Әлсабыр Тұранбайұлы ДӘРМЕНБАЕВ 1933 жылы 5 қаңтарда Ақтөбе облысының
Ырғыз ауданында дүниеге келді. Қазақ тау-металлургия институтын аяқтағаннан кейін, Ә.Т.
Дарменбаев өз еңбек жолын 1956 жылы Сарбай кенішінде тау-кен шебері болып бастады.
Ә.Т. Дарменбаев лауазымды міндеттерді атқарды, Сарбай кен басқармасында ауысым
бастығы болып бастап, бұрғылау жұмыстары жөніндегі бас инженердің орынбасары,
қопарғыш цехтің бастығы, азаматтық қорғаныс штаб бастығы-бас директордың
орынбасары, бірлескен басқарманың ішкі экономикалық байланысы жөніндегі бөлімнің
бастығы, «ССТКӨБ» АҚ президентінің көмекшісі, директорлар кеңесінің төрағасы болып
қызмет атқарды.
Өзінің кәсіпорынға адалдығын нақты істермен дәлелдеді. Бұрғылау және қопару
жұмыстарын механизациялау және жетілдіру бойынша үлкен жұмыс атқарды. Аталмыш
мәселе бойынша комбинат базасында бүкіл одақтық кеңес өткізілді. Онда кен орынының жұмысын бірнеше сағатқа
тоқтатып, күн сайын өтетін жарылыстар санын азайту туралы сөз қозғалды. Бұл комбинаттың өндірістік
жұмысына кері әсер ететін еді. Әлсабыр Дәрменбаевтың сенімді тұжырымдамаларымен бірінші кәсіпорынның
техникалық кеңесінде, одан кейін Мәскеу ведоствасында жаңа әдістің дұрыстығын дәлелдеді. «ССТКӨБ» АҚ әркез
елдің тәжірибе алмасу жөніндегі ең үздік мектебі болды. Оның ең мықты оқытушысы - Ә.Т. Дәрменбаев.
Қазіргі кезде Әлсабыр Тұранбайұлы «ССТКӨБ» АҚ 7 мың ардагерден тұратын ардагерлер ұйымын басқарады.
«ССТКӨБ» АҚ ардагерлер кеңесі – бұл алғашқы ардагерлер ұйымының ұйымдасқан тобы. Кеңестің қажырлы және
жүйелі жұмысының арқасында бірде-бір ардагер назарсыз қалмайды. Ардагерлер туған ұжымы үшін өздерінің
қажеттілігін сезініп, «Нұр Отан» партиясы «ССТКӨБ» АҚ филиалының партиялық жұмыстарынан бастап,
аумақтарды абаттандыру бойынша сенбілік жұмыстардың әркез басында жүреді. Ә.Т. Дәрменбаевтың
басшылығымен атқарылатын ардагерлер кеңесінің осы көлемді жұмысын республикалық байқау комиссиясы жоғары
бағалады. Әлсабыр Тұранбайұлы сайлауға дайындық және өткізу жұмыстары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
жөніндегі кеңестің отырысы, жастармен кездесу сынды барлық жұмыстарға белсене атсалысады.
Көп жылдық әрі адал еңбегі үшін Ә.Т. Дәрменбаев көптеген наградалармен марапатталды, оның ішінде Еңбек
Қызыл Ту және «Құрмет» орденінің, «Ерен Еңбегі үшін» медалінің иегері. Ол - Шахтер даңқы 3-деңгейінің кавалері,
КСРО өнертапқышы, дербес зейнеткер. «Қазақстанның еңбегі сіңген кеншісі», «Рудный қаласының құрметті
азаматы» атағына ие.
Ә.Т. Дәрменбаевқа Қостанай облыстық мәслихатының 2014 жылғы 15 тамыздағы № 320 шешімімен
«Қостанай облысының құрметті азаматы» деген атақ берілді.
ДАРМЕНБАЕВ Алсабир Турганбаевич родился 5 января 1933 года в Иргизском районе Актюбинской области.
По окончании Казахского горно-металлургического института Дарменбаев А.Т. начал трудовую деятельность в
июле 1956 года горным мастером Сарбайского рудника.
Дарменбаев А.Т. занимал различные руководящие должности, начиная с начальника смены Сарбайского
рудоуправления, заместителя главного инженера по буровзрывным работам, начальника взрывного цеха,
заместителя генерального директора – начальника штаба гражданской обороны, начальника отдела по
внешнеэкономическим связям управления объединения, советника президента и председателя совета директоров АО
«ССГПО».
Свою преданность предприятию он доказывал конкретными делами. В области механизации и
усовершенствования буровых и взрывных работ им проделана большая работа. Дважды на базе комбината
проводились всесоюзные совещания по этому вопросу. Речь шла о необходимости сокращения количества взрывов,
которые проводились ежедневно, оставляя карьер без движения на несколько часов, что негативно сказывалось на
продуктивной работе комбината. Благодаря убедительным расчетам Алсабира Дарменбаева удалось сначала на
техническом совете предприятия, а затем и в Московском ведомстве доказать правильность нового подхода к
проведению буровзрывных работ. АО «ССГПО» всегда являлось ведущей школой страны по обмену опытом. В списке
сильнейших ее преподавателей по праву значится Дарменбаев А.Т.
В настоящее время Алсабир Турганбаевич возглавляет ветеранскую организацию АО «ССГПО», в которой
насчитывается более 7 тысяч пенсионеров. Совет ветеранов АО «ССГПО» - это дружная команда первичных
ветеранских организаций. Благодаря кропотливой и слаженной работе Совета, без внимания не остается ни один
пенсионер. Ветераны чувствуют свою значимость для родного коллектива, а потому – всегда в авангарде добрых дел
и инициатив, начиная от участия в партийных событиях районного филиала АО «ССГПО» партии «Нұр Отан» и
заканчивая традиционными субботниками по благоустройству территорий. Вся эта масштабная работа Совета
ветеранов ССГПО, во главе которой стоит Дарменбаев А.Т., была высоко оценена комиссией республиканского
смотра-конкурса. Алсабир Турганбаевич принимает активное участие во всех мероприятиях, будь то подготовка и
проведение выборов, заседание совета по борьбе с коррупцией, встречи с молодежью.
За многолетний и добросовестный труд Дарменбаев А.Т. был отмечен многочисленными наградами, среди
которых ордена Трудового Красного Знамени и «Құрмет», медаль «За доблестный труд». Он кавалер Шахтерской
славы 3-х степеней, рационализатор и изобретатель СССР, персональный пенсионер. Имеет звания «Заслуженный
горняк Казахстана», «Почетный гражданин города Рудного».
Решением Костанайского областного маслихата № 320 от 15 августа 2014 года Дарменбаеву А.Т.
присвоено звание «Почетный гражданин Костанайской области».

