  жүргізіп  келді.  ЕТЛК
бастығы Бернер жолдастан келісім бойынша белгіленген 400 адам санын
600-ге  жеткізуді  сұраған  едім.  Бірақ,  керісінше,  олардың  саны  маман
жұмысшылар  есебінен  күн  сайын  азая  түсуде.  Қыркүйекте  жұмысқа
шығатын соттлғандар саны 270 ғана адамды құрап отыр.  Олардың 210-ы
қара жұмысшылар. Егер бұрын ағаш шеберлері саны - 15 адам болса, қазір 7
адам. Зауыт құрылысына қажет арматурашылар, тас қалаушылар, басқа да
маман жұмысшылар мүлдем жоқ…» [52.34].

Жоғарыда  айтылғандай  соғыстан  кейінгі  жылдары  Қазақстан
өнеркәсібі әскери өнімдерін қысқартып, бейбіт өнім шығаруға бет бұрды,
халық тұтынатын тауарларды көбейтуді  қолға  алды.  Шикізат қорына бай
еліміздің қазба байлықтарын игеру, оны өндіру кеңейтілді, сөйтіп Қазақстан
сол  кездегі  одақтас  республикаларды  шикізат  көзімен  қамтамасыз  ететін
негізгі қорлардың орталығы болды.

1949  ж.  жер  аударылған  халықтардың  халық  шаруашылығында
жұмысқа  араласудағы  жалпы  көрсеткіші  былай  болды:  ауыл
шаруашылығында  546  555  адам,  оның  ішінде  совхоздарда  80  238  адам
жұмыс  істесе,  көмір  өнеркәсібінде  161  388  адам,  орман  және  қағаз
өнеркәсібінде 117 953 адам, жергілікті өнеркісіптерде 59 001 адам еңбекке
тартылды.

Металлургия  өнеркәсіптерінде  37575  адам,  алтын  өндіретін
өнеркәсіптер мен т.б.  кәсіпорындарда,  КСРО ІІХК құрылыстарнда 99 872
адам, мұнай өнерксәібінде 23 048 адам, тамақ өнеркәсібінде 21 095 адам,
теміржол құрылыстарында 20 506 адам,  ауыр индустиялық кәсіпорындар
құрылысында 19 509 адам, жеңіл өнеркәсіп саласында 18 236 адам, машина
жасау  кәсіпорындарында  5  495  адам,  балық  өнеркәсібінде  12  486  адам,
сауда мекемелерінде 8 201 адам, құрылыс материалдары өнеркәсібінде 10
955 адам, химия өнеркәсібінде 7 446 адам, халық шаруашылығының басқа
салаларында 102 683 адам жұмыс істеді. Сөйтіп соғыстан кейін де халық
шаруашылығының  барлық  салаларында  күшпен  қоныс  аударылған
халықтардан 1 282 004 адам еңбекке жұмылдырылды [53]. 

Олар  Қарағанды шахталарында  (неміс,  шешен,  ингуш,  корей,  грек,
болгар т.б. халықтардың өкілдері), Ақтөбе ферросплавл заводында, Ақтөбе
химия  комбинатында,  Шығыс  Қазақстандағы  зауыттар  мен  рудниктерде,
Шымкент қорғасын және цемент  зауыттарында, темір жол транспорты мен
оның жаңадан салынып жатқан линияларында, Петропавл, Қостанай, Орал,
Жамбыл, Алматы, кәсіпорындарда, мұнай кәсіпшіліктерінде, тағы басқа да
өндіріс салаларында еңбек етті.
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Қазақстан  өнеркісібінің  дамуы  соғыстан  кейінгі  жылдары  соғысқа
дейінгі  деңгейінен  екі  еседей  асып  түсті.  Республикада  қара  және  түсті
металлургия,  тау-кен  өндіріс  саласы  өркендеді.  Бұрын  елдің  қорғаныс
өнеркәсібіне  қызмет  еткен  кәсіпорындар  ұсталық  станоктар,  ауыл
шаруашылығына қажетті құралдар мен жабдықтар шығара бастады.

Темір жол салу соғыс жылдарымен салыстырғанда 25 пайызға өсті,
яғни ұзындығы 8 212 км темір жол линиясы іске қосылды. Онда Ақмола-
Қарталы  аралығында  806  км  темір  жол  салынса,  Гурьев  –  Қандағаш
арасында 517 км және Орск- Қандағаш аралығында 262 км жол салынып
іске қосылды. Оған 40 000 мың жер аударылған немістер (17 мен 50 жас
аралығындағылар) қатыстырылды. Өйткені осындай жұмыстарға көбінесе
жер  аударылғандар,  лагерлерде  жазасын  өтегендер  жіберілді.  1946-1958
жылдары республикамыздың барлық аумағын қиыстыратын солтүстік пен
оңтүстікті  байланыстыратын  теміржол құрлысы  8  212  км-ден  10  297  км
дейін, яғни 25,5 % өсті. 

Соғыстан кейінгі жылдары жұмысшы күші соғыстан қайтқандармен
толықтырылды. Олармен бірге жер аударылғандар да Қазақстанда өнеркәсіп
құрылыстарын салуға белесенді түрде араласты. 

Жер аударылғандар соғыс кезінде әскерге жарамды болса да бірден
қорғаныс  объектілеріне,  зауыттар  мен  фабрикаларға,  жаңадан  салынып
жатқан өнеркәсіп орындарына қара жұмыстарға жіберілген еді.  Соғыстан
кейін  олардың  кейбір  құқықтық  шектеулері  алынғанымен  сол  жұмыс
орындарында қалдырылды. Олардың ішінде  16 жасқа дейінгі жас балалар
да  кәсіпорындарда  және  шахталарда  жұмыстарға  тартылды.  1947  ж.  жер
аударылғандардан  12  мен  16  жас  аралығындағы  15  133  жас  жеткіншек
Қазақстанда жұмысқа тартылған еді. 

Сол кездегі жетіспейтін маман иелерінің де орнын толтырып, олардың
қатарынан  атақты  тракторшылар,  комбайншылар,  жүргізушілер  шықты.
Кәсіпорындар  мен  өнеркәсіп  орындарында  жауапты  станок  тетіктерін
жақсы игере білді. Олардың арасынан еңбек озаттары, стахановшылар және
өз міндеттерін жүздеп, мыңдап орындаушылар да көрініп жатты. Мәселен,
Қарағанды  ЦЭС–да,  Балқаш  зауытында,  Жезқазған  руднигінде  жер
аударылған  әйелдер  арасынан  шыққан  екпінді  бригадалар  болды.  Жер
аударылған халықтар өкілдері Алматы ЖЭС-ның  құрылысын салу кезінде,
Алматы  паровоз  депосында,  «Кельмашатуголь»  және  Шығыс  Қазақстан
облысындағы  «Убаредмет»  рудниктерінде,  Қызылорда  облысы  Арал
ауданындағы  тұз  тресінде,  сульфаткомбинатында  өз  жұмыс  нормаларын
артығымен орындап еңбек еткен.

ХХ ғасырдың 30-40- жылдары Қазақстанға күшпен көшіріліп, арнайы
қоныс  аударушылар  «лауазымына»  ие  болған,  еңбек  армиясының  үлкен
тобын  құраған  мыңдаған  қоныс  аударушылардың  соғыстан  кейінгі
жылдардағы республиканың халық шаруашылығы, оның ішінде қорғаныс
өнеркәсібіндегі орны мен роліне куә болдық.
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Бақылау сұрақтары

1. Кеңестер  Одағында  өмір  сүрген  «арнайы қоныс  аударушылар»  ұғымына,
оның пайда болу тарихына шолу жасаңыз.

2. Арнайы  қоныс  аударушылар  контингентінің  әлеуметтік  және  ұлттық
құрамына талдау жасаңыз.

3. Қазақстандағы арнайы қоныс аударушылардың ұлттық құрамы туралы не
білесіз?

4. Арнайы қоныс аударушылардың күнделікті өміріне талдау жасаңыз.
5. Арнайы  қоныс  аударушылардың  Қазақстан  қорғаныс  өнеркәсіптеріндегі

орны мен роліне тоқталыңыз.

3 Байқоңыр космодромының салыну тарихы

XX  ғасырдың  ортасына  таман  республикамызда  өзіндік  ерекше
инфрақұрылымдары бар жабық қалалар мен орталықтар құрыла бастады.
Сондай орталықтардың бірі –  Байқоңыр, әлемдегі ең ірі жер беті ғылыми
ғарыш  сынақ  алаңы  болып  табылады,  оның  басты  және  көмекші
нысандарының жалпы ауданы 6 717 шаршы шақырымды құрайды.

1957 жылдың 4 қазаны мен 2015 жыл аралығында Байқоңырдан 1 450
ғарыш  зымыраны  ұшырылған.  Космодром  ауыр  («Протон-М»),  орта
(«Зенит»  и  «Союз»)  және  жеңіл  («Днепр»,  «Стрела»)  сыныптағы
зымырандарды сынақтан өткізеді [54].

Өткен  ғасырдың  50-жылдарының  ортасында  Байқоңыр
космодромының  өмірге  келуі  қандай  қажеттіліктерден  туындады?  Неге
Қазақстан жері таңдап алынды?

Байқоңыр  космодромының  құрылуы  Р-7  алғашқы  құрлық  аралық
баллистикалық зымыранының пайда болуымен тікелей байланысты.

1954 жылдың 20 мамырында құрлық аралық баллистикалық зымыран
(ҚБЗ) Р-7 жасау, өндіру және сынау туралы КОКП ОК мен КСРО МК №
956-408сс қаулысы шықты.

Осы  жылдың  24  шілдесінде  Р-7  ҚБЗ-ның  нобайлық  жобасы
жасалынды.  Шілде  айында  Р-7  кешенінің  негізгі  құрамды бөліктері  мен
ракетаның  нобайлық  жобасы  (НЖ)  сәтті  қорғалды.  Ведомство  аралық
эксперттік комиссия тамыз айында НЖ-мен танысып, мақұлдағаннан кейін
барлық  тиісті  мекемелерге  техникалық  тапсырмалар  берілді.  Кешенді
даярлау  жұмысына  200-ден  астам  ҒЗИ,  КБ  және  25  министрліктер  мен
ведомствалардың зауыттары қатысты.  1954  жылдың 20  қарашасында  Р-7
ҚБЗ (8К71 бұйымы) нобайлық жобасын КСРО МК-і да мақұлдады.

Р-7  құрлық  аралық  қашықтыққа  ұшырылатын  жаңа  көп  сатылы
баллистикалық  зымыранның  өмірге  келуімен  алдағы  істелінетін
жұмыстардың  көлеміне  байланысты  жағдай  түбегейлі  өзгерді.  Құрлық
аралық  зымыранды  сынауға  арналған  сынақ  алаңы  (полигон)  мәселесі
туындады.  Сынақ  алаңының бұрынғы сынақ базасы жаңа  зымыран үшін
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тарлық етті. Р-7 ұшу қашықтығы 8 000 шақырымнан артып, ұшу трассасы
шығыс бағытта Кеңес Одағының бүкіл азиялық бөлігі арқылы өтетін. Жаңа
өнім ұшу сынақтарын жүргізу кезінде пайдаланылатын бөлшектердің құлап
түсуіне  арналған  алаңдарды  белгілеу,  жаңа  өлшеу  пункттерін  құру,
зымыранның  ұшуын  қадағалайтын  радиобасқару  пункттері  үшін  қажетті
аудандарды анықтау, КСРО-ның шығыс аудандарына (Камчатка мен Тынық
мұхит  акваторияларына  дейін)  зымыранның  алдыңғы  бөліктерінің  құлап
түсуі  үшін  қажетті  алаңдар  жабдықтау сияқты мәселелерді  күн  тәртібіне
қойды.  Ұшу  алаңына  Р-7  зымыранының  көлемі  жағынан  анағұрлым
ерекшеленетін  жекелеген  блоктарын  тасымалдау  жүйесін  жасап  шығару
қажеттілігі туындады (Р-7 зымыранының алғашқы сатысын құраушы төрт
бүйірлі  блоктары  көлемі  жағынан  ертеректе  жасалынған  алғашқы  буын
зымыранына жақын келетін де, ал орталық блок олардан біршама өзгеше
еді).  Жаңа  буын зымыранын конструкторлық сынақтан  өткізуге  арналған
жаңа сынақ алаңы қажет болды. Бұл міндетті шешу үшін 1950-жылдардың
басында  арнайы  комиссия  құрылып,  жаңа  полигонға  қойылатын  негізгі
талаптар  кешені  даярланды,  онда  жаңа  өнімнің  ерекшеліктері  ескеріліп,
еліміздегі жаңа сынақ алаңын ашуға лайық деп табылған аудандар таңдап
алынды.

1954 жылдың 17 наурызында КСРО Министрлер Кеңесінің Қорғаныс
министрлігі, орта машина жасау, авиация және радиотехника өнеркәсіптері
министрліктерінің 1955 жылдың 1 қаңтарындағы қаулысымен ҒЗИ-88 (ОКБ-
1,  Бас  конструктор  С.  П.  Королев,  қорғаныстық  техника  бойынша
Мемкомитет),  сондай-ақ  «Буря»  (КБ Лавочкин  С.  А.)  және  «Буран»  (КБ
Мясищев В.  М.,  авиациялық техника бойынша Мемкомитет)  Р-7  ҚБЗ-ын
сынақтан  өткізуге  арналған  жаңа  сынақ  алаңының орнын аныктап,  1955
жылдың 1  наурызында  өз  ұсыныстарын үкіметке  баяндау туралы шешім
шығарылды.
Капустин Яр сынақ алаңының бастығы, артиллерия генерал-лейтенанты В.
И.  Вознюктің  басшылығымен жаңа  сынақ  алаңының орнын таңдау үшін
арнайы  комиссия  құрылды.  Комиссия  бірнеше  нұсқаларды  (комиссия
мүшелері  «қону»  деп  атап  кеткен)  жете  талқылауға  және  жергілікті
жерлердегі  жағдайларды зерттеу жұмыстарына кірісіп  кетті.  Нәтижесінде
үш нұсқа талқылаудан өткізілді [55].
Бірінші нұсқа -  Мордовия болды. Мұнда соғыс кезінде орасан зор қалың
орман кесіліп,  соған сәйкес  халық сирек қоныстанатын.  Керісінше,  көлік
қатынас жолдары жақсы жүргізілген еді. Алайда, егжей- тегжейлі талкылау
барысында  бұл  нұсқа  болашақ  сынақ  алаңына  қойылатын  барлық
талаптарды толық қанағаттандыра алмайды деп шешілді.

Екінші нұсқа - Каспий теңізінің батыс жағалауы (Астрахань облысы
мен  Дағыстан)  болды.  Дегенмен  құрлық  аралық  баллистикалык
зымырандарды  сынауға  арналған  ұшу  кешендерін  орналастыруда
радиобасқару пункттері үшін қолайсыздықтардың орын алатындығы белгілі
болды. Аталмыш аудандардың таулы және төбешікті болуына байланысты
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радиобасқару  жер  үсті  станциясының  радиосәулесі  зымыранның
кемеріндегі  жекелеген  бөліктеріне  жете  алмайтын  (ең  алдымен,  аса
маңызды  сәт  –  ұшу  алаңынан  ұшып  кеткеннен  кейінгі  алғашқы  он
секундта).

Кейіннен  мамандар  егер  нұсқаларды  таңдау  кезінде  зымыран
ұшырылуын  радиобасқарудың  уақытша  шара  екенін,  кейін  барлық
баллистикалық  зымырандарда  басқарудың  автономды  жүйесі
қолданылатынын,  ол кезде жер үсті  радиобасқару пункттері  мүлде қажет
болмай калатынын білгенде, онда аталған нұсқа өте тиімді болуы мүмкін
еді,  -  деп  есептейді.  Оған  себептер  игерілген  көлік  магистралдары
(теміржолдар,  су  және әуе жолдары),  адамдардың өмір  сүруі  мен жұмыс
істеуіне қолайлы ауа райы, ауыз су мен техникалық судың шектеусіз қайнар
көзі - Волга өзені, зымыранның ұшу трассасы шөл және шөлейт жерлерден
өтетін, сондай-ақ зымыранның басты бөліктері мен жекелеген блоктарының
құлап түсуі үшін қажет алаңмен де еш кедергілер болмайтын. Алайда, бұл
кезде  жоғарыда  көрсетілген  себептерге  байланысты бұл  нұсқадан  да  бас
тартуға тура келді.

Үшінші нұсқа - Қазақстан, яғни Арал теңізінен Қызылорда қаласына
дейінгі аймақ сынақ алаңын орнатуға қолайлы жер болып табылды. Төретам
бекетінен  30  шақырым  қашықтықта,  далалы  жерде  орналасқан  кішігірім
карьерге алып келетін кірме жолдың болуы да назардан тыс қалмады. Бұл
нұсқаның үлкен жетістігінің бірі, Төретам аркылы Москва - Ташкент темір
жолы  өтетін,  сондай-ақ  болашақта  тұрғызылатын  тұрғын-жайлар  мен
қалаларды  сумен  қамтамасыз  ету,  зымырандарды  ұшыру  және  сынау
кездеріндегі  технологиялық  үрдістерді,  құрылыс  талаптарын  қамтамасыз
етуде  аса  қажет  болатын  судың  кайнар  көзі  -  Сырдарияның  болуы  еді.
Сонымен қатар, бұл аудан қандай да бір елді-мекендер мен құрылыстардан
бос  еді.  Ауданның  экваторға  жақын  орналасуы  да  шығыс  бағытта
зымыранды ұшыру кезінде өте тиімді  болатын (энергетикалык жағынан өте
тиімді,  ұшырылған  зымыранның  бірден  екпін  алуы  үшін  Жердің  табиғи
айналымы барынша пайдаланылды). Зымыранның істен шыққан бөлшектері
құлап  түсу  алаңдарын  белгілеу,  алыстан  өлшеу  (телеметрия)  мен
радиобасқару  пункттерін  орналастыру, радиоқұралдардың  көмегі  аркылы
зымыранның  ұшу  траекториясын  бакылауға  байланысты  ешкедергілер
туындамайтын.  Осындай  көрсеткіштердің  жиынтығы  қорытынды  шешім
қабылдау керектігін анықтап берді.

