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ВАЛЮТАЛАРДЫҢ  РЕСМИ  БАҒАМДАРЫ: 

●EUR/KZT 501.56 ●USD/KZT 461.88 ●RUB/KZT 6.72 ●CNY/KZT 68.10 Қазақстан Ұлттық Банкінің 25 қаңтар, 
2023 жылғы дерегі бойынша 

Ел бойынша бірыңғай дистрибьютор 
«СК-Фармация» ЖШС ресми дерегінше, 
былтыр сатып алынған дәрі-дәрмек пен 
медициналық бұйымдардың тізбесі 796,5 
миллион АҚШ долларын құрапты. Басқар-
ма төрағасы Ерхат Есқалиевтің айтуынша, 
отандық өндірушілерге баса назар аудары-
лады. Одан кейін, сатып алынған дәрі-дәр-
мектердің үлесінде Еуропа елдері жетекші 
орынға ие – 24%. Оның  ішінде Аустрия, 
Германия, Польша мен Латвиядан көбірек 
сатып алынады. Жүргізілген талдау көр-
сеткендей, ең азы Беларуссиядан келеді 
екен. Тек бес бұйым.  

Денсаулық сақтау министрлігінің был-
тырғы жылғы деректеріне сәйкес, дәрілік 
заттар мен медициналық бұ йымдар шыға-
ратын отандық 96 кәсіпорын бар. Осы са-
лаға құйылған инвестиция көлемі алдыңы 
жылмен салыстырғанда 39% артып, 21,3 
млрд. теңгені құрады. Мұндай оң дина-
микаға әсер еткен факторлар  қатарында 
Жамбыл облысында биологиялық қа-
уіпсіздік проблемаларының ғылыми-зерт-
теу институты базасында иммунобиоло-
гиялық препараттардың шығарылуын, 
«Химфарм» АҚ зауытындағы модерниза-
цияны сонымен бірге, «Қарағанды фарма-
цевтикалық кешен» ЖШС жаңа цехтардың 
ашылуын айтуға болады. Жалпы, 2015 
жылдағы 168 млн. доллардан 2021 жылғы 
443 млн. долларға дейін елдегі фармацев-
тикалық өнім өндірісі 2,5 есе ұлғайған. 
Десе де импортқа тәуелділіктен арыла 
алмай келеміз. Бірыңғай дистрибьютор 
мамандары оның бірнеше себебін кел-
тіреді. Оның бастысы ғылымның, өндіріс 
пен білімнің әлсіз интеграциясы, отандық 
ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру 
мен практикаға бағдарлаудың төмен дәре-
жесі, мамандандырылған бейінді маман-
дардың тапшылығы. Мәселен, дәрі-дәрмек 
өндірушілері бір дәрісін нарыққа шығару 
жұмысын Ұлттық сараптама орталығына 
өтініш беруден бастайды. Ол жерде қа-
уіпсіздік, сапа мен тиімділік, «пайда-тәу-
екел» арақатынасын кешенді бағалау, 
дәрілік заттарға клиникалық зерттеулер 
жүргізу үшін материалдарды бағалау, рет-

● МӘСЕЛЕ

Тарихи дерек бойынша, Қазақ      с тандағы алғашқы фармацевтикалық за-
уыт Шымкентте 1885 жылы ашылыпты. Содан бері 138 жылдық тарихы бола 
тұра отандық фармацевтиканың тамырына қан жүріп, дами бастағаны кей-
інгі 20 жыл екен. Оның өзі шетелдік инвесторлардың келуімен байланысты. 
Ал, отандық өндірушілердің үлесі өткен ғасырдың 90 жылдарында 3% болса, 
кейінгі жылдары ғана 17%-ға жетіпті. Пандемияның «арқасында» отандық 
фармацевтикада өсім болғанымен, ол республиканы толық қамтамасыз етуге 
қауқарсыз екенін айтады мамандар. Әйтпесе, жылына шамамен 800 миллион 
АҚШ долларына дәрі-дәрмек пен медициналық бұйымдар сатып аламыз ба? 

Жансая ОМАРБЕК,
«Ortalyq Qazaqstan»

телетін сапаға сәйкестікке зертханалық 
сынақтар, фармакологиялық қадағалау 
деректері арқылы дәрі-дәрмектерге сарап-
тама жасалады. Бұл рәсімдер айтарлықтай 
уақыт алады. Технология мен дайын жо-
балардың жоқтығынан отандық өндіріс 
халықаралық ірі компанияларға тізгін 
беріп отыр. Мысалға Шымкенттегі «Хим-
фарм» АҚ акцияларының 51%-ын белгілі 
еуропалық «Польфарма» компаниясы са-
тып алды. Ол елдегі ең ірі отандық фар-
мацевтикалық компания саналады. Түрік 
инвесторының Алматы фармацевтикалық 
фабрикасына келуімен «Нобель АФФ» 
ЖШС атымен дәрі-дәрмек шыға бастады. 
Тағы бір түркиялық ірі фармацевтикалық 
компания елде «Абди Ибрахим Глобал 
Фарм» ЖШС-ін құрып, «СП Глобал Фарм» 
ЖШС-нің акцияларының 60%-ын сатып 
алды. Жобаның құны $60 млн. құрайды. 
Ал, аймақтағы Қарағанды фармацевтика-
лық кешеніне ресейлік «Фармстандарт» 

Аталған сайысқа дүниенің төрт 
бұрышынан небір «сен тұр, мен атайын» 
спортшылар жиналды. Олар Словакия, 
Үндістан, Өзбекстан, Корея, Жапония, 
Нидерланды, АҚШ, Франция, Тайланд-
тан барды. 

Осынау тартысты ойында біздің Вита-
лий Зацепин мен қызылордалық Ерасыл 
Ерділдә жұбы қарсыластарына мүкіндік 
бермеді. Ал, қорытынды кездесуде отан-
дастарымыз жапон спортшысы Сатору 
Накаджиманы 6:2 есебімен және филип-
пиндық Джоа Рей Поскуаны 7:5 есебімен 
жеңді. 

Айта кетсек, Виталий Зацепин 2006 
жылы туған. Жас теннисші бірнеше сай-
ыстарда жеңімпаз атанып, ел абыройын 
асқақтатып жүр.

● БӘРЕКЕЛДІ! 

 

Үндістанның Калькутта қала-
сында өткен жастар арасындағы 
«ITF Juniors J200» теннис турнирі 
өз мәресіне жетті. Дүбірлі додада бақ 
сынаған қарағандылық спортшы 
Виталий Зацепин бас жүлдені жеңіп 
алды.

Жан АМАНТАЙ,
«Ortalyq Qazaqstan»  

айда тұрғызылды. Инвестор өнімнің әлемдік 
брендтермен терезесі тең түсіп, сапа жағынан 
сүрінбейтініне кепілдік береді. 

KamaTyresKZ директоры Александр Смыш-
ляевтің  мәлімдеуінше,  өнімге сұраныс бар. 

Қарағанды сайын далада саяқ тұрған жоқ. Мұңы көп, бірақ мұраты түзу мо-
ноқалалары бар.  Қадірінше қолдап,  тынысына дем, тұрмысына рең берген. 
Саран – дәл осындай момын тірлік кешкен моноқала. Осынау шағын шаһар-
дың Saran индустриалды аймағындағы инфрақұрылым жүйесі 2023 жылы то-
лық жүзеге асуы тиіс. Бұл – Қарағанды жұртшылығымен кездесуде Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Үкімет пен жергілікті билікке берген нұсқауы. Осы-
лайша, Саранның инвестициялар пулын жасақтауға ықпал ететін инвесторлар-
ды иіріп әкелу –  міндет. Ертеректе РТИ аталған қаланың бұл бөлігінде жақын 
күнге дейін елі көшіп кеткен ескі жұрт жататын. Saran индустриалды аймағы 
ашылғаннан бері онда қаңбақ қаңғымайды. Араға жиырма жыл салып, жүдеген 
жұртқа енді құт қонады деген үміт оты жылтырай бастады. Бұл арада осы күні 
бірнеше зауыт жұмыс істеп тұр. Оның бірі – KamaTyresKZ шина зауыты.

Аталған зауыт өнеркәсіп өркендеуі үшін 
қандай маңызды болса, моноқалаларды да-
мытуда да сондай мәнге ие. Өйткені, өн-
дірістің толық желісі іске қосылғанда Саран 
қаласының мыңнан астам адамы жұмыспен 
қамтылады. Зауытқа 171 млрд. теңге  инве-
стиция құйылған.

Зауыт бұған дейін мәлімделгендей, жеңіл 
және жеңіл жүк көліктеріне арналған дөңге-
лек шығарады. Жобалық қуаты жылына 3,5 
млн. дана. Бұл арада бюджетке түсер кіріс те 
көлемді екенін айту абзал. Ол – 43 млрд.теңге 
жылына.  

Зауыт жұмысын үш кезеңде жүргізбек-
ші. Бірінші кезеңде – жеңіл және жеңіл жүк 
көліктеріне дөңгелек. Екінші кезеңде – транс-
портер, конвейер лентасы сияқты резина-тех-
никалық бұйымдар. Үшінші кезеңде  – ауыл 
шаруашылығы техникасының дөңгелектері. 
«Татнефть» ЖАҚ бас директоры Наиль Ма-
гановтың  айтуынша, әдетте мұндай зауыт-
тар 50-60 ай салынса,  Қарағанды зауыты 16 

уақытта әлі де білікті  мамандар қатары то-
лыға түспекші. 

 Зауыт есебінен біліктілігін көтерген ма-
мандар  KamaTyresKZ  кәсіпорнында әуелі те-
орияны меңгеріп, содан соң зауытта тәжіри-
бе жинақтады. Осылайша, шина шығарудың 
қыр-сырын  көзбен көріп, қолмен ұстады. Ал, 
жоба жетекшілері 500 маманды оқытып алу-
ды жоспарлағанын бұған дейін мәлімдеген 
еді. Яғни, әлі де білгір мамандар легі тола-
стамайды. Тағы бір баса айтарлығы – ол ма-
мандардың барлығы дерлік Саран қаласының 
тұрғындары. Жасыратыны жоқ, зауыт ынта 
білдіргенге ықылас танытып-ақ отыр. Тек 
жаңа мамандықты меңгеретін ниет қажет. 

Бұдан бөлек, Саран гуманитарлық-тех-
никалық колледжі де зауытқа маман даярлау-
ға әзір. Мәселен, «Резина-техникалық бұ-
йымдар» және «Шина өндірісі» мамандығын 
біраз  адамның меңгеруі де зауыт сұранысына 
жауап берері хақ. 

Құрылғанына 68 жыл толған Саран қала-
сының бүгінде 56 мың халқы бар. Бір кездері 
осынау РТИ, яғни резеңке-техника бұйымда-
ры зауыты атауы бар  шағын кентті 25 мың 
тұрғын мекен еткен екен. Онда бақандай үш 
ықшам ауданы бар-тын. 1974 жылы кент пай-
далануға беріліп,  20 жыл зауыт үздіксіз жұ-
мыс істеді. Зауыт өнімдері Венгрия, Гвинея, 
Лаос, Никарагуа, Эфиопия, Куба секілді ел-
дерге экспортталғанын айтады деректер. Сол 
күндер оралатын кез келетін секілді. Ал, жаңа 
ашылған шина зауыты да өзге өндірістермен 
бірлесе, Саранның сол дәуірде пыр-пырлап 
ұшқан бақ құсын қайта айналдырып қонды-
рады  деген үміт зор...
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Қазақстан Республикасы 
Парламент Мәжілісі мен 

барлық деңгейдегі 
мәслихаттар депутаттығына 

үміткерлердің сайлауалды 
үгіт-насихат кезеңіндегі 

материалдарын 
«Saryarqa Aqparat» ЖШС 

облыстық 
«Ortalyq Qazaqstan» 

газетінде жариялау бойынша 
ақпараттық прайс-парақ

«Қазақстан Республикасындағы 
Сайлау туралы» Конституциялық 
заңның 28-бабына сәйкес  «Saryarqa 
Aqparat» ЖШС облыстық «Ortalyq 
Qazaqstan» газетінің редакциясы сай-
лауға қатысатын саяси партиялар мен 
депутаттыққа үміткерлердің және олар-
дың өкілетті тұлғаларының барлығы 
сайлауалды үгіт-насихат кезеңінде 
өздерінің сайлауалды үгіт-насихат ма-
териалдарын (тұғырнама, бағдарлама, 
имидждік мақалалар, т.б.) жариялауға 
құқығы бар екенін хабарлайды.

«Ortalyq Qazaqstan» газетінде жа-
рияланым құны – 1 шаршы см үшін 
(ҚҚС қоса есептегенде) 300 теңге.

Сайлауға қатысатын саяси партиялар 
мен депутаттыққа үміткерлердің бұқа-
ралық ақпарат құралдарындағы сайлау-
алды үгіт-насихат жарияланымдарында 
қаржыландыру көзі туралы ақпарат бо-
луы керектігін естеріңізге саламыз.  

Қызғалдақ АСҚАРҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

компаниясы келді. Ол салған инвестиция 
көлемі –  15 млн. АҚШ доллары. Аталған 
фармацевтикалық кешеннен басқа облы-
ста  дәрілік заттар мен медициналық бұй-
ымдарды өндіруге лицензиясы бар жеті 
өндіруші кәсіпорын бар. 

Медициналық және фармацевтикалық 
бақылау комитетінің Қарағанды об лы сы 
бойынша департаменті ұсынған мә ліметке 
сәйкес, аймақта «Фармация-2010» ЖШС, 

«Қарағанды фармацев тикалық зауыты» 
ЖШС, «ДиАКиТ» ЖШС, «International 
Desinfection» ЖШС, «UniFarm21» ЖШС, 
«Гросфарм» ЖШС, «Қолғанат-Қараған-
ды» ЖШС сияқты кәсіпорындар бар. 
Және оның бірқата рында атап айтқан-
да, «ҚФК» ЖШС, «ДиАКиТ» ЖШС, 
«UniFarm21» ЖШС, «Фар мация-2010» 
ЖШС өндірген өнім был тыр айтарлықтай 
азайған. Бұл коронавирустың таралуының 
азаюымен байланысты. Иә, пандемия фар-
мацевтика са ласының қаншалықты маңы-
зды екенін, дәрі-дәрмексіз хәл мүшкіл 
екенін көзге шұ қып көрсетті. Сол себепті, 
отандық фар мацевтиканың, оны ішінде 
өңірдің әле уетін сұраған ресми хатымызға 
департаменттен «Халық үшін дәрілік зат-
тардың қамтамасыз етілуінің, физикалық 
және экономикалық қолжетімділігінің 
маңызды факторларының бірі – отандық 
дәрілік заттар өндірісінің болуы және 

дамуы. Алайда дәрілік заттар мен меди-
циналық бұйымдарды өндірушілер де 
жеке ұйымдар болып табылады. Осыған 
байланысты отандық дәрілік заттар өн-
дірісінің үлесінің ұлғаюы Департамент-
тің құзыретіне кірмейді. Департамент өз 
құзыреті шегінде әр тоқсан сайын облыс 
өндірушілері шығаратын өнімдерге мони-
торинг жүргізеді» деген жауап келді. 

Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету ұлт-

тық қауіпсіздік мәселелеріне теңеген 
Мемлекет басшысы бұл саланы дамытуға 
тапсырма беріп отыр. Ішкі нарықтағы 
отандық дәрілік зат өндірісінің үлесін 
50%-ға ұлғайту міндеті тұр. Бұл үдеден 
шығу үшін Үкімет  2020-2025 жылдарға 
арналған фармацевтикалық және меди-
циналық өнеркәсіпті дамыту жөніндегі 
кешенді жоспар қабылдады. Осы уақыт 
ішінде 180 млн. доллар тұратын 30 жаңа 
өндірісті іске қосу жоспары бар. Соның 
ішінде 297 дәрілік зат және 2348 медици-
налық бұйым түрлерін шығару ісі жолға 
қойылмақ. Нәтижесінде, фармацевтика-
лық сала өндірісінің көлемі 2,5 есе, яғни, 
92-ден 230 млрд. теңгеге дейін, ал экспорт 
3 есе, яки 58-ден 174 млн. долларға дейін 
өседі дейді. Өсімнің қағазда емес, нақты 
жүзеге асуы үшін бес жылдан да ұзақ 
уақыт керек сияқты. 

