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3-бетте

● ПРЕЗИДЕНТ ШЫРШАСЫ

Көздеріндегі қуаныш, риясыз күлкі, 
шаттықты шақ ұмытылмас әсерге бөледі. 
Түрлі ертегі кейіпкерлерін сомдап, киім-
дерін киген жеткіншектерге ел Прези-
дентінің құттықтау лебізін облыс әкімі 
Ермағанбет Бөлекпаев жеткізді. 

– Қымбатты балалар мен ата-аналар, 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан Сіз-
дерді Жаңа жылмен құттықтағым келеді. 
Бүгін өте жақсы мереке болды. Баршаңыз-
ға зор денсаулық, бейбітшілік пен аман-

Сағыныш ӘБІЛ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Жаңа жыл – балалар үшін ерекше мереке! Шат-шадыман күйге бөленеді,   
Аяз Атадан сыйлық күтеді. Қарағанды облысынан Президент шыршасына қа-
тысқан 200 баланың да жүздері қуаныштан бал-бұл жанды.

дық, бақытты балалық шақ және бар жақ-
сылықты тілеймін, – деді өңір басшысы. 

Балалар жасыл шыршаны айнала ән-
детіп, жыл кейіпкерлерімен бірге көңіл 
көтерді. Аяз Ата, Ақшақарға бар өнер-
лерін көрсетті. 

– Бұл мерекеге 9 жастан 13 жасқа 
дейінгі балалар жиналды. Олар  – 
конкурс тардың, олимпиадалардың және 
спорттық жарыстардың жеңімпаздары, 
ерекше білім беру қажеттіліктері бар ба-
лалар, көпбалалы және аз қамтылған от-
басылардан шыққан балалар. Біз шалғай 
аудандардан келген балаларға Қараған-

дыға жету үшін көлік ұйымдастырдық. 
Жаңажылдық мерекеге бір күн бұрын 
келген балаларды «Сарыжайлау» кино-
театрына «Теддидің шытырман оқиға-
лары» мультфильміне апардық, – дейді 
облыстың білім басқармасының арнайы 
және қосымша білім беру, тұлғаны 
адамгершілік-рухани дамыту бөлімінің 
басшысы Аруна Мұқашева.

– Маған кеш қатты ұнады. Көңілді 
аниматорлар би билетіп, жарыстар өт-
кізді. Жоғары деңгейде ұйымдастырылған 
деп айта аламын. Жаңа жылды барлық 
балалар отбасымен бірге қарсы алып, 
бақытты болса екен деп тілеймін, – дейді 
Абай ауданы, Жаңа Қараған ауылынан қа-
тысқан бүлдіршін Мария Липченко. 

№6 арнайы мектеп-интернатының 
тәрбиеленушісі Гаухар Ахмет жаңажыл-

дық шыршаның әдемілігіне тәнті болды.
– Маған бәрінен бұрын шырша ұнады. 

Ол өте әдемі безендірілген. Түрлі-түсті 
ойыншықтар мен жалт-жұлт еткен жа-
рығынан көз сүрінеді. Уақытымызды 
көңілді өткіздік. Биледік, ойнадық, күл-
дік. Мен жаңа жылды асыға күтемін. 
Адамдар бір-біріне сый жасап, қуантады. 
Жақсы тілектер айтады, – дейді Гаухар.

Жасыл шырша жанындағы балдырған-
дарға жергілікті «Шолпан», «Бозторғай» 
және «Қуаныш» балалар ансамбльдері 
концерттік номерлер ұсынды. 

Әр балаға Президенттен атаулы құт-
тықтау картасы, «Алиса» ақылды колон-
касы, құлаққап, тәттілер және үш тілде 
ертегілер кітабы берілді. Іс-шарадан кейін 
балаларға арналған мерекелік дастархан 
жайылды.

Еліміздің түпкір-түпкірінен қа-
тысқан 60 бала арасында қарағандылық 
үш оқушы барлық кезеңнен мүдірмей 
өтті. Олар таныстыру, эссе жазу, ше-
шендік өнері бойынша шығармашылық 
қабілетін танытты. Сонымен қоса, қазы-
лар алқасы оқушыларды портфолиосы 
мен жетістіктері арқылы бағалады. 

«Жыл оқушысы» байқауында №2 
«Білім-инновация» лицейінің 7-сынып 
оқушысы Мәриям Төлеубаева екінші 
орын иеленді. Ол – ментальды ариф-
метика бойынша облыстық, республи-
калық және халықаралық олимпиада-
лардың бірнеше дүркін жеңімпазы. Жас 
жеткіншек спорттан да құралақан емес. 
Болашақта мектепті «Алтын белгімен» 
бітіріп, дәрігер мамандығына оқуға 
түскісі келеді. 

–  Мен қоғамдық жұмыстарға бел-
сенді араласамын. Сурет саламын, 
каратэмен айналысамын. Ментальды 
арифметиканы төрт жыл ішінде игердім. 
Әртүрлі іс-шараларға қатысқанды ұна-
тамын, ол дамуға және ашылуға көмек-
теседі. Бұл байқауда мен Абай Құнанба-
евтың «Білімдіден шыққан сөз» өлеңін 
оқыдым. «Менің қиял-арманымдағы 
Қазақстан» тақырыбында эссе жазып, 
өз армандарымды қағаз бетіне түсірдім, 
–  дейді Мәриям Төлеубаева. 

Сондай-ақ, республикалық байқау-
да Балқаш қаласының Әлихан Ермеков 
атындағы мектеп-лицейінің 10-сынып 
оқушысы Иван Гончаров та екінші 
орынға ие болды. 

Ал, № 2 «Білім-инновация» лицей-
інің 9-сыныбында оқитын Адина Әбса-
дықоваға үшінші орын бұйырды. 

Жеңімпаздарға дипломдар және 
сыйлықтар табысталды.

● БӘРЕКЕЛДІ!

Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

● ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН МЕКТЕБІНЕ – 30 ЖЫЛ

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

Еліміз Тәуелсіздік алған тұста 
Майқұдықтағы №76 мектеп қазақ 
тілінде білім беретін мектеп болып 
қайта құрылды. Мектептің жас бас-
шысы Тілеуғалы Әміртайұлының 
және бір топ белсенді азаматтардың 
бастамасымен, сол кездегі ұйымшыл 
ұжымның және Шаймерден Ораза-
линовтей біртуар қала басшысының 
қолдауымен көп ұзамай мектепке 
ұлт көсемі Әлихан Бөкейханның 
есімі берілді. Білім ошағы бірте-бірте 
еңсесін тіктеп, Қарағандыдағы ір-
гелі оқу ордасына айналды. Мектеп 
аясында аспанға көтерілген Әлихан 
Бөкейхан рухы, асқақтай келе Ок-
тябрь атауын ығыстырып тастады. 
Осылайша, рух ошағына айналған 
Әлихан Бөкейхан мектебі 30 жыл-
дығын Әлихан Бөкейхан ауданында 
дүбірлетіп атап өтті. 

Бірнеше бөлімнен тұрған мерейлі ме-
рекелік кешке мектептің ардагер ұстазда-
ры, осында басшылық қызметте болған 
алдыңғы толқын ағалар, мектеп түлек-
тері, ата-аналар һәм басқа да қонақтар 
қатыс ты.

Мектептің мейманасын тасытып, 
жан-жақтан  жиылған қонақтар алдымен 
тарих залымен танысты.  Мектепте Әли-
хан Бөкейхан атындағы және аймақтың 
тарихынан мол мәлімет беретін екі бірдей 
музей бар. Бүгінде білім ошағы ақпарат-
тық базамен толық қамтылған, жүйелі 
жөндеуден өткен. 

Әр мерейтой өз жаңалығымен де қы-
зықты. Әлихан мектебі мерейлі жылды 
қол қусырып өткізген жоқ. Мектеп ди-
ректоры Айнұр Жаппарқұлованың бас 
болуымен жиын жұп-жұмыр әрі жинақы 

өтті. Әлихан мектебінде 30 жылдық 
мерей тойға орай бүгін үш кабинет, бір 
жасыл бұрыш ашылды. 

Атап айтсақ, ашылған «Ковор-
кинг» орталығында  мұғалімдер шығар-
машылығын дамыта отырып, идеялары-
на қанат бітіре алады. Мұнда кітапхана, 
жұмсақ әрі жайлы жиһаз және компью-
терлер қойылған. Ең бастысы мұғалім-
дерді адал жұмыс істеуге жетелейтін 
ұстаз этикасы жайлы ұлы тұлғалардың 
сөздері ілінген. 

 

Мектеп оқушылары арасында 
өткен «Жыл оқушысы» республи-
калық байқауында қарағандылық 
өрендер жүлдегер атанды.  6-11 
сынып оқушылары арасындағы 
республикалық байқау қашықтан 
өткізілді. 