1955 жылдың 12 ақпанында КОКП ОК мен КСРО Министрлер Кеңесі
№ 292-18 сс бірлескен қаулысымен КСРО Қорғаныс Министрлігінің (КСРО
ҚМ №5 ҒЗСА) зымыранды сынауға арналған № 5 ғылыми-зерттеу сынақ
алаңын құру туралы шешімін бекітті.

КСРО Министрлер Кеңесі каулы шығарды:
«1.  Малышев,  Жуков,  Василевский,  Дементьев,  Домрачев  және

Калмыковтың ұсыныстарын қабылдау:
а)  1955-1958 жж. «Буря» және «Буран» өнімі Р-7 ҚБЗ-ын сынақтан
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өткізу үшін КСРО Қорғаныс Министрлігінің ғылыми-зерттеу және сынау
алаңы  Қазақ  КСР-нің  Қызылорда  және  Қарағанды  облыстарында,  Жаңа
Қазалы және Жусалы аудандарында орналасатын болады.

2. Малышев, Сабуров және Жуковқа үш апталық мерзім ішінде КСРО
Министрлер  Кеңесіне  көрсетілген  сынақ  алаңының  құрылысын  жүргізу
және  ұйымдастыруды  қамтамасыз  ету  үшін  жасалынатын  іс-  шараларды
дайындап көрсету міндеттелсін» [56].

Сынақ алаңын салу үшін шөл даланың едәуір бөлігі - Қазақстанның
Қызылорда облысындағы Қазалы және Жусалы аудандарының арасы (бұл
жерде 1954 жылы топографтар мен геологтардың бір тобы жұмыс істеді),
Москва-Ташкент  темір  жолы  бойындағы  Төретам  бекетінің  маңындағы
аймақ  бөлінді.  1955  жылдың  алғашқы  жартысында  болашақ  сынақ
алаңының орны «Тайга» шартты атауына ие болды.

КСРО  Қорғаныс  министрінің  бұйрығымен  1955  жылдың  19
наурызында сынақ алаңының бастығы болып артиллерия гвардия генерал-
лейтенанты (1943  ж.)  А.  И.  Нестеренко (30.03.1908  -  18.06.  1995),  штаб
бастығы болып полковник А. С. Буцкий тағайындалды. Басқару орталығын
А.  А.  Васильев.  А.  И.  Носов.  А.  Г. Метелкин  және  Капустин  Яр  сынақ
алаңындағы сынақ  жұмыстарынан тәжірибесі  бар  50-ге  жуык офицерлер
кұрады.

А.И.Нестеренко 1955 жылдың маусымының басында болашақ сынақ
алаңының орнын алғаш көрген сәтін былай деп есіне алады: «Жусалының
далалық аэродромына қонып, ұшақтан түскен бетте күйіп тұрған даланың
шыжыған ыстығы бетті шарпыды. Біз үшін үйреншікті емес аптап ыстықтан
деміміз  тарылып,  жарқыраған  күн  көзді  аштырмады.  Маршал
М.И.Неделиннің  адъютанты  «Бұл  сізге  Фин  моншасы  емес,  Орталық
Азияның құмды шөлі», - деді [57.11-19].

Сонымен  қатар  А.И.Нестеренко:  «Дегенмен,  алғашқы  сапарым
барысында менде түрлі сезімдер пайда болды. Үрей, үміт, болашаққа деген
сенім,  еш қиындыққа қарамастан осы сынақ алаңын саламыз деген сенім»,
- деп жазады.

Маман-кадрларды  іріктеу  барысында  да  үлкен  қиындықтарға  тап
болады.  Көптеген  офицерлер  мен  қызметкерлер  сынақ  алаңының  шөл
далалық  аумақта  салынатынын  біле  сала  жұмыстан  бас  тартып,  түрлі
сылтаулар айта бастайды. Колит, гастрит, гипертония, малярия, туберкулезге
бейімділік  сияқты  түрлі  ауру  түрлерін  ойлап  табады...   Мамандарды
иландыру,  көндіру  және  түсіндіру  жұмыстары  қиынға  түсті.
А.И.Нестеренкоға  оның  орынбасарлары  А. С. Буцкий,  А. Г. Карась,
К. В. Герчик,  Н. М. Прошлецов,  В. И. Ильюшенко,  А. И. Носов,
А. А. Васильев, А. П. Метелкин, Н. Д. Силин, В. А. Лебедев, И. К. Кругляк,
маршал   М. И. Неделин  және  Қорғаныс  министрлігінің  кадрлар  бөлімі
көмекке келеді [58.107-109]. 

Тұңғыш космодромның бар ауыртпашылығы -  шөл далада жобалау
және  құрылыс  жұмыстарын  жүргізу,  сынақ  алаңының  қалыптасу  кезеңі
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(ұшу  алаңы,  зымыран  бөлшектері  құлап  түсетін  алаңдар,  зымыранның
ұшуын  радиобасқару  және  өлшеу  пункттері),  алғашқы  сынақтарды
ұйымдастыру,  маман-кадрлар  мен  офицерлерді  іріктеу,  олардың  тұрмыс-
жағдайын ретке келтіру сияқты іс-шараларды қысқа мерзім ішінде жүзеге
асыру А.И.Нестеренконың үлесіне тиді.

Зымыран  бөлшектері  құлап  түсетін  алаңдар,  зымыранның  ұшуын
радиобасқару және өлшеу пункттері үшін жаңа жер телімдері қажет болды.
1955 жылдың 19 қазанында А.И.Нестеренко ҚазКСР Министрлер Кеңесінің
Төрағасы  Д.А.Қонаевқа  хат  жолдайды:   «КСРО  МК  1955  жылдың  29
сәуіріндегі  Қаулысы және ҚазақКСР МК 1955 жылдың 18 мамырындағы
Өкіміне сәйкес Қорғаныс Министрлігіне Қызылорда облысындағы 290 000
га жердің сыртында Ақтөбе, Ақмола, Қызылорда, Қостанай және Қарағанды
облыстарының аумағынан әрқайсысы 400 га 5 жер телімі мен 200 га 7 жер
телімі бөлінуі тиіс» [57.25].

Бірақ Д. А. Қонаев ол жерлердің бағындық жерлер мен мал өрістері
екендігін  айтып  бас  тартады.  Мәселені  шеше  алмаған  А.И.Нестеренко
Қазақстан КП Бірінші Хатшысы Л.И.Брежневке кіріп, мәселе оң шешімін
табады.

Сынақ  алаңындағы  құрылыс  жұмыстары  1955  жылдың  қысының
екінші  жартысынан  басталды.  Алғашында  құрылысшылар  шатырларда
тұрды,  көктемде  Сырдарияның  жағасында  алғашкы  жер  үйлер  салына
бастады, 5 мамырда тұрғын үй калашығының алғашқы іргетасы (ағаштан)
қаланды.

Осы уақытта  бір  мезгілде  интенсивті  түрде  негізгі  сынақ,  ғылыми-
зерттеу  және  қызмет  көрсету  көрсету  мамандарын  дайындау  басталды.
Космодромның  ғылыми  бағыты  А.А.  Васильев,  тәжірибе-сынақтарды
жүргізу  -  А.И.  Носов,  сынақтарды  талдау қызметі  -  В.А.  Боков,  барлық
қызметтерді реттеу және жалпы басшылық - A.M. Войтенко, материалдық-
техникалық  жағынан  қамтамасыз  ету  -   Н.Н.  Васильевке  тапсырылды.
Олардың әрқайсысы өз істерінің шеберлері болды.

Жаңа  сынақ  алаңының орны анықталғаннан  кейін  сынақшылардың
болашақ  қаласының  орны  да  анықталды.  Инженер-полковник  А.  А.
Ниточкин жетекшілік ететін ҚМ № 31 ОЖИ жобалау тобы Капустин Яр
сынақ алаңы мен сол кездегі ірі әскери қалашықтардың жобасына ұқсаған,
20 жылға арналған Бас жоспарды даярлады.

Космодром құрылысының жетекшісі болып белгілі әскер құрылысшы
Г.М.Шубников тағайындалды.

1955 жылдың  екінші  жартысында  Набережная  мен  Пионерская
көшелерінде  ағаштан  әкімшілік  және  тұрғын  үй  ғимараттарын  салу
құрылысы (негізінен барак түріндегі үйлер) жалғасын тапты, кейіннен бұл
ауданға  «Ағаш  қалашық»  («Деревянный  городок»)  атауы  берілді.  Сынақ
алаңында  жұмыс  істейтін  азаматтар  мен  әскери  қызметшілердің  жалпы
саны 1955 жылдың соңына қарай 2 500 адамнан асты.

1956 жылдың жазында «Десятая площадка» (кейінен Гагарин көшесі)
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аталып кеткен  кварталда  кірпіштен  казармалық қалашық салу  құрылысы
басталып кетті. Кейін ауыз екі әңгімеде бүкіл «Заря» поселогын осылайша
атап  жүрді  (кейіннен  -  Ленинск  поселогы  мен  Ленинск  каласы).  1956
жылдың соңында полигонның әскери кызметшілері  үшін жаңа пошталық
адрес - «Қызылорда-50» орнатылды (1960 жылдың соңында ол «Ташкент-
90» деген атаумен ауысгырылды). 1957 жылдың басында сынқ алаңындағы
адам саны 4 000 тұрғынды құрады [59.17-18].

3 сурет – Байқоңыр космодромы

Бастапқы  жобада  поселок  өзеннің  екі  жағасында  орналасады  деп
карастырылған  болатын,  бірақ  күшті  көктемгі  су  таскыны  кейіннен  бұл
шешімнен бас тартуға мәжбүр етті,  оның үстіне өзен арқылы көпір салу
едәуір каржы шығыны мен уақытты қажет етті. Поселок құрылысы өзеннің
оң  жағалауында  қанат  жайды,  су  басып  қалудан  қорғану  мақсатында
поселоктың оң жақ бөлігінде арнайы екі метрлік бөгет тұрғызылды.

1958 жылдың 29 қаңтарында Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Президиумы
Жарлығымен  10-алаңдағы  «Заря»  аталып  кеткен  поселок  Ленинский  деп
аталатын  болды.  Алғашында  жоба  бойынша  бұл  поселокта  5  мың  адам
тұрақты  тұрады  деп  есептелген  болатын.  Алайда,  сынақ  алаңында
өткізілген кеңейтілген тәжірибелік-сынақ жұмыстарының арқасында 1959
жылдың аяғында «Заря» тұрғындарының саны 8 мың адамға жетсе,  1960
жылдың соңында 10 мың адамнан асты.

1950-жылдардың  соңы  мен  1960-жылдардың  басында  Осташев  -
Коммунальная - Носов - Ленин, Носов - Коммунальная - Шубников - Речная
көшелерінің  шекараларында  жаппай  үш  қабатты  кірпіш  үйлер,  Ленин
алаңында  универмаг  пен  сынақ  алаңы штабы -  төрт қабатты ғимараттар
салына бастады [60.20-21].

1960-жылдардың  соңы  –  1970-жылдардың  басында  Мир-Янгель-
Сейфуллин-Карл  Маркс  көшелерінің  шекарасында  «Даманский»  деген
ресми емес атауға ие кірпіштен бес қабатты үйлерден тұратын шағын аудан
құрылысы  жүргізілді.  1970-жылдардың  ортасына  таман  бұл  ауданның
құрылысы бес  қабатты панель үйлер салумен жалғасты. 1970-жылдардың
соңында Ленинск тұрғындарының саны 70 мыңға жетті.

Қаланың  өсуі  1980-жылдары  «Энергия-Буран»  ғарыштық
бағдарламасының  дамуына  байланысты  КСРО-ның  түкпір-түкпірінен
маман-кадрлардың  ағылуымен  қарқынды  жүрді.  Осы  жылдары  қаланың
оңтүстік-батыс бөлігінде – Бесінші, Алтыншы, Жетінші шағын аудандары
салына  бастады.  Бұл  аудандарда  тоғыз  қабатты  панель  үйлер  де
тұрғызылды. 1990-жылдың қарсаңында қаланың тұрғын-үй қоры 1 млн кв.
м 360 көп қабатты үйлерді құрады. Халық саны космодром тұрғындарын
қоса есептегенде 140 мың адамға жетті [61].

1957  жылдың  15  мамырында  кейіннен  Р-7  «Союз»  зымыран-
тасымалдаушысының  прототипі  болған  8К71  №  5Л  құрлық  аралық
баллистикалық  зымыраны,  артынша  4  қазанда  Жердің  тұңғыш  жасанды
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серігі ғарышқа ұшырылды. Осы жылы 3 қарашада екінші ЖЖС ұшырылды.
1959 жылдың 4 қазанында Айдың арғы бетін суретке түсірген «Луна-3»,
1960 жылы «Восток» зымыран-тасымалдаушысы ұшырылды [62].

5-ші  ҒЗСА 1961  жылы 12  сәуірде  космосқа  тұңғыш  адам  -  Ю.  А.
Гагарин ұшқаннан кейін «Байқоңыр космодромы» (баспасөзде жариялану
және т.б. мақсаттар үшін) деген ресми атқа ие болды.

4 сурет
   
1966 жылы Франция Президенті Шарль де Голльдің сынақ алаңына

сапарына байланысты Ленинский  поселкесіне қала лауазымын беру туралы
мәселе  туындады.  Қаланы  Звездоград  атау  туралы  ұсыныс  түседі,  бірақ
Қазақ КСР-і үкіметі қарсылық танытып, Ленинск атауына тоқталады. 1966
жылдың  21  маусымында  Қазақ  КСР  Жоғары  Кеңесінің  Президиумы
Бұйрығымен  Лениснкий  поселкесі  облысқа  бағынатын  қалалар  санатына
жатқызылып, Ленинск деп аталатын болды. Осы атаумен 29 жыл өмір сүрді.
Ал  1995  жылы  Қазақстан  Республикасы  Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың
Шешімімен Байқоңыр қаласы аталды [61.9].

5 сурет – Байқоңыр қаласы (1995 жылға дейін Ленинск қаласы)
       
Байқоңыр  космодромы  қазақ  жеріндегі  ең  үлкен  және  өте  күрделі

инженерлік  құрылыс  қана  емес,  ғылыми-техникалық  орталық  болып
есептеледі.

Байқоңыр  космодромынан  ғарыш  корабльдерімен  қатар
геостационарлық  орбитаға  барлық  ғарыш  аппараттары  (байланыс,
телехабар,  ГЛОНАСС  ғарыштық  навигациялық  жүйесіне)  ұшырылады.
Сонымен  қатар  космодром  ғарыш  аппараттарын  төменгі  және  орта
орбиталарға   (Метеор  метеорологиялық  жүйесіне,  Жердің  табиғи
ресурстарын зерттеу, т.б.),  автоматты планета аралық және коммерциялық
ұшырылымдарды жүзеге асырады. 

Байқоңыр  космодромының  ғарышты  игерудегі  салмақты  үлесі  -
«Протон» зымыран-тасымалдаушыларының планета аралық станциялармен
Айға,  Венераға,  Марсқа  жіберілуі,  ұзақ  мерзімді  «Салют»  және «Мир»
орбиталық  станцияларының  ұшырылуы  болды.  Космодром  «Восток»,
«Восход», «Салют», «МИР», «Марс», «Венера», «Луна» и «Энергия-Буран»
ғарыштық бағдарламалары мен жобаларын жүзеге асыруда қолданылды.

Байқоңыр «Мир» жобасын жүзеге асыруда ерекше рөл атқарды. Бұл
жобаға  220  ұйым мен  80  ғылыми-зерттеу  мекемелері  қатынасты.  «Мир»
станциясында  104  адам,  олардың 62-і  шетелдік  азаматтар  барып  қайтты.
Медицина,  биология,  техника  және  астрофизика  салаларында  31 000
тәжірибе жүргізіледі.
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Космодромның  маңызы  ұлттық  ғарыштық  бағдарламаларды  жүзеге
асыруда әр бағдарлама бойынша ұшырылған ғарыш аппараттарының (ҒА)
санымен бағаланады. Жерді ғарыштан бақылау және қашықтықта алдын-ала
бақылау мақсатында ұшырылатын ҒА 70%-дан астам болса, байланыс және
телехабар бойынша ҒА  25% -ы, метеорологиялық қамтамасыз ету үшін ҒА
40% -ы, ғылыми зерттеулерде ҒА  30% -дан астамын құрайды екен [10].

Бүгінде  Байқоңыр  космодромын  Ресей  Федерациясы  2050  жылға
дейін жалға алған. Жыл сайынғы жалға алу құны - 115 млн ш.б. құрайды.