● РЕСМИ 

– Сериялы өнім алуға барлық үрдіс іске 
қосылғанда қол жеткізуге болады. Ал, бұл 
2023 жылдың үшінші тоқсаны. Сол кезең-
де зауыт 3500 млн. шина шығарады, – дейді 
директор. Зауыт басшысының айтуынша, әр 
дөңгелек үш кезеңді тексерістен өтеді. Бір-
де-бір дөңгелек сапа инспекциясынан өтпе-
йінше тұтынушыға жіберілмейді. 

– Бүгінгі таңда келісімшарттар жасалған. 
Өнімнің қаншасы ішкі нарыққа, қай бөлігі 
экспортқа шығатыны да есептеулі. Зауытқа 
Еуропа, Азия елдерінің озық құрал-жабдықта-
ры жеткізілген. Тоғыз шетелдік жеткізуші бар.  

Құрылғыларды   орнату кезең-кезеңмен  жүзе-
ге асып отыр, – дейді зауыт басшысы.

Қысқа мерзімде бой көтерген зауыт ма-
мандарын Нижнекамск қаласындағы кәсіпо-
рындарда арнайы оқытып алды. Алдағы 
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Желілердегі энергия шығын-
дарын азайту үшін электр және 
жылу жүйелерін жаңалау едәуір 
қаражат  құрайтыны аян. Бұл са-
ладағы олқылықтың орнын тол-
тыру үшін, Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсы-
рмасы бойынша қазіргі уақыт-
та «Инвестиция орнына Тариф» 
жаңа тұжырымдамасын әзірлеу-
ді көздейтін жаңа тарифтік сая-
сатқа көшу бойынша іс-шаралар 

● БРИФИНГ

Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Өткен жылы энергетика саласында бірнеше апат орын алғанын 
көпшілік біледі. Жақын болашақта оның алдын алған маңызды. Энер-
гетика министрлігінің сараптамасы көрсеткендей, жылу желілері жаб-
дықтарының тозуы көңілді күпті қылып тұр. Республика бойынша 
барлық ЖЭС-тің орташа тозу деңгейі 60%-дан асып кеткен... 

Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Қарағанды филиалы сыртқы 
экономикалық қызметпен айналысатын 
респонденттердің төлем балансы бой-
ынша статистикалық есептілікті ұсыну 
қажеттігін еске салады.

2022 жылғы 4 тоқсанның төлем 
балансы бойынша ведомстволық стати-
стикалық байқаулары төменде көрсетіл-
ген  мерзімде тапсырылады: №№ 2-ТБ, 
3-ТБ, 4-ТБ, 5-ТБ, 6-ТБ, 10-ТБ нысанда-
ры - бойынша 2023 жылғы қаңтардың 
30-ына дейін (қоса алғанда), ал № 1-ТБ 
нысаны - бойынша 2023 жылғы ақпан-
ның 10-ына дейін (қоса алғанда). 

Бекітілген нысандарды толтыру 
бойынша нұсқаулықтар Қазақстан Ре-
спубликасы Ұлттық Банкінің www.
nationalbank.kz ресми интернет-ресур-
сында Статистика → Төлем балансы 
бойынша статистикалық есеп нысанда-
рының тізімі бөлімінде орналасқан.

Бұдан басқа, ҚРҰБ Қарағанды фи-
лиалы төлем балансы бойынша стати-
стикалық есеп беру нысандарын элек-
трондық түрде «ҚРҰБ веб-порталы» 
ААШЖ (әрі қарай – Портал) арқылы 
ұсыну мүмкіндігі туралы хабарлайды.

Есепті Портал арқылы ұсыну оны 
қағаз түрінде ұсыну қажеттілігін алма-
стырады. Порталда жұмыс істеу бой-
ынша ұсынымдар, ҚРҰБ интернет-ре-
сурсының есептерді Портал арқылы 
электрондық түрде ұсыну бойынша жа-
дынамада баяндалған және мына бөлім-
дерде орналасқан Қазақстан Респу-
бликасы Ұлттық Банкінің Порталында 
«Төлем балансы бойынша есептілік» 
мәселесі шеңберінде есептілікті ұсыну 
мақсатында пайдаланушылардың тірке-
луі туралы Жадынама:

Статистика → Статистикалық және 
әкімшілік есеп беру нысандары → 
Төлем балансы бойынша статистика-
лық есеп нысандарының тізімі;

Валюталық реттеу→ Валюталық 
операцияларға мониторинг.

Порталмен жұмыс жасау үшін 
https://nbportal.nationalbank.kz сілтемесі 
арқылы өтіп, бағдарламалық жасақта-
маны жаңарту және Порталдың басты 
бетінде орналасқан Порталмен жұмыс 
жасау Нұсқаулығымен (әрі қарай  – 
Нұсқаулық) танысу қажет.

Порталда есептілікті Қазақстан 
Республикасы Ұлттық куәландырушы 
орталығының электрондық-цифрлық 
қолтаңбасы арқылы ұсынуға болады.

Төлем балансы бойынша есептілік-
ті ұсынуды бастамас бұрын, порталдың 
басты бетінде «Пайдаланушыларға 
арналған ақпарат» бөлімінде («Төлем 
балансы бойынша есептілік» есеп беру 
түрі) орналастырылған төлем балансы 
бойынша есептілік субъектілерінің пай-
даланушы нұсқаулығымен танысып, 
есептілікті портал арқылы ұсынуға 
кіріскен жөн.

Портал арқылы ұсынуға арналған 
Excel форматындағы төлем балан-
сы бойынша статистикалық есептілік 
нысандарының шаблондары www.
nationalbank.kz Статистика → Статисти-
калық және әкімшілік есептілік нысан-
дары → Төлем балансы бойынша ста-
тистикалық есептілік нысандарының 
тізбесі бөлімінде, сондай-ақ порталдың 
басты бетінде «пайдаланушыларға ар-
налған ақпарат» бөлімінде Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің ин-
тернет-ресурсында орналастырылған 
(«Веб-порталдың функционалы» → 
«төлем балансы бойынша есептілік» 
есептілік түрі  → «Қосымша ақпарат» 
бағаны).

Сұрақтар туындаған жағдайда 
төмендегі телефондар бойынша  хабар-
ласуға болады:  8/7212/ 55-93-37 (ішкі. 
3054, 3070, 3061, 3071, 3015), 55-93-20, 
41-91-44.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Қарағанды филиалы хабарлайды

Қарағанды облысында сыртқы экономикалық қызметті 
жүзеге асыратын заңды тұлғалардың назарына!

таландыру жолымен коммунал-
дық инфрақұрылымды жаңарту 
көзделеді. Құжат 2029 жылға 
қарай тозуды 15%-ға төмен-
детуді діттеп тұр. Облыста 7 
жылу көзі бар, оның тек біреуі 
ғана – мемлекеттік. Сондықтан, 
тарифтік реттеу жолындағы 
игі көрсеткіштерге қол жеткізу 
монополистердің  міндеттеме-
лерін айқындауға негізделмек. 
Бұл дегеніміз жылумен үздіксіз 
қамтамасыз етудің алғышарты. 
Көрсетілер қызметтің сапасы. 
Тозу мен шығынның төмендігі.

– Ендігі бір мәселе – иесіз 
желілер. Енді әкімдікке қара-
усыз желі атаулысын сақтап 
қалу үшін монополист балан-
сына беруге немесе басқармаға 
сеніп тапсыруға рұқсат беріл-
мек. «Инвестиция орнына та-
рифы» тұжырымдамасының өзі 
және заңнамадағы өзгерістер 
тек жылу энергетикасына ғана 
емес, сонымен қатар электр 
энергетикасына, сумен жаб-
дықтауға, кәрізге де тікелей қа-
тысты болады, – деп хабарлады 
табиғи монополияларды реттеу 
комитетінің Қарағанды облысы 
бойынша департамент басшысы 
Арман Өтегенов БАҚ өкілдері-
не.

P.S.: «Тарифтің тарихын-
дағы үздіксіз өсу халықтың 
шымбайына батады» деген 
журналистер назына Арман 
Тұрсынұлы «жыл сайынғы 
өсу болғанмен, шарықтау бол-
майды» деген сөзімен жұбат-
ты. Шамамен жыл сайын 7-10 
пайыз көлемін монополист 
еншілеп отыратындай...   

қолға алынды. «Коммуналдық 
желілердің жай-күйі – бұл жылдар 
бойы қордаланған кері тарифтік 
саясаттың салдарын көрген жүй-
елік проблема. Жалпы, тарифтерді 
ауыздықтау қажеттілігі мен ин-

● МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ  

Магнитті-резонанстық және 
компьютерлік томография – диа-
гностиканың ақпараттық және дәл-
дігі жоғары әдістері. Олар пациент 
ағзасындағы процестерді «көруге» 
мүмкіндік береді.  2022 жылы облыс 
дәрігерлері тексерудің бұл түрлерін 
123,5 мыңнан астам рет тағайын-
дады.   Былтыр облыс тұрғындары 
70,6 мыңнан астам КТ тексеруінен 
өткен. Оның ішінде, 3,5 мың паци-
ент миын тексертті. Медициналық 
сақтандыру қоры КТ үшін бір жылға 
897 млн. теңге бөлді. Сонымен 
қатар, 53 мыңға жуық МРТ тексе-
рулері жасалды. Оның 20 мыңы 
омыртқаның МРТ-сы. Осы қызмет-
тер үшін медициналық сақтандыру 
қоры 918,5 млн. теңге төледі. 

– Медициналық сақтандыру 
жүйесі үш жыл ішінде диагности-
калық көмекті, соның ішінде қым-

Медициналық сақтандыру қоры КТ мен МРТ үшін өт-
кен жылы 1,8 млрд. теңге төлепті. Былтыр жалпы саны 70 
мыңнан астам КТ және 53 мыңға жуық МРТ тексерулері 
жасалыпты. 

Жансая ОМАРБЕК,
«Ortalyq Qazaqstan»

фрақұрылымға инвестициялау 
маңызы арасындағы тепе-теңдікті 
табу керек. Бұл – негізгі қағида», – 
деді Президент. 

Тұжырымдама шеңберінде са-
лаға жаңа инвестицияларды ын-

Сонымен, МӘМС есебінен тегін 
қызметті Қарағанды қаласындағы 
«Стома на Востоке», «Стоматолог 
Элит», «Ердос», «Стоматологи-
ялық бірлестік», «Стома плюс»,  
Теміртау қаласындағы  AriDent 
және Приозерск қаласындағы 
«Асқанбаев мақсат» ЖК тіс клини-
каларынан алуға болады.

«Сонымен қатар, тиісті жаб-
дықтары мен мамандары бар ем-
ханаларда МӘМС аясында стома-
тологиялық көмек алуға болады», 
– деп толықтырды қор қосынында.

Бүгінде стоматологиялық көмек 
кімге қолжетімді?

МӘМС жүйесіндегі немесе 

ТМККК шеңберіндегі стоматоло-
гиялық қызметтер барлығына емес, 
халықтың жекелеген әлеуметтік 
осал санаттарына ғана қолжетімді. 
Мысалы, жоспарлы стоматологи-
ялық көмекті тек балалар мен жүкті 
әйелдер ала алады. Шұғыл ауырсы-
ну байқалған кезде азаматтардың 
10 санаты, оның ішінде балалар 
мен жүкті әйелдер, зейнеткерлер, 
мүгедектігі бар адамдар және 
оларға күтім жасайтын жұмыс істе-
мейтін адамдар, мүгедектігі бар 
яки бірінші топтағы мүгедектігі 
бар балалар, әлеуметтік маңызы 
бар және жұқпалы аурулары бар 
пациенттер, көпбалалы аналар, ата-

● ДЕНСАУЛЫҚ

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры биылғы жылы 
стоматологиялық клиникалармен тікелей жұмыс істей баста-
ды. Қарағанды облысында қандай жеке мекемелермен шарт 
жасалғаны жайлы қор филиалы мәлім етті.

Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

улы әлеуметтік көмек, әлеуметтік 
көмек алушылар және басқалар 
болуы мүмкін.

«Емханадан жолдама талап 
етілмейді. Ең бастысы, пациент 

аймағының туа біткен патология-
сы бар балаларға амбулаториялық 
деңгейде ортодонтиялық пластина 
орнатылады. Егер пациенттерде 
стационарлық жағдайда стомато-
логиялық көмек алу үшін көрсет-
кіштер болса, онда ол ауруларды 
диагностикалау және емдеу хат-
тамаларына және Қазақстан Ре-
спубликасында стоматологиялық 
көмек көрсетуді ұйымдастыру 
стандартына сәйкес көрсетілетін 
болады (Ескертпе: ҚР ДСМ 2016 
жылғы 12 желтоқсандағы № 1053 
бұйрығы).

Стоматологиялық клиниканы 
өзіңіз таңдай аласыз ба? Иә, бірақ 
алдымен ол клиника әлеуметтік ме-
дициналық сақтандыру қорының 
жеткізушісі екенін анықтаған жөн. 
Қызмет көрсетушілер тізімін ресми 
сайттан көруге немесе клиниканың 
өзінен сұрауға болады.

Қызмет көрсетуден бас тартқан 
немесе басқа да проблемалар туын-
даған жағдайда клиниканың паци-
енттерді қолдау қызметіне немесе 
qoldau 24/7 мобильдік қосымшасы 
арқылы немесе 1406 қысқа нөмірі 
бойынша медициналық сақтанды-
ру қорына жүгінуі қажет.

МӘМС немесе ТМККК бойынша 
стоматологиялық көмек алушы-
лардың санаттарының біріне кіруі 
және медициналық көрсеткіштері 
болуы тиіс», – деп атап өтті қорда.

МӘМС есебінен қандай сто-
матологиялық қызметтерді алуға 
болады? Тізім үлкен. Стоматологи-
ялық клиникалар амбулаториялық 
деңгейде консультациялық-диа-
гностикалық қызметтер ұсынады. 
Мұнда сіз тісіңізге пломба салды-
рып, ауруы асқынған тісті жұлды-
рып, анестезия ала аласыз.

Сондай-ақ, МӘМС-те жақ-бет 

● COVID-19   

Денсаулық сақтау министрлі-
гінің мәліметінше, өткен тәулікте 
елімізде 1750 адам коронавирус 
инфекциясынан емделуде, олар-
дың ішінде 117 пациент стацио-
нарда, 1633 науқас амбулатори-
ялық деңгейде ем қабылдауда.

Індетке шалдыққандар арасын-
да алты адамның жағдайы ауыр, 
бес пациенттің жағдайы өте ауыр, 
екі науқас өкпені жасанды желде-
ту аппаратына қосылған.

Аймақта жыл басынан бастап 
25 қаңтарға дейін коронавирус ин-
фекциясының 205 жағдайы тіркел-
ді, оның ішінде 192 жағдай (93,7%) 
симптомдармен, 13 жағдай (6,3%) 
симптомсыз. Сонымен қатар, пан-
демия басталғаннан бері (2020 

жылдың наурызынан бастап) 2023 
жылдың 25 қаңтарындағы жағдай 
бойынша барлығы 162 099 науқас 
тіркелді. Соңғы тәулікте бір науқас 
тіркелді. Облыс «жасыл» аймақта. 
Соңғы аптада сырқаттану деңгейі  
алдыңғы аптамен салыстырғанда 
1,7 есе өсті. Одан бұрын 44 жағдай 
болса, соңғы аптада 78 жағдай.

Қытайдағы жағдай әлем ел-
дерінде алаңдаушылық тудыруда. 
Жергілікті халықты вирустан ем-
деуде паксловид, молнупиравир 
және бұрын АИТВ-ны емдеу үшін 
қолданылған жергілікті микромо-
лекулалық препарат қолданылуда. 
Қытайлықтар вакцианың өлімнен 
сақтайтындығын алға тартып 
отыр.

бат тұратын КТ және МРТ сияқты ди-
агностиканы қаржыландыру көлемін 
ұлғайтуға мүмкіндік берді. Қарағанды 
облысында бірнеше медициналық 

Компьютерлік томография тін-
дердің құрылымдық өзгерістерін 
анықтауға көмектеседі және сүйектің 
немесе омыртқаның зақымдануы, ге-
матомалар мен ішкі қан кетулер, он-
кологиялық аурулар, өсінділер және 
басқа аурулар үшін тағайындалады. 
Ал, МРТ тамырларды, жұмсақ тін-
дерді, ішкі мүшелерді, миды, жүйке 
жүйесін және лимфа түйіндерін тек-

Сағыныш ӘБІЛ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Жер-жаһанды құрсаулап алған індет Қытайда өршіп тұр. 
Ауырғандар мен қайтыс болғандар саны басым. Ал елімізде 
эпидахуал тұрақты. Ауырғандар болғанымен, өлім-жітім тір-
келген жоқ. 