2022 жылғы қараша айында рес-
публикалық бюджеттен мүгедектігі 
бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәр-
демақы төлеуге 28,5 млрд. теңге, асыра-
ушысынан айырылу жағдайы бойынша 
9,3 млрд. теңге бөлінді.

1 желтоқсандағы мәліметке сәй-
кес, мүгедектік бойынша әлеуметтік 
жәрдемақы алушылар саны 527,7 мың, 
ал асыраушысынан айырылу жағдайы 
бойынша  184,3 мың адамға жәрдемақы 
төленеді. 

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы 
мөлшері мүгедектік тобына және се-
бебіне, қайтыс болған (қаза тапқан) асы-
раушы отбасындағы адам санына, сон-
дай-ақ тиісті қаржы жылына арналған 
«Республикалық бюджет туралы» Заңда 
белгіленетін ең төменгі күнкөріс дең-
гейіне байланысты болады.

Қазір мүгедектігі бойынша төле-
нетін мемлекеттік әлеуметтік жәрде-
мақының орташа мөлшері 54 062 теңге, 
асыраушысынан айырылу жағдайы бой-
ынша төленетін жәрдемақы 50 368 тең-
гені құрады.

Аталған әлеуметтік жәрдемақы мөл-
шері 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің ұлғаюына 
байланысты 8,5%-ға артады.

Өз тілшімізден

– Облыс аумағында «Пиротех ника» 
республикалық жедел-профилактика-
лық іс-шарасы өтуде. Рейдтік топ 86 
іс-шара өткізді. Бұдан басқа, полицей-
лер жеке және заңды тұлғалардың пи-
ротехникалық заттар мен бұйымдар 
айналымының белгіленген ережелерін 
сақтауын бақылауды жүзеге асырады,– 
деп хабарлады Қарағанды облысы поли-
ция департаментінің баспасөз қызметі.

Шара барысында пиротехникалық 
заттарды заңсыз сатқан 13 жағдай анық-
талып, ҚР әкімшілік құқық бұзушылық 
кодексінің 196-бабы бойынша әкімшілік 
хаттамалар толтырылды. 214 дана зат 
тәркіленіп, 842 мың теңге айыппұл са-
лынды. 

Нақты айтқанда, Қарағанды қала-
сында пиротехникалық заттарды құжат-
сыз сатқан екі адам, Теміртау қаласында 
бір адам анықталып, заттары тәркіленді.  
Балқаш қаласының 21 жастағы тұрғыны 
тауарды интернет арқылы сатқаны үшін 
жауапкершілікке тартылды. 

Өз тілшімізден

● МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

 

Қарағанды облысында «Пи-
ротехника» жедел профилактика-
лық шарасы өтуде. Жаңа жыл ме-
рекесінде қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мақсатында өткен 
шара барысында 842 мың теңге 
айыппұл салынды. Бұл туралы 
ekaraganda.kz  мәлім етті. 

● ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ 

 

2022 жылдың 11 айында қа-
зақстандықтарға мүгедектік және 
асыраушысынан айырылу бойын-
ша жәрдемақы түрінде 402 млрд. 
теңгеден астам қаражат төленді. 
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– Жастарды қолдау – мемлекет-
тік саясаттың бір тармағы. Оларды 
қолдау аясында жаңа құндылықтар 
жүйесін қалыптастырумен қатар 
ұсыныс-тілектерін де ескеру қажет. 
Жастарды баспанамен қамтамасыз 
ету, түрлі іс-шараларды ұйымдастыру, 
қолайлы орта қалыптастыру мәселе-
лері басты назарда. Алдағы уақытта 
да жастар саясатын жүзеге асыруда 
іргелі іс-шаралар жүзеге асады, – дей 
келе, облыс басшысы кеңесте кө-
терілген мәселелер алдағы уақытта 
шешімін табатындығын жеткізді.

Қоғамдағы өзекті мәселенің бі-
рі  – жастар арасындағы жұмыссыз-
дықты жою. Осы орайда, облыста 
NEET жастар жобасы жүзеге асы-
рылды. Жастардың мүмкіндіктері 
ескеріле отырып, қолдау мақсатында 
тегін қызмет түрлері ұсынылды. Об-
лыс жастарының бастамасын қолдау 
мақсатында түрлі бағдарламалар іске 
қосылды. Соның бірі – жастар ипоте-
касы. Түрлі салада жемісті еңбек етіп 
жүрген жастардың төмен пайызбен 
несие алып, баспана сатып алуына зор 
мүмкіндік туғызды. Күннен күнге жас 
кәсіпкерлердің де қатары көбеюде. 
Дегенмен, елімізде жастар саясаты-
ның дамуы кешенді мәселе болған-
дықтан, әлі де басымдық беретін 
тұстары жетерлік. 

– Статистика органдарының де-
ректеріне сәйкес, осы жылдағы  үш 
тоқсан қорытындысы бойынша об-
лыстағы NEET жастардың үлесі 
9,4%-ды құрады. Өткен жылдың осы 
мерзімімен салыстырғанда 0,5%-
ға төмен. Жағдайды жақсарту үшін 
әкімдіктер жыл бойы мүдделі мем-
лекеттік органдармен бірлесіп  ау-

БАЛАБАҚШАЛАРДА 
ЖАҢА ӨЗГЕРІС 

– Білім беру жүйесінің негізгі 
міндеттерінің бірі – мектепке дей-
інгі білім берудің қолжетімділігі 
мен сапасын қамтамасыз ету. Қазір-
гі таңда балаларды балабақшамен 
қамту – 79,5 пайыз. Биыл 2 мыңға 
жуық жаңа орын ашылды, оның 
ішінде 10 жаңа балабақшада 610 
орын және жұмыс істеп тұрған ба-
лабақшалар 1 364 орынға кеңейтіл-
ді. Келесі жылы тағы 840 жаңа орын 
ашылады деп жоспарлап отырмыз, 
– деді Гүлсім Қожахметова. 

Балабақшаларда ерекше білім 
беруді қажет ететін балаларға да 
жағдай жасалып жатқаны айтылды. 
Биыл Теміртау, Балқаш, Шахтинск 
қалаларындағы 9 балабақшада 14 
инклюзивті топ ашылған. 

2023 жылдан мектепке дейінгі 
ұйымдарда бірқатар өзгерістер бол-

● БРИФИНГ

Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

2022 жыл аяқталуға жа
қын. Барыс жылында об
лыстың білім беру саласы 
қандай табысқа жетті? Жаңа 
жылға жоспар қандай? Осы 
және өзге де мәліметтерді 
Қа рағанды облысы білім 
бас қармасының басшысы 
Гүлсім Қожахметова өңір
лік коммуникациялар қыз
метінде өткен брифингте 
айт ты.

мақ. Мемлекеттік тапсырысты орна-
ластырудың жаңа ережелері қабыл-
данды. Жаңа жылдың 1 қаңтарынан 
барлық балабақшалар мен жеке-
меншік нысандар конкурстан өтеді. 
«Енді мектепке дейінгі ұйымдар 
өздерінің құқық белгілейтін және 
рұқсат беретін құжаттарын ұсынуы, 
сондай-ақ, өрт қауіпсіздігі талапта-
рына сай болуы және білікті педа-
гогикалық кадрлармен қамтамасыз 
етуі тиіс», – деді басқарма басшысы. 

АЙМАҚТА 20 МЕКТЕП 
ЖАҢҒЫРТЫЛАДЫ 

Ауыл мен қала мектептерінің 
оқыту сапасында алшақтық бар. 

Осы алшақтықты жою мақсатында 
ауыл және шағын қала мектептерін 
жаңартуға ерекше көңіл бөлінуде. 

Биыл облыста 47 мектеп жаңар-
тылған. Оған бюджеттен 2 млрд. 
теңге жұмсалған. 

«2023 жылы 997 млн. теңге со-
масына тағы 20 мектепті жаңғыр-
туды жоспарлап отырмыз. 2 мектеп 
күрделі жөндеуден өтеді. Оған 350 
млн.теңге бөлінеді. Ал,  297 млн. 
теңге сомасында 7 мектепке жөн-
деу жұмыстары жасалады», – деді 
Гүлсім Шабданқызы. Бұдан бөлек, 
мектеп асханалары, мектеп жиһа-
зы, қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
бағытталған құрылғылар және кей 

мектептердегі пәндік кабинеттер 
жаңартылатынын айтты. 

Биыл «Қазақстан халқына» қо-
ғам дық қорының «Ауылдық жер-
лерде тірек мектептердің әлеуетін 
дамыту» қайырымдылық бағдарла-
масы аясында Ақтоғай ауданындағы 
К.Бәйсейітова атындағы тірек мек-
тебінің материалдық-техникалық 
ба засы толығымен жаңартылды. 
2023 жылы облыстың 4 мектебінде, 
атап айтқанда Абай, Бұқар жырау, 
Осакаров, Шет аудандарындағы 
мектептің материалдық-техникалық 
базасы жаңартылады. 