Әлемде  2015  жылдың  өзінде  ғана  86  ғарыш  зымыран-
тасымалдаушылары ұшырылыпты. Көпшілігі Ресей Федерациясына тән – 26
рет ұшырған (2-еуі сәтсіз), олардың 18-і Байқоңырдан ұшырылған. АҚШ 20
рет  (2-еуі  сәтсіз),  Қытай  18  рет,  Еуропа  космодромынан  –  12  зымыран,
Үндістан – 5, Жапония – 4 және Иран – 1 зымыран ұшырған [1].    

Ғалымдардың  пікірі  бойынша,  әлемдік  практика  көрсеткендей,
космодромдарды  құру  мынадай  талаптарды  есепке  ала  отырылып  іске
асырылады екен:

- жекелеген бөліктердің құлап түсуін қажетті аудандармен қамтамасыз
етілуі;

-   халық тығыз орналасқан аудандардан алшақтығы;
-  колайлы ауа-райы мен сейсмологиялық жағдай;
- шет мемлекеттердің аумақтарынан алшақ болуы және белсенді көлік

жолдарының өтпеуі;
- қолда бар көлік байланыстарын пайдалану мүмкіндігі;
-  ғарыш  саласының  өнеркәсіп  орындарына  салыстырмалы  түрде

жақын орналасуы.
Бүгінгі  практика  көрсетіп  отырғандай,  әлемнің  барлық

космодромдары  дерлік  теңіз  жағалауларында орналасқан,  тек  Қытай  мен
КСРО ғана өз космодромдарын құрлық тереңдігіне салған. 

Мәселен  АҚШ-ның  космодромдары  Тынық  мұхитының  Оңтүстік-
Оңтүстік-батысы, Орталық және Оңтүстік жағалауларында салынса, Иранда
елдің  солтүстік  бөлігінде  Деште-Кевир  шөлінде,  Жапонияда  Тынық
мұхитының  жағалауына орналасқан. 

Сынақ  алаңының  ондаған  жылдармен  жалғасқан  әлеуметтік-
экономикалық, моральдық-психологиялық салдарлары да әжептәуір болды. 

 «Ұшырылған  космос  корабльдері  мен  зымырандар  айналаны
қоршаған табиғи ортаға елеулі өзгерістер енгізетіні айқындала түсті,-  деп
есептейді  академик  Қ.Бекішұлы  және  ол  өзгерістерді  төмендегіше
көрсетеді: 

1) Ұшырылған ғарыш корабльдері және басқа да ғарыш аппараттары ғасырлар
бойы табиғи жолмен қалыптасқан ауа режимін төтеннен бұзып жіберетіні
белгілі болды.

2) Ғарыш  корабльдерін  тасымалдайтын  зымырандардың  пайдаланатын
отындары  улы  (радиоактивті)  қосылыстардан  тұратын  болғандықтан,
айналаны қоршаған ортаның мөлшерден тыс улануына әкп соғады.
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3) Ғарыш  кеңістігіне  ұшырылған  зымырандар  өсімдік  әлеміне,  жануарлар
дүниесіне айрықша әсер ететінін арнаулы түрде жүргізілген ғылыми-зерттеу
жұмыстары толығымен дәлелдейді. Биосферадағы тірі ағзалардың тіршілік
ететін  табиғи  ортасы кенет  бұзылып кеткендіктен,  олардың биологиялық
жүйелері  мүлдем  бұзылып,  өте  қаупті  мутациялық  (секірмелі)  өзгеріс
туатыны байқалады.

4) Ұшырылған  зымырандардың  жұмыстан  шыққан  бөлшектері  жерге  құлар
түсіп, оны ластайды, себебі, ол бөлшектерде радиоактивті қосылыстар бар.
Ол жерлер  не  егін  егуге,  не  мал  жаюға  жарамай  қалады.  Зымырандарға
жағылатын отын улы (радиоактивті) және усыз қосылыстардан тұрады.

а) усыз отынның негізгі компоненті – сұйық күйіндегі (радиоактивті)
оттек пен Т-1 маркалы жермай (керосин), сонымен қатар сұйық оттек және
сұйық күйіндегі (радиоактивті) оттек болады;

б)  өте улы зымыран отынының құрамында –  улы тотықтандырғыш
типіне  жататын  «самин»  және  «меланж»  болады.  Оның  сыртында
симметриялы  емес  радиоактивті  диметил  гидразин  (гептил)  болады.
Аталған   компоненттер  1-сыныптағы  өте  улы  қосылыстардың  қатарына
жатды.  Бұл  улы  заттар  адамзат  баласының  тіршілігін,  өсімдік  әлемін,
жануарлар дүниесін айрықша уландырады [63].

Медицина  Ғылымдары  Ресей  Академиясы  Сібір  бөлімінің
Новосибирь биохимия институты ғалымдарының бағалауынша, гептил мен
зымырандардың жұмыстан шыққан бөлшектері құлап түсетін аудандардағы
тұрғындардың  аурушаңдығы  арасындағы  себеп-салдарлық  байланыс
бүгінде дәлелденді [64].

Бақылау сұрақтары

1. 1950-жылдары  Байқоңыр  космодромының  құрылысы  қандай
қажеттіліктерден туындады?

2. КСРО-да жаңа космодром салу үшін неге Қазақстан жері таңдап алынды?
3. Байқоңыр  космодромының  құрылысын  жүргізу  және  оны  іске  қосу

барысындағы  кеңес  ғалымдарының,  әскери  қолбасшылардың,  қатардағы
жауынгерлердің, қарапайым халықтың ерлігін сипаттаңыз.

4. Байқоңыр қаласының салыну тарихына шолу жасаңыз.
5. Байқоңыр  космодромының  Қазақстан  үшін  пайдасы  мен  зиянына

тоқталыңыз.

Семей сынақ алаңы

1949 жылы 29 тамызда Кеңес елінде Семей сынақ алаңында ядролық
бомбаны  жару  сәтті  жүзеге  асқаннан  бастап,  20  ғасырдың  екінші
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жартысынан  халықаралық  жағдай  түбегейлі  өзгерді.  Адамзат  дамуы
қаіупсіздігі үшін жанталасқа толы жаңа бағыттағы сипатқа ие болды.

Атом  қаруының  ойлап  табылуы  жаңалығының  техникалық
маңызынан гөрі саяси маңызы жоғары тұрды. Екінші дүниежүзілік соғыс
аяқталғаннан кейінгі  төрт жыл ішінде  атом қаруының жалғыз  қожайыны
АҚШ елі  болса,  Семейдегі  сынақтың  сәтті  нәтижесі  геосаяси,  жаһандық
мәні  бар,  ел  қауіпсіздігін  қамтамасыз  етудегі  жалғыз  жол  еді.  Ядролық
жойқын  қарудың  тепе-теңдігін  орнату  арқылы  қауіпсіздікті  сақтау қажет
болды.  Алайда,  атом  қаруын  жасаушылар  бұл  адамзатты  құрдымға
жіберетін жойқын ядролық қауіп екенін де түсіне бастады [65.129]. Ядролық
қаруды  КСРО-ның қысқа  мерзім  ішінде  иеленуі  АҚШ  басшылығы  үшін
күтпеген  жағдай  еді,  сондықтан  1951  жылдың  31  қаңтарында  Америка
президенті  Г.Трумэн  жаңа  күшті  қару  сутегі  бомбасын  жасау ісіне  жан-
жақты  кірісу  туралы  шешім  қабылдады.  Осылайша,  АҚШ  пен  КСРО
арасында  ядролық  қарудың  жаңа  түрлерін  жасаудың  бәсекесі  басталып
кетті. 

Елімізде  ядролық  қаруды  сынақтан  өткізудің  тарихы  яғни  кеңестік
атом жобасын жүзеге асыру қалай басталып еді.

1945  жылдың  16  шілдесінде  Аламогордода   (Нью-Мексика,  АҚШ)
Қорғаныс министрлігіне қарасты әуе база лабораториясының қызметкерлері
«Тринити»  операциясын  жүзеге  асырды.  Бұл  дүние  жүзінде  бірінші  рет
американдық атом бомбасының сыналуы болатын. 

 АҚШ 1945 жылы 6 тамыз күні Хиросимаға  плутоний мен уранның
күшінен  тұратын  бомба  тастағанда  47  секундта  130  000  жанды  ажал
құштырған  және  200  мың жан иесі  зардап шеккен.  Осылайша адамзатқа
қарсы жан түршіктірер зұлымдық жасалды.

ХХ  ғасырдың  басында  ядролық  физиканың  дамуына  үлес  қосқан
ғалымдар  ядролық  энергияны  адам  өміріне  пайдалану,  бейбіт  өмірде
қолдану  мақсатында  жасаған  еді.  Алайда,  екінші  дүниежүзілік  соғыстың
басталуы  оны  мүлдем  қарама-қарсы  арнаға  бұрып  жіберді.  Соғыстың
басталуымен көптеген физик-ядерщиктер АҚШ-қа эмиграцияға кетті. Олар
Германияның атом қаруын жасап, қолдану мүмкіндігін біле отырып, АҚШ
президенті  Ф.Д.Рузвельттің  атом  жобасын  дереу  жүзеге  асыруға  көзін
жеткізді. Сөйтіп АҚШ-тың ғылыми күштерін жұмылдырып, қысқа мерзім
ішінде атом жобасын жүзеге асырды. 

Нәтижесінде  Аламогордода  бір  жарылыс,  Жапонияда  екі  жарылыс
жасады. 

Бұл жойқын қаруды АҚШ тың  Жапон елінде  сыннан өткізуі әскери
күштің тепе-теңдігін тас талқан етті. Сондықтан КСРО жауап ретінде жедел
түрде  атом жобасын  жүзеге  асырудың ұйымдастыру  жұмыстарын  бастап
кетті.  Л.П.Берияның басшылығымен жобаның бар жұмысын құпия түрде
басқарып, қадағалайтын № 2 арнайы комитет құрылды. 

1943  КСРО  ҒА-на  қарасты  И.В.Курчатовтың  басшылығымен  №  2
лаборатория  құрылған  болатын.  Бұл  атом  қаруын  жасаудың  ғылыми-
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техникалық орталығына айналды. Алайда жарылыстар өткізуге Мәскеудің
шет  аймағы  қолайсыз  болды.  1946  жылдың  сәуірінде  Мордова  АССР-і
Темников ауданы Саров поселкасында қайта ұйымдастырылып, КБ-11 деген
атау берілді  (Арзамас  16)  кейін  Ресей  федерациясының ядролық  зерттеу
орталығына  айналды.  Оның  бірінші  директоры  КСРО  танк  өнеркәсібі
халкомының  орынбасары  Павел  Михайлович  Зернов,  ғылыми  жетекшісі
және бас конструкторы академик Юлий Борисович Харитон еді. 

6 сурет – Атом бомбасын жасаушылар И.В.Курчатов, Б.Л.Ванников,
К.И.Щелкин

1948 жылы 6 қазанда Ю.Б. Харитон, К.И. Щелкин, Я.Б. Зельдович т.б.
арнайы комитетке плутондық атом бомбасын жасау туралы қорытынды есеп
жолдады.  Авторлардың  айтуынша,  РДС-1  бойынша  15%  сенімді  нәтиже
шықты. Одан ары жақсарту, тиімді жұмыс жасау мүмкіндігі мол «501 өнім»
американдық  үлгіні  қайталайтынына  кепілдік  беретіндігін  баяндады.
«Біздің байқауымызша, құрылысын тиімді дамыту үшін әлі де уақыт қажет»
деп жазды Ю.Б. Харитон [66]. Бірақ саясат тұрғысынан оған уақыт жоқ еді.
Сондықтан Берия аталған жобаны өз  бақылауына алып жоғары деңгейде
ұйымдастыруға мұрындық болды. 

1949  жылдың  шілденің  аяғында  жұмыстың  соңғы  дайындықтарын
жүргізуге  Уралдағы  №817  заводқа  И.В.Курчатов,  В.Л.Ванников,
А.П.Завинягин және Ю.Б.Харитон келді [67.79-80]. КБ-11 мамандары РДС-1
жарылғышына  (заряд)  модельдік  бақылау  тәжірибелерін  өткізу  керек
болады.  1949  жылы  2  маусымда  плутоний  жарылғышын  №2  полигонда
сынақтан  өткізу  актісіне  Курчатов,  Харитон,  Зельдович,  Флеров,  Бочвар,
Кузнецов қол қойды. 

5  маусымда  бұл  жарылғышқа  техникалық  құжат  жасалып,  №817
зауыттан  шықты.  8  маусымда  құпия  түрде  арнайы  пойызбен  ядролық
орталық КБ-11-ге жөнелтілді.

Сынақтан өткізу алаңын (полигонын) дайындауды 1949 жылғы қаңтар
айынан бастап кеткен-ді. Оған Қазақстанның Семей жері, Абралы ауданы,
сонымен  қатар  Павлодар,  Қарағанды  аумақтарында  орналасқан  жерлер
кірді.  Жалпы  ауданы-18500  км  кв.,  периметрі  600  км-ге  жуық.  Аталған
облыстардың  территориясының  54%,  39%,  және  37%  сынақ  алаңының
аумағына  енді.  Осы  аймақ  1989  жылға  дейін  КСРО-ның  басты  сынақ
алаңына айналды [68.160].  Жоба бойынша, сынақ алаңы диаметрі 200 км
тұратын,   адамдар аз  қоныстанған көлік қатынасы бар  аймақ таңдалды.
Семейден 175 км қашықтықта орналасқан жер тәжірибе алаңы №2 аталып,
Оңтүстік,  Батыс,  Солтүстігі  кішігірім  таулармен  қоршалған,  ортасы
ғасырлар бұрын теңіздің түбі болған жер ыңғайлы деп шешілді. Құжаттарда
сынақ  аумағында  орналасқан  тұрғындар  жайлы  «жайылым  ретінде
қолданып, жақын қоныстанған қазақтарға шығынның орнын толтыру үшін
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қабырғалары  құрастырылмалы  үйлерден  тұратын  шағын  поселоктар
салынды.  Олар  амалсыздан,  осы  үйлерге  қоныстануға  мәжбүр  болды...»
деген  жалпылама  мәліметтер  беріледі.  Бұл  әрине  кеңестік  саясаттың
сарыны, бертінге дейін шындығы ашылмаған ақиқат.  Сол өңірдің тумасы,
куәгері Медеу Сәрсеке Семей жерін неге таңдады деген сұраққа  «қатысты
деректі мен жоғарыда аталған «Ядерный испытания СССР» деген кітаптан
таптым. Дегелең аймағын таңдаған комиссия И.Сталинге:  «Шөлейт дала.
Сол жақта тірі жан тұрмайды...» деген ресми хатынан үзінді келтірдім. Одан
әрі  осы  «елсіз»  мекеннің  1947  жылға  дейінгі  қоныстанушылары  туралы
нақты деректер бар. Мысалы, 1931 жылдың соңында Ленинград қаласында
жарық  көрген  «Весь  Казахстан»  атты  анықтамалық  кітапта,  яғни  осы
жылдың  маусым  айында  Абыралы  ауданында  -  29  812,  Шыңғыстау
ауданында - 34 676, Бесқарағайда - 48 427, Қу ауданында - 32 812, Ақсу
ауданында  -  63  915,  сол  жылдардағы  Қызылтаң  (бертінгі  Жаңасемей)
ауданында  -  26  478 адам мекендегені  жазылған.  Сонда барлығы 206 590
тұрғын болады. Бұл аудандарды тізген себебім - әскери полигон иеленген
18500 шаршы километр аймақ осы аудандардан алынған. Рас, 1932 жылғы
ашаршылық қыр халқының 80 пайызының өмірін үзді. Мәселен, Абыралы
мен Абай аудандарынан 1940 жылы 4 мыңнан 6 мыңға дейінгі  аралықта
тұрғын  қалған.  Әйтседе,  Дегелең  мен  Мыржық  тауларының  бөктерлерін
Абыралы ауданының алты колхозы 1954 жылға дейін қыстады. Әлбетте бұл
аймақ комиссия мүшелері сипаттағандай шөлейтті емес, мал өсіруге ерекше
қолайлы,  суы  мол,  шөбі  шүйгін  атырап  болатын.  Ал  Шаған  өзенінің
бойында Абай ауданының Тельман колхозына қарасты ондаған қыстақтары
әскерилердің  талабымен  жыраққа  көшірілгенін  жақсы  білемін.  Ал
Абыралының Дегелең мен Мыржық бөктеріндегі алты колхозы 1954 жылы
Абай мен Жарма аудандарына  көшірілді.  Яғни,  жоғарыдағы мәлімдемеде
сынаққа  лайық  делінген  алаң  «мүлде  иесіз»  делінген  желеуді  Берия
басқарған комиссия ойдан шығарған. Тегінде осы атыраптың полигон үшін
таңдалуына басты себеп - о күнде су айдыны шалқар, жағасы ну тоғай әрі
қатынас үшін ерекше қолайлы Ертіс өзені, Семейдегі әуежай мен теміржол
айтарлықтай мәнді болған» деп шынайы жағдайды суреттейді [69].

Ресми түрде №2 сынақ алаңының иесі КСРО Қорғаныс министрлігі
болды.  Ертістен  төмен  сынақ  алаңынан  60  км,  Семейден  120  км  жерде
әскери қалашық салынды. Кейін, теміржол тартылды. Жаңа Семейде оларға
арналған әскери әуежай салынды.