серу үшін қолданылады. Ми ісіктерін, 
аневризмаларды, тромбоздарды және 
басқа патологияларды диагностикалау 
үшін тағайындалады. 

ұйым жеке инвестиция тарта отырып, 
КТ және МРТ кабинеттерін ашты. 
Бұл аталған қызмет түрлерінің қол-
жетімділігін арттырып, бәсекелес орта 
қалыптастырады. Өз кезегінде бұл диа-

гностикалау сапасын арттыруға ықпал 
етеді, – дейді медициналық сақтанды-
ру қорының Қарағанды филиалының 
директоры Фазыл Копобаев.
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№ 1 қалалық округтік
 комиссияның құрамы 

Орталығы: «№2 Лицей» КММ, 
Абай көшесі, 60, №16 кабинет,  
тел.: 8(7212) 255835

Төраға –Дюсембина Жибек 
Кенжетаевна

Төрағасының орынбасары – 
Даутбаева Алмагуль Рамазановна

Хатшы – Андреева Марина Ва-
сильевна

Комиссия мүшелері – Сотчен-
ко Раиса Калиновна, Главацкий 
Сергей Владимирович

№ 2 қалалық округтік
 комиссияның құрамы 

Орталығы: «Абылқас Сағынов 
атын дағы Қарағанды техникалық 
университеті» Коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы, Нұрсұл-
тан Назарбаев даңғылы, 56, 410 
кабинет, тел. 8(7212) 565932 (қо-
сымша 2027)

Төраға – Киманова Раушан Ма-
житовна

Төрағасының орынбасары – 
Царук Ольга Ивановна

Хатшы – Журунова Майраш 
Ахмедиевна

Комиссия мүшелері – Абдрах-
манов Мирхат Сюиндыкович, 
Иманбаев Косман Ергабалиевич

№ 3 қалалық округтік 
комиссияның құрамы 

Орталығы: «Шәкәрім атын-
дағы Гимназия» КММ, Әлиха-
нов көшесі, 24 үй, № 2 кабинет, 
тел.:8(7212)211115

Төраға – Кажена Рысалды Ку-
атовна

Төрағасының орынбасары – 
Ныған Аида Қанатқызы

Хатшы – Бахытжақызы Әйгерім
Комиссия мүшелері – Кади-

рова Нур  гуль Калкеновна, Мир 
Асқар Дидарұлы

№ 4 қалалық округтік
 комиссияның құрамы 

Орталығы: «Орталық – Қа-
зақстан Академиясы» жеке меншік 
мекемесі, Пичугин көшесі, 259 үй, 
№ 119 кабинет, тел. 8(7212)47-98-
83

Төраға – Тулеубекова Мерей 
Магауияевна

Төрағасының орынбасары – 
Хамитова Дания Амантаевна

Хатшы – Шерп Юлия Михай-
ловна

Комиссия мүшелері – Мұрат 
Аида Амангельдиевна, Кабулов 
Нурлан Еркенович 

№ 5 қалалық округтік 
комиссияның құрамы   

Орталығы: «Қазтұтынуодағы 
Қарағанды университеті» жеке 
мекемесі, Академическая кө-
шесі, 9 үй, № 255 кабинет, тел.: 
8(7212)441652

Төраға – Орынбеков Алмас 
Сабит улы 

Төрағасының орынбасары – 
Абиев Ержан Сапаргалиевич

Хатшы – Ныгиметжанова Сау-
ле Кабжановна

Комиссия мүшелері – Дю-
сенбаев Нурлыбай Абдигалиулы, 
Нурмагамбетов Диас Даулетович

№ 6 қалалық округтік 
комиссияның құрамы   

Орталығы: «№6 Жалпы білім 
беретін мектеп» КММ, Крылов 
көшесі, 8 үй, 1 қабат, психология 
кабинеті, тел. 8(7212) 415840

Төраға – Жумагулова Кулпаш 
Алияскаровна

Төрағасының орынбасары – 
Дакенова Жанна Тишбаевна

Хатшы – Ибраева Махаббат 
Бейбутовна

Комиссия мүшелері – Койши-
гарина Марал Бакибаевна, Зкрин 
Нұрасыл Әміржанұлы

№ 7 қалалық округтік
 комиссияның құрамы   

Орталығы: «Қарағанды та-
мақтандыру және сервис кол-
леджі» КММ, Баженов көшесі, 
164 үй, 111 кабинет, тел. 8(7212) 
443018

Төраға – Абенова Куралай Му-
хаметгалымовна

Төрағасының орынбасары -– 
Сабырова Мара Орынбаевна

Хатшы – Щербачук Галина 
Яколевна

Комиссия мүшелері – Мур-
тазина Минзифа Бахитжановна, 

Әбітай Азамат Арманұлы
№ 8 қалалық округтік 
комиссияның құрамы 

«№87 Негізгі орта мектебі» 
КММ, Керамическая көшесі, 76 
үй, № 5 кабинет, тел. 8(7212) 38-
16-33

Төраға – Атамбаева Айгуль  
Канатхановна

Төрағасының орынбасары – 
Адилова Майя Бегиналиевна

Хатшы – Лоренц Галия Хаби-
ровна

Комиссия мүшелері – Жанга-
булов Мурат Маратович, Бисмиль-
дин Хабибулла Букеевич

№ 9 қалалық округтік 
комиссияның құрамы  

«№59 Жалпы білім беретін 
мектеп» КММ, Камали Дүйсембе-
ков көшесі, 46 үй, 105 кабинет, тел. 
8(7212) 380916

Төраға – Абдикасова Гульден 
Алтынбаевна

Төрағасының орынбасары – 
Сатжанова Асел Аскаровна 

Хатшы – Исабекова Рымкуль 
Талгатовна

Комиссия мүшелері – Шойын-
бекова Альвира Каирбековна, Сма-
гулов Ангар Маргузинович

№ 10 қалалық округтік
 комиссияның құрамы  

Орталығы: «Әл-Фараби атын-
дағы мектеп-гимназиясы» КММ, 
Кеншілер даңғылы, 66 үй, 1 қабат, 
психолог кабинеті, тел. 8(7212) 
255114

Төраға – Байтасова Гульнара 
Аб драх манова    

Төрағасының орынбасары – 
Ибраева Нурзада Нурханкызы

Хатшы – Садуова Ақтілек Ма-
майқызы

Комиссия мүшелері – Матаев  
Ансар Сакенович, Григорян Мак-
сим Нелсонович

№ 11 қалалық округтік 
комиссияның құрамы 

Орталығы: «М.Жұмабаев 
атындағы №39 гимназия» КММ, 
Степной-4 ықшам ауданы, 33/2 үй, 
101 кабинет, тел. 8(7212) 326843

Төраға – Омаров Сәтжан Кәрі-
байұлы

Төрағасының орынбасары – 
Халыкова Мадина Акылбековна

Хатшы – Кордабаева Айнур 
Атаковна

Комиссия мүшелері – Манас 
Рыскуль Тунгышбекқызы, Сагиба-
ева Манар Абдумухашевна

№ 12 қалалық округтік 
комиссияның құрамы 

Орталығы: «Ыбырай Алтын-
сарин атындағы мектеп-лицейі» 
КММ, Гүлдер-1 ықшам ауданы, 
1/2 үй, № 107 кабинет, тел. 8(7212) 
332757

Төраға – Ахметова Галия Жа-
натовна

Төрағасының орынбасары – 
Кенешова Гульмира Танирберге-
новна 

Хатшы – Ильясова Тогжан 
Мурат қызы

Комиссия мүшелері – Жарасо-
ва Ари на Амантаевна, Жунусова 
Айгерим Саматовна

№ 13 қалалық округтік 
комиссияның құрамы 

Орталығы: «№81 Жалпы білім 
беретін мектеп» КММ, Гапеев кө-
шесі, 1б үй, № 102 кабинет, тел. 
8(7212) 345920

Төраға – Бегенов Салауат Кай-
ыржанович 

Төрағасының орынбасары – 
Альмагамбетова Инкар Акановна

Хатшы – Калугина Мария Ни-
колаевна

Комиссия мүшелері – Абдуга-
ли Ри за Молдағалиқызы, Кипшак-
баева Риза Сатыбалдиновна

№ 14 қалалық округтік 
комиссияның құрамы 

Орталығы: «№16 Жалпы білім 
беретін мектеп» КММ, Язев кө-
шесі, 13а үй, № 39 кабинет, тел. 
8(7212) 353390

Төраға – Мусабекова Раукен 
Елеукеновна

Төрағасының орынбасары – 
Казалиев Жомарт Алимханович  

Хатшы – Хурман Бахытгүл 
Комиссия мүшелері – Садуака-

сов Ерлан Бейсенович, Шеркенова 
Жулдыз Марланкызы

Мекенжайы: Қарағанды қ., 
Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 39 
үй № 22 кабинеті, телефон: 421224

Төраға – Малдыбаев Дархан 
Дюсебаевич

Төраға орынбасары – Жашке-
нова Гульнар Сагадиевна 

Хатшы – Амирова Марал Жак-
сылыковна 

Мүшелері: Аязбаева Гульнара 
Советовна, Нуржанов Жанат Ма-
жидович, Олжабаев Арман Максу-
тович, Садирбаева Ляйля Марле-
новна.

Қарағанды қалалық сайлау комиссиясының 
ҚҰРАМЫ 

Қарағанды қалалық мәслихат депутаттарын сайлау жөніндегі 
округтік сайлау комиссияларының

ҚҰРАМЫ

№ 15 қалалық округтік
 комиссияның құрамы  

Орталығы: «Сләмия Саттаров 
атын дағы мектеп-лицейі» КММ, 
Сатыбалдин көшесі, 15 үй, 1 қабат, 
кітапхана, тел.: 8(7212) 357775

Төраға – Серікова Әйгерім Ай-
дынғалыйқызы 

Төрағасының орынбасары – 
Абильдина Мархабат Куатовна, 

Хатшы – Исабекова Куралай 
Бахитовна

Комиссия мүшелері – Оразаева 
Куланда Алдабергеновна, Ахмет-
беков Дарий Айткенович

№ 16 қалалық округтік 
комиссияның құрамы 

Орталығы: «№15 Жалпы білім 
беретін мектеп» КММ, Сатыбал-
дин көшесі, 19 үй, № 119 кабинет, 
тел.: 8(7212) 358860

Төраға – Әбдіғұл Сандуғаш 
Нұрланқызы

Төрағасының орынбасары – 
Ильяшова Сымбат Бериковна  

Хатшы – Ибраева Маржан Му-
хаметбеккызы

Комиссия мүшелері – Баттал 
Ботакөз Ермағанбетқызы, Искако-
ва Рахима Сайхановна

№ 17 қалалық округтік
 комиссияның құрамы 

Орталығы: “№ 46 Жалпы білім 
беретін мектеп” Дружба көшесі, 
119 үй, 122 кабинет, тел.: 8(7212) 
47 47 01

Төраға – Мергенбаева Галия 
Жамкеновна

Төрағасының орынбасары – 
Омаржанова Раушан Амантаевна

Хатшы – Асатова Салем Мере-
кеевна

Комиссия мүшелері – Ненахо-
ва Татьяна Анатольевна, Кәтенова 
Ақбота Сағынтайқызы

№ 18 қалалық округтік 
комиссияның құрамы 

Орталығы: «Қарағанды агро-
техникалық колледжі» КММ, Ар-
ман көшесі, 3 үй, 101 кабинет, тел.: 
8(7212) 53 23 94

Төраға – Жумадильдин Али-
шер Мейржанович

Төрағасының орынбасары – 
Санаков Елжас Бауыржанович

Хатшы – Колесникова Людми-
ла Болеславовна

Комиссия мүшелері – Шокаба-
ева Назгуль Сайлауовна, Есембе-
кова Жумабала Каукербековна

№ 19 қалалық округтік 
комиссияның құрамы 

Орталығы: «№ 51 Мектептің 
қосымша білім беру орталығы» 
Заслонова көшесі, 35а үй, 3 каби-
нет, тел.: 8(7212) 53 52 20

Төраға – Галунов Валерий 
Парфёнович

Төрағасының орынбасары – 
Абуева Самал Даулетовна

Хатшы – Рсалдинова Гульзана 
Жанатовна       

Комиссия мүшелері – Беисова 
Гульден Сакеновна, Рамазанова 
Сандугаш Хамитовна

№ 20 қалалық округтік 
комиссияның құрамы 

Орталығы: “№60 Жалпы білім 
беретін мектеп”, Павленко көшесі, 
9а үй, 5 кабинет, тел.: 8(7212) 32 
49 63

Төраға – Камалиев Сатбек Су-
лейменович

Төрағасының орынбасары – 
Тулеубаева Аягоз Ерболатовна

Хатшы – Мухтарова Диана 
Кайратовна

Комиссия мүшелері – Шамата-
ева Ка лам кас  Айтбековна, Сулей-
менова Гул шат Тилектесовна

№ 21 қалалық округтік 
комиссияның құрамы 

Орталығы: «№ 33 Бала бақша 
мектеп кешені», Кемеровская кө-
шесі, 36/2 үй, 107 кабинет, тел.: 
8(7212) 48 26 77

Төраға – Боровенская Наталья 
Александровна

Төрағасының орынбасары – 
Шолпанова Алмагуль Дарибаевна

Хатшы – Сатыбалдина Гаухар 
Бекеновна

Комиссия мүшелері – Добаро-
ва Самал Сагадиевна, Жусупова 
Диляра Кайырлиновна

№ 22 қалалық округтік 
комиссияның құрамы 

Орталығы: «Әлихан Бөкейхан 
атындағы жалпы орта мектебі» 
КММ, 16 ықшам ауданы, 16/1 үй, 
115 кабинет, тел.: 8(7212) 46 16 40

Төраға – Токтамысова Сауле 
Токтамысовна

Төрағасының орынбасары – 
Сыздыков Нуржан Хамитович

Хатшы – Курмангалина Айгуль 
Жусуповна

Комиссия мүшелері – Сакбаева 
Гуль жан Амангельдиевна, Нурбе-
кова Сал танат Карыбаевна

№ 23 қалалық округтік 
комиссияның құрамы 

Орталығы: «№61 Жалпы білім 
беретін мектеп» КММ, 15 ықшам 
ауданы, 26 үй, 205 кабинет, тел.: 
8(7212) 46 17 72

Төраға – Галимуллина Райхана 
Муллагалиевна

Төрағасының орынбасары – 
Чайникова Слушаш Камзахметов-
на 

Хатшы – Иванова Ольга Ана-
тольевна

Комиссия мүшелері – Агишева 
Наталья Николаевна, Тоганов Ер-
нұр Нұржанұлы

№ 24 қалалық округтік
 комиссияның құрамы 

Орталығы: «Қазыбек Нұржа-
нов атындағы гимназия» КММ, 12 
ықшам ауданы, 27 үй, кітапхана 
кабинеті, тел.: 8(7212) 45 06 90

Төраға – Рымбекова Меруерт 
Маратовна

Төрағасының орынбасары – 
Аққуанова Сания Аққуанқызы

Хатшы – Искакова Меруерт 
Сайлау бековна 

Комиссия мүшелері – Наумова 
Ирина Юрьевна, Сагындыкова На-
зым Жолдыбаевна

№ 25 қалалық округтік 
комиссияның құрамы 

Орталығы: «Қарағанды ин-
дустриалды-технологиялық кол-
леджі» КММ, Столичная көшесі, 
2а үй, 210 кабинет, тел.: 8(7212) 35 
50 46

Төраға – Половинкина Светла-
на Васильевна

Төрағасының орынбасары 
– Абдуахитова Назым Екпинга-
ликызы  

Хатшы – Михеева Светлана 
Валерьевна      

Комиссия мүшелері – Кейм 
Елена Александровна, Рахимова 
Динара Ермековна

№ 26 қалалық округтік
 комиссияның құрамы 

Орталығы: «№53 Мектеп-ли-
цейі», Күзембаев көшесі, 32 үй, 
116 кабинет, тел.: 8(7212) 46 05 52

