Мухамеджан Мамаджанович ТУРДАХУНОВ 1955 жылы 21 қыркүйекте Қырғыз
Республикасы Рыбачье қаласы Ыстықкөл облысында дүниеге келді. 1990 жылы Қырғыз
мемлекеттік университетін «Сауда экономикасы» мамандығы бойынша аяқтады. 1995 жылы
мамырда Павлодар облысындағы Ақсу-5 қаласының ферроқорытпа зауытына директор болып
тағайындалды. 1996 жылы «Химфарм» ААҚ бас директоры болып тағайындалды.
1997 жылдан «Соколов-Сарыбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі» АҚ мыңдаған
адамы бар ұжымын басқарып келеді. «ССТӨБ» АҚ – домна өндірісі үшін жоғары сапалы темір
кені шикізатын өндіру бойынша Қазақстанның және ТМД елдерінің ірі кәсіпорындарының бірі.
Мухамеджан Мамаджанович – облыста пайдалы қазбаларды өндіру және байытуда жаңа
жетістіктерге жеткен білгір топ-менеджер. Оның басшылығымен тау-кен өндірісінің техникасы мен
технологиясын жетілдіру жөніндегі техникалық жобалар өнделіп,енгізіліп жатыр, бұл жобалардың мақсатыжабдықтардың өнімділігін және шығарылған өнімнің сапасын арттыру, өзіміздің энергия көздерін дамыту.
М.М. Турдахуновтың басшылығымен 1997 жылы бірлестік инвестицияны толық игере отырып, өндіріс көлемін
арттырып, кәсіпорын жаңғыртуында үлкен серпініс жасап, дамудың жаңа деңгейіне шықты. Жылына шикі руданы
өндіру 41,0 млн.тоннаға дейін жетіп, 1997 жылғы деңгейге 184 %-ды құрады, табиғи судың концентратын өндіру
16,7 млн. тоннаға дейін жетіп, 1997 жылғы деңгейге 168 %-ды құрады. Темір руда тиелімі 16,6 млн. тоннаға дейін
жетіп, 1997 жылғы деңгейге 170 %-ды құрады, оның ішінде қытай бағыты бойынша – жылына 6,4 млн тонна. 1997
жылдан бастап 2014 жылға дейін өндірістің дамуына бөлінген сомасы 2 млрд 361 млн АҚШ доллары инвестициясы
игерілді. Бюджет және бюджеттік емес қорларға қаражат бөлу 13 есе өсіп, жылына 55 млрд теңгені құрады.
Қосымша 2000-нан астам жұмыс орны құрылды. Жаңа өндірістік нысандар іске қосылды: 63 МВт ЖЭО 6энергоблогы, ММС 17-секциясы, РДБФ ұсақтауының 5-кезеңі, Рудный-Қашар 40 шақырым темір жолы, Қоржынкөл
магнит бөлу кешені, металлопрокат зауыты, № 5 күйдіретін машинаны толық қайта құру, Оңтүстік-Сарбай және
Оңтүстік-Қашар карьерлерінің құрылысы. Жаңадан әлеуметтік нысандар салынды: Рудный қаласында мешіт және
православие шіркеуі, Қашар кентінде мешіт және спорт кешені, Қостанайда синагога, жас маман үйі, екі
жатақхана, балабақша. «Рассвет» емдеу-сауықтыру орталығына, «Горняк» спорт кешеніне, «Горняк» мәдени-ойынсауық кешеніне, «Горняк» қонақ үйіне күрделі қайта құру жүргізілді. Жылу жүйесі мен автомобиль жолдарына
күрделі жөндеу жүргізілді.
Мемлекет алдындағы еңбегі үшін, елдің әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына үлкен үлес қосқаны
үшін М.М. Турдахунов көптеген наградалармен марапатталды.
М.М. Турдахуновқа Қостанай облыстық мәслихатының 2014 жылғы 15 тамыздағы № 320 шешімімен
«Қостанай облысының құрметті азаматы» деген атақ берілді.
ТУРДАХУНОВ Мухамеджан Мамаджанович родился 21 сентября 1955 года в Киргизии в городе Рыбачье
Иссык-Кульской области. В 1990 году окончил Киргизский государственный университет по специальности
«Экономика торговли». В мае 1995 года был назначен директором Аксуского завода ферросплавов города Аксу-5
Павлодарской области. В 1996 году назначен генеральным директором ОАО «Химфарм».
С 1997 года Турдахунов М.М. возглавляет многотысячный коллектив АО «Соколовско-Сарбайское
горнообогатительное производственное объединение» - крупнейшее предприятие Казахстана и стран СНГ по
производству высококачественного железорудного сырья для доменного производства – офлюсованных окатышей и
концентрата.
Мухамеджан Мамаджанович – грамотный топ-менеджер, творчески внедряющий новейшие достижения в
области добычи и обогащения полезных ископаемых. Под его руководством разрабатываются и внедряются
технические проекты по совершенствованию техники и технологии горно-обогатительного производства,
импортозамещению, целью которых является повышение производительности оборудования и качества
выпускаемой продукции, развитие собственных энергетических источников.
Под руководством Турдахунова М.М. с 1997 года объединение вышло на совершенно новый уровень развития,
сделав мощнейший прорыв в модернизации предприятия, освоении инвестиций и роста объема производства. Добыча
сырой руды выросла до 41,0 млн.тонн в год и составила 184 % к уровню 1997 года; производство концентрата
натуральной влаги увеличено до 16,7 млн. тонн в год и составило 168 % к уровню 1997 года. Отгрузка железорудной
продукции достигла 16,6 млн.тонн и составила 170 % к уровню 1997 года, в том числе в китайском направлении - до
6,4 млн.тонн в год. С 1997 по 2014 годы освоено инвестиций на развитие производства на сумму 2 млрд. 361 млн.
долларов США. Отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды возросли в 13 раз и составляют 55 млрд. тенге в
год. Дополнительно создано более 2000 рабочих мест. Введены в работу новые промышленные объекты: 6-й
энергоблок ТЭЦ 63 МВт, 17-я секция ММС, 5-я стадия дробления ФРПО, 40 км железнодорожной линии РудныйКачар, Куржункульский комплекс магнитной сепарации, металлопрокатный завод, полная реконструкция обжиговой
машины № 5, строительство Южно-Сарбайского и Южно-Качарского карьеров. Построены новые социальные
объекты: мечеть и православный храм в г. Рудном, мечеть и спортивный комплекс в п. Качар, синагога в г.
Костанае, дом молодого специалиста, два общежития, детский сад. Произведена капитальная реконструкция
лечебно-оздоровительного центра «Рассвет», спортивного комплекса «Горняк», культурно-развлекательного центра
«Горняк», гостиницы «Горняк». Выполнен капительный ремонт тепловых сетей и автомобильных дорог.
За заслуги перед государством, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны
Турдахунов М.М. награжден многочисленными государственными наградами.
Решением Костанайского областного маслихата № 320 от 15 августа 2014 года Турдахунову М.М.
присвоено звание «Почетный гражданин Костанайской области».