Семейден солтүстік-батысқа қарай қырық километр шамасында, Ертіс
өзенінде кішігірім қоныс орын тепті. Құжаттарда ол Семей-21 деп аталатын
(қазіргі кезде Курчатов қаласы). 

2-Мемлекеттік  орталық  сынақ  алаңында  РДС-1  бомбасын  жасап,
сынақтың қатысушысы кейінірек былай деп жазды: 

«Күнде таңертең, полигонның жанындағы жұмыс істейтін үйлерге
«газиктермен»  шығатынбыз.  Жол  бой  бірде-бір  үй,  ағаш  жоқ.  Айнала
бетеге мен жусанға толған құм-тасты дала, тіпті құстар да аз, кейде
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аспанда бүркіттің ұшып жүргені көрінеді.  Таң кезінің өзінде ыстық сезіле
бастайтын. Түс кезінде және түстен кейін жол бойында ғайып таулар
мен  өзендердің  бұлдыры  мен  сағымы  орнаған  кезі.  Жол  кішігірім  дөң
арасындағы алқаптағы полигонға қарай бет алған» [70.426]. 

Жалпы, сынақ алаңы шаруашылығы 1949 жылы бірнеше бөліктерден
тұратын нысандар басты әріптермен аталды. Әскери қалашық «М» алаңы,
одан  2  км  жерде  «О»  алаңы  полигонның  ғылыми-өндірістік  орталығы.
Сынақ алаңының нағыз орталығы «П», мұнда 37,5 м биіктігін темір мұнара
жолаушылар жеке жүк таситын екі  лифтімен жабдықталды.  Бірінде  атом
жарылғышын 30 м биіктікке орнату көзделген.

7 сурет – РДС -1  атом бомбасының үлгісі және бас конструктор
Ю.Б.Харитон

Мұнарадан 20 м жерде орналасқан өндірістік мақсаттағы ғимараттың
қолмен  басқарылатын  кран  орналасты.  Бұл  жерде  атом  жарылғышын
жинаудың  соңғы  жұмыстары  жүргізілетін  болды.  Мұнарадан  әртүрлі
қашықтықта  бірнеше  мұнаралар  орнатылып,  оған  жарылыстың
параметрлерін тіркеп өлшейтін құрылғылар қойылды.

Сынақ  алаңында  50  метрлік  мұнара  көтеріліп,  оның  қасына  соңғы
бомбаны  құрастыру  жұмысы  жүргізілетін  шеберхана  салынған.  Игорь
Курчатов  пен  оның  әріптестері  бомбаның  жарылуы  туралы  ғана  емес,
оларға жарылыс нәтижелерін өлшеп, оның жою күшін анықтау керек болды.
Құрама  штаттар  ядролық  қару  жарылысының  нәтижелері  туралы
жариялаған ақпараты аз.  Бір жағынан Кеңестік барлаудың да америкалық
жарылыстар туралы мәліметтері мардымсыз еді. 

Енді Кеңес Одағының ғалымдары бомба жасап, сынақ барысында осы
нәтижелерді  өз  бетінше  зерттеуге  жол  ашылды.  Мұнараның  жанына  бір
қабатты  ағаш  үйлер,  төрт  қабатты  кірпіш  ғимараттар  және  де  көпір,
туннель,  су қоймасы және басқа да құрылыс объектілері  салынды. Темір
жол поездары және вагондар, танктер және артиллериялық қарулар, қатар
жатқан  аймақта  орналасты.  Тіркеулік  құрылғыларды  мұнара  қасындағы
блиндажға және одан үлкен ара-қашықтықтағы жер бетіне орналастырды.
Ашық қашаларда және жабық бөлмеде жануарларды орналастырып, оның
ядролық  сәулеленудің  бірінші  салдарын  зерттеуге  қолданды.  Дәлірек
айтсақ,  сынақ  алаңының  аумағында  53  ұшақтың  түрі,  32  қорғаныс
техникалары, әртүрлі қару үлгілері, әскери техникалар сынаққа төтеп беру
мүмкіндігін тексеруге қойылды. Тірі организмге әсерін білу 1582 жануар,
яғни  417  қоян,  170  қой-ешкілер,  64  шошқалар,  129  иттер,  375  теңіз
тышқандары, 380 ақ тышқан және егеуқұйрықтар орналастырылды [68.316-
318]. 

КСРО Денсаулық сақтау министрінің орынбасары және радиациялық
сақтау  қызметінің  басшысы  Аветик  Игнатьевич  Бурназян  тірі  ағзаларға
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радиацияның  ықпалын  зерттеуге  және  сынақтан  кейінгі  радио
белсенділіктің  деңгейін  өлшеуге  жауапты  болды.  Ол  дозиметриялық
құралдармен  жабдықталған  екі  танкі  дайындап,  сынақтан  кейін
жарылыстың  эпицентріне  дереу  бару  керек  болды.  А.И.Бурнозян  танкі
мұнараларын  алып  тастап,  қорғасын  қалқан  қорғанын  орналастырғысы
келді,  алайда  әскерилер  бұған  қарсы  болды,  себебі  танкінің  шынайы
нұсқасын бұрмалады. Курчатов әскер қызметкерлеріне атомдық сынақтар ит
көрмесі емес, ол танктерді сырт келбеті мен қалпына қарай бағалау ессіздік
деп ғалымдардың жұмысына кедергі болмауын талап етті. Атомдық зарядқа
арналған  мұнара  тамыз  айына  қарай  толық  дайын  болып,  көтерме  кран
орнатылды.  Дәліз  бойы ұзыннан рельс  төселінді.  Бір  жағынан бомбаның
компонеттерін әкелетін жүк машинасы кіретін орын болды. Екінші жағында
РДС-1 бомбасын платформа арқылы мұнараға көтеретін 2 есік орнатылды.
Дәліз бойымен жеке бомба элементтерімен жұмыс жүргізу үшін бөлмелер
орналасты [68.322-324].  

Сынақ  алаңының  лабораториясы  шығыс  бағытында  орналасты.
Мұнда  атом  жарылғышы  құрастырылып,  сынаққа  дайындалды.  Жалпы
сынақ алаңының жинақталуы 1949 жылдың тамыз айының басында толық
аяқталды.

Михаил  Первухин  сынақ  алаңын инспекциямен  тексергеннен  кейін
Мәскеуге алаңының дайындығы жайлы айтуға оралды [68.325-334].  Сынақ
алаңындағы  қару  түрлерін  сынақтан  өткізуге  байланысты  комиссиялар
құрылды. Оның төрағасы Л.П.Берия тағайындалды. Ол Завенягинмен тамыз
айының екінші  жартысында  сынақ  алаңын тексеріп,  байланыс  желісімен
Сталинге дайын екендігін хабарлады. Келесі күні Курчатов сынақтың 29-шы
тамыз 1949 жылы сағат 6-да болатыны туралы жариялады. 

Сынақ алаңын тексеруге Берияның келуі тек жұмыстың сапасы емес
Курчатов  пен  оның  әріптестерінің  жеткізген  нәтижелері  олардың  өз
тағдырының шешілуі туралы ескертпе болды. Михаил Первухин кейінірек:
«Біз  сәтсіздік  бола  қалған  жағдайда  халықтың  алдында  жауапты
екендігімізді түсінетінбіз» деп жазды. Оның орынбасары сынаққа қатысқан
Василий Емельянов бұл жағдай туралы Первухиннан да айқынырақ: «Егер
сынақ сәтсіз болса, барлығы атылатын еді» деп өзінің қызметтесіне ойын
білдірген екен. Алайда, Игорь Курчатов пен Юлий Харитон жарылыс сәтті
өтетініне  сенімді  болды.  Олардың  жетекшілігімен  Берия  келмес  бұрын,
әрбір сынаққа қатысушының міндеті,  орны, не атқаратыны туралы, бүкіл
құрылғылар  мен  коммуникациялық  желілерінің  жұмыс  істеу  қалпында
екенін тексеріп екі мәрте дайындық жүргізілді.  Оған қоса соңғы аптаның
егжей-тегжейлі жұмыс жобасы әзірледі. Берия келген соң күнде полигонға
күтпеген жерде келіп тексеріс жүргізді, бірақ ешбір мін таба алмады. 

Сынақ алаңын бақылайтын екі пост салынған еді: біреуі мұнараның
оңтүстігіне  15  километр  қашықтыққа  қарай  әскерилер  үшін,  екіншісі
солтүстікке  қарай  15   километр  ғалымдар  үшін.  Бұйрық  беру  нүктесі
мұнарадан 10 километр қашықтықта орналасты, жарылыс жасауға бұйрық
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беретін және РДС-1 жағдайы туралы ақпарат 2 бөлмеден тұратын ғимарат
орнатылды:  бір  бөлмеде  сынақ  алаңын  пункттерімен  байланыстыратын
телефон  және  басқару  қалқандары  (пульттері),  басқа  бөлмеде  қала  және
Мәскеумен  байланысқа  арналған  телефон  болды.  Ғимарат  сыртынан
соққының  толқынынан  сақтайтын  жер  топырақ  үйіндісімен  қоршалған
болатын.

 

8 сурет – Бомбаны сынақтан өткізуге арналған мұнара

Сынақ  жасалатын  түні  басқару  пунктте  Игорь  Курчатов,  Юлий
Харитон,  Кирилл  Щелкин,  Михаил  Первухин,  Виктор  Болятко,  Георгий
Флеров  және  Аврамии  Завенягин,  сонымен  қатар  Л.П.Берия
қыметкерлерімен жиналды. 

И.Курчатов  жарылыс  туралы  бұйрық  берді.  Басқару  қалқаны
автономды режимде жұмыс істей бастады. 

Владимир  Степанович  Комельков  солтүстік     бақылау  пунктінен
көрген жарылыстың барлық көрінісін керемет сипаттап берді:

Түн  суық,  желді,  аспан  бұлтпен  жамылған.  Ақырындап  таң  ата
бастады. Солтүстік екпіні  күшті жел соқты.  Шағын бөлмеде  ығысып,
жиырма  шақты  адам  жиналды.  Төмен  жылжыған  бұлттар  арасында
жарықтар  пайда  болып,  уақыт  өте  келе  күн  жарығымен  шуақтана
бастады.  Орталық бөліктен белгілер  келе  бастады.  Байланыс торымен
басқару  пултінен  дауыс  жетті:  «минус  30  минут».  Яғни  аспаптар
қосылды.  «Минус  10  минут».  Бәрі  қалыпты  жұмыс  істеуде.  Еш
үндеместен  бәрі  үйден  шығып  алып,  бақылап  тұрды.  Сигнал  далаға  да
жетіп  тұрды.  Алдымызда  төмен  тұрған  бұлттар  арасынан  күн
жарғымен ойыншықтай болып, мұнара мен құрастыру цехі көрініп тұрды.
Қалың бұлттар болғанымен жел де,  шаң да болған жоқ.  Түнде аздаған
жаңбыр жауған болатын. Далада жайқалған шөп беті толқынданып, ары-
бері  алабұртты.  «Минус  бес  минут»,  «минус  үш минут»,  «бір»,  «отыз
секунд», «он», «екі», «нөл»!

Мұнара төбесінде жарқ етіп шағылысқан жарық пайда болды. Бірер
уақытқа  бәсеңсіп,  содан  соң  жаңа  күшпен  жылдам  ұлғая  бастады.  Ақ
отқа  оранған  шар  мұнараны  және  цехті  жұтып  алып,  асқан
жылдамдықпен  ұлғайып,  түсін  ауыстырып  жоғары  ұмтылды.  Жойқын
толқыны,  жолындағы  құрылыс  нысандары,  тас  үйлерді,  машиналар
ортадан  ығыстырып  тас,  ағаштар,  темір  сынықтарын  мидай
араластырып жіберді. Отты шар жоғары көтеріліп, сұрғұлттанып отқа
оранды. Содан соң қара жолақтар пайда болды. Ізінше құйындатып, шаң,
кірпіш сынықтары, тақтайлар көтерілді. Оттың құйыннан асып, күшті
толқын бірнеге толқынмен жүріп өтті...

Қатты  жел  жарылыс  дыбысын  бәсеңдетіп,  құлаған  дауыстар
естіліп тұрды. Жарылыс алаңында құмнан қоңыр баған өсіп шығып, шаң
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мен тұманнан дөңгеленіп, екі сатылы саңырауқұлақтай бұлт жұмарланып
қалды.  Жоғарғы  қабаты  6-8  шақырымға  көтеріліп,  нөсер  алдындағы
жиналған  бұлттарға  ұқсап  тұрды.  Атомдық  саңырауқұлақ  біртіндеп
оңтүстікке  жалғасып,  жыртылған  бұлттар  сұмдық  өртпен  тараған
секілді өз қалпын жоя бастады [70.430-431].

Сынақ  алаңының  басқа  бағытында  мұнарадан  10  шақырым  жерде
даладағы қырлардың бірінде өз танкілерімен Аветик Бурнозян жасырынған
болатын. Күшті толқын танкілерді қауырсындай сілкіндіріп, ионизациялық
камералардың бірі істен шыққан болатын. Бурнозян және оның командасы
бірнеше  минут  радиоактивті  бұлттарды  қадағаланған  соң,  танкілеріне
отырды.  Дозиметрлерін қосып,  противогаздарын киіп бар жылдамдықпен
жөнелді. Кейін Бурнозян бұл оқиғаны былайша еске алды:

Жарылыс  болғаннан  10  минуттан  соң  біздің  танктер  тура
эпицентрде  болды.  Жан-жақты  шектеулі  болғанымен  біздің  алдымызда
жойқын  қирандылар  тұрды.  Болаттан  құйылған  бомба  қойылатын
бетоннан құйылған мұнара фундаментімен бірге жоғалып кеткен. Мұнара
орны  ойылып,  терең  шұңқыр  қалған.  Сарғайған  құмды  топырақ  пісіп
кеткені сонша танк темір шынжырлары әйнекті шықырлатып басып келе
жатқандай. Балқып еріп жатқан тастар жан-жаққа ұшып, түрлі-түсті
сәулелерді шашыратып жатты. Поляковтың танкі барған тұста бөшкеде
болған мұнай қап-қара түтінденіп, көріністі ауырлата түсті. Болаттан
жасалған  көпірдің  жақтаулары  қошқардың  мүйізі  секілді  қайырылып
қалған [70.431].

Жарылыстың сәтті өткенін өз көзімен көрген Лаврентий Берия сезім
ұшқынында  Курчатов  пен  Харитонды  құшақтап  алып,  әрқайсысының
маңдайынан  сүйді.  Сол  жерде  тұрғандар  сәттіліктерімен  бір-бірін
құттықтады.  Кирилл  Щекин  кейінірек,  оның  1945  жылғы Жеңіс  күнінен
мұндай бақытты сезінбегенін есіне алады. 

Өлшеулер  орындалып,  топырақтың  үлгілері  жиналғаннан  кейін,
Бурнозянның  танкілері  кері  бағыт  алды.  Көп  ұзамай,  олар  Курчатовтың
комиссиясымен бірге жарылыс зонасына бет  алған жеңіл  автокөліктердің
колоннасын кездестірді. Колонна Бурнозянның есебін тыңдау үшін тоқтады.
Фото-суретшілер тарихи сәтті әсерлеу мақсатында жұмыс істеп жатты... 

Курчатов қонақүйге қайтып оралған соң, ол қолымен есеп жазып, сол
күні-ақ  оны  ұшақпен  Мәскеуге  жіберді.  Өлшемелер  Аламагордадағы
америкалық бомбаның жарылысымен жарылыс қуатымен  бірдей, мүмкін
одан үлкенірек болғанын көрсетті. Ол 22 мың тонна тротилдік эквиваленті
болды. 

Сынақ  алаңында  келесі  екі  апта  ішінде  сынақтың  нәтижелерінің
сараптамасы  жалғасты.  Радиоактивтік  деңгейінің  өлшеулері  жүргізіліп,
топырақтың сараптамасы алынды. Ұшақтар радиоактивті бұлттың жолымен
жүріп,  автокөлікті  экспедициялар  жердің  ластану  туралы  ақпарат  жинау
үшін жерге жауын-шашын түскен ықшамаудандарға жіберілді. 
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Өкініштісі бұл алапат жарылыстың есептері тек құпия күйінде қалды.
Семей  қасіретінің  куәгері  Медеу  Сәрсеке  1949  жылдың  29  тамызында
атомдық  жарылыстың  жаратылысқа  әкелген  сойқанды  былайша
әңгімелейді:  «Бомба  қойылған  30  метр  құрыш  болаттан  құйылған
мұнараның суша ағып кетуі, топырақ балқып, қалыңдығы бір қарыс күйік
қабаттың пайда болуы, жер мен көк от құйынның әлегіне түсуі, аумағы отыз
шақырым  даланың  өртенуі  (әскерилер  екі  тәулік  бойы  сөндірумен
жанталасқан) сиырлар өкірген, бүркіттердің қанаты күйіп,  көзі  аққан, тау
шыңы қаңбақша ұшқан, малдың терісі  тырысып-бырысып күйіп, тырапай
асқан» [69].  Кеңес  басшыларына  сол  өңірдегі  халықтың  тағдыры  емес,
қаруға жылдам қол жеткізу маңыздырақ болды. 