Төраға – Айткулова Азиза Та-
гаевна   

Омарова Айғаным Ермекқызы
Төрағасының орынбасары – 

Турманбекова Айнур Мнажатовна
Хатшы – Тусупбекова Акма-

рал Кур мановна, Сейдахмет Сейіт 
Сейдахметұлы

№ 27 қалалық округтік
 комиссияның құрамы 

Орталығы: «№73 Негізгі орта 
мектебі» КММ, Узловая көшесі, 
29 үй, 103 кабинет, тел:8(7212) 
3706 39

Төраға – Жумабеков Ерканат 
Жуматаевич

Төрағасының орынбасары – 
Садыханова Айжан Ержановна, 

Хатшы – Карабекова Динара 
Кайраткызы

Комиссия мүшелері – Касымо-
ва Ляз зат Куанышбековна, Ахатай 
Айбол Нурланович

№ 28 қалалық округтік
 комиссияның құрамы 

Орталығы: «Ю.Н.Павлов атын-
дағы орта мектебі» КММ, Ок-
тябрьская көшесі, 32 үй, 27 каби-
нет, тел.: 8(7212) 25-52-82

Төраға – Полковая Светлана 
Александровна 

Төрағасының орынбасары – 
Космакова Лариса Николаевна  

Хатшы – Балдайкенова Гуль-
ден Сериковна

Комиссия мүшелері – Тусупова 
Гуль ден Елеукеновна, Адалбеков 
Жанат Амандыкович

№ 29 қалалық округтік
 комиссияның құрамы 

Орталығы: «№8 орта мектеп» 
КММ, Восток-3 ықшам ауданы, 1 
ғимарат, 104 кабинет, тел.: 8(7212) 
37-25-98

Төраға – Бойко Марина Влади-
мировна 

Төрағасының орынбасары – 
Мигунова Любовь Николаевна

Хатшы – Антипина Елена 
Генна дьевна

Комиссия мүшелері – Мукашо-
ва Гу лим Корпешовна, Абдикашо-
ва Дидар Саматовна

№ 30 қалалық округтік
 комиссияның құрамы 

Орталығы: «Мартбек Мамыра-
ев атындағы мектеп-интернаты» 
М.Ма мраев ықшам ауданы, 17 үй, 
119 кабинет, тел.: 8(7212) 30 80 81

Төраға – Елькенова Нургуль 
Кабдуллаевна

Төрағасының орынбасары – 
Махметова Кулшат Кайратовна

Хатшы – Торшаева Шаттык 
Махсутовна

Комиссия мүшелері – Арапова 
Дана Сайранқызы, Мұратша Бір-
лән Мұратшақызы

Қарағанды қалалық сайлау комиссиясының 
2022 ж. 30 желтоқсандағы № 20 шешіміне қосымша

Қарағанды қалалық мәслихат депутаттарын сайлау бойынша
бірмандаттық аумақтық сайлау округтерінің шекаралары

№ 1 сайлау округі
Округтік сайлау 

комиссиясының орналасқан
жері: Абай көшесі, ғимарат 6, 

«№2 Лицей» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

Шекаралар: Алалыкин көшесі, 
Ерубаев көшесі, Жамбыл көшесі, Кос-
тенко көшесі, Абай көшесі, Панфилов 
көшесі, Тишбек Аханов көшесі, Нұрсұл-
тан Назарбаев даңғылы, Гоголь көшесі, 
Чижевский көшесі, Алмазный қиылысы, 
Волжский қиылысы, 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 10, 
18, 20, 22, Литовский қиылысы, Мра-
морный қиылысы, Балқантау көшесі, 
Волгодонская көшесі, Громова көшесі, 
Доскей көшесі, Ерубаев көшесі, 1а, 2, 3, 
4, 6, 6а, 7, Жанғозин көшесі, 6, 11, Кузне-
цов көшесі, Нестеров көшесі, Сәрсеков 
көшесі, Сәтбаев көшесі, Тюленин көше-
сі, Телевизионная көшесі, Хрустальная 
көшесі, Кронштадская көшесі, 10, 16; 
Физкультурная көшесі, 5, Цветочный 
қиылысы, Аюпов көшесі, Поспелов кө-
шесі, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 25; Сәтбаев көше-
сі, Шәкіров көшесі, Чижевский көшесі, 
Цикличный қиылысы, 2, 3, 7, 13, 14, 
18, 35, 40, 45, Бийский қиылысы, 11-21 
(тақ жағы), 16,18,20,22 (жұп жағы), Мо-
дельный қиылысы, Утренний қиылысы, 
20-шы партсъезд көшесі, Айвазовский 
көшесі, Балқантау көшесі, Арқалық кө-
шесі, Вишневский көшесі, 1, 1а, 2, 2а, 
3-12, 16, 18; Волгодонская көшесі, Го-
голь көшесі, 2/2-2/11, Дегтярев көшесі, 
Ермолова көшесі, Федченко көшесі, Ху-
дожественная көшесі, Шевцова көшесі, 
Шекспир көшесі, Мұстафин көшесі, 12 
- 26 (жұп жағы), 30, 32, 32а, Гастелло кө-
шесі, 4 - 24( жұп жағы), 25, Пригородная 
көшесі, 2-38 (жұп жағы), Разин көшесі, 
1-49, Хмельницкий көшесі, 1-26, Кос-
модемьянская көшесі, Терешкова көше-
сі, Утренний қиылысы, 29-47; Гастелло 
көшесі – тұрғын үй ауданы 23, Сәтбаев 
көшесі 93, Мұстафин көшесі, Терешкова 
көшесі, Мұстафин 15 көшесі.

Сайлау учаскелері кіреді: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 14.

№ 2 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 
орналасқан жері: Н.Назарбаев 
даңғылы 56, «Әбілқас Сағынов 

атындағы Қарағанды техникалық 
университеті» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы
Шекаралар: Гоголь көшесі, 40, 47-

51/2 (тақ жағы), 53/1, Ә.Әлиханов көше-
сі, 12/2, 30/2- 46 (жұп жағы),35-39/3 (тақ 
жағы), Н.Назарбаев даңғылы, 3а-59/2 (тақ 
жағы), Лобода көшесі, 34-56, Гоголь көше-
сі, 27- 41/4 (тақ жағы), С.Ерубаев көшесі, 
32, 32а, Лобода көшесі – 16-43, С.Ерубаев 
көшесі, 23, 27, 31, 33, 33а, 35, Лобода кө-
шесі, 2а-7а, 9, 10, 12, 13, 13/2, 14, Бұқар 
жырау даңғылы, 26-50 (жұп жағы), 49а, 
Н.Әбдіров даңғылы, 20-22/4 (жұп жағы), 
Ә.Әлиханов көшесі, 8- 30/1 (жұп жағы), 
С.Ерубаев көшесі, 44/2-54 (жұп жағы), 
Лобода көшесі – 25/3, 27/2, 29/2.

Сайлау учаскелері кіреді: 13,15, 
16, 17, 19, 26.

№ 3 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 

орналасқан жері: Ә.Әлиханов 
көшесі 24, «Шәкәрім атындағы 

гимназия» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

Шекаралар: Гоголь көшесі, 50/1- 68 
(жұп жағы), Н.Назарбаев даңғылы, 63, 
65, 65/1, 59, 61, 57, 55, Бакинская көше-
сі, 72-188 (жұп жағы), Новоселов көше-
сі, 69-145 (тақ жағы), Пичугин көшесі, 
71-186, Н.Әбдіров даңғылы, 31- 50/2, 
Алданская көшесі, 1 -10, Гоголь көшесі, 
51/3, 53, 55, 57, 57/2, Н.Әбдіров даңғылы, 
30/3, 32- 38 (жұп жағы), Ерубаев кө-
шесі, 48/1, 50/2, 50/3, 52/2, Н.Әбдіров 
даңғылы, 15, 24-31/1,36, Ә.Әлиханов 
көшесі, 12а-30/1 (жұп жағы), С.Ерубаев 
көшесі, 44/2- 48/2 (жұп жағы), Лобода 
көшесі, 25/3, 27/2, 29/2, Бакинская көше-
сі, 1-70, Гастелло көшесі, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 26, Жамбыл көшесі, 162-186, 
Космодемьянская көшесі, 52-80, Пичу-
гин көшесі, 1-70, Н.Әбдіров даңғылы, 
47-55 (тақ жағы), Привокзальная көше-
сі, 1-13, Пригородная көшесі 42-54 (жұп 
жағы), Пугачев көшесі, 1-45, Солнечная 
көшесі, 1-45. 

Сайлау учаскелері кіреді: 10, 11, 
18, 20, 96.

 
№ 4 сайлау округі

Округтік сайлау комиссиясының 
орналасқан жері: Пассажирская 

көшесі, ғимарат 7-9, 
«Орталық-Қазақстан Академиясы»

жеке меншік мекемесі
Шекаралар: Бұқар жырау даңғылы 

52-60/2 (жұп жағы), Н.Әбдіров даңғылы, 
4-16/2 (жұп жағы), С.Ерубаев көшесі, 
45-49 (тақ жағы), 50/5, 50/6, Н.Әбдіров 
даңғылы, 17, 19, 23, 25, Бакинская кө-
шесі, 190-234 (жұп жағы), Ә.Ермеков 
көшесі, 1-9, 9/6, Комиссаров көшесі, 
1, 2,2/1, 2/3, 2/4, 2/5,3, 4, 4а, 4б, 5, 7, 9, 
10/3,11, 13, 15, Новоселов көшесі, 133-
191, Пичугин көшесі, 189-236, 731 км 
көшесі; Ә.Ермеков көшесі, 10-44, С.Еру-
баев көшесі, 51/2, 66, 67б, 69, 72, 74, 76, 
Пичугин көшесі, 233/2-259, Ә.Ермеков 
көшесі, 46/2-52 (жұп жағы), Бұқар жы-
рау даңғылы, 68-76 (жұп жағы), Пасса-
жирская көшесі, 8-14/2, 16, Ә.Ермеков 

көшесі, 15/3-25/2 (тақ жағы), Н.Әбдіров 
даңғылы, 7, 9, С.Ерубаев көшесі, 51-67 
(тақ жағы), 10/3, 14, 39, 41, 41/4, Можай-
ский көшесі, Тимирязев көшесі, Бұқар 
жырау даңғылы, 15, 41- 69 (тақ жағы), 
Жауынгер Интернационалтер көшесі, 
24, 26, 28, Ержанов көшесі, 3, Бұқар жы-
рау даңғылы, 75-79/2 (тақ жағы), 6 ық-
шам аудан, Ә.Ермеков көшесі, 29/2, 29/3, 
31, 54-62 (жұп жағы).

Сайлау учаскелері кіреді: 21, 22, 
23, 24, 25, 60, 63.

№ 5 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 
орналасқан жері: Академическая 

кошесі, ғимарат 9, «Қазтұтынуодағы
Қарағанды университеті» жеке 
мекемесі, Академическая көшесі
Шекаралар: Ә.Ермеков көшесі, 

102/8, Бұқар жырау даңғылы, 73/2, 75/2, 
77/2, Ержанов көшесі, 4-46 (жұп жағы), 
Ержанов көшесі, 2а-63, Ә.Ермеков кө-
шесі, 35-92/2, Новоселов көшесі, 329 
-374, Полетаев көшесі, Ғазалиев көше-
сі, Ә.Ермеков көшесі, 63/2-106/6, 109 
учаске 1-3, 100  тұрғын үй ауданы15-үй, 
22; 106А, Садоводов көшесі – 1, 2, 2а, 3, 
3-1, 3а, 4, 4/1, 4/2, 5, 5-2, 6, 7, 7б-1, 7б-2, 
8, 9, 10, 10-1, 10-2, 11, 12, 13, 13/2, 20-
1, Ботаническая көшесі – тұрғын үй ау-
даны 4 учаске 1- 50/2, Ержанов көшесі, 
4у, 5у, 52, 53/2, 53/4, Ә.Ермеков көшесі, 
93/2, 98/3, 108/1, 108/2, 108/4, 108/5, 114, 
114/1, 114/4, 83 орам, Витебская көшесі, 
Нарвская көшесі, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13-1, 
Анжерская көшесі, 1 - 47/4, Рациона-
лизаторов көшесі, Крамского көшесі, 
Липецкая көшесі, Липецкий қиылысы, 
Академическая көшесі – 5, 7, 9/1, 9/2, 
9/3, 9/6, 9/8, 13, Энтузиастов қиылысы, 
Бобруйская көшесі, Ботаникалық бақ кө-
шесі, Ержанов көшесі, 8.

Сайлау учаскелері кіреді: 50, 61, 
62, 64, 65, 66, 86.

№ 6 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының
 орналасқан жері:Крылов көшесі, 

ғимарат 8, «№6 жалпы білім беретін 
мектеп»коммуналдық мемлекеттік

мекемесі
Шекаралар: Кислородный тұйық 

көшесі, Сборный тұйық көшесі, Сель-
ский тұйық көшесі, Химический тұйық 
көшесі, Бұқар жырау даңғылы, 1/1- 1/11, 
5-39, Болотников көшесі, Жауынгер Ин-
тернационалистер көшесі, Инженерная 
көшесі, Ипподромная көшесі, Қазақстан 
көшесі, Коммунальная көшесі, 1, 1а, 1б, 
3, Механическая көшесі, Московская кө-
шесі, Моторная көшесі, Научная көшесі, 
Нарманбет Төлепов көшесі, Рейсовая кө-
шесі, Чкалов көшесі, Сопыжан Ашляев 
көшесі, Заводская көшесі, Металлург-
тер көшесі, Қасым Аманжолов көшесі, 
Крылов көшесі, Коммунальная көшесі, 
Казахстанская көшесі, Челябинская кө-
шесі, Моторная көшесі, Армейская кө-
шесі, Заводская көшесі, Бажов көшесі, 
Ленинградская көшесі, Горноспасатель-
ная көшесі, Ровенская көшесі, Рыночная 
көшесі, Жилстроевская көшесі, 32, 34, 
36; Календарный тұйық көшесі, 1-6, Ре-
месленный тұйық көшесі, Невский тұй-
ық көшесі, Жилстроевская көшесі, Да-
выдов көшесі, Мусин көшесі, Музейный 
тұйық көшесі, 5, 6, Қасым Аманжолов 
көшесі, 6-42, Крылов көшесі, Мичурин 
көшесі, Сәкен Сейфуллин даңғылы, Пу-
тейская көшесі, Бадин көшесі, Посадоч-
ная көшесі, Арбатская көшесі, Нахимов 
көшесі, Дальняя көшесі, Баженов кө-
шесі, Москвин көшесі, Степная көше-
сі, Охотская көшесі, Потемкин көшесі, 
Радио тұйық көшесі, Казахстанская 
көшесі, Горноспасательная көшесі, 36-
155; Заводская көшесі, 34-144, Гладков 
көшесі, Балакирев көшесі, Ангелин кө-
шесі, Проточный тұйық көшесі, Руднев 
тұйық көшесі, Лесков көшесі, Ровенская 
көшесі, Сквозной тұйық көшесі, Яблоч-
ный тұйық көшесі, Механическая көше-
сі, шоссе Саранское көшесі, Проектный 
тұйық көшесі, Янка Купала көшесі, Ха-
би-Халиулин көшесі, Рыночная көшесі, 
Выборный тұйық көшесі, Алтайская кө-
шесі, Алтайский тұйық көшесі, Дорож-
ный тұйық көшесі.

Сайлау учаскелері кіреді: 44, 
46,47, 52, 54, 57, 95.