 
8 ЖАҢА АВТОБУС 
БЕРІЛЕДІ 
Оқушыларға әлеуметтік қол-

дау көрсету жұмыстары жалғасуда. 
Биыл жалпыға бірдей білім беру 
қорына қаражат бөлу, ыстық тамақ 
пен тасымалдауды ұйымдастыру 
жұмыстарына ерекше көңіл бөлін-
ді. Мәселен, оқу жылының басында 
материалдық көмек ата-аналар шо-
тына жіберілді. Бұл ата-аналардың 
мектеп формасы мен қажетті кеңсе 
тауарларын өз бетінше алуға мүм-
кіндік берді. Сонымен қатар, жан 
басына шаққандағы қаржы көлемі 
ұлғайтылды.

Облыстың 7 ауданының 118 елді 
мекенінде 1 554 оқушы тасымалда-

нады. 2022 жылы тасымалдауға қа-
жетті көліктер жаңартылды. Жаңа 
автобустар сатып алынды. Қараша 
айында 19 автобус ауыл мектептері-
не пайданалуға берілді. Енді 8 авто-
бусты жеткізу жоспарлануда. 

Қазіргі таңда облыста 2748 мүм-
кіндігі шектеулі бала білім алуда. 
Шахтинск қаласында аутизммен 
ауыратын балаларға қолдау көрсету 
орталығы, психологиялық-медици-
налық-педагогикалық консультация, 
3 инклюзивті қолдау кабинеті ашыл-
ды. 2023 жылы Саран қаласында 
психологиялық-педагогикалық түзе-
ту кабинетін ашу жоспарланған.

ОҚУШЫЛАР 
САРАЙЫ АШЫЛАДЫ

Облыста 93 мектептен тыс қо-
сымша білім беру ұйымы жұмыс 
істейді. Бюджет қаражаты есебінен 
3100 үйірме мен 4597 секция тегін 
қызмет етеді, оған 75176 бала қаты-
сады. Жалпы, биыл 126 мыңға жуық 
бала (125 927 немесе 75,3%) қосым-
ша біліммен қамтылған. 

– Балаларды қосымша білім-
мен қамту мемлекеттік тапсырыс 
аясында жүзеге асырылады. Биыл 
осы бағыт бойынша 69 млн.теңгеге 
жуық қаражат бөлінді. Бұл 2 мыңнан 
астам баланы тегін үйірмелермен 
қамтуға мүмкіндік берді. Сонымен 

қатар биылғы оқу жылында Нұра 
ауданында 50 орындық балалар мен 
жасөспірімдер шығармашылығы 
орталығы өз жұмысын бастады. 
Сондай-ақ, 2025 жылға дейін Темір-
тау және Қарағанды (Пришахтинск 
және Майқұдық) қалаларында 600 
орындық екі Оқушылар сарайын 
салуды жоспарлап отырмыз, – деді 
басқарма басшысы. 

 
ЖАҢА МЕКТЕПТЕР 

САЛЫНАДЫ 
2025 жылға дейін облыста 22 

жаңа мектеп салу жоспарда. Оның 
төртеуі жергілікті бюджеттен, 18-і 
«Жайлы мектеп» жобасы аясында 
салынады. 

Апатты мектептердің орны-
на Қарқаралы ауданындағы Талды 
ауылдық елді мекенінде 200 орын-
дық, Бұқар жырау ауданының Но-
востройка ауылында 150 орындық 
жаңа мектеп құрылысы басталды. 
Оны 2023 жылы аяқтау жоспар-
лануда. «Оқушы орындарының 
тапшылығын жою үшін Қараған-
ды қаласында 2 мектеп салынады. 
Күнгейде 600 орындық, қаланың 
Оңтүстік-Батыс бөлігінде 900 орын-
дық мектеп салу мәселесі қарасты-
рылуда. Бүгінгі күні олар бойынша 
жобалық-сметалық құжаты әзір-
леніп, мемлекеттік сараптамаға жі-
берілді», –  деді Гүлсім Шабданқы-
зы. 

Білім басқармасының басшысы 
облыстың білім беру жүйесін дамы-
ту жұмыстары әрі қарай жалғасын 
табатынын айтты.

● ЖАСТАР САЯСАТЫ 

Сағыныш ӘБІЛ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Ел болашағына қатысты маңызды басымдықтың бірі – ұлт
тың болашағы, мемлекеттің арқасүйер тірегі жастарды қолдау 
саясаты. Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев жас буынға 
ерекше көңіл бөлуде. Осы орайда, жастарды қоғамдық үдерістер
ге қосу мақсатында аймақта кешенді ісшаралар жүзеге асуда. 
Бұл туралы облыс әкімі Ермағанбет Бөлекпаевтың қатысуымен 
өткен жастар кеңесінің отырысында айтылды.

лаларды аралап, жастарды жұмысқа 
орналастыру, оқуға жіберу және тағы 
да басқа қолдау шараларын көрсет-
ті. Жұмыс тарды жүргізу барысында 
жастардың психологиялық жағдайы 
басты назарда болды, – дейді об-
лыстық жастар саясаты мәселелері 
жөніндегі басқарма басшысы Рауан 
Таран. 

NEET санатындағы жастармен 
жұмыс жүргізу барысында оларға 
психологиялық қолдаумен қатар, 
құқықтық кеңес қажет екені бай-
қалды. Нәтижесінде бірқатар аудан, 
қалалардағы жастар ресурстық орта-
лықтарында психолог және заңгерлік 
штаттар ашылды. 

Биыл «Jas fund» жастардың зият-
керлік және шығармашылық бастама-
ларын қаржылай қолдау қоры арқылы 
5 млн.-нан астам теңгеге 20 жоба қол-
дау тапты. 

– Осы жылдың үш тоқсанын-
да жастар саны – 211,8 мың адам-
ды құрады, оның ішінде жұмыс-
сыз жастар – 4,0 мың адам, жастар 
жұмыссыздығының деңгейі  – 4,3 
пайызды құрады, бұл республика-
лық көрсеткішпен салыстырғанда 
0,5 пайызға жоғары. Жастарды жұ-
мыспен қамтудың бірден-бір құралы 
– кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 
жылдарға арналған ұлттық жобасы. 
Биылғы өтініш берген жастардың 
41%-дан астамы, сонымен қатар, 
11 айда 15 мың жас жұмыс пен 
қамтылды.   

Мем  лекет басшысының тапсыр-
масы бойынша бизнес-идеяларды іске 
асыру мақсатында берілетін грант 
мөлшері де  азаматтардың әлеуметтік 
осал санаттарына 400 айлық есептік 
көрсеткішке артты, – дейді облыстық 
жұмыспен қамтуды үлйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 

басшысы Әсем Жүніспекова.
Қарағанды облысы Қоғамдық 

кеңесінің адам құқықтары, заңдылық 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл мәселелері жөніндегі комис-
сиясының төрағасы Динара Эмодзи 
балалар үйінің тәрбиеленушілерінің 
грант жобасына қатыспайтындығын 
айта келе, алдағы уақытта ескерілуі 

тиіс екенін жеткізсе, облыстық қоғам-
дық кеңес мүшесі Марат Түсіпов түрлі 
жағдайға түскен жастарды да қоғамға 
бейімдеу, әр аймақтағы белсенді, 
абыройлы жастармен бірлесе жұмыс 
жасау қажеттілігін, волонтерлер жұ-
мысын жандандыруды қайта қолға 
алудың маңыздылығына тоқталды. 

Өңірлердегі жастар мәселесі де 
назардан тыс қалмаған. 

– Аудандағы жастар саны – 7 457 
адам.  Бұл  аумақтың әрбір төртін-
ші тұрғыны жас азамат немесе аудан 
халқының  30%-ын құрайды. Жастар-
дың негізгі бөлігі, яғни 75%-ы ауыл-
дық жерде, ал 25%-ы қалалық жерде 
шоғырланған. Жыл басынан 372 жас 
азамат кәсіпкерлікті дамыту жөнінде 
2021-2025 жылдарға арналған ұлттық 
жоба аясында жұмыспен қамтылды. 
2021 жылдан Қарқаралы ауданының 
жастар ресурстық орталығы «Samgau 
Upshift» жобасын жүзеге асырып ке-
леді. Қарағанды облысы бойынша 
жобаны жүргізіп отырған жалғыз ре-
сурстық орталық, – деген Қарқаралы 
ауданы әкімінің орынбасар Тоқтар 
Көпжасаров NEET санатындағы 
жастар үшін аудан аумағында жүйелі 
жұмыстар атқарылып жатқанын ай-
тып өтті.

Жастардың бос уақытын тиімді 
пайдалану мен салауатты өмір сал-
тын насихаттауда спорттың алатын 
орны ерекше. Осы орайда, облыстық 
денешынықтыру және спорт басқар-
масы тарапынан атқарылып жатқан 
жұмыстар баяндалды. Балалар мен 
жасөспірімдердің бос уақытын ұй-
ымдастыру мақсатында облыста 
87 аула клубында 10 209 бала мен 
жасөспірім қамтылғаны, түрлі спорт-
тық шараларды ұйымдастыру мен 
тегін үйірмелердің де жұмыс жасап 
жатқандығы айтылды.