КСРО Министрлер кеңесі И.В.Сталин қол қойған атомдық жобаның
жұмыстарына  қатысушыларға  сыйлық пен марапат беруді  ұйғару туралы
құпия қаулыны қабылдады. Қаулыны Берия жеке өзі дайындады. Кімдерге
қандай сый беру керек екенін шешуге ол оңай принциптер қолданған дейді:
«сынақтың  сәтсіздігі  жағдайында  кімдерді  атуға  жібереді,  соларға
Социалистік  еңбек  Ері  атағын  берді,  үлкен  мерзімге  қамауға  алуға
болатындарға Ленин орденін берді, осы бағытпен тізім жасалды. Бұл тарихи
оқиға  сталинизм  дәуірінің  сұрқия  көрінісі,  бірақ  сонда  да  тағдырлары
шынымен  сынақтың  сәттілігіне  тікелей  байланысты  болған  жобаға
қатысушылардың ризашылық сезімі шексіз болды. Ең жоғарғы марапатқа,
яғни  Социалистік  Еңбек  иегері  атағына  жобаның  бас  жетекшілерінің
кішігірім тобы лайық болды. Одан басқа, олар ақшалай сыйлық, «ЗИС» -110
немесе  «Газ-М-20» («Победа»)  автомобилін,  бірінші дәрежелік  Сталиндік
премиясын және  Мәскеу түбіндегі  Жуковкадан  үй  алды.  Игорь  Курчатов
Қырымда үйді  сыйлыққа алды.  Олардың балаларына кез  келген жоғарғы
оқу  орнында  емтихансыз  білім  алу  құқығы  берілді;  ал  олар,  өзіне,  өз
әйелдеріне және балаларына, олардың кәмелет жасқа жетуіне дейін Кеңес
Одағының  аймағында  ақысыз  жол  жүру  құқығын  алды.   Неміс
мамандарының ішінде тек қана Петербургтік Николай Риль уранды байыту
мен метандық уранды өндіру жұмысы үшін Социалистік Еңбек Ері атанды.
Осылайша Семей қасіретінің зұлымдығын жасаған ғалымдар мен әскерилер
«жеңістеріне» масаттанып жатқанда, зұлматтан көз ашпаған қазақ халқына
тағы да алапат ажалдың қақпағы ашылды.  

1949  жылы  25  қыркүйекте  «Правда»  газетінде  ТАСС  хаты  «АҚШ
президенті  Трумэннің  КСРО-да  атомдық  жарылысты  өткізу  туралы
мәлімдемесіне байланысты»  жауап жарияланды. Онда «Кеңес мемлекетінде
бейбіт  құрылыс  жұмыстарын  жүргізу  мақсатында  әр  өңірлерінде
жарылыстар жасалып тұрады, атомдық энергия 1947 жылдың 6 қазанында
ресми  түрде  мәлімдегендей  бізге  құпия  емес,  біз  бұл  қарудың  иесіміз»
делінген [71433-434].   

Әрине  ол  кезде  «үлкен  саясатта»  мұндай  айла-тәсілдерге  КСРО
Сыртқы министрлігі тарапынан жол берілді. Ал Молотовтың 1947 жылдан
атом  қаруын  иелендік  деген  мәлімдемесі  жалған  болатын.  Кеңес
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басшылығы шынайы жағдайды анық білетін, сол кезде АҚШ-та 150 атом
бомбасы болса, КСРО-да бар болғаны 1-2 атом бомбасы бар еді.

Көп кідірмей КСРО тағы екі атом бомбасын РДС-2, РДС-3-ті сынақтан
өткізу  жұмысын  бастап  кетті.  КБ-11  өндіріс  орнында  №1  заводта
құрастырылып,  РДС –2  бомбасы плутоний  зарядымен мұнарада,  РДС –3
уран-плутониймен зарядталып,  ТУ –4  ұшақтан тасталатын болды.

Үкіметтің  қаулысымен  1951  жылдың  24  қыркүйегінде  КСРО-дағы
екінші  жарылыс  уақыты  белгіленді.   Бомба  30  метрлік  темір  мұнараға
қойылды.  Мұнарадан  он  шақырым  радиуста  232  бақылау  аппараттары
орнатылды  (73  кино-фото  аппараттар,  45  осциллограф,  18  қысым
тіркеуіштер, 30 ионизациялық камералар). Сондай-ақ алаңда 1250 гаммалық
сәуле индикаторлары, 2050 нейтрондық индикаторлар орналастырылды.

Барлық  сынаққа  қажетті  нысандар  қалпына  келтірілген  болатын:
бесқабатты үйлер, екі өндірістік ғимарат, темір жол, көпір, жерасты жолдар,
метро, су қоймасы, мұнай қоймасы, жоғары қуатты энергия желілері, әскери
техникалардың барлық түрлері қойылды. Танкілер мен ұшақ кабиналарына
237 жануарлар орналастырылды,  33 ірі малдар: жылқы, сиыр, түйелер. 

Жоспар бойынша мұнарадан он шақырым биіктіктен бомба тасталып,
ұшақ  20  км  қашықтықта  жарылыстың  толқынын  сезінуі  керек  болды.
Жарылыс уақыты 24 қыркүйекте 1951 жылы  4 сағат 11 минутқа белгіленді.
Алайда мұнараның үстін бұлт торлап,  ұшақ экипажының үш сағат бойы  6
мәрте  әрекетінен  түк  шықпады.  Семей  әскери  әуежайынан  екінші  ұшақ
ұшырылып,  13 сағат 19 минут кеткенде полигонда  екінші жойқын атомдық
жарылыс болды. 

Сынақ  туралы  Курчатов,  Харитон,  Зельдович  және  Болятко  қойып
жолдаған есепте толық айтылған. РДС- бомбасы жарылысының қуаттылығы
тротильдік эквиваленті бойынша 38300 тоннаны құрады. Қирату аумағы 25-
40% артып, толқындары 1,5 - 2 есеге өсті. Бұл сынақтың басты нәтижесі
қуатты мықты, көлемі шағын бомба жасау мүмкіндігіне қол жеткізді. КСРО
Министрлер Кеңесінің қаулысымен атом бомбасының осы түрін заводтан
жасап шығару туралы шешім қабылданды [ 71.197].

Ядролық  қару  жасаушылардың  алдында  тұрған  келесі  міндет
плутоний мен уранмен зарядталған РДС-3 бомбасын жасап сынақтан өткізу
еді. ТУ –4 ұшақтан 10 км биіктіктен тасталып 2 км қалғанда жару көзделді.

Семей сынақ алаңы қысқа мерзім ішінде қалпына келтірілді. Барлық
сынақты ұйымдастырып, басқару  КБ-11 бас конструкторы Ю.Б.Харитонға
жүктелді. 

1951  жылы  18  қазанда  К.И.Уржунцевтің  экипажы  Семей  сынақ
алаңына бет алды. Көзделген нүктеге жеткен соң Мәскеу уақытымен 9.52
минут   кеткенде  үшінші  бомба  тасталды.  Жарылыс  400  метр  биіктікте
жасалды. Оны бақылаушылар мүлдем бөлек құбылысты көргенін айтады.
Көз қаратпайтын аспанда сәуле пайда болып,  бәрі  ыстық лептің ұрғанын
сезеді. Бір мезетте асқан жылдамдықпен көтерілген отты шар пайда болып,
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жерге  түскенше  жерді  тұман  басып  кетті...  [71.199].  РДС  бомбасының
тротилдік күші 41200 тоннаны құрады. 

Жүргізілген  үш  сынақтың  қорытындысында  аспанда  жарылған
бомбаның тегеруінді күші аса қуатты болатындығы дәлелденді. РДС-3-тің
РДС -2  мен салыстырғанда қуаты 25%-ға күшті болды. 

Осылайша  үш жарылыстың  негізінде  РДС-2,  РДС-3  бомбаларының
сериялық өндірісі жолға қойылды.

Әрине,  қарудың жойқын түрлерін  жасаудағы бәсекелестік  мұнымен
тоқтаған жоқ. 1953 жылдың 25 мамырында АҚШ 280 мм артиллериялық
атом-снарядын сынақтан өткізді. Бұған КСРО-да қарап қалмады. 

1953 жылдың 23 тамызында ИЛ-28 ұшағы Семей әуежайынан ұшып
шығып, 8.00-де 11 км биіктіктен сынақ алаңына бомба тастады. 600 метр
биіктікте жарылған бомба РДС-1-мен салыстырғанда бір-жарым есе қуатты
болды. Осылайша,  көлемі  кішігірім қуатты атом бомбасы авиацияда ғана
емес,  «Катюша»  секілді  жерден  ұшырылатын  зымырандық  әскерлерге
арналып «Татьяна» деген атаумен заводтан шығарыла бастады. 

1955  жылы  22  қарашада  9  сағат  47  минут  кеткенде  Семей  сынақ
алаңында  КСРО  алғаш болып,  РДС -37  термоядерлік  бомбаны  сынақтан
өткізді. 1550 метр биіктікте жарылған бомба күші 1,7 мегатоннаны құрады
[71.207].  Жарылыстың  соққы  толқыны  мен  жер  қабатының  дірілі  бүкіл
дерлік Қазақстан аумағы мен Ресейдің көршілес аймақтарында сезілді. Бұл
КСРО-ның АҚШ-ты қуаттылығы жағынан басып озып,  дүниежүзіне қауіп
төндірген кезі болды.

1961 жылы 30 қазанда «Новая Земляда» қуаттылығы 50 мегатоннаға
жеткен сутегі бомбасының тарихтағы алапат жарылысы болды. Биіктігі 67
км-ге созылған саңырауқұлақ дүниежүзіне мәлім болып, барлық елдердің
наразылығын тудырды.

Семей сынақ алаңында ұзақ жылдар жер бетінде және әуеде жасалған
атомдық  жарылыстың  радиоактивті  өнімдері  осы  аймақтың  барлық  елді
мекендерін басып қалып отырды. Көрші қоныстанған әскери объектіде не
болып  жатқаны  туралы  титімдей  түсінігі  жоқ  жақындағы  ауылдардың
тұрғындары  радиациялық  сәуленің  сұмдық  дозасын  алды.  Сынақтың
болатындығы  құпия  ұсталып,  жергілікті  халыққа  хабарланбаған  да  еді.
Ядролық жарылыстар туралы халыққа 1953 жылдан бастап қана ескертіле
бастады. Онда адамдар мен малды радиоактивті заттардың таралуы мүмкін
аймағынан  уақытша  көшіру, оларды  қарабайыр  қорғаныш  объектілеріне,
орларға  немесе  кепелерге  жасыру  көзделді.  Алайда  жарылыстан  кейін
адамдар  радиациядан  былғанған  жерлердегі  өз  үйлеріне  оралып  отырды.
Жарылыс толқыны көптеген үйлер терезесінің шынысын ұшырып жіберген,
кейбір  үйлердің  қабырғалары қирады.  Кейінірек  сынақ алдында уақытша
көшірілген  адамдар  полигон  жанындағы  туған  жерлеріне  қайтып  орала
бастағанда, олардың көбісі үйінің орнын сипап қалды, не қақырап кеткен
қабырғаларды көрді. 
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 Семей сынақ алаңының 40 жылдық тарихында 1949-1989 жылдарда
498 ядролық сынақ өткен. Оның 88-і  ауада,  30-ы жер бетінде,  340-ы жер
астында  жарылған.  Соңғысының қуаты 1,5  мегатонн мөлшерінде  болған.
А.Д. Сахаровтың жазуынша, әрбір термоядролық жарылыс он мың жанды
құрбан етеді екен. Сонда Абай елінде болған 498 дүркін жарылыстан – 2500
мегатонна  энергия  бөлінген.  Ал  Жапонияның  жеріндегі  жарылыстан  30
мегатонна,  Чернобыльдан 100 мегатонна бөлінген.  Осының өзінен Семей
халқы  мен  даласының  мыңдаған  жылдарға  созылатын  адамзаттың,
жаһанның  қасіретін  немен  өлшеуге  болады?  Н.Хрущевке  империалистер
агрессиясынан  тек  ядролық  қару  ғана  сақтап  тұратындықтай
көрінгендіктен, ол сынақты жиі және әрдайым қуатты түрде жүргізуді талап
етті.  Семей сынақ алаңында атом және термоядролық бомбалар 1949 бен
1958 жылдар аралығында 50 рет сыналды. Нақ осы жылдардың жарылысты
ұйымдастырушылар  үшін  де,  еріксіз  шыдамдылық  көрсеткен  жергілікті
тұрғындар үшін де ерекше ауыр болғаны -  күйкі  ақиқат!  Хрущевтің сол
қылығын Брежнев 18 жыл жалғастырды. 

Жарылыстың  салдарынан  осы  аймақтағы  1.5  миллион  адам  зардап
шекті.  Кейінгі  25  жыл  жер  асты  жарылысынан  адамдар  түрлі  ауруларға
ұшырап,  сол  сырқаттың  қасіретін  әлі  де  арқалаумен  келеді.  Бұл
сырқаттардың  тұқым  қуалайтындығы  ғылыми  негізде  дәлелденді,  оның
қасіреті  300 жылға дейін  созылуы мүмкін.  Сол жылдары сынақ алаңына
шаруашылық  жайылымдар  мен  егістік  жерлер  тартып  алынды,  соның
салдарынан  аймақ  экономикалық  және  әлеуметтік  дағдарысқа  ұшырады.
Ашық  сынақтың  нәтижесі  адамдарға,  жануарлар  мен  табиғатқа  тікелей
зардабын тигізді.  Халық өте  ауыр және созылмалы сәулеленуге  ұшырап,
сынақ зардаптары Хиросима мен Нагасакидегі атомдық бомбалаудан 2,5 есе
асып  түсті.  Сынақ  аймағын  радияциялық  тексеруден  өткізгенде,  ондағы
радиоактивтік  заттардың  (цезий-137,  стронций-90,  плутоний-239;  240,
кобальт-60)  мөлшері  қалыпты  мөлшерден  бірнеше  есе  жоғары  екені
анықталды. Зиянды радиоактивтік заттар топырақты, суды, егістік жерлерді
және  мал  жайылымдарын  ластады.  Семей  аймағының  халқы  сәулеге
ұшырау мөлшеріне қарай 3 категорияға бөлінеді: 1-категорияға – жарылыс
эпицентрінен 100–150 км қашықтықта орналасқан Абай,  Бесқарағай және
бұрынғы  Абыралы,  Жаңасемей,  Шұбартау  ауданы  мен  Семей  қаласы
жатады;  2-категорияға  –  150–300 км  жерде  орналасқан  Жарма,  Аягөз,
Бородулиха және бұрынғы Шар, Жаңашүлбі аудандары кіреді; 3-категория
эпицентрден  300 км-ден  әрі  орналасқан  Үржар,  Көкпекті  және  бұрынғы
Таскескен, Ақсуат, Мақаншы аудандарының тұрғындарын қамтиды [72].

Семей ядролық полигонындағы сынақтардың әсері туралы алғашқы
шын  да  жүйелі  деректер  Қазақ  КСР  Ғылым  академиясы  жүргізген  кең
ауқымды  медициналық-экологиялық  зерттеулердің  нәтижесінде  алынды.
Зерттеулерді, ғылыми экспедицияларды профессор Б. Атшабаров басқарды.
Радиацияның  адамға  ықпалының  механизмі  қазіргі  кезде  едәуір  жақсы
анықталған.  Бұл  орайда  ең  қауіптісі  –  иондалатын  радиацияның ықпалы
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гендік кодты дауасыз өзгерістерге соқтыруға мүмкін екендігі. Семей және
Павлодар  облыстарының  радиациялық  сәулеленудің  ықпалына  ұшыраған
басқа аумақтардың тұрғындарының арасында сырқат санының ұдайы өсіп
келе  жатқаны  байқалады.  Бұлар  өкпе  мен  сүт  бездерінің  рагы,
лимфогемобластоз  және  басқа  да  қатерлі  ісікті  патологиялары.  Жалпы
алғанда рак ісігі сынақтар басталғалы бері үш есе өсті. Семей полигонына
жақын нақ сол аудандарда жетілуіндегі әртүрлі ауытқулар, тәндік және естік
кемшіліктер  әрқилы  сәбилер  дүниеге  ерекше  көп  келеді.  Мамандардың
айтуынша,  соның  бәрі  нақ  қысқа  мерзімді  және  қалдықты  радиацияның
кесірінен  болатын  генетикалық  мутациямен  байланысты.  Бұл  аймақтағы
аурулардың  есеп-қисабы  1990  жылға  дейін  мұқият  жасырылып  келді.
Семейдегі  ядролық  сынақтың  салдарынан  соңғы  жылдары  әр  жүз  мың
адамға  шаққанда  жүйке-психологиялық  ауруға  шалдыққан  адамдардың
саны 960-тан 1624-ке, ақыл-ойы кем адамдар 3105-тен 4612-ге, невроз және
жүйке тамыр дерті бар адамдар 3692-ге көбейген. Ал сары ауру, іш ауруы,
туберкулез сияқты ауру түрлері халықты әбден меңдеп, арасында көпшілігі
нағыз тұқым қуалайтын дауасыз рак,  паралич, анемия, жазылмайтын тері
ауруларының алуан түрлеріне душар болып отыр. Сынақ зардаптары дәрі
мен  дәрігерлерді  дәрменсіз  етіп,  адамзат  баласында  кездеспеген  ауру-
сырқаулардың  «жаңа»  түрлерін  туындата  бастаған.  Жалпы,  Семей
өңіріндегі  полигонға  жақын  бұрынғы  бес  аудан  халқының  денсаулық
жағдайын  сараласақ,  жүйке  ауруына  шалдыққандар  саны  (1995  жылғы
деректер) – 1650-ге таяу, ақыл-ойы кемтарлар 4700-ге жетіпті. Ал 3700 адам
жүйке  тамыры  ауруына  шалдыққан.  Әсіресе,  екі  әйелдің  бірінде  тамақ
бездерінің  ауруы  асқынып  қабынуы,  ауруға  шалдығушылардың
иммунитеттері нашарлығы байқала бастаған. Республика бойынша орташа
жас ұзақтығы ерлерде – 59, әйелдерде – 62 жас болса, полигон аймағына
жататын  аудандарда  ерлерде  –  52-55,  әйелдерде  58  жас  күйінде  қалып
келеді.