№ 7 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 

орналасқан жері: Баженов көшесі, 
ғимарат 164, «Қарағанды 

тамақтандыру және сервис 
колледжі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

Шекаралар: Смелый тұйық көше-
сі, Баженов көшесі, Ветеринарная кө-
шесі, Доватор көшесі, Западная көшесі, 
3ащитная көшесі, Кременский көшесі, 
Коцюбинск көшесі, Омская көшесі, 
Планетная көшесі, Степная көшесі, Нұр-
мақов көшесі, Крылов көшесі, 40/2, 42, 
42/3, 42/4, 44, 46, 48, 50, 63/3, 71/2, 79, 
83а, 93а, 94а, Қасым Аманжолов көшесі, 
59-78, Мичурин көшесі, Крылов көше-
сі, Бадин көшесі, Дальняя көшесі, Нұра 
көшесі, Дубовская көшесі, Западная кө-
шесі, Москвин көшесі, Баженов көшесі, 
Құрылысшылар көшесі, Григорий Пота-
нин көшесі, Жәнібеков көшесі, Гурьев-
ский тұйық көшесі, Путевой тұйық кө-
шесі, Астраханская көшесі, Бульварный 
тұйық көшесі, 63, 80, Радио тұйық көше-
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сі, Ломоносов көшесі, Қасым Аманжо-
лов көшесі, 189, Буровая көшесі, Ново-
нижняя көшесі, Радищев көшесі, Речная 
көшесі, Кольцевой тұйық көшесі, Грибо-
едов көшесі, Колумб көшесі, Рылеев тұй-
ық көшесі, Рядовой тұйық көшесі, Бадин 
көшесі, 134-312, Прогресс көшесі, Миц-
кевич көшесі, Осевая көшесі, Кошубаев 
көшесі, Петровский көшесі, Брюллов 
көшесі, Колос көшесі, Муромская көше-
сі, Аварийная көшесі, Сәкен Сейфуллин 
даңғылы, 10-61, Краснодарский тұйық 
көшесі, Бадин көшесі, 48-131; Арбат кө-
шесі, 46-93; Степная көшесі, Құрылыс-
шылар көшесі, 43-145а, Нахимов көшесі, 
Новая көшесі, Западная көшесі, Баженов 
көшесі, Москвин көшесі, Геологический 
тұйық көшесі, Бульварный тұйық көше-
сі, Весенний тұйық көшесі, Охотская 
көшесі, 4, 6, 8, 10, 12, Свободный тұйық 
көшесі, Құрылысшылар көшесі, Потем-
кин көшесі.

Сайлау учаскелері кіреді: 45, 53,55, 
56, 58, 59, 793.

№ 8 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 
орналасқан жері: Керамическая 

көшесі, ғимарат 76, «№87 негізгі орта
мектебі» коммуналдық мемлекеттік

мекемесі
Шекаралар: Литейная көшесі, Бе-

реке көшесі, Учебная көшесі, Қарабас 
тұйық көшесі, 8/3, 12/2, 21/1, 42; Талды 
көшесі, Монтажная көшесі, Мостовая 
көшесі, Углесборочная көшесі, Заречная 
көшесі, Полевая көшесі, Тропическая 
көшесі, Заводской ықшам аудан, 1, 2; 
Кузнечный тұйық көшесі, Плотничный 
тұйық көшесі, Цеховая көшесі, Снежная 
көшесі, Хозяйственная көшесі, Мине-
ральная көшесі, Ученический тұйық кө-
шесі, Береговой тұйық көшесі, Перонная 
көшесі, 14-38 (жұп жағы), Товарная кө-
шесі, 75-99 (тақ жағы), Грузовая көшесі, 
Кондукторская көшесі, Овражная көше-
сі, 737 шақырым көшесі, Цеховая көше-
сі, 1-8; Вагонная көшесі, Орлов көшесі, 
Молоков көшесі, Новолитейная көшесі, 
1-7; Карабасская көшесі, Қарабас тұйық 
көшесі, Столярная көшесі, Перонная кө-
шесі, Товарная көшесі, Долинская көше-
сі, Юбилейная көшесі, 1, 3, 5, 7, Спасская 
көшесі, 15, 15/1, 17, Водопьянов көшесі, 
Орлов көшесі, 101-113; Молоков көшесі, 
Юбилейная көшесі, Разрезовская көшесі, 
Якутская көшесі, Рыбалко көшесі, Депу-
татская көшесі, Асфальтная көшесі, Бы-
товая көшесі, Тұмар көшесі, Александр 
Затаевич көшесі, Рыбная көшесі, Кон-
дитерская көшесі, Ключевая көшесі, Хо-
ровой тұйық көшесі, Кирпичная көшесі, 
Кирпичный тұйық көшесі, Керамическая 
көшесі, Гончарная көшесі, Альпинистов 
көшесі, Балхаш көшесі, Шет көшесі, Ка-
мали Дүйсембеков көшесі, Сабыр Рахы-
мов көшесі, Стекольная көшесі, Спасская 
көшесі, Природная көшесі, Штакетный 
тұйық көшесі, Бұқар жырау даңғылы, Ке-
рамическая көшесі, Тургенев көшесі, Че-
хов көшесі, Гончарная көшесі, Кирпич-
ная көшесі, 11-46, Бұқар жырау даңғылы, 
91-120, Ключевая көшесі, 27, 35, Квар-
тальный тұйық көшесі, Александр Зата-
евич көшесі, 79, 81, 83, Балқаш көшесі, 
Асфальтная көшесі, 16.

Сайлау учаскелері кіреді: 68, 69, 
70, 71, 72, 94.

№ 9 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының
 орналасқан жері: К.Дүйсембеков 
көшесі, ғимарат 46, «№ 59 орта 

мектеп» коммуналдық мемлекеттік
мекемесі

Шекаралар: Гоголь көшесі, 77- 123, 
Керамическая көшесі, 78-152а; Вавилов 
көшесі, Космонавтар көшесі, Джалил 
көшесі, Высоковольтная көшесі, Нер-
чинская көшесі, Черкасская көшесі, 
Ярославская көшесі, Қостанай көшесі, 
Қостанай тұйық көшесі, Рыбная көше-
сі, 92-124/1; Белорусская көшесі, Га-
рибальди көшесі, Мельничная көшесі, 
Александр Затаевич көшесі, 81/4, Коло-
дезная көшесі, Балқаш көшесі, 62-149; 
Александр Затаевич көшесі, 85, 87, 87/2, 
89, 91, 93, 95; Тургенев көшесі, 40-105; 
Чехов көшесі, 14а- 81; Гончарная көше-
сі, 51-112; Кирпичная көшесі, 8а-99; Шет 
көшесі, 63-171; Сабыр Рахымов көшесі, 
29-170; Волгоградская көшесі, Смолен-
ская көшесі, Оршанский тұйық көшесі, 
Хвойный тұйық көшесі, 1-37; Камали 
Дүйсембеков көшесі, 32, 34, 36, 36а, 38, 
40, 44/2; Бұқар жырау даңғылы, 90-148, 
Самарқанд көшесі, 1-51; Джалиль көше-
сі, 1-59, Қазыбек Нұржанов көшесі , 1- 
78, 168а; Кондитерская көшесі, 75-122, 
Колодезная көшесі, 18-44, Орбита – 1 
– 2 ықшамауданы, Оазис ықшамауданы, 
Кенжин көшесі, Камали Дүйсембеков 
көшесі, 2, 3, 4, Республика даңғылы, 40, 
42, Кеншілер даңғылы, 31-36/2; Саты-
балдин көшесі, 16, 18, 27/2, 28, 28/4,30.

Сайлау учаскелері кіреді: 29, 30, 
74, 75, 91.

№ 10 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 

орналасқан жері: Кеншілер даңғылы,
ғимарат 66, «әл-Фараби атындағы
мектеп-гимназиясы» коммуналдық

мемлекеттік мекемесі
Шекаралар: Космонавтар көшесі, 

243- 342, Гудермесская көшесі, 102- 168; 
Авиаторов көшесі, Авиаторов тұйық кө-
шесі, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 
8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13; Аэроло-
гическая көшесі, Саяхат көшесі, Самал 
көшесі, Панорамная көшесі, Панорам-
ный тұйық көшесі, Районная көшесі, 
Костюшко көшесі, Бензинная көшесі, 

Штурманская көшесі, Камская көшесі, 
Камский тұйық көшесі, Орская көшесі, 
Нефтебаза көшесі, Добровольный тұй-
ық көшесі, Стартовый тұйық көшесі, 
Изыскательский тұйық көшесі, Товари-
щеский тұйық көшесі, Общественный 
тұйық көшесі, Очередной тұйық көшесі, 
Құрманғазы көшесі, 33- 156; Алтын Арқа 
ықшамауданы – 4, 6, 8, 10, 11, Гоголь кө-
шесі, 90-140 (жұп жағы) Гудермесская 
көшесі, Құрманғазы көшесі, Космонав-
тар көшесі, 111-242, Пищевая көшесі, 
2-79; Рейдовая көшесі, Памирская көше-
сі, Резник көшесі, Коперник тұйық көше-
сі, Конторский тұйық көшесі, Батумский 
тұйық көшесі, Штурманская көшесі, 1/3, 
1/5, 1/7, 1/13; Алтын арқа ықшамауданы, 
12, 17, 19, 21, Тәттімбет көшесі, 2, 2У, 
3, 3У, 3/7,3/8, 3/11, 3/14, 4, 5, 5а, 5б, 5/2, 
5/5, 6, 7, 8, 8/1, Гульдер-1 ықшамауданы, 
12, 29; Кеншілер даңғылы, 70, 74; Таугүл 
ықшамауданы, Жантөре Әбішев көшесі, 
Таугүл ықшамауданы, пл. 4-3, Респу-
блика даңғылы, 1/2, 1/3, 1/4; Бауыржан 
Момышұлы көшесі, Хайрулла Қабжанов 
көшесі, Ғабдолла Құлкыбаев көшесі, 
Жұмаш Әубәкіров көшесі, Кәрібоз Шек-
тібаев көшесі, 5, Шапағат ықшамауданы, 
Байкен Әшімов,137 кв, – 349, Камали 
Дүйсенбеков көшесі, 83/1, 83/2. 

Сайлау учаскелері кіреді: 27, 28, 
35, 42, 789, 806. 

№ 11 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 

орналасқан жері: Степной-4 ықшам- 
ауданы, ғимарат 33/2, «Мағжан 
Жұмабаев атындағы гимназия» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Шекаралар: Сарыарқа көшесі, 19, 

21, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 
31/8, 31/9, 31Б/С-1, 31Б/С-2, 31Б/С-
3,31Б/С-4, 31Б/С-5, 31Б/С-6, 31Б/С-7, 
31Б/С-8, 31Б/С-9, Степной-2,3,4 ықшам-
ауданы, Гүлдер 1, 2 ықшамауданы, Бө-
кетов көшесі, Мұқанов көшесі тұрғын 
алабы 55, Тәттімбет көшесі, Тәттімбет 
көшесі тұрғын алабы.

Сайлау учаскелері кіреді: 31, 36, 
40, 41, 792.

№ 12 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 

орналасқан жері: Гүлдер-1 ықшам-
ауданы, ғимарат 1/2, «Ыбырай 

Алтынсарин атындағы 
мектеп-лицейі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі
Шекаралар: Республика даңғылы, 

23, 23/1, Кеншілер даңғылы, 46/1, 52, 
52А, 52Б, 60, Сарыарқа көшесі, 19 
блок-секциясы 1, 2, 3, 5-9, 21 блок-сек-
циясы 6, Степной-1 ықшамауданы, Степ-
ной-2 ықшамауданы, Степной-3 ықша-
мауданы, Степной-4 ықшамауданы.

Сайлау учаскелері кіреді: 32, 33, 
34, 39, 794.

№ 13 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 
орналасқан жері: Гапеев көшесі, 
ғимарат 1Б, «№81 жалпы білім 
беретін мектеп» коммуналдық

 мемлекеттік мекемесі 
Шекаралар: Мұқанов тұрғын ала-

бы, 43 участок, Мұқанов тұрғын алабы 
59, 13, 13/1, 23, 59а, 59б, 63, 65/1, 67/1, 
80,82,84,86, тұрғын алабы 2, 2; есептік 
квартал – 3, 5, 6, 7, 25, 42, 50; 163, 197, 
200, 218, 143, 134, 219, 220, Бөкетов 
тұрғын алабы, Тәттімбет тұрғын үй ау-
даны, Степной-1 ықшамауданы, Күнгей 
ықшамауданы, 896 есептік квартал, 3 
есептік квартал, 13 есептік квартал, 1 
май көшесі, есептік квартал 99, 1 очередь 
– 27а, 2, 3, 5, 7, 9, 10,  тұрғын алабы 4, 14, 
15, тұрғын алабы 19, 21, 22, 32, 33, 34, 
36, Зада Қажыбеков көшесі, Батыр Баян 
көшесі, Елебеков көшесі, Жақан Смақов 
көшесі, Жаңабаев көшесі, Жүсіпбек кө-
шесі, Игілік би көшесі, Нил Мазитов 
көшесі, Фазыл Кәрібжанов көшесі, Нәзір 
Төреқұлов көшесі, Кәрім Мыңбаев кө-
шесі, Қуанышбаев көшесі, Мұхамедхан 
Сейтқұлов көшесі, Нұртас Оңдасынов 
көшесі, Шолпан Жандарбекова көшесі, 
Жұмаш Әубәкіров көшесі, Ақселеу Сей-
дімбек көшесі, Спасская шоссе көшесі.

Сайлау учаскелері кіреді: 37, 38, 
84, 85, 795, 805.

№ 14 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының
 орналасқан жері: Язев көшесі, 

ғимарат 13А, ««№16 жалпы білім 
беретін мектеп» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі
Шекаралар: Язев көшесі, 11-31 (тақ 

жағы), Құрылысшылар даңғылы, 16-22 
(жұп жағы), Кеншілер даңғылы, 1, 1/2, 
2/2,9, 11, 13, Университет көшесі, 25, 27; 
Язев көшесі, 1-9 (тақ жағы), 10, Кеншілер 
даңғылы, 3-7 (тақ жағы), Карбышев кө-
шесі, 1-22, Университет көшесі, Универ-
ситет тұрғын алабы, Панель-центр ықша-
мауданы, Мұқанов көшесі, 1, 1б, 1/2, 1/3, 
1/6, 1/9 блок-1, 1/9 блок-2, тұрғын алабы 
2-2, 4, 4/1, 6, 6/2, 6/3, 8.

Сайлау учаскелері кіреді: 76, 77, 
78, 79, 87.

№ 15 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының
 орналасқан жері: Сатыбалдин 

көшесі, ғимарат 15, 
«Сләмия Саттаров атындағы 
мектеп-лицейі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі
Шекаралар: Сарыарқа көшесі, 6, 

Құрылысшылар даңғылы, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 33/1,33/4, Кеншілер даңғылы, 
20/2, 23, 23/7, 25; Сатыбалдин көшесі, 9, 
11, 11/2,15/1, 17, 23-29 (тақ жағы), Респу-

блика даңғылы, 6-38 (жұп жағы) 39, Ка-
мали Дүйсембеков көшесі, 34, 44/1 (жұп 
жағы), 35-83/2 (тақ жағы), Рижская көше-
сі, Жағалау көшесі, Мұқанов көшесі, 32.

Сайлау учаскелері кіреді: 73, 89, 
90, 92, 93.

№ 16 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 
орналасқан жері: Сатыбалдин 

көшесі, ғимарат 19, 
«№15 жалпы білім беретін мектеп» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Шекаралар: Сатыбалдин көшесі, 8, 

10, 13, Құрылысшылар даңғылы, 9-19, 
Мұқанов көшесі, 30/2, Карбышев көшесі, 
15, 15/2, Мұқанов көшесі, 10, 10/2, 10/3, 
12, 12/2, 14, 14/2, 14/3, 16, 16/2, 18, 18а, 
18/2, 18/3, Мұқанов көшесі, 3, 9/3, 34, 11, 
13, 15, 17; Гапеев көшесі, 5, 35; Рысқұлов 
көшесі, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, Республика даңғылы, 1/8,2, 
3,4, 4/2, 5; Гапеев көшесі, 2,3/3,4,5,6, 8, 
8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 14, 16, 31, 33, Сәкен 
Сейфуллин көшесі, 13.

Сайлау учаскелері кіреді: 43, 49, 
80, 82, 83, 88.