Құрамына 15 ауылдық округ 
пен 36 елді мекен кіретін, халқы-
ның басым көпшілігі мал шару-
ашылығымен айналысатын ау-
данның өнеркәсіп кәсіпорындары 
өрлеп, биыл 165 млрд. 166,9 млн. 
теңгенің өнімдерін өндірген. Ау-
данға инвестиция тарту, тау-кен өн-
дірісін  дамыту бағытында бірқатар 
ауқымды шаралар атқарылған.  Қа-
раша айында жалпы құны 9 млрд.
теңге тұратын «Ирказ Металл Кор-
порациясы» ЖШС «Борлы» кен 
орнында катодты мыс өндіретін 
гидрометаллургиялық зауыттың 
құрылысы толық іске қосылып, 140 
адам жұмыспен қамтылған. Жыл ба-
сынан аудан бойынша 12 кәсіпкерлік 
нысан ашылып, 31 адам тұрақты жұ-
мысқа орналасқан. Сонымен қатар, 
1 кәсіпкер «Бизнестің жол карта-
сы-2025» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында 5 млн.теңгеге  және  13 жас 
кәсіпкер жалпы сомасы 7 млн. тең-
ге болатын аудан әкімінің грантына 
ие болды. Алдағы уақытта да аудан-
дағы кәсіпкерлік ісіне жан-жақты 
қолдау көрсетіліп, оны одан әрі  да-
мыту жұмыстары жүргізілетіндігін 
Салтанат Мірәсілқызы атап өтті.

Атап айтқанда, аурухана күр-
делі жөндеуден өткізілген. Және  
инфекциялық блокты қайта құру 
жұмыстары қолға алынған. Осыған 
дейін оның болмауына байланысты 
науқастар облыс орталығына жө-
нелтілген. Биылғы жылы аудан дәрі-
герлері үшін жол талғамайтын көлік 
пен  санитарлық машиналар сатып 
алынған. Ал, Шашубайда дәрігерлік 
амбулатория жөнделіп, 100 пәтерлік 
бес қабатты үй қалпына келтірілуде. 

● ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ЖҰМЫС САПАРЫ 

Облыс әкімі Ермағанбет Бөлекпаев іссапармен Ақтоғай ауда
нына барып, ауылдардың әлеуметтікэкономикалық ахуалымен 
танысты. Сапар барысында халықпен кездесу өткізген облыс 
әкімі Ақтоғай ауданының әкімі Салтанат Әбеуованың есебін 
тыңдап, тұрғындарды сұрақтары бойынша жеке қабылдады.

Нұрдос КӘРІМ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Ақтоғай ауылында жалпы құны 127 
млн. теңгеге ветеринариялық пун-
кттің құрылысы аяқталып, қолда-
нысқа берілген. Сондай-ақ, ауданда 
мектептердің материалдық-техни-
калық базасын жақсартуға да көңіл 
бөлінуде. Бір жыл ішінде мұнда 11 
мектепке арналған 11 модификаци-
ялық кабинет құрылған. Мәдениет 
саласын дамыту да – жіті назарда. 
Қусақ ауылында клуб жөнделіп,  
Нұркен ауылында саябақ қайта 
жаңартылған. «Тоқырауын толқын-
дары» ансамблі үшін шағын автобус 
және ауылдық клубтар мен дыбыс 
жазу студиясына арналған құрал-
дарды сатып алып, өнерпаздар үшін 
мүмкіндік жасалған.

Ауданда атқарылып жатқан жұ-
мыстармен қоса, түйінді мәселелер 
де бар екен. Айталық,  аудан тұрғын-
дары тозған электр желілеріне, жол-
дардың нашар жағдайы мен қатты 
отынның қымбаттауына шағымдан-
ды. Және тұрғындар орталық кіта-
пхана мен мұражайға бөлек ғимарат  

беруді сұрады. Барлық мәселелер 
назардан тыс қалмайтындығын және 
біртіндеп өз шешімін табатындығы-
на облыс басшысы кездесу бары-
сында уәде берді.

Аудан үшін жағымды жаңа-
лықтың бірі шетелдік инвесторлар-
ды тарта отырып, алдағы 5 жыл-
дықта ірі компаниялар кен байыту 
фабрикаларын іске қосу жоспары 
белгіленген. 2023 жылы жоғарыда 
айтып өткен «Ирказ Металл Кор-
порациясы» ЖШС катодты мыс 
өндіретін гидрометаллургиялық 
зауытының жұмысын жандандыру 
жолға қойылған. 2024 жылы «Бал-
хаш ресурс» ЖШС жалпы құны 4,3 
млрд. теңгеге темір және түсті ме-
таллургия зауытының құрылысын 
бастап, 300 жаңа жұмыс орнын ашу, 
2026 жылы «КазГеоРесурс» ЖШС 
жалпы құны 468 млн.теңге гидро-
металлургиялық кешен құрылысы 
жүргізілмек. Сонымен қоса, 2026 
жылы «Кэпитал тау инвест» ЖШС 
жалпы құны 17 млрд. теңге мыс 

өндіретін зауыт салынбақшы. 2027 
жылы «Сары Арка Голд» ЖШС 
жалпы құны 3,8 млрд.теңгеге мыс 
пен молибден өндіретін зауытының 
іргетасы қаланып, 150 жаңа жұмыс 
орындары ашылмақ. Бұл жобалар 
толық қуатымен іске асырылғанда 
жаңадан 1 мыңнан аса жұмыс орын-
дары ашылып, аудандық бюджет 
қосымша жыл сайын 1 млрд. теңге 
көлемінде салық түсімдерімен то-
лығатын көрінеді.

Жұмыс сапарының соңында об-
лыс әкімі аудан әлеуетін толық пай-
далану туралы тиісті тапсырмалар 
берді. Оның ішінде, мемлекеттік 
бағдарламаларды нәтижелі жүзеге 
асыру және ауданның әлеуметтік-э-
кономикалық даму мәселелері бой-
ынша бірқатар шаруаларды аудан 
әкіміне жүктеді.

Ақтоғай ауданы
Суреттерді түсірген 

Еркебұлан ХАДЫЛБЕК

Сурет интернеттен алынды

Сурет интернеттен алынды
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Мәселен,  «Қазақмыс корпо-
рациясы» ЖШС  инвестициялық 
бағдарламасы аясында «Қазақмыс 
Холдингі» және оның мердігерлері 
қызметкерлерінің әлеуметтік-тұрмы-
стық жағдайын жақсарту мақсатында 
«Ютария ltd» өндірістік-инноваци-
ялық компаниясы» ЖШС-мен қоғам-
дық тамақтандыру кәсіпорындарын-
да ағымдағы жөндеу жұмыстарын 
жүргізуге келісімшарттар жасалған. 
Соның негізінде бүгінде бірнеше ас-
хана жөндеу көрді. Талаптарға толық 
жауап беріп, қатарға қосылды.  

Кешегі күні дәл сондай асха-
на  Қарағанды қаласындағы При-
шахтинск автобазасында есігін 
айқара ашты. Бұл – жаңа заманауи 
асхана. Аталмыш асхана – «Ютария 
ltd» серіктестігі жөндеуден өткізген 
бесінші асхана. Ал, Қарағанды облы-
сындағы бірінші асхана.

 

Өңірдегі іргелі өнді ріс-
кәсіпорындар қызметкерле-
рінің әлеуметтік-тұрмыстық 
жағдайын жақсарту үшін 
мойнына зор жауапкерші-
лік алғаны мәлім. Бұл мін-
деттемелерін іске асыру 
ар қылы олар қарамағында-
ғылардың  әл-ауқатының, 
жағ дайының жақсаруына 
ық пал етері  даусыз. Қыз-
меткерлер жағдайының 
жақ саруы – кәсіпорында жұ-
мыс күшінің тұрақтап, оның 
өндіріс қуатының артуына 
бірден-бір себеп. Елге ісмер-
лігімен аян  «Ютария ltd» 
өн дірістік-инновациялық 
ком паниясы» ЖШС асха-
налар желісін жөндеп,  іске 
қосуда да  тәжірибесі барын 
көрсетіп келеді.

Жан АМАНТАЙ,
«Ortalyq Qazaqstan»  

Асхана – барлық талаптарға 
сай.  «Ютария ltd» ӨИК» ЖШС-нің 
білікті мамандары  жөндеу жұмысын 
межеленген уақытта мәреге жеткізді. 
Ең бастысы, сапалы. Компания де-
монтаждау, монтаждау жұмыстарын 
атқарумен қатар, сумен жабдықтау, 
кәріз, жылу жүйесін ауыстырды. 
Желдету жүйелерін орнатты. Жоға-
ры технологиялық жабдықтарды іске 
қосты.