 «1949 жылы басталған Ажал аждаһасын – бәрін-бәрін көрген Семей
шаһарының  бүгінгі  халі  мүшкіл.  Бір  кезде  39  мың  халық  тұрып,
құлдырағанда 6 мың тұрғын қалған Шыңғыстауды немесе  24 мың халық
тұрып,  құлдырағанда  4  мыңнан  асар-аспас  ел  қалған  Абыралыны
айтпағанда. 340 мың тұрғыны бар Семей қаласының статусы үлкен ауылмен
бірдей. Бұл қасірет пе? Қасірет!» – дейді ғалым Н. Қалиев [73]. 

Сынақтан  адамдар  ғана  емес,  жер  де  азап  шегеді.  Жылма-жыл
радионуклидтердің  жинала  беруі  жердің  құнарлығын  азайтады.  Жерде
орасан  зор  микроэлементтер:  темір,  мыс,  магний  және  басқа  металдар
әртүрлі дәнді дақылдар адам организміне сіңеді. 

Жетпісінші жылдарға дейін зарядтар салынған штольнялар мен сква-
жиналардың  түптері  мен  шығар  ауыздары  дұрыстап  бетон  қақпақтармен
жабылмаған. Соның салдарынан улы инертті газдар, ауыр металдар, басқа
да радиациялық заттар жер бетіне жайылған. Мұны мамандардың өздері де
жоққа  шығармайды.  Сынақ  кезінде  бөлініп  шығар  зиянды  ауыр  металл
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изотоптарының ең қауіптілері – «Стронций-90», «Плутоний-238», «Цезий-
137», тағы басқалары. Мәселен, стронцийдің ұсақ микробөлшекке айналып,
қоршаған ортаға зиянсыз күйге енуі үшін 56 жыл керек екен. Ал цезийге –
30, плутонийге – 2100 жыл қажет. Бір ғана жарылыс өткізуде осындай он
мыңдаған  изотоптар  мен  қосындылардың  пайда  болатынын  ескерсек,
барлық сынақтан кейінгі  жеріміздің,  ел-жұртымыздың денсаулығына ұзақ
жылдар әсер етері хақ. 

Қазақ зиялылары Семей өңірінде етек алған ғасыр қасіреті жайында
нақты  білген  кезде  олардың  санаулы  тобы  бұл  жайтқа  шама-шарқынша
қарсылық  білдірген,  дейді  жазушы  Медеу  Сәрсеке.  Мысалы,  Мұхтар
Әуезов,  Қаныш  Сәтбаев,  медик-ғалым  Бақия  Атшабаров.  Сондай-ақ,
олармен көзқарастары ортақ Қазақ КСР Денсаулық министрі Сибуғатулла
Қарынбаев, Семей обкомының бірінші хатшысы Мұхамедғали Сужиковты
айтуға болады. Арада 30 жыл өткен соң осы күресті Кешірім Бозтаев пен
Олжас  Сүлейменов  жалғастырды. Сол  кезде  Семей  облыстық  партия
комитетінің бірінші хатшысы Кешірім Бозтаев Колбинге ескертпестен, сол
кездегі Министрлер Советінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевпен ақылдаса
отырып,  Горбачевке  Семей  сынақ  алаңының  зардабы  жайында  жеделхат
жіберген.  Бұл  жеделхат  1989  жылдың  ақпан  айының  20  жұлдызында
жолданған.  Ал  арада  бір  аптадан  асқанда  Олжас  Сүлейменов  Семей
ядролық сынақтарын тоқтату туралы Алматыда бастама көтеріп, «Невада -
Семей» қозғалысын 28 ақпанда құруды ұсынды. Осынау ымырасыз күреске
1991 жылдың 29 тамызы күні Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Семей
ядролық сынақ алаңын мүлдем жабу туралы Жарлығымен ғана нүкте қойды.
Жарлықтың  Мәскеудегі  билік  басынан  «шіріп»,  аумалы-төкпелі  кезең
туғанда  Нұрсұлтан  Әбішұлының  жеке  басының  көрегендігімен  һәм
ерлігімен дүниеге келіп,  семейліктер тартқан қасірет  тоқтатылды.  Бұл да
кешегі өмірдің шындығы! [74]. 

Семей ядролық сынақ алаңы жабылған соң, 1992 жылдың мамырында
Курчатов  қаласындағы  бұрынғы  кеңестік  атом  лабораториясының
базасында Ұлттық ядролық орталық құрылды. Бұл қала кезінде бірде бір
географиялық картада көрсетілмеген. Курчатов – Павлодар облысының Май
ауданындағы қала.  Ресми түрде  Шығыс  Қазақстан  облысының құрамына
кіреді.  Семей  қаласынан  солтүстік-батысқа  қарай  130 км.  жерде,  Ертіс
өзенінің  сол  жағасында  орналасқан.  Іргесі  1947 жылы  әскери  горнизон
ретінде  қаланды.  Аса  құпия  жер  болғандықтан  оның  аты  жиі  өзгеретін.
Москва-400, Семей-21, Ақырғы нүкте, ал 1974 жылы қалалық статус алып,
Курчатов  болып  аталды.  Мұнда  Қазақстан  Республикасының  Ұлттық
ядролық  орталығының  зерттеу  және  эксперимент  жасау  жұмыстары
жалғасып, бүгінгі таңда бейбіт өмірге қызмет жасауда.

4 Қазақстаның жабық әкімшілдік-аумақтық құрылымдары: «А»
полигонының салыну тарихы
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Кеңестер  Одағының  әскери-өнеркәсіп  кешенінің  тарихын  «қырғи-
қабақ  соғыстың» басталуымен өмірге  келген  жабық  әкімшілдік-аумақтық
құрылымдардың  (ЖӘАҚ)  пайда  болу  және  даму  тарихынсыз  елестету
мүмкін емес.  Солардың бірі  жабық әкімшілдік-аумақтық құрылымдардың
ерекше категориясын құраған жабық қалалар тарихы. Ең алдымен, екі ұлы
держава  КСРО  мен  АҚШ  арасындағы  жанталаса  карулану  жолындағы
бәсеке  барысында,  екінші  жағынан  елдің  қорғаныс  қабілетін  күшейту
мақсатында  қалыптасқан  осы  құрылымдар  туралы  жазуға  да,  айтуға  да
болмайтын еді. Мұндай «мәртебе» ерекше құпия қаулылар негізінде беріліп,
олар тіпті ел картасында да кездеспейтін. 

Жабық  әкімшілдік-аумақтық  құрылымдардың  зерттелу  деңгейіне
шолу жасай келе, көрші Ресей Федерациясында жекелеген жабық қалалар
мен  кәсіпорындар  тарихының  зерттеу  нысанына  айналғанын  байқаймыз
[75]. Оған негіз де жоқ емес. Кеңестік жабық қалалар феномені күрделі, әрі
көп  қырлы.  Жабық  қалалар  тарихы  субмәдениет  (субкультура)  ретінде
қарастырылуда.  Бұл  қалалардың  әлеуметтік  инфрақұрылымы  ғана  емес,
ондағы тұрғындардың моральдық-психологиялық келбеті, өмір сүру салты
да  мүлдем  басқа  еді.  Олардың  қатарында  Байқоңыр  (Заря,  Ленинск,
Қызылорда-50, Ташкент-90 деген де құпия атаулары болған), Приозерск (Н.
Хрущевтың  «Біздің  зымыранымыз  ғарышта  шыбынға  да  дөп  тиеді»  деп
мақтанышпен айтқан сөздері осы Сарышағандағы құрылымға байланысты
еді.),  Курчатов  (құпия  атаулары  -  Москва-400,  Семипалатинск-21),
Степногорск  (өте  құпиялылығы себепті  арнайы қүжаттарда  қаланың аты
бірнеше  рет  өзгеріп  отырған:  Макинск-2,  Целиноград  -  25,  Ақсу),  т.б.
жабық,  құпия  қалалары мен  поселоктері  бар.  Мәселеге  қатысты мұрағат
қорлары  мен  құжат-деректер  толығымен  дерлік  Ресей  Федерациясының
орталық  мұрағаттарында  шоғырланған.  Мәселен,  РФ  Президенттік
мұрағатында Б(б) КП ОК, Б(б) КП ОК саяси бюросының, РФММ-да (ГАРФ)
КСРО  Халық  Комиссарлар  Кеңесінің,  КСРО  Мемлекеттік  Қорганыс
Комитетінің, РМЭМ-да (РГАЭ) КСРО мемлекеттік жоспарлау комитетінің,
КСРО  Қаржы  министрлігінің,  КСРО  корғаныс  өнеркәсібінің  салалық
министрліктерінің қорлары.

КСРО-ның  күйреуімен  ЖӘАҚ  құпия  болудан  қалып,  1992  жылы
Ресей  Федерациясының  арнайы  заңымен  олардың  тізімі  бекітіліп
жарияланды. Бұрынғы Кеңестер Одағының аумағындағы жабық әкімшілдік-
аумақтық  құрылымдар  тізіміне  шолу  тақырыптың  ауқымдылығы  мен
өзектілігін айқындай түседі. Егер Қазақстанда олардың саны 12-ні құраса,
Өзбекстанда - 1, Қырғызстанда - 2, Тәжікстанда - 1, Латвияда - 1, Украинада
- 7, Эстонияда - 2, Белоруссияда - 2 ғана болған [76]. Осы 12 қазақстандық
ЖӘАҚ-дың ішінде Курчатов, Байқоңыр, Степногорск, Приозерск сияқты ірі,
әрі ел арасында белгілі болып қалған қалалар бар. Курчатов пен Байқоңырда
ірі  ғылыми-зерттеу  лабораториялары,  медиктер  мен  биологтардың,
математиктер  мен  физиктердің  (белгілі  кеңес  физиктері  И.  Курчатов,  Ю.
Харитон,  А.  Сахаров,  Я.  Зельдович  жұмыс  жасаған)  орталықтары,  түрлі
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өндірістік базалар шоғырланып жұмыс жасады.
КСРО  Министрлер  Кеңесінің  1947,  1949  жылдардағы  қаулылары

негізінде  ғылыми-зерттеу  институттары,  полигондар,  салалық
министрліктерге жұмыс жасаған, қару-жарақ, оқ-дәрі жасауда тәжірибелік-
конструкторлық,  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  жемісті  орындап,  үздік
шыққан  басшылар,  ғалымдар  мен  инженер-техниктерге  сыйлық  берудің
жүйелі түрде қолға алынуы да біраз нәрсені аңғартса керек [77].

1956 жылдың 17 тамызында КСРО Министрлер Кеңесінің Қаулысы
негізінде № 03080 әскери полигон бөлімін құру туралы шешім қабылданды.
Жаңа полигонға «А», ал зымыранға қарсы қорғаныс (ЗҚҚ) сынақ кешеніне
«А жүйесі» («Система А») шифрі берілді.

Полигонның  орналасу  аймағы  ретінде  орталық  басқару  пункті
Сарышаған елді мекенінде орналасқан Балқаш көлінің батысындағы ұлан-
байтақ Бетпақдала жері таңдап алынды. Сарышаған полигоны Жезқазған,
Қарағанды,  Жамбыл,  Ақтөбе,  Қызылорда  облыстарының  аумағында
орналасты. Еркін жүруге тыйым салынып, тікенекті сыммен қоршалған осы
аймақта аты картада кездеспейтін жабық Приозерск қаласы пайда болды. 

1953  жылдың  20  тамызында  АҚШ-ның  Канаверал  мүйісінде
«Редстоун»  атты  тұңғыш  орта  қашықтықтағы  баллистикалық  зымыран
ұшырылып,  кейін  оны  Батыс  Еуропада  орналастыру  жоспарланды.
Сонымен  қатар  АҚШ-да  8 000  км  қашықтықта  ұшатын  баллистикалық
зымыранды жасау мүмкіндігі негізделіп, АҚШ ӘӘК «Атлас» деп  аталатын
бірінші  құрылық  аралық  баллистикалық  зымыранды  жасауға  тапсырма
беріледі. 

1953 жылдың тамызында КОПК ОК Президиумына осы оқиғалардан
хабардар белгілі кеңестік әскери қолбасшылар – маршалдар Соколовский,
Жуков,  Василевский,  Неделин, Конев,  Вершинин,  Яковлев хат жолдайды.
Бұл  хатта  төнген  қауіптің  ауқымына  баға  беріліп,  зымыранға  қарсы
қорғаныс  құралдарын  ойластыру  туралы  ұсыныстарын  білдіреді.  Әскери
қолбасшылар   «Жақын арада  қарсыластарымызда  еліміздің  стратегиялық
маңызды нысаналарына дейін жететін алыс қашықтықтағы баллистикалық
зымырандардың  пайда  болу  қаупі  бар.  Бірақ  біздің  әуе  қорғанысындағы
күштеріміз баллистикалық зымырандармен күресуге жарамсыз, сол себепті
тиісті  өнеркәсіп  министрліктеріне  баллистикалық  зымырандарға  қарсы
құрал жасауға кірісуге тапсырма беруді сұраймыз» [78].

1953 жылдың қыркүйегінде КОПК ОК маршалдардың хатын талқылау
үшін ірі  ғалымдар мен қорғаныс министрлігі өкілдерін жинады. Орталық
Комитет  шешіміне  сәйкес  1953  жылдың  қазанында  КСРО  МК-нің
«Зымыранға қарсы қорғаныс құралдарын жасау мүмкіндігі  туралы» өкімі
шығады.      

1956  жылдың  3  ақпанында  Қорғаныс  министрлігі  мен  Қорғаныс
өнеркәсібі министрлігінің ұсыныстары негізінде КОПК ОК мен КСРО МК-
нің бірлескен «Зымыранға қарсы қорғаныс туралы» қаулысы қабылданады.
Қаулыға  сәйкес  Қорғаныс  өнеркәсібі  министрлігіне  зымыранға  қарсы
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қорғаныс  (ЗҚҚ)  жүйесінің  жобасын  жасауға,  ал  Қорғаныс  министрлігіне
зымыранға қарсы қорғаныс полигонын салуға тапсырма беріледі. Жүйенің
Бас конструкторы болып Г.В.Кисунько тағайындалады.  

Артынша 1956 жылдың 18 тамызында КОПК ОК мен КСРО МК «А
жүйесі»  («Система  А»)  аталған  ЗҚҚ  тәжірибе  кешенін  құру,  оның
құрылысы,  тәртібі  және  мерзімі  туралы  Қаулысын  қабылдады.
Министрліктер мен тиісті ұйымдар нақты тапсырмаларын алды. Қорғаныс
министрлігінде ЗҚҚ полигоны - «А» полигонының орналасу орнын анықтау
мақсатында  арнайы  комиссия  құрылды.  Оны  майдангер,  Кеңестер
Одағының  Батыры,  артиллерия  генерал-лейтенанты  Сергей  Ниловский
басқарады.  

Бірнеше  нұсқаның  ішінен  КСРО  Әуе  қорғанысы  күштерінің  Бас
қолбасшысы, Маршал Сергей Бирюзов Балқашқа таңдау жасайды.

1956  жылдың  жазында  Балқаш  көлінің  жағалауында  Бетпақдала
шөлінде,  Сарышаған  теміржол  станциясына  жақын  жерде  жаңа  Балқаш
полигонының  (кейін  №  10  мемлекеттік  ЗҚҚ  ғылыми-зерттеу  тәжірибе
полигоны  аталған,  Сарышаған  полигоны  атымен  де  белгілі)  құрылысы
басталды. Кейін оның жер көлемі 81 200 кв.  км құрады. Бұл Еуропаның
Бельгия  мен  Нидерланды  мемлекеттерінің  аумағына  сәйкес  келеді  екен.
Полигонның  әкімшілік  орталығы  Балқаш  көлінің  жағалауында  салынған
Приозерск  қаласы   болды.  Полигонның  тұңғыш  Бастығы  болып  Степан
Дорохов тағайындалды. 

Приозерск қаласының «өкіл әкесі» КСРО маршалы М.И.  Неделин
болды.  ЗҚҚ  1-  конструкторлық  бюросының  (КБ-1)  Бас  конструкторы
Г.В.Кисунькоға  Приозерск  қаласын  салу  туралы  ұсынысты  алғаш  болып
білдірген де  осы М.И.  Неделин еді:  «орта  қашықтықтағы баллистикалық
зымырандар құлап түсетін жаңа аймақ Балқаш көлінен батыста орналасқан
Бетпақдала шөлінде салынады. Бұл табиғаты қатал шөлді аудан, мал жаюға
да  жарамайды.  Тасты,  сусыз,  құнарсыз  шөл.  Бірақ  полигонның  басты
тұрғын  қаласын  Балқаш  көлі  түбінен  салуға  болады.  Оның  суы  таза,
сондықтан  құла  дала  жағдайында  қала  тұрғындары  рақатқа  бөленер
еді...»[79].