№ 17 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 

орналасқан жері: Дружба көшесі, 
ғимарат 119, ««№46 жалпы білім 

беретін мектеп» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

Шекаралар: Дружба көшесі, 78, 95, 
95а, 97 корпус 1, 2, 99, 100, 101, 103 кор-
пус 1, 103 корпус 2, 104, 114, 114 корпус 
1, 114 корпус 2, 114 корпус 3, 114 кор-
пус 4, 116, 116 корпус 1, 116 корпус 2, 
116 корпус 3, 116 корпус 4, 117, 117А, 
118, 118А, 120, 121, 122, 122А, 123, 124, 
126,126А, 127, 129; Жекібаев көшесі, 83 
- 149; Локомотивная көшесі, 77 - 159; Се-
ров көшесі, 1-24, 26-31, 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47, 49, 58, 70, 72, 80, 82, 82А, 84-
87, 91-109/2 тақ жағы, 113-125 тақ жағы, 
126, 127, 129, 131, 133, 137-177 тақ жағы; 
Юная көшесі, 82 -132; Мәметова – 60, 
62, 76, 78, 84, 86, 88, 90-94, 96, 99-104, 
106, 108, 112-114, 116, 118, 119-126, 128, 
130-135, 137-183, 185, 187, 189, 191, 193, 
195, 197, 199, 201, 203, 205, 207; Ману-
ильский көшесі, Гайдар көшесі, Тоболь-
ская көшесі, пос. Жана-Аул, Макаренко 
көшесі, Лермонтов көшесі, Рабочая кө-
шесі, Деповская көшесі, Саялы көшесі, 
Достоевский көшесі, Днепровская көше-
сі, Огарев көшесі, Молдавская көшесі, 
Мозаичная көшесі, Булавин көшесі, Ура-
новый тұйық көшесі, Лесной тұйық кө-
шесі, Вагонное депо тұйық көшесі, Виш-
невский тұйық көшесі, Пролетарский 
тұйық көшесі, Первомайский тұйық 
көшесі, Темиртауская көшесі, Централь-
ная көшесі, Магистральная көшесі, Бай-
кальская көшесі, 1, 2, 3, Победа көшесі, 
90, 98, 98 корпус 2, 98А, 98А корпус 1, 
98А корпус 2, 98А корпус 3, 98А корпус 
4, 100, 100 корпус 1, 100 корпус 2,102, 
102А, 102Б, 104, 104А, 106, 106 корпус 1, 
107-109, 111-116, 118/3 (жатақхана), 117, 
119, 120, 122, 124, 126-139, 139 корпус 2, 
140, 141, 142, 142 корпус 1, 142 корпус 2, 
143-159, 159 корпус 2, 163, 163а, 165, 165 
корпус 1, 165А, 167, 169, 171, 171 кор-
пус 1; Рақымжан Қошқарбаев көшесі, 
81, 82-106 (жұп жағы), 108-111, 113-117, 
119-125.

Сайлау учаскелері кіреді: 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106. 

№ 18 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 
орналасқан жері: Арман көшесі, 

ғимарат 3, «Қарағанды 
агротехникалық колледжі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Шекаралар: Рақымжан Қошқарбаев 

көшесі, 28 корпус 1,2, 30, 30 корпус 1,2, 
31 корпус 2, 32 корпус 2, 33, 33 корпус 1, 
2, 34 корпус 1, 2, 35 корпус 1, 2, 36 корпус 
1, 2, 37 корпус 1, 2, 38 корпус 1, 2, 39, 39 
корпус 1, 2, 3, 40 корпус 1, 2, 41 корпус 1, 
2, 3, 42 корпус 1, 2, 43 корпус 1, 45 кор-
пус 1, 2, 46-59, 61-80, 83-107 (тақ жағы); 
Дружбы көшесі 22, 22 корпус 1, 2, 24, 24 
корпус 1, 2, 26, 26 корпус 1, 2, 27, 27 кор-
пус 1, 2, 28 корпус 1, 2, 29 корпус 1, 2, 29, 
30, 30 корпус 1, 2, 31 корпус 1, 2, 32, 32 
корпус 1, 2, 33 корпус 1, 2, 34, 34 корпус 
1, 2, 35, 35 корпус 2, 36, 37, 37 корпус 1, 3, 
38, 39 корпус 1, 2, 40, 41, 41 корпус 2, 42-
58, 58 корпус 1, 59-61, 63, 65, 74, 75А, 76, 
77, 79, 80-85, 85 корпус 2, 86-89, 89 кор-
пус 2, 89А корпус 1, 90-94, 94 корпус 1, 
2, 96, 98, 102, 104 корпус 1, 2, 104 корпус 
3, 4, 106, 106 корпус 1, 2, 3, 106 корпус 4, 
108 корпус 1, 2, 3, 4, 110 корпус 1, 2, 3, 4, 
112, 112 корпус 1, 2, 4; Жекибаев көшесі, 
32 корпус 1, 2, 34, 34 корпус 1, 2, 36, 36 
корпус 1, 2, 37, 37 корпус 1, 2, 38 корпус 
1, 2, 39, 39 корпус 1, 2, 40, 40 корпус 1, 
41 корпус 1, 2, 42, 42 корпус 1, 2, 43, 43 
корпус 1, 2, 44 корпус 1, 2, 45, 45 корпус 
1, 2, 46, 46 корпус 1, 2, 47 корпус 1, 2, 48-
52, 54-58, 59 корпус 1, 2, 60-72, 74-80, 82; 
Локомотивная көшесі 1 корпус 2-76; По-
беды көшесі 16 корпус 1, 2, 18, 18 корпус 
1, 2, 20, 20 корпус 1, 2, 21, 22 корпус 1, 2, 
23, 23 корпус 1, 2, 24, 24 корпус 2, 25-28, 
28 корпус 1, 2, 29, 30, 30 корпус 2, 1, 31, 
31 корпус 1, 2, 32, 32 корпус 1, 2, 33, 33 
корпус 2, 34, 34 а, 35-40, 42, 43, 45, 47, 47 
корпус 1, 47 корпус 2, 48, 49, 51, 53, 54, 
55, 56 корпус 1, 2, 57, 57 корпус 1, 58-60, 
62- 65, 66, 66 корпус 2, 67-69, 71, 70, 70а, 
72-83, 83 корпус 1, 2, 84, 85, 85 корпус 1, 
2, 85А, 86-88, 88 корпус 1, 89, 91-95, 97, 
99, 101, 103; Серов д. 48, 50, 51, 51 корпус 
1, 53, 60, 62, 64, 73, 75; Мәметова д. 1-26, 
29-35 корпус 1, 2, 36, 36 А, 37 корпус 1, 
2, 38, 39 корпус 1, 2, 39 ,40, 41, 41 корпус 
1, 2, 42, 43, 43 корпус 1, 2, 44, 47 корпус 

1, 2, 48, 49 корпус 1, 2, 51, 51 корпус 1, 2, 
52, 53, 53 корпус 1, 2, 54, 55, 55 корпус 
2, 4, 57, 57 корпус 1, 2, 59А, 59а корпус 
1, 61-87 (тақ жағы); 22 ықшамауданы – 1, 
1а, 2, 4, 5, 18-24, 26, 27 корпус 61, 28-36; 
Зелинский көшесі – 30 корпус 1, 30 кор-
пус 2, 32, 34, 34 корпус 1, 42-48, 50, 51, 
52-61; Суворов көшесі – 9А-15б; 2-я Пя-
тилетка көшесі, 1- 50; Заслонов көшесі 
– 2А, 2, 2 корпус 1, 3, 5, 7, 9; Донская кө-
шесі – 2А - 32; Крымская – 1-12, 14,-28А 
жұп жағы; Металлистер көшесі – 2А-10А; 
Фрунзе, 1/2А, 1А-18А; Молдагулова кө-
шесі, Сочинская көшесі, Бородин көшесі, 
Железнодорожная көшесі, Герцен көше-
сі, Менделеев көшесі, Морозов көшесі, 
Карпатская көшесі, Набережная көшесі, 
Полярная көшесі, Больничная көшесі, 
Почтовая көшесі, Театральная көшесі, 
Артельная көшесі, Интернациональная 
көшесі, Заовражная көшесі, Таймырская 
көшесі, Златоуская көшесі, Цементная 
көшесі, Жана-Аульская көшесі, Зеленый 
лог көшесі, Зеленый лог көшесі 3, Зеле-
ный лог көшесі 5, Зеленый лог көшесі 6, 
малая Садовая көшесі, 713 км көшесі, 710 
км көшесі, 711 км көшесі, Тверской тұйық 
көшесі, Арман көшесі, Сиқымбаев көше-
сі, Кубанская көшесі, Куйбышев көшесі, 
Спартак көшесі, Уланский тұйық көше-
сі, Донской тұйық көшесі, Есіл тұйық 
көшесі, Братский тұйық көшесі, Бедный 
көшесі, Суриков көшесі, Әуезов көшесі, 
Вильямс көшесі, Солоничная көшесі, Ох-
ранная көшесі, Сторожевая көшесі, Бірлік 
көшесі, Курганская көшесі, Лазо көшесі, 
Ново-Сортировочная көшесі, Пожарная 
көшесі, Чекалина көшесі, Пришахтин-
ская көшесі, Распорядительная көшесі, 
Огородная көшесі, Машинистов көшесі, 
Толстой көшесі, Маршак көшесі, Маршак 
тұйық көшесі, Итеэровская көшесі, Руд-
ничная көшесі, Искры көшесі, Галанте-
рейная көшесі, Аққайың көшесі.

Сайлау учаскелері кіреді: 98, 99, 
111, 112, 113, 114.

№ 19 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 

орналасқан жері: Заслонов көшесі,
ғимарат 35а, «№51 мектеп қосымша
білім беру орталығы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі
Шекаралар: 22 ықшамауданы – 3, 

6-17, 25; Металлистер көшесі,18А - 48; 
Фрунзе көшесі – 21, 21А, 23А, 25А, 27А, 
29А, 31А, 33 А, 35 А, 37 А, 39А, 23 ық-
шамауданы, Коммуна көшесі, Луначар-
ский көшесі, Обухов көшесі, Щербаков 
көшесі, Павлов көшесі, Василевский 
көшесі, Жуковский, Иманжанов, Ушин-
ский көшесі, Онежский тұйық көшесі, 
Рыльский тұйық көшесі, Ряжский тұйық 
көшесі, Неверов көшесі, Лебедев көше-
сі, Мелитопольская көшесі, Луначарский 
тұйық көшесі, Норильский тұйық көше-
сі, Ковалевская көшесі, Черемховская 
көшесі, Джангильдин көшесі, Мясников 
көшесі, Каменный карьер, Методическая 
көшесі, 1-12, 14-18, 20, 22, 24; Заслонов 
көшесі – 4А, 10, 12, 18, 34, 34/1, 44, 46, 
46/1, 50, 50/2, 75; Донская көшесі – 47, 
47/1, 49, 52, 52А, Б, 53-55, 57, 59, 61, 63, 
65, 67, 67 корпус 2, 69, 71; 2-я Пятилетка 
көшесі – 60, 60/1, 60/2, 62, 82. 

Сайлау учаскелері кіреді: 110, 117, 
118, 119, 120.

№ 20 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 

орналасқан жері: Павленко кошесі, 
ғимарат 9А, «№60 жалпы білім 
беретін мектеп» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі
 Шекаралар: Глинки көшесі, По-

граничная көшесі, Сакко и Ванцетти 
көшесі, Бокин көшесі, Попов көшесі, 
Павленко көшесі, Шаумян көшесі, Сер-
пін көшесі, Новосибирская көшесі, Же-
лезнодорожная көшесі, Тернопольская 
көшесі, Войнов көшесі, Инертная көше-
сі, Матросская көшесі, Короленко көше-
сі, Украинская көшесі, Красюков көшесі, 
Ушаков көшесі, Пржевальский көшесі, 
Старогорняцкая көшесі, Багрицкий кө-
шесі, Верещагин көшесі, Толбухин көше-
сі, Мир труда көшесі, Декабристов көше-
сі, Третьяков көшесі, Узбекская көшесі, 
Хорошинская көшесі, Шота Руставели 
көшесі, Сухопутная көшесі, Бәйсеітова 
көшесі, Кисловодская көшесі, Пирогов 
көшесі, Арай көшесі, Расчетная көше-
сі, Курильская көшесі, Ардақ, Сводная, 
Широкая, 40 лет ВЛКСМ, Ульяновская, 
Восточная, Читинская, Циалковский кө-
шесі, 21 ықшамауданы, Заславский кө-
шесі, 1-17, 28/5; Зелинский көшесі, 1-11, 
13, 15-21, 22 корпус 1, 24 корпус 1, 24а, 
24 корпус 2, 3, 4, 5, 26 корпус 1, 2, 28, 28 
корпус 1, 2, 28/4, 28 корпус 3, 30, 34/2.; 
Металлистер көшесі – 26, 26 корпус 1, 26 
корпус 2, 26 корпус 3, 26 корпус 4, 28, 30, 
34, 36, 38, 40, 43а, 45а, 47а, 49, 49а, 50; 
Фрунзе көшесі – 43а, 45а, 47а, 49а, 51, 
51а, 53а, 55а, 57а, 59а, 61а, 63А, 65а, 67а, 
69а, 71а, 71б;.Суворов көшесі – 36, 51, 
51а, 52а, 53, 53а, 54а, 55, 55а, 56а, 57, 57а, 
58а, 59, 60а, 61, 62а, 64а, 65, 65а, 66а, 67, 
68, 68а, 69, 70а, 71а, 72а, 73, 74; Суворова 
тұйық көшесі – 52-54, 56, 58, 59а, 60, 61а, 
62, 63, 63а, 64, 66, 70, 71, 71в, 72, 74а.

Сайлау учаскелері кіреді: 48, 107, 
108, 109, 115, 116, 128.

№ 21 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының

 орналасқан жері: 
Кемеровская көшесі,

ғимарат 36/2,  «№33 мектеп-
балабақша кешені» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі
Шекаралар: Зеленый тұйық көше-

сі, 1-10, Рубцовский тұйық көшесі, Ша-

ханская көшесі, Шубаркульская көшесі, 
Экибастузская көшесі, Кемеровская 
көшесі, Каракумская көшесі, Арктиче-
ская көшесі, Ачинский тұйық көшесі, 
Бадаев тұйық көшесі, Веснин көшесі, 
Донецкая көшесі, Зуева-Ордынца тұй-
ық көшесі, Индустрии көшесі, Игар-
ский тұйық көшесі, Кооперативный 
тұйық көшесі, Кольский тұйық көшесі, 
Кооперации көшесі, Луганская көшесі, 
Оренбургская көшесі, Осакаровская кө-
шесі, Павлодарская көшесі, Сидорков 
көшесі, Серикбаев көшесі, Топарский 
тұйық көшесі, Ударная көшесі, Шушен-
ский тұйық көшесі, Чусовской тұйық 
көшесі, Барбюс көшесі, Есенин көшесі, 
Горняцкая көшесі, Лесная көшесі, Са-
наторная көшесі, Медицинская көшесі, 
Библиотечная көшесі, Чичерин көшесі, 
Полюсная көшесі, Минин көшесі, Ста-
хановская көшесі, Аптечная көшесі, Ян-
тарная көшесі, Мирная көшесі, Говоров 
көшесі, Профсоюзная көшесі, Ленская 
көшесі, Ильич көшесі, Шахтинская кө-
шесі, Южная көшесі, Учительская кө-
шесі, Дунаевский көшесі, Стадионная 
көшесі, Ишимская көшесі, Хабаровская 
көшесі, Расковая көшесі, 1 Май көшесі, 
Разведочная көшесі, Курчатов көшесі, 
Мастеров көшесі, Коммунаров көшесі, 
Енисейская көшесі, Харьковская көшесі, 
Нуржанов көшесі, Центральный тұйық 
көшесі, Алатауская көшесі, Автомобиль-
ная көшесі, Молодежная көшесі, Некра-
сов көшесі, Семашко көшесі, Фадеев 
көшесі, Пожарский көшесі, Плеханов 
көшесі, Челюскин көшесі, Бауман көше-
сі, Семафорная көшесі, Львовский тұйық 
көшесі, Владимирская көшесі, Чайкин 
көшесі, Саранская көшесі, Крымская кө-
шесі, 1, 3, 5, 7, 9, 17, 20; Методическая 
көшесі, 33/3.

Сайлау учаскелері кіреді: 97, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127.

№ 22 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 

орналасқан жері: 16 ықшам ауданы, 
ғимарат 16/1, «Әлихан Бөкейхан
атындағы жалпы білім беретін 

мектеп» коммуналдық мемлекеттік
мекемесі

Шекаралар: Севастопольская кө-
шесі, Средняя көшесі, Большой оралы-
мы, Байжанов көшесі, Малый оралымы, 
Береговая көшесі, Воронежская көшесі, 
Ташкентская көшесі, Свердлов көшесі, 
Байкальская көшесі, Қайнар көшесі, Пя-
тигорская көшесі, Коллективная көшесі, 
Летняя көшесі, Транзитная, Трудовая кө-
шесі, Проточная көшесі, Пристанцион-
ная көшесі, 15 ықшамауданы – 1 корпус 
2, 2 корпус 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3а, 5-10, 12, 14, 
16, 18, 20, 20/3, 22, 24, 26, 26 корпус 2, 26 
корпус 3, 28, 30, 16 ықшамауданы – 1, 2, 
2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11а, 12, 14-25, 25 корпус 
2, 26-28, 30, 32, 41, 49.