Асхананың ішкі қосалқы және не-
гізгі үй-жайларын безендіруде қабы-
рғаға, еденге озық қаптау материал-
дары қолданылды.  Ыстық цехқа, кір 
жуатын бөлмелерге,  қоймаларға және 
дәліздерге дыбыс реттегіш металл 
типтес төбелер орнатылды. Асханада 
жууға арналған аспалы төбелер, флу-
оресцентті Армстронг шамдары бар. 
Жөндеу жұмыстары өндірістік про-
цесс бойынша тиісті деңгейде, сани-
тарлық параметрлерге сай.  

Жезқазған қаласындағы «Юта-
рия ltd» ӨИК» ЖШС-нің  жеке 
жабдықталған базасы бар. Алюми-
ний және металл-пластикалық бұй-
ымдарды жасайтын,  электр және 
сантехникалық, желдету жөнінде ма-

мандар,  түрлі деңгейдегі құрылыс-
шылар жетерлік.

«Қазақмыстың» азық-түлік ны-
сандарын нормалар мен бірыңғай 
стандартқа сәйкестендіру жөніндегі 
инвестициялық бағдарламасы 2021-
2024 жылдарға жоспарланса, биыл 
компания біраз жөндеу жұмысын сәт-
ті өткерді. Атап айтсақ,  2022 жылы 
«Қазақмыс» корпорациясының 
бірқатар нысандарында ағымдағы 

жөндеу жұмыстарын атқарды. Оның 
ішінде, №1 Жезқазған кен-байыту 
комбинатының №1, 2, 3, қоғамдық 
тамақтандыру кәсіпорны, «Қара-
шошақ» Жезқазған кен-туннельдік 
тресі, №67 «Батыс» кеніші, №65 
Оңтүстік Жезқазған кеніші, Техно-
логия колледжі жанындағы асхана, 
Тау-кен жабдықтары зауыты.

Қазіргі таңда Жомарт кенішінде-
гі асханада, «Западный» кенішінің 
№73/75 шахтасында, Шығыс 
Жезқазған кенішіндегі №55 шахта-
да жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 
«Қазақмыс» корпорациясының жөн-
деу жұмыстарына жауапты «Ютария 
ltd» ӨИК» ЖШС  компаниясы тура-
лы пікірі түзу. Жұмыстарына айтар 
сын, тағар міні жоқ. Сонымен қатар, 

компанияның жаңа жылға да батыл 
жоспары бар екендігін атап өткен 
абзал. «Ютария ltd» алдағы жылы 
Қарағанды, Балқаш және Жезқазған-
дағы асханаларда жөндеу жұмыста-
рын жүргізуді көздеп отыр. Тек жыл 
басынан бергі жасалған жұмыстар-
дың өзі компанияның келешегі кемел 
екенін айқындап, өндірістегі өз ор-
нын табуда толық мүмкіндік.

№328

Халқымыздың тарихы бізге дінге 
деген көзқарастың әртүрлі кезеңдерін 
көрсетеді. Бекітілген мемлекеттік 
діннің болуынан зайырлы модельге 
дейінгі кезеңдерден өткеннен кей-
ін біз де атеизм кезеңінен өттік. Бай 
тәжірибеге сүйене отырып, біз тәуел-
сіз көпұлтты және көпконфессиялы 
мемлекет ретінде конституциялық 
тұрғыдан өзімізді зайырлы деп бекіт-
тік. Тәуелсіздіктің алғашқы жылда-
рынан бастап мемлекет, ҚХА және 
діни бірлестіктер бірдей таратқан 
халқымыздың рухани құндылықтары 
теократиялық немесе атеистік мем-
лекет моделін қолдай отырып, өткен 
ұрпақтардың күш-жігерін құнсы-
здандыруға және халқымызды руха-
ни салада таңдау құқығынан айыруға 
мүмкіндік бермейді. Сондықтан зай-
ырлылықтың негіздері: мемлекеттік 
діннің болмауы, діни сенім бостан-
дығы, діндердің теңдігі, сондай-ақ 
дін мен діни бірлестіктердің мемле-
кеттен бөлінуі.

Дінді мемлекеттен бөлу қағи-
даттарын қамтамасыз ете отырып, 
біз де конфессияаралық оң қа-
рым-қатынасты қамтамасыз етеміз. 
Бүгін ҚР-да 18 конфессия тіркелген. 
Қарағанды облысында ресми түрде 
15 конфессия жұмыс істейді, олар-
дың өкілдері 2021 жылы құрылған 
діни бірлестіктер клубының құра-
мына кіреді. Конфессиялардың 
әрқайсысы конфессиялық ілімдерге 

сәйкес нормалар мен ережелерді 
ұстанады, бірақ барлық айыр-
машылықтармен, мемлекет сияқты, 
жас ұрпақтың рухани-адамгершілік 
тәрбиесіне айтарлықтай үлес қо-
сады. Күш-жігерді, мемлекеттік 
органдарды, қоғамдық ұйымдар-
ды, сондай-ақ діни бірлестіктердің 
өкілдерін біріктіре отырып, облыс 
халқының барлық санаттары ара-
сында профилактикалық іс-шаралар 
өткізуді қамтамасыз етеді. Тек кон-
фессиялар арасындағы ғана емес, 
сонымен бірге діни бірлестіктермен 
мемлекет арасындағы диалогтың 
арқасында біз өз алдымызға ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, діни 
экстремизм мен терроризмнің ал-
дын алу, сондай-ақ халқымыздың 
рухани құндылықтарын насихаттау 
мақсаттарын қоямыз.

Осы жағдайларға сүйене отырып, 
біз бүкіл әлем үшін конфессия аралық 
келісімнің үлгісі екенімізді сенімді 
түрде айта аламыз. Қиын және қу-
анышты кезеңдерде дін көршісіне 
деген сүйіспеншілікті насихаттау 
арқылы бірлікке ықпал етті. Өзін 
зайырлы мемлекет ретінде көрсете 
отырып, Қазақстан таңдаған жол – 
діндерді өзара құрметтеу, конфессияа-
ралық келісім, азаматтардың теңдігі, 
діни сенім бостандығы және этноса-
ралық игі қарым-қатынас жолы.

Е.МАЙБОРОДА
№327

 

Теміртау қалалық сотында судья Л.Д.Токшылыкова Наумов Алек-
сандр Романовичтің өтініші бойынша, мекенжайы: ҚР, Қарағанды 
облысы, Теміртау қаласы, Металлургтер даңғылы, 15/1-60, Теміртау 
қаласының тумасы, 27.051987 ж.т. Наумов Павел Владимировичті ха-
барсыз кеткен деп тану туралы іс қозғады. П.В.Наумовтың қайда жүр-
гені туралы білетін жандардың осы хабарландыру жарияланған күн-
нен бастап, үш ай мерзім ішінде сотқа хабарласулары сұралады.

№907

(Соңы. Басы 1-бетте)
Ал, «Отбасылық құн-

дылықтар» кабинетінде ата-әже-
лер, әкелер, аналар мектебі және 
«Қаһарман» ұлдар клубы мен «Тұ-
мар» қыздар клубы бірлесіп жұ-
мыс атқаратын болады. 

«Жастар және модернизация» 
кабинетінде Қарағанды облысын-
да білім беруді дамытудың оқу-әді-
стемелік орталығы жанынан 
ашылған «Жастар зертханасы-
ның» филиалы жас мамандардың 
болашаққа бағдар жасайтын ор-
нына айналады деп жоспарланып 
отыр. Сондай-ақ, мұнда «Әлихан 
айнасы» жаңалықтар орталығы да 
бірге жұмыс істейді.

Қызыл кітапқа енгізілген жа-
нуарлар, Менделеев кестесінің 
Қазақстанда бар элементтері, 
өсімдіктер әлемі, жер-су атаула-
ры және әлем картасы өрнектел-
ген «Жасыл әлем» бұрышында 
оқушылар өздерінің жаратылы-
стану бағытындағы білімін жетіл-
діреді. Әлихан Бөкейханның орман 
шаруашылығы бойынша зерттеген 
жұмыстарымен танысады. 

Мерекелік кештің концерттік 
бағдарламасы да өз деңгейінде 
өтті. Мектептің экс-басшылары, 
ардагер ұстаздар мен түлектер, 
Қарағанды облысында білім беру-
ді дамытудың оқу-әдістемелік ор-
талығының директоры Бақыткүл 
Әбдікерова, AMANAT партиясы 
облыстық филиалының, Әлихан 
Бөкейхан ауданы бөлімшесінің 
өкілдері, Қарағанды қаласы мен 
Әлихан Бөкейхан ауданы әкімді-
гінің өкілдері, облыстық мәсли-
хаттың депутаты, мектеп түлегі 
Ғабдолла Дүйсенбаев, ата-аналар 
өз алғысын айтып, құттықтау ті-
легін жолдады, естелік сыйлықта-
рын табыстады. 