1957  жылдың  қазанында  Сарышағаннан  зымыранға  қарсы  В-1000
қаруы  бірінші  сынақтан  өтсе,  артынша  1961  жылдың  4  наурызында  ол
Капустин  Ярдан  ұшырылған  Р-12  баллистикалық  зымыранының  бастиек
бөлігін  жойды.  Бұл  оқиға  әлемдік  деңгейдегі  зымыранға  қарсы  тұңғыш
қарудың пайда болғанын паш етті.

Кейін Н.С.Хрущевтің «Біздің зымыранымыз ғарышта шыбынға да дөп
тиеді» («Наша ракета, можно сказать, попадет в муху в космосе») [80], - деп
мақтанышпен  айтқан  сөздері  осы  оқиғамен  байланысты  еді.
Америкалықтардың бұл нәтижеге қол жеткізуі үшін 23 жыл (1984 жылдың
10 маусымы) уақыт керек болған.

1960  жылдың  1  мамырында  «белгісіз»  Приозерск  қаласында  еңбек
етуші  ұшқыш  -  Борис  Бункин  Свердловск  маңында  америкалық  У-2
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зымыранын,  1962 жылдың 27 қазанында Қазақстан жерінде жасалған С-75
зымыраны Кубаның Банес қаласы маңында екінші  У-2-ні ұшырып түсіреді.
Вьетнам соғысы жылдары 1965 жылдың 24 қарашасында әлемдегі тұңғыш
әуе шабуылына қарсы ұрыста Приозерск АҚШ-ның әскери-әуе күштеріне
нағыз тосқауыл ұйымдастырды.      

Мұрағат  деректерінің  мәліметтері  Қорғаныс  министрлігінің  «А»
полигоны үшін қосымша жерлер бөлу туралы сұранысына сәйкес КОПК ОК
мен КСРО МК 1959 жылдың 13 мамырындағы № 514-232 сс  және 1960
жылдың  30  мамырындағы  №  560-226  сс  қаулыларына  сәйкес  бөлінетін
қосымша  жерлер  туралы  ақпараттар  береді.  Бұл  мәліметтер  жоғарыда
полигон  басшылары  айтқандай   «табиғаты  қатал»  болғанымен,  «шөп
өспейтін,  адам  тұруға  жарамайтын  жерлер»  емес  екендігін  дәлелдейді.
Полигонға  бөлінетін  қосымша  жерлер  Қызылорда,  Ақтөбе,  Қарағанды,
Жамбыл облыстары аумағынан берілуі тиіс болды. 

1960  жылдың  8  маусымындағы  (№  377)  Қаз  КСР  Министрлер
Кеңісінің аталмыш полигон үшін бөлінетін  жер телімдері  туралы хатына
сәйкес  Қарағанды  облыстық  КП  Хатшысы  М.Соломенцев,  Еңбекшілер
депутаттары  облыстық  атқару  комитетінің  Төрағасы  В.Шибаевтың
Қазақстан  КП  ОК  Хатшысы  Д.Қонаев  пен  ҚазКСР  МК  Төрағасы  Ж.
Тәшеновке  түсірген  ұсыныстарын  (04.08.1960  ж.,  №  20-ОП)  зерделеп
көрелік. 

Ұсыныста  «КСРО  Қорғаныс  министрлігінің  қажеттіліктері  үшін
Жезқазған  мен  Жаңақорған  аудандарынан  бөлінуі  тиіс  жер  телімдері
Байқоңыр,  Қарсақпай,  Жетіқоңыр  совхоздарының,  ішінара  Ұлытау
ауданының  Сарысу  және  Ұлытау  совхоздары,  Қарағанды  халық
шаруашылығы  кеңесіне  қарасты  Кеңгір  және  Теректі  совхоздарының
пайдалануындағы негізгі жер қорларын қамтитындығы» айтылады [81.183-
186].  Осы  құжатта  жоғарыда  аталған  аудан,  совхоздардың  Қорғаныс
министрлігі  пайдасына  алынатын  жер  телімдері  (қысқы,  күзгі  жайылым
көздері, тұрғын үйлер, мекемелер, шабындық жерлер), ондағы мал басының
саны  туралы  мәліметтер  назар  аудартпай  қоймайды.  Мәселен,  Байқоңыр
совхозының пайдалануындағы 553,6 мың га жер көлемінің 350-370 мың га
берілетін болса, оның ішінде Қарақұм мен Құянқарта, Киіктабан, Ақшала
шатқалдарындағы  шабындық  жерлері  мен  қысқы  және  жазғы  жайылым
көздері бар еді. Совхоздағы мал басының саны  80,2 мың бас қой, 2,6 мың
бас ірі қара мал, 1,0 мың бас жылқыны құраса, соның ішінде 60 мың бас қой
(75%), 1,5 мың бас ірі қара (58%), 800 бас жылқы (80%) полигон пайдасына
бөлінетін жерде қоныстанған екен. Осы совхоздарға қарасты 60 қой қора, 15
сиыр қора,  3 бұзау қорасы, 85 тұрғын үй, бастауыш мектеп, 15 керуеттік
аурухана және 1 радиостанция бар болып шықты. 

Қорғаныс министрлігі үшін бөлінетін аталмыш аудандардан көшірілуі
тиіс  мал басы мен тұрғын үй саны туралы облыстық ауыл шаруашылық
Басқармасының бастығы В.Голушконың төмендені анықтамасы баяндайды
[82.187]:   
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4.1 кесте - Қорғаныс министрлігіне бөлінетін аумақтан көшірілуі тиіс
мал басының саны туралы Анықтама
№ Совхоздар Қой

(мың бас)
Ірі қара мал
(мың бас)

Жылқы
(мың бас)

Тұрғын үй
(дана)

1 Байқоңыр 60 1,5 0,8 85
2 Қарсақпай 25,4 1,0 1,2 48
3 Жетіқоңыр 60,7 2,3 0,7 283
4 Сарысу 25 0,2 0,2 100
5 Ұлытау 14 - - 30

Барлығы 185,1 5,0 2,9 546

Мәліметке сүйенсек, 1 500 жан-ұя немесе 3 000 адам көшірілуі тиіс
болған. Облыс басшылығы совхоздарды жаңа жерлерге көшірудің шығыны
алдын-ала  есептеу  бойынша  55-60  миллион  сомды  құрайтындығын  айта
келе, осы мәселелерді шешуді сұрап, өз ұсыныстарын білдіреді.

Ақтөбе  облысы  бойынша  1960  жылы  «А»  полигоны  пайдасына
бөлінген, оған қосымша 1962 жылы бөлінуі тиіс жер көлемі туралы облыс
әкімшілігінің мына сызбасы да назар аудартады [8.69] :   

9 сурет – Ақтөбедегі №231заводтың орналасу жоспары

1962  жылы  берілуі  тиіс  жер  көлемі  1960  жылы  полигонға  (11284
әскери бөлім) берілген жер телімімен шамалас келеді.

ҚазКСР  Ауыл  шаруашылық  министрі  Г.Мельник  1962  жылдың  1
маусымында  Қазақстан  КП  Орталық  комитетіне  жолдаған  хатында  «А»
полигонының  аумағын  кеңейтуге  қатысты  қосымша  бөлінетін  жер
телімдерін белгілеу мақсатында 1962 жылдың мамырында ҚазКСР МК, Су
шаруашылығы  министрлігі,  Ауыл  шаруашылық  өнімдерін  өндіру  және
дайындау министрлігі, КСРО Қорғаныс министрлігі өкілдерінің Қарағанды,
Қызылорда,  Ақтөбе  облыстарына  іс-сапарлары  барысында  «ҚазКСР-нен
қосымша 6 135 мың га жер бөлуді  шешкендігін» және соған байланысты
туындайтын үлкен қиыншылықтарды көрсетеді [83.34]. 

Г. Мельник «оның ішінде 770 мың га – Ақтөбе облысы, 143 мың га –
Қызылорда облысы, 5 102 мың га – Қарағанды облысы және 120 мың га –
Жамбыл облысы аумағынан белгілендігін» жазады. Ең көп мөлшерде 5 102
мың га жер Қарағанды облысынан бөлінуі тиіс болды (Жалпы полигонның
аумағы  81 200  кв.  км  құраса,  оның  ішінде   49 200  кв.км  Қарағанды
облысынан еді). 

Полигон  пайдалануына  берілетін  бұл  жерлер  Ақтөбе  облысының
«Тәуіп»,  Қызылорда  облысының  «Приарал»,  «Қарақұм»,  Қарағанды
облысының «Байқоңыр», «Қарсақпай», «Жетіқара», «Сарысу» сияқты мал
фермалары мен совхоздарының пайдалануында болатын. Мұның сыртында
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жаз айларында (15 сәуір мен  15 қараша аралығы) Қызылорда мен Шымкент
облыстарының 22 колхозы мен 13 совхозының малы жайылатын. Сонымен
қатар, осы аумақта 1 022 жан-ұя немесе 4 501 адам қоныстанған екен. Құжат
мәліметтеріне сүйенсек, 1961-1962 жж. аталмыш облыстардың совхоздары
мен колхоздарының 4 мың бас ірі қара малының – 2 мыңы, 860.5 мың бас
қой, ешкісінің – 326 мыңы, 29.8 мың бас жылқы, түйесінің – 6 мыңы осы
полигонға  берілгелі  отырған  аумақта  тұрақты  түрде  жайылған.  Мұның
сыртында  бұл  аумақта  тұрғын  үйлер,  ондаған  мал  ұстайтын  қоралар,
шеберханалар,  мал  емдейтін  медицина  пункттері,  дүкендер,
радиостанциялар  мен  электростанциялар,  мал  тоғытатын  астаулар,  түрлі
суландыру  жүйелері,  (шахталық  және  бұрғылау  құдықтары,  плотиналар)
болған. Бұған қосымша совхоз жұмысшылары мен қызметкерлерінің жеке
меншігіндегі 67 тұрғын үй де бар. 

Министр  Г.Мельниктің  көрсетуінше,  облыстардың  қолданысынан
алынғалы  отырған  бұл  жерлердегі  құрылыстардың  жалпы  құны  1962
жылдың 1 қаңтарына 3 434,9 мың сомды құрайды. 

Сонымен қатар аталмыш жер телімдерінің «А» полигоны пайдасына
берілген  жағдайдағы  шығын  көлемінің  төмендегідей  болатындығын
жеткізеді:

«1.  Тікелей  шығын  көлемі  –  3 434,9  мың  сом  (аумаққа  бөлінген
пайдаланылмаған  шығындар),  оның  ішінде  жұмысшылардың  жеке
меншігіндегі үйлер – 128 мың сом, колхоздардың құрылысы 215,1 мың сом;

2.  Қосымша қаржы бөлу  қажеттілігі,  оның ішінде  10 518  мың сом
суландыру жүйелері үшін (оның 8 990 мың сомы Қызылқұм  құмдарында
пайдалану үшін);

3. Көшірілетін тұрғындарға төленетін өтемақы – шамамен 150 мың
сом көлемінде» [84.69].

Осылайша,  мұрағат  деректері  Қазақстан  аумағында  қоныс  тепкен
алып полигондардың «адам тұруға жарамсыз, шөп шықпайтын, мал жаюға
жарамсыз»  аумақтарда  ғана  орналаспағандығын  көрсетеді.  Керісінше,
олардың  әлеуметтік-экономикалық  және  моральдық-психологиялық
зардаптармен қатар жүргенін аңғартады.

Қорытынды

Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында, одан кейін де КСРО-ның
әскери - стратегиялық, экономикалық өмірінде өзіндік маңызға ие болды.
Соғыс  өнеркәсіптің  барлық  салаларының  қорғаныс,  машина  жасау,
металлургия,  жылу-энергетикалық,  қару-жарақ,  оқ-дәрі,  тамақ,  т.б.
шоғырландыруды талап етті. Соған сәйкес республика өнеркәсібі тұтастай
соғыс  жағдайына  көшірілді.  Соғыстың  алғашқы  жылы-ақ  еліміздің
облыстарына, өнеркәсіп орталықгарына ондаған зауыттар мен кәсіпорындар
көшіріліп  әкелініп  орналастырылды  және  олардың  жұмысы  майдан
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қызметіне бағытталды.
КСРО  әскери-өнеркәсіп  кешенінің  қалыптасуында  шешуші

фактордың бірі болған қорғаныс өнеркәсібі зауыттары мен кәсіпорындары
еді.

1990-жылдарға  дейін  «құпия»,  «ерекше  құпия»  грифтерімен
сақталынып,  КСРО-ның  тарауымен  құпия  грифтері  алынып  тасталған
мұрағат деректері республикамыздағы жекелеген кәсіпорындар мен өндіріс
орындарының  пайда  болуы  мен  дамуын  зерделеуге,  республикадағы
қорғаныс өнеркәсібінің алғашқы зауыттарының қалыптасу тарихы туралы
нақты  мағлұматтар  алуға  және  ӘӨК-не  қатысты  проблемалар  кешенін
оқып-үйренуде жаңа деректер мен құжаттарды ғылыми айналымға енгізуге,
олардың  КСРО  ӘӨК-нің  қалыптасуындағы  рөлі  мен  орнын  анықтауға
мүмкіндік берді. 

Кеңес дәуірінде Қазақстанда лагерлерлер Бас Басқарамасы (ЛББ) мен
әскери тұтқындар мен айдалғандар (интернированные) істері бойынша Бас
Басқармалар (ӘАІББ) жүйесі ғана шоғырланып қойған жоқ, сонымен қатар
ел  үшін  маңызды  жобалар  жүзеге  асырылған  тәжірибе  алаңы  да  жұмыс
жасады. Олардың қатарында «Уран жобасы», Семей полигоны, Байқоңыр
космодромы, «қырғи-қабақ соғыстың» басталуымен өмірге келген ондаған
жабық  әкімшілдік-аумақтық  құрылымдар,  олардың  ерекше  категориясын
құраған жабық қалалар болды.

Соғыстан  кейінгі  жылдары  да  елдің  әскери  индустриясына  жұмыс
жасаған  химия  өнеркәсібі  министрлігіне  қарасты  қазақстандық  зауыттар
қатары толыға түсті. Олардың қатарында Қарағанды синтетикалық каучук
зауыты,  Ақтөбе  хром қосындылары  зауыты,  Ақтөбе  ферросплав  зауыты,
Ульбинск металлургия зауыты т.б. бар еді.

Қазақстан аумағында қорғаныс өнеркәсібіне қызмет еткен 50-ге жуық
кәсіпорындар шоғырландырылды.

Осылайша,  Кеңестер  Одағының  тұтас  әскери  индустриясының
қалыптасуы мен  дамуы,  кеңестік  атом бомбасы  мен  өнеркәсібінің  пайда
болу  тарихындағы  қазақстандық  кәсіпорындар  мен  жабық  әкімшілдік-
аумақтық құрылымдардың орны мен рөлі еш дау тудырмайды.

Тест сұрақтары

1. 1941 жылдың жаз-күз  айларында  КСРО-ның батыс  өңірлерінен шығысқа
көшірілген өнеркәсіп кәсіпорындарының саны

A) 1 600
B) 1 360
C) 1 950
D) 2 500

2.  1941  жылдың  жаз-күз  айларында  КСРО-ның  батыс  өңірлерінен
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Қазақстан мен Орта Азияға көшірілді
A) 250 кәсіпорын
B) 270 кәсіпорын
C) 300 кәсіпорын
D) 330 кәсіпорын

3. 1941  жылдың  шілдесі  мен  1942  жылдың  1  наурызы  аралығында
республикамызға қорғаныс өнеркәсібінің 

A) 16 кәсіпорны көшірілді
B) 18 кәсіпорны көшірілді
C) 20 кәсіпорны көшірілді
D) 22 кәсіпорны көшірілді

4. КСРО  ХКК  Төрағасының  орынбасары  В.Молотов  1942  жылдың  7
қыркүйегінде  «өте  құпия»  өкімімен  2-санатты  тәртіптегі  елді-мекендер
қатарына жатқызып, паспорттық тәртіп енгізген қала

A) Алматы
B) Қостанай
C) Петропал
D) Қарағанды

5. КСРО Қаруландыру Халық Комиссариатына қарасты 82 мм мина корпусын
жасаушы № 621 зауыт орналасты

A) Алматы қаласында
B) Көкшетау қаласында
C) Петропал қаласында
D) Ақтөбе қаласында

6. КСРО-да  рентген  аппараттарын  шығарушы  үш  зауыттың  бірі,  Ақтөбе
қаласына қоныс тепкен

A) № 692 зауыт
B) № 175 зауыт
C) № 239 зауыт
D) № 621 зауыт

7. Бұл  зауыт  Қазақстанға  көшірілген  «Октябрь  революциясы»  атты
Ворошиловград зауытының оқ-дәрі өндіруші цехінің бір бөлімі болатын

A) № 237 зауыт
B) № 175  Киров атындағы зауыт
C) Алматы машина жасау зауыты 
D) № 621 зауыт 

8. Соғыстан  кейінгі  жылдары  елдің  әскери  индустриясына  жұмыс  жасаған
химия өнеркәсібі министрлігіне қарасты Теміртаудағы зауыт

A) хром қосындылары зауыты
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B) металлургия зауыты 
C) синтетикалық каучук зауыты 
D) № 692 рентген зауыты 

9. Теңіз  қаруы  -  өзі  жылжитын  теңіз  миналарын,  торпедоларды  өндірумен
айналысқан зауыт

A) № 175  Киров атындағы зауыт
B) Ульбинск металлургия зауыты
C) Алматы машина жасау зауыты 
D) № 692 рентген зауыты

10.Деректер Ұлы Отан соғысы жылдары республикамызда 82мм минаның 
A) 4,5 млн данасы
B) 5,0 млн данасы
C) 5,5 млн данасы
D) 6,0 млн данасы шығарылды деп көрсетеді.