Сайлау учаскелері кіреді: 136, 137, 
141, 142, 178.

№ 23 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 

орналасқан жері:12 ықшамауданы, 
ғимарат 26, «Жақып Ақбаев 

атындағы жалпы білім беретін 
мектеп»  коммуналдық
 мемлекеттік мекемесі

Шекаралар: 12 ықшамауданы – 1, 2, 
4-10, 11а, 12-18, 20-22, 24, 28, 30, 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46, 46/1, 48, 57а, 63а, 67а; 
13 ықшамауданы – 32, 33, 34, 35, 37, 39, 
40, 41, 42, 15 ықшамауданы – 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 11а 
ықшамауданы – 14, 15, 18, 26.

Сайлау учаскелері кіреді: 129, 130, 
138, 140.

№ 24 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының

 орналасқан жері: 12 ықшам  
ауданы, ғимарат 27, «Қазыбек 

Нұржанов атындағы гимназия» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Шекаралар: 13 ықшамауданы – 1а, 
1-22, 24-31, 36, 12 ықшамауданы – 19, 
23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 14 ықшамауданы – 1, 3, 5, 
5/3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 25; Сталелитейная көшесі, Северная 
промзона, 042 есептік квартал 8.

Сайлау учаскелері кіреді: 131, 132, 
133, 134, 174.

№ 25 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 

орналасқан жері: Столичная көшесі,
ғимарат 2А, «Қарағанды 

индустриалды-технологиялық 
колледжі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

Шекаралар: 17 ықшамауданы – 34-
39, 39 а, 57 корпус 2; 16 ықшамауданы – 
31, 33, 35, 37, 39, 43, 47, Магнитогорская 
көшесі – 21, 23, 23а, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 31 корпус 1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 44, 46; Бирюзов көшесі – 51; 14 
ықшамауданы – 40, 42, Открытая көшесі 
– 34; 19 ықшамауданы – 43, 44, 71, 72, 75; 
Лихачев көшесі – 4, 6, 8, 12, 12 корпус 11, 
14, 16, 18, 20, 21 корпус 1, 2, 22, 22А, 23 
корпус 1, 23 корпус 2, 24, 25, 25 корпус 
1, 2, 26, 27, 27 корпус 1, 2, 28, 28 корпус 
1, 2, 29 корпус 1, 2, 30, 31 корпус 1, 2, 
32, 33, 34, 35, 35 корпус 1, 2, 36, 37, 37 
корпус 1, 2, 38, 39, 39 корпус 1, 2, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57А, Күзембаев 
көшесі, Щорс көшесі, Белинский көшесі, 
Соревнований көшесі, Крупская көшесі, 
Технологическая көшесі, Архитектурная 
көшесі, Гвардейская көшесі, Майлин 
көшесі, Пестель көшесі, Өркен көшесі, 
Цеткин көшесі, Поселковая көшесі, Рах-
манинов көшесі, Станиславский көшесі, 

Столичная көшесі, Стрелочная көшесі, 
Орал көшесі, Энгельс көшесі.

Сайлау учаскелері кіреді: 144, 145, 
148, 149, 150, 173.

№ 26 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 

орналасқан жері: Күзембаев көшесі, 
ғимарат 32, «№53 мектеп лицейі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Шекаралар: 14 ықшамауданы – 2, 4, 

4а, 6, 8, 10, 10 корпус 2,16, 20а, 22, 24, 
27, 29, 31, 31/1, 32-41, 43-45, 47, 49/2, 11а 
ықшамауданы – 5-13, 17, 19, 20-25, 27, 17 
ықшамауданы,40-57 Бирюзов көшесі – 1, 
5, 7, 9, 11, 13, 22, 23Б, 37, 41, 58; Магни-
тогорская көшесі – 45, 47.

Сайлау учаскелері кіреді: 135, 139, 
143, 146/, 147, 172.

№ 27 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 
орналасқан жері: Узловая көшесі, 

ғимарат 29, «№73 жалпы білім 
беретін мектеп» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі
Шекаралар: Архитектурный ора-

лымы, Конструкторская көшесі, Линей-
ный оралымы, Мусоргский көшесі, Уз-
ловая көшесі, 11 орам, Каретная көшесі, 
Моховая көшесі, Ужгородская көшесі, 1 
орам, 2 орам, Бабушкин көшесі, Лужни-
ковская көшесі, 18 ықшамауданы; Маг-
нитогорская көшесі – 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 
16, 18; Лихачев көшесі – 1, 2, 3, 5, 7, 7 
корпус 1, 7 корпус 2, 9, 9 корпус 1, 9 кор-
пус 2, 11, 15, 17; Открытая көшесі – 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 
15а, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 24, 24/1; Вин-
ницкая көшесі – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
10 корпус 1, 11, 12, 13, 15, 16; Коммуни-
стическая көшесі – 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 
37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 корпус 1, 2, 
45, 46, 46А, 46/1, 46/2, 48-56, 57 корпус 1, 
2, 58, 59, 60А, 61-72, 72А, 74, 75-89А, 91, 
93, 96, 98, 100-106, 106/1, 106/2, 107, 108, 
108/2, 109, 110, 110 корпус 1, 2, 112, 112 
корпус 1, 2, 114, 114 корпус 1, 114/2, 116, 
116а, 116 корпус 1, 116/2, 118-152 (жұп 
жағы); Линейная көшесі – 45/1, 45/2, 
45/3, 45/4, 46, 49, 50, 54/1, 54/2; Литвин 
көшесі – 52, 56, 66, 68, 68а, 70, 70А, 71/1, 
72, 72/1, 78, 80/5, 82, 88/3, 92.

Сайлау учаскелері кіреді: 131, 152, 
153, 157.

№ 28 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 

орналасқан жері:
 Октябрьская көшесі, ғимарат 32,

«Ю.Н.Павлов атындағы
жалпы білім беретін мектеп» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Шекаралар: Винницкая көшесі, 19, 

21-25, 28, 28а, 29, 29а, 30-35, 37, 40, 41, 
47, 47 корпус 1, 2, 49, 49 корпус 1, 2, 51, 
51 корпус 1, 2, 52, 53, 53 корпус 1, 2, 55, 
55 корпус 1, 2, 57, 57 корпус 1, 2, 59, 59 
корпус 1, 2, 61, 61 корпус 1, 2, 63, 63 кор-
пус 1, 2, 65, 65 корпус 1, 65/2, 94а, 94б, 
96а; 19 ықшамауданы – 40, 42, 45-53, 55, 
73, 74; Восток-1 – 2, 3, 4, 5, 6 ықшамау-
даны, корпус 1, 6 корпус 2, 7, Либкнехт 
көшесі, Маркс көшесі, Ынтымақ көшесі, 
Манежная көшесі Мурманская көшесі, 
Октябрьская көшесі, Петрозаводская кө-
шесі, Чапаев көшесі Мирный тұйық кө-
шесі, Авангардный тұйық көшесі, Авро-
ра тұйық көшесі, Ақмола  тұйық көшесі, 
Ақсай тұйық көшесі, Жемчужный тұйық 
көшесі, Қапшағай тұйық көшесі, Лазаре-
вый тұйық көшесі, Люксембург көшесі, 
Железноводская көшесі, Актюбинская 
көшесі, Петрозаводская көшесі. 

Сайлау учаскелері кіреді: 154, 155, 
158, 159, 161, 790.

№ 29 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 

орналасқан жері: Восток-3 ықшам-
ауданы, ғимарат 3, «№8 жалпы білім

беретін мектеп» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

Шекаралар: Восток-2 ықшамауда-
ны, 724 км, 721 км, Восток-3 ықшама-
уданы, Тельман көшесі, Восток-1 – 10 
ықшамауданы, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Ли-
нейная көшесі, 1, 1в, 2, 4, 4А, 5, 5/1, 5/2, 
5/4, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10 корпус 1, 11, 12, 
12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 18, 18А, 19, 
19А, 20, 21, 22, 22 корпус 1, 23-27а, 31, 
31А, 35, 39 корпус 1, 45, 51, 52; Литвина 
көшесі, 1-13А, 14 корпус 1, 2, 15, 15а, 15 
корпус 1, 2, 16, 16 корпус 1, 2, 17, 17 а, 17 
корпус 1, 18, 18 корпус 1, 2, 19, 19а, 19 
корпус 1, 2, 20, 20а, 20 корпус 1, 21, 21/2, 
21/4, 21 корпус 1, 21А, 21 корпус 3, 23, 
23а, 23 корпус 1, 24, 25, 25 корпус 3, 26, 
26а, 27, 27/1, 27 корпус 2, 28,28А, 29 кор-
пус 1, 2, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 36/1, 36/2, 
36а, 38, 38/1, 38а; Коммунистическая кө-
шесі, 1з, 1/2, 1/3, 2, 2/3, 2а, 2/4, 2/5, 3/1, 
3у, 4, 5, 5у, 5/3, 6, 7, 7в, 8, 8б, 8в, 9, 9б, 9у, 
10, 10з, 10у, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 16 
корпус 1, 2, 4, 16/5, 16в, 16а, 16а корпус 
1, 16б, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19 корпус 5, 
27 корпус 1, 2.

Сайлау учаскелері кіреді: 160, 162, 
163, 164, 165, 791.

№ 30 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының 

орналасқан жері: 
Мартбек Мамыраев ықшамауданы, ғи-

марат 17, «Мартбек
Мамыраев атындағы мектеп-

интернаты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

Шекаралар: Мартбек Мамыраев 
ықшамауданы, Шахтерский ықшамауда-
ны, Көгілдір тоғандар ықшамауданы. 

Сайлау учаскелері кіреді: 166, 167, 
168, 169, 170.
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Өсім өңдеу секторы кәсіпорындары-
ның тұрақты жұмысы есебінен қамта-
масыз етілді. Оның үлесі өнеркәсіп 
өндірісінің жалпы көлемінде 75%-ды 
құрайды. Өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс 
көлемі 2,9 трлн. теңгені құрап, 3,5%-ға 
өсті.

Түсті металлургияда «Қазақмыс» 
корпорациясы» ЖШС-де тазартылған 
мыс өндірісін 21,4%-ға ұлғайту есебінен 
өндіріс көлемі 18,1%-ға өсті. Сондай-ақ, 
өндірістік көрсеткіштердің өсуі резеңке 
және пластмасса бұйымдарын өндіру-
де – 47,3%-ға, машина жасауда – 35,4%-
ға, химия өнеркәсібінде – 3,2%-ға, жеңіл 
өнеркәсіпте – 1,6%-ға және құрылыс ин-
дустриясында 1,5%-ға байқалады.

Өңдеуші саладағы еңбек өнімділігі 
3,7%-ға өсті (2022 жылғы ІІІ тоқсанның 
қорытындысы бойынша).

Облыс өндірушілері әлемнің 40 елін-
де, оның ішінде, ҚХР, Түркия, Өзбек-
стан, Қырғызстан, БАӘ, РФ, ЕО және 
т.б. елдерде тұтынылатын 4 млрд. АҚШ 
долларынан астам сомаға (2022 жылдың 
9 айында) өнім экспорттады. Ел экспор-
тының жалпы көлеміндегі облыстың үлес 
салмағы шамамен 25%-ды құрап, жетек-
ші орын алды. Негізгі экспорттық тауар-
лар мыс, жалпақ илек, ферроқорытпалар, 
машина жасау өнімдері, резеңке-техника-
лық бұйымдар, құрылыс материалдары, 
жеңіл өнеркәсіп өнімдері, кабель-өткіз-
гіш өнімдері, химия өнеркәсібі өнімдері 
(карбид, майлау материалдары) және т.б. 
болып табылады.

Мемлекет инвесторлар үшін барлық 
жағдай жасады. Жыл сайын инвестиция 
көлемі артып келеді.

2022 жылдың қорытындысы бойын-
ша инвестиция көлемі 725 млрд. теңгені 
құрады. 2021 жылға қарай 10,6%-ға өсті. 
Негізгі үлес жеке инвестицияларға ти-
есілі – 92%, бұл біздің облыста жүзеге 
асырылып жатқан инвестициялық жоба-
лар.

2022 жылы 1750 жаңа жұмыс орнын 
құрумен 216,2 млрд. теңге сомасына 12 

жаңа өндіріс іске қосылды.
«Сарыарқа» АЭА аумағында 

«Altynarna Geosyntetics» ЖШС геомем-
брана өндіру жобасы іске асырылды. Бұл 
жобаға 2,7 млрд. теңге салынды. 47 жаңа 
жұмыс орны құрылды. Зауыттың жоба-
лық қуаттылығы – жылына 6 мың тонна 
өнім. Іске қосу басталғаннан бері 2,4 мың 
тонна геомембрана өндірілді.

Нұра ауданында «Шұбаркөл Көмір» 
АҚ белсендірілген көмір өндірісін жолға 
қойды. Белсендірілген көмір гидроме-
таллургияда, алтын өндіруде, фосфат 
өнеркәсібінде және суды тазартуда кеңі-
нен қолданылады. 360 млн. теңге салын-
ды және 14 жаңа жұмыс орны құрылды. 
Өндірістің жобалық қуаттылығы жылына 
1000 тонна өнімді құрайды.

Ақтоғай ауданында «Борлы» кен ор-
нының жанында «Irkaz Metal Corporation» 
ЖШС катодты мыс өндіру зауыты ашыл-
ды. Жобаға салынған инвестиция көлемі 
140 жұмыс орнын құрумен 9,1 млрд. тең-
гені құрады. Зауыттың өнімділігі жылына 
5 мың тоннаға дейін катодты мыс құрай-
ды.

Қарағандыда «Asia FerroAlloys» 
ЖШС агломерациялық фабрикасы салын-
ды. Жобаның құны – 15 млрд. теңге, 100 
жұмыс орны құрылды. Кәсіпорында бар-
лығы 1600-ге жуық адам жұмыс істейді. 
Жобамен жылына 240 мың тонна агломе-
рат өндіру көзделген.

«YDD Corporation» ЖШС-де ферро-
силиций өндіретін 4-ші пеш іске қосыл-
ды. Жобаға 12 млрд. теңге салынды, 200 
жұмыс орны құрылды. Кәсіпорындағы 
қызметкерлердің жалпы саны 800 адам-
ды құрайды. 4-ші пешті іске қосу арқылы 
кәсіпорынның ферросилиций өндіру қу-
аттылығы жылына 50 мың тоннаға өсті. 

2022 жылдың желтоқсанында «Нәти-
же тәтті» ЖШС ұн кондитерлік өнімдерін 
шығаратын зауыттың құрылысы аяқтал-
ды. Инвестиция көлемі 1,1 млрд. теңгені 
құрады. 45 жаңа жұмыс орны құрылды. 
Кәсіпорында тәулігіне 40 тоннаға дейін 
ұн кондитерлік өнімдерін өндіру жоспар-
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Қарағанды облысы – елдің жетекші индустриалды өңірі. Өнеркәсіп өнімінің 
көлемі аймақ экономикасының жартысын құрайды. Өткен жылы негізгі жұмыс 
өндірісті жаңғыртуға, өңдеуші сектордағы кәсіпорындарды қолдауға, инвестиция-
лар тарту арқылы жобаларды іске асыруға бағытталды. 2022 жылдың қорытын-
дысы бойынша өнеркәсіп өндірісінің көлемі 3,8 трлн. теңгеден асты.

Өткен жылы басқармаға азаматтардан 
еңбек заңнамасын бұзуға қатысты 3 637 
(2021 жылы – 4434) өтініш түсті. Оның не-
гізінде өңір  кәсіпорындарында 718 тексеру 
жүргізілді, сондай-ақ, Сәтбаев қаласындағы 
Жолаушылар автокөлік кәсіпорны «Tranco 
Express» ЖШС филиалы, «Tranco Balkhash» 
ЖШС, «Tranco Jezz» ЖШС,   «Карцемент» 
АҚ, «Строймет» ЖШС, «Nova Цинк» 
ЖШС, «Жайремский ГОК» АҚ, «Шұбар-
көл Көмір» ЖШС, «Ремэкология» ЖШС 
кәсіпорнында профилактикалық бақылау 
жүргізілді. Тексеру қорытындысы бойынша 
509 бұзушылық анықталды және жойылды. 
Оның ішінде еңбек қатынастары бойынша 
408, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
бойынша 99 және халықты жұмыспен қамту 
бойынша екі факт бар. Сондай-ақ, 93 заңды 
және лауазымды тұлға әкімшілік жауап-
кершілікке тартылды. Оның ішінде жұмыс 
берушілерге жалақыны кешіктіру және 
төлемеу бойынша 46 әкімшілік жаза қолда-
нылды, салынған айыппұлдың жалпы сома-
сы  – 20,2 млн. теңге.