Сондай-ақ, мектептің ұлағатты 
ұстаздары түрлі марапаттарға ие 
болды. Атап айтсақ, үш мұғалім 
«Нәтиже» сүт фабрикасының 
директоры Ерлан Әшім,  алты 
мұғалім AMANAT партиясы об-
лыстық филиалының төрағасы 
Бекзат Алтынбеков тағайындаған 
ақшалай сыйлыққа ие болды. 
Кеншілер мәдениет сарайының 
басшысы Жарулла Пазылұлы да  

қолдау көрсетіп, демеушілік етті.  
Ал, мектептің бұрынғы басшысы 
Мартбек Күзембаев жылы лебізін 
білдіріп, мерейтойға Әлихан Бө-
кейханның портретін сыйлады.

Мектептің өнерпаз жастары 
мен өнер ұжымдары өнерін көр-
сетіп, білім ошағының жанашыры 
Аманжол Қуанбай «Коворкинг» 
орталығына «Қарқаралы қазылық» 
жыр жинағын табыс етті.

– Қазір бізде даярлық сыны-
бынан бастап, 11-сынып аралығын-
да 1087 оқушы білім алып жатыр. 
Оларға 90-ға жуық мұғалім білім 
мен тәрбие береді. Гуманитарлық 
және жаратылыстану бағытында 
жұмыс істейміз. Қалалық білім 
бөлімінің «Зияткерлік модерниза-
ция» деген жобасы бар. Оған қала-
дағы қазақ мектептері ғана кіреді. 
Ол жобаның басты мақсаты қазақ 
мектептері мен қазақ балаларының 
әлеуетін арттыру. Сол бойынша 
жүйелі жұмыс істеп келеміз. Осы 
мерейтойға орай сол жоба аясында 
үш кабинет, бір бұрыш аштық. Бұл 
бастамаларды ашуға мектеп түлек-
тері демеушілік жасады. Мектеп 
түлектеріне, мерейтойға демеуші 
болып, ұстаздарға өз марапатын 
тағайындаған белгілі меценаттар, 
білім жанашырлары Бекзат Ал-
тынбеков мырзаға,  Ерлан Әшім 
мырзаға, ұйымдастыруға атса-
лысқан барлық мектеп жанашыры-
на шексіз алғыс айтамын, – дейді 
Әлихан Бөкейхан мектебінің ди-
ректоры Айнұр Жаппарқұлова.

Облыстың білім басқармасы, 
қалалық білім бөлімі, Қарағанды 
облысында білім беруді дамыту-
дың оқу-әдістемелік орталығы, 
AMANAT партиясы, қала, аудан 
әкімшілігі, қалалық мәслихат, об-
лыстық мәслихат, қоғамдық кеңес 
және басқа да мектеп жанашыр-
лары мерейтойдың жинақы өтуіне 
қол ұшын созып, жанашырлық та-
нытқанын атап ату керек. 

Осылайша, бір кездері терезе-
ге шыны, оқушыға кітап таппай 
қиналып, бүгінде Арқадағы іргелі 
білім ордасына айналған Әлихан 
мектебі 30 жылдығын өз деңгей-
інде атап өтіп, төртінші онжыл-
дыққа жаңа бастамалармен қадам 
басты...

 

ТОО «Карагандинский производ-
ственный филиал акционерного общества 
«КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» в соответствии 
с требованиями статьи 96 Экологического 
кодекса РК, сообщает, что в 11 часов 00 мин. 
31 января 2023 года по адресу Карагандин-
ская область, Караганда Г.А., г.Караганда, 
ул. Ермекова 104/1, Карагандинский ПФ АО 
«КазТрансГаз Аймак»по проекту «Проект 
нормативов допустимых выбросов (НДВ) 
в атмосферу от источников выбросов газо-
распределительных сетей города Караганда 
от  АГРС – «Караганда» МГ «Сары-Арка», а 
также в 15 часов 00 мин. 31 января по адре-
су Карагандинская область, Темиртау Г.А., 
г.Темиртау, ул. Бульвар Независимости, 12, 
здание Акимата города Темиртау по проекту 
Проект нормативов допустимых выбросов 
(НДВ) в атмосферу от источников выбросов 
газораспределительных сетей города Темир-
тау от АГРС – «Темиртау» МГ «Сары-Арка» 
состоятся общественные слушания в форме 
открытого собрания.

С пакетом проектной документации 
можно ознакомиться на Едином экологиче-
ском портале (https://ecoportal.kz), а также 
сайте МИО https://www.gov.kz/memleket/
entities/karaganda-tabigat?lang=ru,

Все замечания и/или предложения при-

нимаются в срок не позднее 3 рабочих дней 
до даты проведения общественных слу-
шаний на Едином экологическом портале 
(https://ecoportal.kz).

В случае введения чрезвычайного поло-
жения и (или) ограничительных мероприя-
тий, в том числе карантина, чрезвычайных 
ситуаций социального, природного и тех-
ногенного характера, общественные слуша-
ния проводятся в онлайн-режиме. Активная 
ссылка будет предоставлена на Едином эко-
логическом портале (https://ecoportal.kz) и 
на сайте МИО https://www.gov.kz/memleket/
entities/karaganda-tabigat?lang=ru, 

Ссылка на онлайн подключения 
h t t p s : / / u s 0 4 w e b . z o o m . u s /

j / 3 2 0 8 4 4 9 6 1 9 ? p w d = j P d W J I D 8 K q R _
l1TMVqFqKyTqONXbvg

Идентификатор конференции: 320 844 
9619

Пароль: 8dxVkQ
Дополнительную информацию можно 

получить по адресу Карагандинская об-
ласть, Караганда Г.А., г.Караганда, ул. Ерме-
кова 104/1, а также Темиртау Г.А., г.Темир-
тау, ул. Бульвар Независимости, 12, здание 
Акимата города Темиртау и по телефону 
87053452360.

№908

ТОО «Тектурмас Ресорсис» в соответствии с требования-
ми статьи 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что в 14 ча-
сов 30 мин. 30 января 2023 года по адресу  Карагандинская об-
ласть, Краснополянский с.о., с.Красная поляна, ул.Байконыр, 
здание 24, по проекту «Оценка воздействия на окружающую 
среду» к плану разведки хромовых руд и попутных компонен-
тов на участке  Тектурмас в Карагандинской  области  состоит-
ся общественные слушания в форме открытого собрания.

 С пакетом проектной документации можно ознакомиться 
на Едином экологическом портале (https://ecoportal.kz), а так-
же сайте МИО https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-
tabigat?lang=ru,

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не 
позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слу-
шаний на Едином экологическом портале (https://ecoportal.kz).

В случае введения чрезвычайного положения и (или) 
ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрез-
вычайных ситуаций социального, природного и техногенного 
характера, общественные слушания проводятся в онлайн-ре-
жиме. Активная ссылка будет предоставлена на Едином эколо-
гическом портале (https://ecoportal.kz) и на сайте МИО https://
www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat?lang=ru, 

Ссылка на онлайн подключения 
https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_

l1TMVqFqKyTqONXbvg
Идентификатор конференции: 320 844 9619
Пароль: 8dxVkQ
Дополнительную информацию можно получить по адресу 

Карагандинская область, Краснополянский с.о., с.Красная по-
ляна, ул.Байконыр, здание 24.

№331

«ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік 
қоғамының Қарағанды өндірістік фили-
алы ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің 
96-бабының талаптарына сәйкес, 2022 
жылғы 31 қаңтар сағат 11:00-де Қараған-
ды облысы, Қарағанды қ. а., Қарағанды қ., 
Ермеков к-сі 104/1, «ҚазТрансГаз Аймақ» 
АҚ Қарағанды ҚФ мекенжайы бойынша 
«Қарағанды қаласының «Сары-Арқа» 
МГ АГРС – «Қарағанды» МГ газ тарату 
желілерінің шығарындылары көздерінен 
атмосфераға жол берілетін шығарынды-
лар нормативтерінің жобасы бойынша 
және 31 қаңтар сағат 15:00-де Қарағанды 
облысы, Теміртау қ. а., Теміртау қ., Тәуел-
сіздік бульвары к-сі, 12, Теміртау қаласы 
әкімдігінің ғимараты мекенжайы бойын-
ша «Теміртау қаласының «Сары-Арқа» 
МГ АГРС – «Теміртау» газ тарату 
желілерінің шығарындылары көздерінен 
атмосфераға жол берілетін шығарынды-
лар (ХДВ) нормативтерінің жобасы бой-
ынша  ашық жиналыс түрінде қоғамдық 
тыңдау өтетінін хабарлайды. 

Жобалық құжаттама пакетімен 
бірың ғай экологиялық порталда (https://
ecoportal.kz), сондай-ақ ЖАО сай-
тында танысуға болады https://www.
gov.kz/memleket/enti t ies/karaganda-
tabigat?lang=ru.