11.Дүние жүзі бойынша синтетикалық каучукты ірі ауқымда өндірудің негізін
қалаған орыс ғалымы 

A) И.В.Курчатов
B) С.В.Лебедев
C) А.И.Нестеренко
D) В.И.Вознюк

12. 1943-1947 жылдары ҚазКСР Б(б)КП ОК Хатшысы 
A) Н.Ондасынов
B) А.Қойшығұлов
C) Н.А.Скворцов
D) Ж.Шаяхметов

13.Әлемдегі ең ірі жер беті ғылыми ғарыш сынақ алаңы - Байқоңырдың басты
және көмекші нысандарының жалпы ауданының көлемі

A) 6 717 шаршы шақырым
B) 7 500 шаршы шақырым
C) 7 890 шаршы шақырым
D) 8 100 шаршы шақырым

14.Байқоңыр  космодромының  құрылуы  қай  зымыранның  пайда  болуымен
тікелей байланысты?

A) 8К71 № 5Л құрлық аралық баллистикалық зымыраны
B) Жердің тұңғыш жасанды серігі
C) Р-7 алғашқы құрлық аралық баллистикалық зымыраны
D) «Протон» зымыран-тасымалдаушылары
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15.КСРО  Қорғаныс  министрінің  бұйрығымен  1955  жылдың  19  наурызында
сынақ алаңының бастығы болып тағайындалды

A) Полковник А. С. Буцкий 
B) Генерал-лейтенант В.И.Вознюк
C) Генерал-лейтенанты А. И. Нестеренко 
D) Полковник А. А. Васильев

16.Жердің тұңғыш жасанды серігі ғарышқа ұшырылды
A) 1954 жылдың 4 қазанында 
B) 1954 жылдың 12 сәуірінде
C) 1954 жылдың 15 мамыры 
D) 1954 жылдың 8 мамыры

17.1995  жылы  Қазақстан  Республикасы  Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың
шешімімен Байқоңыр қаласы аталды 

A) Заря қаласы
B) Ленинск қаласы
C) Звездоград қаласы 
D) Ташкент-90 қаласы

18.Профессор  В.Н.Земсковтың  көрсетуінше,  Ұлы  Отан  соғысы  қарсаңында
КСРО-да  жұмыс  күшінің  орасан  зор  армиясы  (тұтқындар,  әскери
тұтқындар,  айдалғандар  (интернированные)  мен  арнайы  қоныс
аударушылар) 

A) 2,3 миллиондай адамды
B) 2,5 миллион адамды
C) 2,8 миллилиондай   адамды
D) 3 миллион адамды құрады.

19.Ғалымдар  1945  жыл  қарсаңында  Кеңестер  Одағында  арнайы  қоныс
аударушылардың түрлі категорияларының жалпы саны 

A) 4 миллионнан асты 
B) 4,5 миллиондай
C) 5,0 миллилионнан асты
D) 5,5 миллион адамды құрады деп есептейді.

20.Ғалымдардың  көрсетуінше  1945  жыл  қарсаңында  Қазақстанның  арнайы
қоныс алаңдарында 

A) 1 млн 200 мыңнан аса адам
B) 1 млн 300 мыңнан аса адам
C) 1 млн 400 мыңнан аса адам
D) 1 млн 500 мыңнан аса адам еңбек еткен.
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21.1956  жылдың  17  тамызында  КСРО  Министрлер  Кеңесінің  Қаулысы
негізінде зымыранға қарсы қорғаныс (ЗҚҚ) сынақ кешеніне  берілді

A) Сарышаған атауы 
B) «А жүйесі» шифрі
C) Приозерс катауы
D) № 03080 әскери полигон атауы

22.Сарышаған полигоны орналасқан облыстар аумағы
A) Жезқазған, Қарағанды, Жамбыл, Ақтөбе, Қызылорда облыстары 
B) Жезқазған, Қарағанды, Жамбыл, Павлодар, Қызылорда облыстары
C) Жезқазған, Қарағанды, Жамбыл, Солтүстік Қазақстан, Қызылорда

облыстары
D) Жезқазған, Қарағанды, Жамбыл, Қостанай, Қызылорда облыстары

23.Зымыранға  қарсы  қорғаныс  полигоны  үшін  бірнеше  нұсқаның  ішінен
Балқашқа таңдау жасаған 

A) Маршал Сергей Бирюзов 
B) Маршалы М.И.Неделин 
C) Бас конструктор Г.В.Кисунько
D) Генерал-лейтенант С.Ниловский

24.Сарышаған полигонының жер көлемі 
A) 84 200 кв. км құрады
B) 83 200 кв. км құрады
C) 82 200 кв. км құрады
D) 81 200 кв. км құрады

25.Сарышағаннан  зымыранға қарсы алғашқы В-1000 қаруы бірінші сынақтан
өтті

A) 1957 жылдың қазаны
B) 1961 жылдың наурызы
C) 1960 жылдың мамыры
D) 1962 жылдың  қазаны

26. Семей полигонында атом бомбасы алғаш рет қашан сыналды?
А) 1946 29 тамыз
В) 1947 29 тамыз 
С) 1948 29 тамыз 
D) 1949 29 тамыз 

27.  Семей  полигонында  жалпы  саны  қанша  атомдық  жарылыс
жасалды?

A) 340
B) 429 
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C) 498 
D) 530

28. Семей қасіретінің ақиқатын баяндап, полигонында жабуын талап
еткен  оргачевке хат жазған кім?

A) Атшабаров Б. 
B) Әуезов М.О. 
C) Бозтаев К.  
D) Сүлейменов О.  

29. «Невада – Семей» қозғалысының жетекшісі кім? 
A) Атшабаров Б. 
B) Әуезов М.О. 
C) Бозтаев К.  
D) Сүлейменов О.  

30. Семей полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойды?
A) 1987 29 тамыз
B) 1989 29 тамыз 
C) 1991 29 тамыз 
D) 1993 29 тамыз 

Қысқартылған атаулар

АМХК (НКТМ) - Ауыр машина жасау Халық Комиссариаты 
ӘӨК – әскери-өнеркәсіп кешені 
ӘТФ - Әуе-Теңіз флоты 
ӘӘК – әскери-әуе күштері
БОКОК (ВЦСПС)  –  Бүкілодақтық  Орталық  кәсіподақтар  одағының

Кеңесі 
ҒА – ғарыш аппараттары
ҒЗИ - ғылыми-зерттеу институттары
ҒЗСА - ғылыми-зерттеу сынақ алаңы 
ЖӘАҚ - жабық әкімшілдік-аумақтық құрылымдар
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ЗҚҚ  - зымыранға қарсы қорғаныс
ЕТЛК - еңбек-түзету лагерлері мен колониялары
КСРО - Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы 
КСРО  ЭӨҚК  (НКЭП  СССР)-  Кеңестік  Социалистік  Республикалар

Одағы    Электр  Өнеркәсібі Халық Комиссариаты
ҚазКСР  МК  -  Казақ  Кеңестік  Социалистік  Республикасының

Министрлер Кеңесі 
ҚӨК - қорғаныс-өнекәсіп кешені 
Қ(б)КП - Қазақстан (большевиктері) Коммунистік париясы 
Қ(б)КП  ОК  -  Қазақстан  (большевиктері)  Коммунистік  париясының

Орталық  Комитеті         
ҚБЗ - құрлық аралық баллистикалық зымыран 
МҚК - Мемлекеттік Қорғаныс Комитеті 
НЖ - нобайлық жоба
ІІХК – Ішкі Істер Халық Комссариаты
ХК - Халық Комиссариаты

Есімдік көрсеткіштер

Берия  Лаврентий Павлович (1899  -  1953 жж.) – 1941 жылдан КСРО
Халық Комиссариаты  Кеңесі (1946 жылдан Министрелер Кеңесі) Төрағасы
И.В.Сталиннің орынбасары. 1953 жылдың 5 наурызынан КСРО Министрлер
Кеңесінің Төрағасы Г.Маленковтың бірінші орынбасары және КСРО Ішкі
Істер министрі.  1941-1944 жж.  КСРО Мемлекеттік  Қорғаныс комитетінің
мүшесі, 1944-1945 жж. КСРО МҚК Төрағасының орынбасары. 

1945  жылдың  20  тамызынан  КСРО-ның  ядролық  бағдарламасын
жүзеге асыруға басшылық етті.
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Брежнев  Леонид  Ильич (1906 - 1982 жж.) - 1964 ж.  бастап КОКП
ОК Бірінші  хатшысы  (1966 ж.  бастап  Бас  хатшы)  және  КСРО  Жоғарғы
Кеңесі Президиумының төрағасы.

1954 жылы ақпанда Қазақстан КП ОК-нің екінші, 1955 жылы тамызда
бірінші  хатшысы  болып  сайланды.  Қазақстанда  отарлық  тәртіптің
нығаюына,  қазақ  халқының  мәдениеті  мен  тілінің  шеттетілуіне  себепкер
болған тың және тыңайған жерлерді игеру ісіне басшылық жасады. 

Вознюк Василий Иванович (1906-1907 жж.), кеңестік әскери қайраткер.
Артиллерия генерал-полковнигі (1955ж.). Социалистік Еңбек Ері.

1954  жылдан  «Байқоңыр»  космодромының  аумағын  анықтаушы
арнайы комиссияның Төрағасы қызметін атқарды.

Гагарин  Юрий  Алексеевич (1934-1968  жж.)  - КСРО ұшқыш-
ғарышкері, Кеңес  Одағының батыры,  ғарыш кеңістігіне  сапар  жасаған ең
бірінші адам, полковник (1963), Кеңес Одағының Батыры (1961).

1961  жылы  12  сәуірде Восток ғарыш  кемесімен Байқоңыр  ғарыш
алаңынан тарихта тұңғыш рет ғарышқа ұшты. Ол Жерді айналып ұшып, 1
сағат 48 минуттан кейін Жерге қайта қонды.

Курчатов Игорь Васильевич (1902 – 1960 жж.) - КСРО-дағы атомдық
ғылым мен техниканың негізін салушы, КСРО ғылым академиясының акад.
(1943).  Оның  басшылығымен Мәскеуде алғашқы циклотрон (1944),
Еуропадағы  бірінші  атом  реакторы  (1946),  дүниежүзіндегі  бірінші
өндірістік атом электр станциясы(1954) және термоядролық реакцияларды
басқаруды зерттеуге арналған аса  ірі  қондырғы (1958)  құрылып, кеңестік
бірінші  атом  бомбасы  (1949)  мен  дүниежүзіндегі  бірінші термоядролық
бомба (1953)  жасалды. Семей ядролық  полигонында  жүргізілген  атом
бомбасын сынау жұмыстарына басшылық жасады.  

Қойшыгұлов  Ахмеджан (1905-1983 жж.) – Кеңестік, Қазақ саяси және
қоғам қайраткері. 1932 жылдан КОПК мүшесі.

1943-1947  жж.  Қазақ  КСР Б(б)КП Орталық  Комитетінің  Хатшысы.
1947-1954 жж. Қызылорда облыстық Атқару комитетінің Төарағасы.

Қонаев Дінмұхамед (Димаш) Ахметұлы (1912-1993 жж.) - аса көрнекті
мемлекет  және  қоғам қайраткері,  үш мәрте Социалистік  еңбек  ері,  Қазақ
КСР Ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы. 

1942-1952 жылдары - Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің төрағасының
орынбасары  болып  қызмет  етті.  Осында  жүргенде  Қазақстан  ғалымдары
оған  зор  сенім  көрсетіп,  оны  Қазақ  КСР  Ғылым
Академиясының академигі және  оның  президенті  етіп  сайлайды. Тау-кен
ісі саласының  ірі  ғалымы  Д.  Қонаев  республика  ғылымының  дамуы
жолында  зор  еңбек  сіңірді.  Ғылыми-ұйымдық  жұмыстарды  жақсарту,
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ғылыми  зерттеулердің  негізгі  салаларын  білікті  кадрлармен  нығайту
шаралары оның басшылығымен жүзеге асырылды.

1955-1960 жылдары - Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің төрағасы болды.
Макеев  -  КСРО  АМХК  Алматы  ауыр  машина  жасау  зауытының

директоры. 

Мамонтов –КСРО АХК № 641 зауыт директоры.

Муравьев -  КСРО Оқ-дәрі жасау Халық Комиссариаты № 317 зауыт
директоры.

Назарбаев  Нұрсұлтан  Әбiшұлы (6  шілде 1940  жыл, Шамалған
ауылы, Алматы  облысы)  —  Қазақстанның  мемлекет  қайраткері,
ғалым, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті.

1995 жылы Ленинский поселкесі Қазақстан Республикасы Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың Шешімімен Байқоңыр қаласы аталды.

Нестеренко  Алексей  Иванович (1908 - 1995 жж.) –  Кеңестік  әскери
қайраткер,  генерал-лейтенант  (1943  жылдан).  Байқоңыр  космодромының
тұңғыш Басшысы (ҒЗСА-5, 1955-1958 жж.).

Сынақ  алаңы  үшін  жер  телімдерін  бөлу,  құрылыс  жобасының
құжаттары  мен  кестесін  бекіту,  маман-кадрларды  іріктеу  жұмыстарын
жүргізген. 

1958  жылдан  Зымыран  техникасы бойынша  Бас  штабтың  ғылыми-
техникалық  комитетінің  мүшесі.  Р-9А  зымырандарын  сынақтан  өткізу
мемлекеттік комиссиясының құрамына енген.

Поляков  Петр  Емельянович –  Қ(б)КП  Орталық  Комитеті  Қорғаныс
өнеркәсібі  бөлімі  меңгерушісінің  орынбасары  (1945),  Қ(б)КП  ОК
Хатшысының орынбасары. 

Оңдасынов  Нұртас Дәндібайұлы (1904-1989  жж.)  –  Кеңестік
мемлекеттік қайраткер, Халық Комиссарлар Кеңесі, Қазақ КСР Министрлер
Кеңесі  Төарағасы  (1938-1951  жж.).  Қазақ  КСР  Жоғарғы  Кеңесі
Президиумының Төрағасы (1954-1955 жж.).

Скворцов Николай Александрович (14.10.1899 – 15.1.1974 жж.) – саяси
қайраткер. Қазақстан Коммунистік партиясы ОК-нің  Бірінші Хатшысы.

1938  -  1945  жылдары  Қазақстан  Коммунистік  партиясы  ОК-нің  1-
хатшысы болды. 

1945 – 1953 жылдары КСРО техникалық дақылдар министрі, КСРО
кеңшарлар министрі.

Сталин  Иосиф  Виссарионович (1879 - 1953 жж.) -  кеңестік
мемлекеттік,  саяси  және  әскери  қайраткер, 1922 жылдан  бастап Кеңес
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Одағы  Коммунистік  партиясының  Орталық  Комитетінің  бас  хатшысы,
Кеңес  Үкіметінің  басқарушысы  (1941 жылдан  бастап КСРО  Халық
Комиссарлар  Кеңесінің  төрағасы, 1946 жылдан  бастап КСРО  министрлер
кеңесінің төрағасы), Кеңес Одағы Генералиссимусы (1945).

Шаяхметов  Жұмабай- (1902-1966  жж.). Полтавкадағы  екі  сыныпты
қазақ-орыс училищесін бітірген (1917 ж). 

Мәскеудегі Н.Нариманов атындағы  Шығыс  институтында  оқыған.
Ж.Шаяхметов  тарихи  отанындағы  еңбек  жолын  Текелі  болыстық  атқару
комитетінің  хатшысы  болып  бастап  (1921-1923  жж.),  уездік  атқару
комитетінің  іс  жүргізушісі  болды.  Халық  ішкі  істер  комиссариатында  10
жыл  жұмыс  істеп,  жедел  уәкілдің  көмекшісінен  облыстық  басқарма
бастығының  орынбасарлығына  дейін  жоғарлады  (1936  ж.).  1938  жылы
маусымда Қазақстан Компартиясы  Орталық  Комитетінің  үшінші  хатшысы
болып сайланды. Бір жылдан кейін екінші хатшылыққа көтеріліп, Ұлы Отан
соғысы жылдары Қазақстан бойынша  Мемлекеттік  қорғаныс  комитетіне
басшылық жасады.

1946  жылдың  сәуірі  –  1954  жылдың  6  ақпаны  аралығында
ол Қазақстан Компартия Орталық Комитетінің бірінші хатшысы болды.

Филимонов – КСРО Электр өнеркәсібі  Халық Комиссариаты № 675
зауыт  директоры. 

Чадаев  Яков  Ермолаевич –  (1904 - 1985 жж.). Министрлер  Кеңесі
Істерінің Басқарушысы. 
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