
ЕЛІМІЗДЕГІ Т ҢҒЫШ 
АВТОБУС ЗАУЫТЫ 

$Қ Ержан ӘБІШЕВ 
Бүкіл Қазақстанға әйгілі Семей арматура зауыты 

тоқсаныншы жылдардагы тоқырауда жабылып, ғимаратының 
каңқасы ғана қалған болатын. Міне, сол арматура зауытының 
аумағында былтыр автобус қүрастыратын жаңа кәсіпорын 
ашылды. 

Ж а ң а з а у ы т т ы ң і р г е с і н 
қалау жүмыстары 2006 жылы 
басталған. Көп узамай-ақ зама-
науи кәсіпорынның қ растыру 
цехтары, жеке қазандығы мен 
әкімшілік ғимараты бой кетеріпті. 
Жалпы аумағы сегіз гектарды алып 
жатқан «Семей автобус қ растыру 
зауытына» қ йылған инвестиция 
бес миллионнан астам АҚШ дол-
ларын қүрайды. Цехтарға әлемдік 
стандарттарға сай әрі соңғы үлгідегі 
кореялық жабдықтар орнатылған. 
Көсіпорында 140 адам ж мыс істей-
ді. Ж мысшылардың еңбекақысы 
35-40 мың теңгеден темен емес. 
Мамандар негіз інен жерг іл ікт і 
т рғындардан іріктелген. 

Әткен жылдың қыркүйегінде іске 
кіріскен «СемАЗ» қазірде «Дэу Бас 
Глобал Корпорейшн» атты алпауыт 

компаниямен бірлесіп зындығы 
тоғыз метрлік «Дэу В3090» марка-
лы автобустарын шығаруда. Маши-
на бөлшектерінің негізгі комплектісі 
Оңтүстік Кореядан әкелінеді. Өткен 
жылы автозауыт 36 келік қ раған, 
биыл кәсіпорын басшылығының 
ендіріс көлемін бес есеге дейін 
есірмек ойлары бар. 

З а у ы т т ы ң бас д и р е к т о р ы 
ӘсемханДосқожановтыңайтуынша, 
автобустар Қазақстан қалаларынан 
басқа, Ресей, Украина, Өзбекстан, 
Қырғызстан, Әзірбайжан сияқты 
достастық елдеріне сатылуда. Се-
мейде шығарылатын автобустарды 
сатып алу оларға тиімді, себебі, 
Кореядан тікелей өкелсе қымбатқа 
түседі, ал Қазақстаннан алған 
жағдайда кеден салығынсыз қ ны 
әлдеқайда арзан болады. 

Озық технологияларды игерген 
«СемАЗ» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі енді жылына екі жарым 
мыңдай ресейлік «ПАЗ» маркалы 
автобустарын көлемін үлкендеу 
етіп қ растыруды кездеп отыр. 
Көлік жинау кәсіпорны «Павлов 
автобус зауыты» ашық акцио-
нерлік қоғамымен «ПАЗ-32053» 
және «ПАЗ-4234» моделдерін 
шығаруға лицензиялық келісім-
шарт жасасқан . Б л аталмыш 
ресейлік автобустардың бағасын 
төмендетіп, жаңа ж мыс орында-
рын қуруға мүмкіндік бермек. 
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