Барлық ескертулер және / немесе ұсы-
ныстар бірыңғай экологиялық порталда 
(https://ecoportal.kz) қоғамдық тыңдаулар 
өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен 
кешіктірілмейтін мерзімде қабылданады.

Төтенше жағдай және (немесе) шек-
теу іс-шаралары, оның ішінде карантин, 
әлеуметтік, табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлар енгізіл-
ген жағдайда қоғамдық тыңдаулар он-
лайн-режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме 
бірыңғай экологиялық порталда (https://
ecoportal.kz) және ЖАО сайтында ұсыны-
лады https://www.gov.kz/memleket/entities/
karaganda-tabigat?lang=ru. 

Онлайн қосылуларға сілтеме:
h t t p s : / / u s 0 4 w e b . z o o m . u s /

j /3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_
l1TMVqFqKyTqONXbvg

Конференция идентификаторы: 320 
844 9619

Пароль: 8dxvkq
Қосымша ақпаратты Қарағанды қ. а., 

Қа рағанды қ., Ермеков к-сі 104/1, 
«ҚазТрансГаз Аймақ»АҚ Қарағанды ҚФ 
жә  не Теміртау қ. а., Теміртау қ., Тәуел-
сіздік буль вары к-сі, 12, Теміртау қаласы 
әкімдігінің ғимараты мекенжайы бойын-
ша және 87053452360 телефоны арқылы 
алуға болады.

Хабарландыру

Объявление 

«Тектурмас Ресорсис» ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің 
96-бабының талаптарына сәйкес, 2023 жылғы 30 қаңтар-
да сағат 14:30-да Қарағанды облысы, Краснополянский а.о., 
Красная поляна а., Байқоңыр к-сі, 24-ғимарат мекенжайында 
Қарағанды облысы Тектұрмас учаскесінде хром кендері мен 
ілеспе компоненттерді барлау жоспарына «қоршаған ортаға 
әсерді бағалау» жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде 
қоғамдық тыңдау өтетінін хабарлайды. 

Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық 
порталда (https://ecoportal.kz), сондай-ақ ЖАО сайтында та-
нысуға болады https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-
tabigat?lang=ru.

Барлық ескертулер және / немесе ұсыныстар бірыңғай 
экологиялық порталда (https://ecoportal.kz) қоғамдық тыңдау-
лар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін 
мерзімде қабылданады.

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның 
ішінде карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипат-
тағы төтенше жағдайлар енгізілген жағдайда қоғамдық тыңда-
улар онлайн-режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме бірыңғай 
экологиялық порталда (https://ecoportal.kz) және ЖАО сайтын-
да ұсынылады https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-
tabigat?lang=ru. 

Онлайн қосылуларға сілтеме:
https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_

l1TMVqFqKyTqONXbvg
Конференция идентификаторы: 320 844 9619
Пароль: 8dxvkq
Қосымша ақпаратты Қарағанды облысы, Краснополянский 

а.о., Красная поляна а., Байқоңыр к-сі, 24 ғимараты мекенжайы 
бойынша алуға болады.

Хабарландыру

Объявление 



РУХАНИЯТ4

№144 тапсырыс. Индекс 65484
Офсеттік басылым. Көлемі 2 баспа табақ.

● Редакция 3 компьютерлік бет  тен асатын көлемдегі қолжаз баларды 
қа ра майды. 
● Жарияланған мақала ав  тор ларының пікірлері ре    дакция 
көзқарасын біл дір мейді. 
● Жарнамалар мен хабар лан дырулардың маз  мұнына жарнама 
беруші жауап береді.
● Газетте жарияланған материал дарды сілтемесіз көшіріп басуға 
болмайды. 
● Суреттер интернеттен,  редакция архивінен алынды. 
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Ел чемпионатының кезекті турында 
қарағандылық «Сарыарқа» өз алаңында 
Nomad Astana хоккей клубын қабылдап, 2:3 
есебімен жеңіліп қалды.
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Құрылтайшысы: облыс әкімдігі
МЕНШІК ИЕСІ: 

«Saryarqa aqparat»  жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Директор Қ.Ж. ӘБІЛДА

Директордың орынбасары – 
«Индустриальная Караганда» газетінің бас редакторы

О.В. МЯГКИХ
Директордың орынбасары
Г.Ш. ЖҰМАДІЛДИНОВА

Бас редактор
Е.К. МҰСАБЕК

Бас редактордың орынбасары
Н.С. ДҮТБАЙ

Интернет-редакция редакторы
І.Д. МҰҚАЙ

Жауапты хатшы
Қ.Б. ҒАЛЫМ

Ташкентте кадеттер, жастар және ересек-
тер арасында WKF каратэден құрлық бірін-
шілігінде қарағандылық Никита Тарнакин 
жүлдемен оралды. 

●КИКБОКС

 

Бангкок қаласында ересектер арасында 
кикбоксингтен Азия чемпионаты өтті. Қа-
рағанды облысының атынан барған жерлес
тер чемпионаттан жүлдемен оралды.  

●КӨРМЕ

●КАРАТЭ

Бұдан бөлек, Тәуелсіздік 
алаңында қала тұрғындары үшін 
жаңажылдық концерт ұйымда-
стырылды. Дәстүр бойынша, қала 
тұрғындарын шырша жағу кезінде 
Аяз Ата мен Ақшақар құттықта-
ды. Жиынға арнайы келген жұрт-
шылықтың алдында достық қоше-
метпен өткен жылдың символдық 
кілтін жаңа 2023 жылдың симво-
лы – қоянға салтанатты түрде ба-
рыс табыстады. Аяз Ата мен Ақ-
шақар көпшілікпен бірнеше ойын 
өткізіп, жеңімпаздарға түрлі сый-
лық таратты. Аязға қарамастан, 
қаланың кішкентай тұрғындары 
ойынға қуана-қуана қатысты.

Тәуелсіздік алаңындағы бас 
шыршаны жағу рәсімінен кейін 
Қарағанды орталық сая бағында 
желілік мұз айдынының ресми 

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

Кеншілер астанасы – Қарағандыдағы Тәуелсіздік алаңында орналасқан қаланың басты шырша-
сы жағылды. Қала тұрғындарының көңілін көтеріп, алаңға әр берген шараның соңы салтанатты 
отшашу рәсіміне ұласты. Атааналар мен балақайлар бас шыршаның маңында суретке түсіп, отша-
шу тамашалап мәресәре болды.

– Көрме үнемі қыста өтеді. Бұл жолы жанрлар 
мен орындау әдістерінің аясы кең, ал барлық жұ-
мыс жаңа. Жаңа есімдер де баршылық. Олардың 
арасында Суретшілер одағына әлі мүшелікке өтпе-
гендер, сондай-ақ жоғары оқу орындары мен кол-
ледждерде бейіндік мамандық бойынша оқитын 
жас шеберлер де бар. Десек те, авторлар талпынып, 
тәжірибе алмасып, шығармашылық жолын жалға-
стыруда, жеке көрмелерге дайындалуда және да-
мыған үстіне  дамуда, – деді музей басшысы Бибі-
гүл Құдабаева.

Қарағандылық өнертанушы Лариса Золотарева-
ның да көрме хақында өз айтары бар. 

Аталмыш чемпионат қорытындысы бойынша 
ел қоржынына 36 медаль түскен. Жалпы команда-
лық есеп бойынша ел құрамасы І орынға ие болды. 
Дүбірлі додадан жүлде салған спортшылардың қа-
тарында қарағандылықтар да бар. Руслан Степанов 
қарсыластарын жолда қалдырып, турнирдің алтын 
медалін жеңсе, Әкім Бекболат күміс жүлдегер атан-
ды. 

Дайындаған 
Ербол ЕРБОЛАТ,

«Ortalyq Qazaqstan»

●ХОККЕЙ

Қарағандылықтардың жеңіс жорығы осымен 
тәмам. Бұған дейін қарсыластарын ірі есеппен 
жеңіп жүрген жерлестер бұл жолы елордалықтар-
дан айласын асыра алмады. Күні бұрын болған 
кездесуде де қарағандылықтар қарсыластарына есе 
жіберген. 

Алғашқы таймның алғашқы минутында жер-
лестер есеп ашты. Гол авторы – Никита Клещенко. 
Араға жеті минут салып, жерлестер есепті еселеді. 
Бұл жолы Артем Расулов әріптесі Денис Чапоров-
тың берген пасын қақпаға бағыттап, шабуылды 
нәтижемен аяқтады. Осылайша алғашқы тайм 2:0 
есебімен қарағандылықтардың пайдасына шешілді. 

Бұл таймнан кейін қарағандылықтардың ойыны 
жүрмеді. Шабуыл әлсіреп, соққылары қақпаға да-
рымады. Осы бір сәтте астаналықтар өз пайдасына 
шешіп, 24-ші минутта есеп алшақтығын қысқарт-
ты. Гол авторы – Дмитрий Макеев. 44-ші минутта 
Максим Мухаметов есепті теңестірді. Үш тайм 
қорытындысы бойынша таразы басы тең болған-
дықтан, қос командаға қосымша минут берілді. 
Өкінішке қарай, жерлестер бұл уақытта қарсылас 
шабуылына төтеп бере алмады. Денис Недилько 
шешуші голды салып, командаластарын жеңіске 
жеткізді.

Жерлестер бұл кезеңде жеңілгенмен, турнир ке-
стесіндегі өз орнын сақтап қалды. Қазіргі уақытта 
олардың қоржынында 62 ұпай бар. Ал, сырт алаңда 
жеңіске жеткен елордалықтар 51 ұпаймен жерле-
стерді өкшелеп келеді. 

Аталмыш додаға 22 елден 500-ге жуық спорт-
шы қатысқан. Қазақстандық каратэшілер қарсы-
ластарын жолда қалдырып, турнир қорытындысы 
бойынша жалпы командалық есепте ІІ орынға ие 
болды. Облыс құрамасының намысын қорғаған 
Никита Тарнакин (бапкері В.Бокий) ересектер ара-
сында кумите командасында – ІІ орын, жастар ара-
сында жеке кумитеден – ІІІ орынға ие болды. 

●БӘРЕКЕЛДІ!

ашылуы және саябақ шыршасын 
жағу салтанаты өтті. 

Қарағандыда Мәскеудегі Горь-
кий саябағындағы мұз айдыны-
ның үлгісімен құрылған желілік 
мұз айдыны осымен екінші жыл 
жұмысын  бастады. Мұз айдыны-
ның басты ерекшелігі – мұздың 
өзі емес, кеңістіктің заманауи ди-
зайны, жайлы ағаш қоршаулар, 
әсем безендірілген жол бойы жаңа 
жылдық көңіл-күй қалыптастыра-
ды және келушілерге жаңажыл-
дық суретке түсу үшін таптырмас 
орын.

Былтыр орталық саябақтағы 
желілік мұз айдыны алғаш ашыл-
ғанда 30 мыңға жуық адам келіп, 
сырғанақ тепкен. Бұл конькиді 
жалға алғандар ғана. Келушілердің 
нақты санын есептеу мүмкін емес. 
Өйткені, әркім өз конькиімен ке-
луге де болады.

Биыл мұз айдынының аумағы 
былтырғыға қарағанда үлкен. 

Бәсеке Құрма ауылының тұсын-
дағы Сораң тауының шоқыларын-
да өтті. Сораң тауы Қарағанды-Ал-
маты тас жолынан үш шақырым 
солға қарай орналасқан. Теңіз дең-
гейінен 727 метр биіктікте. 

Бәсеке бірнеше бағытты қам-
тып, жиналғандар назарына  қы-
зықты шаралар ұсынылды.  Жа-
рыс бағдарламасы Сораң  тауына 
Бауыржан Момышұлының құр-
метіне арналған жаппай трекинг, 
ескерткіш тақтаймен Сораң та-
уына жүгіру, мықтылардың күш 
сынасуынан тұрды. Бұған қоса, 
түрлі  ойын-сауық, денешы-
нықтыру-сауықтыру бағдарлама-
сы  ұйымдастырылды. Ереже бой-
ынша бұл шараға 12 жастан асқан 
спортшылар мен қызығушылар 
қатыса алады. Кәмелетке толмаған 

 

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

Облыстық бейнелеу өнері мұражайында 
Қазақстан Суретшілер одағы мүшелерінің 
есеп беру көрмесі ашылды. Одақтың облыс
тық филиалы жарты ғасырдан астам уақыт 
аймақтың мәдени өміріне зор үлес қосып,  
өткен ғасырдың 80жылдарында Қараған-
дыда бейнелеу өнері мұражайын құруға ба-
стамашы болып, қылқалам шеберлерінің бір 
ортаға  шоғырлануына ықпал етіп келеді. 
Екі апта бойы қала тұрғындарының назары-
на ұсынылатын көрме «Өмір бояулары» деп 
аталады.

– Экспозиция жұмыстарының ішінде балалық 
шақ тақырыбы ерекше көзге түседі. Мұнда эмоци-
оналды да нәзік үш туындысын ұсынған Мадихан 
Қалмаханов көш бастап тұр. Менің де туындыла-
рым бар. А.Исмаилов атындағы Шахтинск мек-
тебінің суретші-педагогтері да қатысып жатыр. 
Кейбір авторларды Одаққа қабылдауды қарастыру-
ды ұсынамын, – деді өнертанушы. 

Татьяна Бакалкина, Елена Колягина, Альбина 
Қасымова, Анастасия Скорикина, Ульяна Орендов-
ская және Арай Қасым сынды қылқалам шеберлері 
мұражайға картиналарын көрмеге қою мүмкіндігі 
үшін алғыс айтты. Олар бұған дейін көрмеге қаты-
суды армандап жүргенін де жасырмады.  

Көрменің ашылуына Теміртау тарихи-өлкетану 
мұражайының қызметкерлері де қатысты.

– Шабыт көбіне ұлттық тақырыптардан туын-
дайды. Мен ұсынған жұмыстарымның бірі, жіп-
терді қолдана отырып, аралас медиа картонын-
да жасалған «Память» туындысы осы жіптерге 
оралған сияқты орман бұғысын бейнелейді. Мұн-
дай суретті жасау идеясы маған мұражайдың жас 
келушілерімен кездескеннен кейін келді, – деді су-
ретші, Теміртаудағы мұражай көрмелерінің дизай-
нері Хайниса Мұстафина.

Жұмыс күндері бейнелеу өнері мұражайы сағат 
10.00-ден 18.00-ге дейін, демалыс күндері сағат 
10.00-ден 17.00-ге дейін жұмыс істейді. Билет баға-
сы –  80-200 теңге аралығында.

●ТАУСЕРУЕН
Жан АМАНТАЙ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Ұзындығы – 930 метр, ал ауданы 
6200 шаршы метрді құрайды. Мұз 
айдыны кеңейгендіктен, тұрғын-
дарға ыңғайлы болу үшін саябақ 
қызметкерлері мұз айдынының 
үстінен өтетін көпір салды. Бұл 
көпір тұрғындарға Тәуелсіздік 
алаңынан жағалаудың ортасына 
өтуге мүмкіндік береді.

Орталық саябақтағы желілік 
мұз айдынының жұмыс кестесі 
келушілер санына байланысты 
күн сайын күндізгі сағат 12:00-
ден шамамен түнгі 22:00-ге дейін 
жоспарланған. Қарағандылықтар 
үшін конькиді жалға беретін 2 
пункт ұйымдастырылған. Коньки 
құны – 500 теңге.

Сонымен қатар, 1 қаңтар күні 
Қарағанды қаласының орталық 
саябағында, сондай-ақ, мәдени-
ет сарайларының алаңында ме-
рекелік концерттер өтетінін айта 
кеткен жөн. Онда жұрт мерекелік 
отшашуға куә болады. 

 
Skif – Qaraqandy  облыс

тық спорттық клу-
бы  қысқы тау спорты-
на қызығушылардың басын 
қос қан бәсеке өткізді. Ол 
– «QARLY TAUSERUEN» 
аталды.  Қысқы тау спорты-
ның бұқаралық сипат алуы-
на үлесі зор мұндай шаралар 
аталған клуб тарапынан 
үнемі ұйымдастырылып ке-
леді. Бұл жолы жарыс  – Ба-
уыржан Момышұлының ру
хына арналды.

балаларға ата-анасының рұқсаты 
керек. 

Дегенмен, қысқы тау спорты-
на қызығушылар қарасы аз емес. 
Олардың жас ерекшеліктері де әр 
алуан. Мысалы, кеше қатысқан 
спортшылардың ең үлкенінің 
жасы 70-те. Ол – Төлеутай Жа-
манбек есімді ақсақал. Ең кішісі 
– Алан Герасимов, 10 жаста. 

Сонымен, бәсекенің қорытын-
дысы бойынша 12-15 жас ара-
лығындағы жүлдегерлер ретінде 
Сарман Рамизан,  Станислав Ти-
щенко, Мирас Капай танылды. 

16-20 жастағы спортшылар-
дан қара үзген Нұрлан Арон, Олег 
Попов, Диас Ермек болды. 36-
49 жастағы қатысушылар орта-
сынан Ердос Төлеутай, Ербол Ис-
каков, Мейрам Искаков  оқ бойы 
оза шықты. 

«Күш атасын танымас» дейтін 
қазақ мақалының растығын дәлел-
деген – Денис Почепцов болды. 
Ол қойды  313 рет көтеріп, бәсеке-
лестерін шаңына ілестірген жоқ. 
Осылайша қыс қызығын және 
бұқаралық спорттың мәнін паш 
еткен тағы бір айтулы шара жалға-
сын тапты.
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