Еңбек қатынастарын құқықтық реттеу-
дің негізгі қағидаттарының бірі – әрбір қы-
зметкердің уақытылы және толық көлемде 
төленетін жалақы құқығын қамтамасыз ету. 
2022 жылғы 1 қаңтардағы жалақы бойынша 
банкрот-кәсіпорын «Ирбис KZ» ЖШС 31 
қызметкеріне 5,6 млн. теңге берешек. Жүр-
гізілген жұмыс нәтижесінде жалақы бойын-
ша берешек толығымен өтелді.

Қазіргі уақытта мемлекеттік еңбек ин-

спекторларының актілері (жұмыс берушінің 
жалақы төлеуі туралы нұсқама) «Атқа-
рушылық іс жүргізу және сот орындаушыла-
рының мәртебесі туралы» Қазақстан Респу-
бликасының Заңына сәйкес міндетті күшке 
ие. 

Қауіпсіздік техникасын сақтау – жұ-
мыс берушінің қызметкердің өзінің еңбек 
міндеттерін орындау барысында қауіпсіз 
жағдай жасауға бағытталған іс-шаралар ке-
шені. Былтыр 153 жазатайым оқиға болды 
(2021 жылы – 199).  алдыңғы жылмен са-
лыстырғанда 23,1%-ға төмендеді. Онда 180 
адам зардап шекті, бұл 2021 жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 24,4%-ға төмен. 
(2021 жылы – 238 адам). Оның ішінде 28 адам 
қайтыс болды (2021 – 37 адам). Жазатайым 
оқиғалардың басым бөлігі «АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ, «Қазақмыс» корпорациясы» 
ЖШС сияқты ірі кәсіпорындарда тіркелген. 
Жүргізілген талдау жазатайым оқиғалардың 
негізгі себептері жабдықты жаңғырту бой-
ынша жұмыстың жеткіліксіздігі екендігін 
көрсетеді (8 шахтаның тек екеуінде – Қа-
зақстан шахтасы және Т.Күзембаев атын-
дағы шахтада жерасты бейнебақылау жүй-
есін пайдаланады). Жұмыс беруші  жұмыс 
өндірісін дұрыс ұйымдастырмайды. Өндірі-
стегі жазатайым оқиғалар көбінесе жұмыс 
өтілі 3 жылға толмайтын (42%) және 55 
жастан асқан қызметкерлерде 57% болады. 
Барлық жұмыс берушілер міндетті, мерзімді 
(еңбек қызметі барысында) медициналық 
тексерулерді және қызметкерлерді ауысым 

Қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы өзара қарым-қатынас, тараптардың 
құқықтары мен мүдделерін қорғау, сондай-ақ, еңбек саласындағы құқық пен бостан-
дықты Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі реттейді. Оның міндеті – еңбек 
қатынастары тараптарының мүдделерінің теңгеріміне, әлеуметтік тұрақтылыққа, 
қоғамдық келісімге қол жеткізуге бағытталған қажетті құқықтық жағдайлар жасау. 

алдындағы медициналық куәландыруды 
(құрылыс саласына көбірек қатысты) жүр-
гізе бермейді. 

Өндірістік жарақаттануды төмендету 
жөніндегі жұмыс Қазақстан Республика-
сында өндірістік жарақаттануды және ең-
бек жағдайлары зиянды жұмыс орындарын 
азайту жөніндегі 2019-2023 жылдарға ар-
налған Жол картасымен және Қарағанды 
облысында еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті 
қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі 2021-
2023 жылдарға арналған «Қауіпсіз еңбек» 
бағдарламасы шеңберінде құрылады.

Өндірістік жарақаттану деңгейін төмен-
дету бойынша жағдайды жақсарту үшін 19 
кәсіпорында тапсырыс берушіден мерді-
герге дейін тікелей бақылау енгізілді. Сон-
дай-ақ, кәсіптік тәуекелдерді басқарудың 
заманауи жүйесін енгізу мақсатында облы-
стың 162 ірі кәсіпорны Еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау жөніндегі халықаралық 
және ұлттық стандарттарын (OHSAS 18001, 
ХЕҰ-АҚҚ) енгізді. 10 кәсіпорын Vision Zero 
бағдарламасына қатысады, 35 кәсіпорында 
«Халықтық бақылау» жобасы енгізілді.

Еңбекті қорғау талаптарын қамтама-
сыз ету, өндірістік жарақаттанудың және 

кәсіптік аурулардың алдын алу бойынша 
бірлескен іс-қимылдарды ұйымдастыру 
үшін кәсіпорындарда 1 600 бас техникалық 
инспектордың қатысуымен еңбек қауіпсізді-
гі және еңбекті қорғау жөніндегі 1 140 өн-
дірістік кеңес құрылды.

Жұмыс орындарындағы еңбек жағдайла-
рының нақты жай-күйін бағалау және олар 
бойынша еңбекті қорғау жөніндегі шаралар 
кешенін жүргізу мақсатында өндірістік объ-
ектілерді аттестаттау жүргізіледі. 393 өн-
дірістік нысан аттестатталды.

Еңбек заңнамасы қызметкерлердің 
мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін 
қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан 
сақтандыруды міндеттейді. Бірақ барлық 
жұмыс берушілер бұл талаптарды орындай 
бермейді. Басқарма сақтандыру компания-
ларымен, қалалар мен аудандардың әкімдік-
терімен, кәсіпорындармен және кәсіподақ 
ұйымдарымен бірлесіп жұмыскерлерді ең-
бек (қызметтік) міндеттерін атқару кезін-
де жазатайым оқиғалардан сақтандыру 
қажеттілігі туралы түсіндіру жұмыстарын 
тұрақты негізде жүргізеді.

Жұмыс берушілердің еңбек жағдайла-
рын жақсарту жөніндегі әлеуметтік жауап-
кершілігін арттыру үшін «Сенім сертифи-
каты» беріледі. 2022 жылы «Қамқор Вагон» 
ЖШС «Қарағанды вагон жөндеу депосы» 
филиалына сертификат берілді. 

Еңбек адамының құқықтары мен мүд-
делерін қорғау, сондай-ақ жарақаттану-
дың алдын алу және еңбекті қорғау мақ-
сатында «Кәсіподақ орталығымен» өзара 
ынтымақтастық туралы қол қойылған ме-
морандум шеңберінде өндірістік жарақат-
тану мәселелері әлеуметтік әріптестік, әле-
уметтік және еңбек қатынастарын реттеу 
жөніндегі облыстық үшжақты комиссияның 
отырыстарында қаралады. Облыс кәсіпо-
рындарымен (салалар бойынша) бірлесіп, 
сондай-ақ кәсіпорындарды, кәсіподақ ор-
талықтарын және мүдделі мемлекеттік ор-

гандарды шақыра отырып, бірлескен іс-қи-
мылдарды әзірлеу жөнінде тұрақты негізде 
кеңестер өткізіледі. Осыған байланысты, 
еңбек даулары туындаған кезде, ҚР қолда-
ныстағы заңнамасы шеңберінде қызметкер-
лердің жұмыс берушіге жүгінуге құқығы 
бар, олар өз кезегінде дауды қарауға және 
қабылданған шешім туралы қызметкерлерді 
хабардар етуге міндетті.

Ұжымдық шарттар ерекше роль атқа-
рады. Ұжымдық шарттың нормалары өн-
дірістің салалық ерекшеліктері ескерілетін 
және қызметкерлердің жағдайын жақсар-
туға, әлеуметтік қауіпсіздік деңгейін арт-
тыруға мүмкіндік беретін орталықтанды-
рылған ережелерге қосымша ретінде қызмет 
етеді. Өткен жылдың қорытындысы бойын-
ша мониторингте 5340 ұжымдық шарт бар. 
Оның ішінде, 135 ірі кәсіпорында (100%), 
376 орта кәсіпорында (100%), 4 829 шағын 
кәсіпорында (22,2%).

Еңбек нарығы белсенді цифрланды-
рылуда. Электрондық еңбек шарттары 
дәстүрлі еңбек шартының нысанына қосым-
ша опция болып табылады. 2023 жылдың 1 
қаңтардағы жағдай бойынша 25 486 (95,8%) 
кәсіпорында 415 585 (102,8%) электрондық 
еңбек шарттары тіркелген. 

«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасы шеңберінде Instagram, 
Facebook әлеуметтік желілерінде онлайн 
тікелей эфирлер өткізудің тиісті кестесі 
бекітілді, 2022 жылы 16 тікелей эфир өт-
кізілді. Онда интернет қолданушылары он-
лайн-трансляциялар барысында түсінікте-
мелер қалдырады және бірден жауап алатын 
қызықтыратын сұрақтар қояды. 

Қазақстан Республикасы еңбек заңна-
масы нормаларының сақталуын бақылау, 
сондай-ақ өндірістік жарақаттануды азайту 
жөніндегі шараларды күшейту басқарманың 
биылғы басты мақсаттарының бірі болып 
қала береді. Қорытындылай келе, азамат-
тардың еңбек құқықтары мен бостандықта-
рының мемлекеттік кепілдіктерін белгілеу, 
қолайлы еңбек жағдайларын жасау, қызмет-
керлер мен жұмыс берушілердің құқықтары 
мен мүдделерін қорғау Қазақстан Республи-
касы Еңбек заңнамасының мақсаты болып 
табылатынын атап өткім келеді.

Ирина ЛЮБАРСКАЯ, 
бас мемлекеттік еңбек инспекторы – 

облыстың еңбек инспекциясы 
жөніндегі басқарма басшысы           

лануда.
Қазақстанда алғаш рет шина за-

уытының құрылысына инвестиция-
лар салынды. 13 желтоқсанда «Саран» 
индустриялық аймағының аумағында 
«KamatyresKZ» ЖШС автомобиль шина-
ларын өндіру бойынша ірі жоба іске қо-
сылды.

Осы уақытқа дейін республика ау-
мағында шиналар өндірілмеген, то-
лығымен шетелден  импортталған. Енді 
жаңа зауыттың қуаттылығы ішкі нарықты 
шина өнімдерімен қамтамасыз етіп қана 
қоймай, сонымен қатар, шетелге шығуға 
мүмкіндік береді. Жобаның құны – 
мыңнан астам жұмыс орнын құрумен 171 
млрд. теңге. Өндірісті білікті кадрлармен 
қамтамасыз ету жүргізілуде. Саран гума-
нитарлық-техникалық колледжінің ба-
засында жаңа техникалық мамандықтар 
ашылды. Студенттер, сонымен қатар, 
Нижнекамск қаласындағы шина ке-
шенінің зауыттарында қажетті біліктілік 
пен разряд алу үшін тәжірибеден өтеді.

Осындай ауқымды өндірістерді іске 
қосу моноқаланың ғана емес, бүкіл облы-
стың әлеуметтік инфрақұрылымын жақ-
сартуға ықпал етеді.

Қазақстандық қамтуды дамыту және 
жергілікті тауар өндірушілерді қолдау 
бағдарламасы аясында облыстық алып-
тардың айналасында шағын және орта 
бизнес кәсіпорындарының белдеуін құру 
бойынша жұмыс жалғасуда.

Мәселен, 2022 жылдың 9 айында «Ар-
селорМиттал Теміртау» АҚ және «Қазақ-
мыс»  корпорациясы» ЖШС қолдауымен 
37 кәсіпорын шоғырландырылып, аут-
сорсингке шығарылды. Олармен 44,3 

млрд. теңгеге шарт жасалды.
Жүйе құраушы кәсіпорындармен қа-

зақстандық қамтуды дамыту бойынша 
өзара ынтымақтастық туралы жасалған 
меморандумдар аясында облыстың 139,4 
млрд. теңгеге 77 кәсіпорны тапсырыспен 
қамтамасыз етілді.

Алдағы жылға арналған жоспарларға 
келетін болсақ, өнеркәсіптік өндірістің 
1,6% деңгейінде, оның ішінде, өңдеу 
өнеркәсібінде 2%-ға өсуін қамтамасыз 
ету жоспарлануда.

Облыстың инвестициялық климаты 
орасан зор шикізат базасын ескере оты-
рып, болашағы зор әрі инвесторлар үшін 
тартымды болып қала бермек.

Осылайша, тартылған инвестициялық 
қаражат көлемі кемінде 792 млрд. теңгені 
құрайды.

Өңірде 163,9 млрд. теңгеге 11 инве-
стициялық жоба іске асырылатын болады. 
Жобалардың арқасында 2257 жаңа жұмыс 
орнын құру жоспарланған.

Осакаров ауданындағы «Сарыопан» 
кен орнында 1-сұрыпты әк өндіретін за-
уыттың құрылысы аяқталады. Жобаға 20 
млрд. теңге салынады. Оған 105 адам тар-
тылады. Кен орнында жылына 300 мың 
тонна әк өндіретін жобалық қуаттылықты 
қамтамасыз ету жоспарлануда.

«Шұбаркөл Көмір» АҚ кәсіпорны ар-
найы кокс өндірісі бойынша жобаны іске 
асыратын болады. Жобаның жалпы құны 
шамамен 40 млрд. теңгені құрайды. 180 
жаңа жұмыс орнын құру жоспарлануда.

Өңірдегі өнеркәсіпті дамыту про-
цесінде моноқалаларды дамытуға және 
тоқтатылған кәсіпорындарды жанданды-
руға ерекше назар аударылады. Бұрынғы 
РТБ зауытының бар инфрақұрылымын 
ескере отырып, біз өнеркәсіптік алаңдар 
мен дайын өндірістік үй-жайлар кешенін 
құрудамыз.

Осындай жобалардың бірі Саран қа-
ласындағы «Silk Road Electronics» ЖШС 
тұрмыстық техника зауытының құрылы-
сы болды. 2022 жылғы 22 желтоқсанда 
аталған зауыттың құрылысы басталды. 
Жобаның құны 24 млрд. теңгені құрайды. 
Бұл жобаны іске асыру әлеуметтік-эконо-
микалық даму көрсеткіштерін жақсартуға 
және 1200-ге жуық адамды тұрақты жұ-
мыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік бе-
реді. Персоналды даярлау үшін Шахтинск 
техникалық колледжімен шарт жасалды, 
оның негізінде кейіннен жұмысқа орна-
ласа отырып оқыту жүзеге асырылатын 
болады. Зауыттың жобалық қуаттылығы 
1 миллионнан астам өнім бірлігін құрай-
ды. Оның ішінде теледидарлар, шаң-
сорғыштар, қысқатолқынды пештер, ас 
үй сорғыштары, су жылытқыштар және 
кір жуғыш машиналар бар.

«Сарыарқа» арнайы экономикалық 
аймағының аумағында да жобаларды 
іске асыру жалғасуда. 2023 жылы мұн-
да 2 жаңа зауыт ашылады: «Бүркіт» БК» 
ЖШС өнеркәсіптік жарылғыш заттар 
және «LITEYSHIK» ЖШС гофрленген 
құбырлар мен пластиктен жасалған бұй-
ымдарды өндіру зауыты.

Сонымен қатар, облыста минерал-
ды-шикізат базасын кеңейту негізінде 
жаңа өндірістер құру әлеуеті бар.

Бүгінгі таңда Қарағанды облысы бой-
ынша мемлекет теңгерімінде 7 млн. тон-
на баланстық қоры бар 29 мыс кен орны, 
332 тонна баланстық қоры бар 28 алтын, 5 
млн. тонна кен қоры бар 12 полиметалл, 6 
млн. тонна қоры бар 8 марганец кен орны, 
227 млн. тонна қоры бар 6 темір кен орны 
және жалпы қоры 2,8 млн. тонна кенді 
құрайтын 15 сирек кездесетін металл кен 
орны бар. 

Облыс аумағында тас және қоңыр 
көмірдің едәуір қоры шоғырланған – 11,2 
млрд. тонна. Мұнда дәстүрлі түрде респу-
бликалық көлемдегі көмірдің үштен бірі 
және кокстелетін маркалы көмірдің бар-
лығы өндіріледі. Қарағанды көмір бассей-
ні республиканың металлургия өнеркәсібі 
кәсіпорындары үшін кокстелетін көмірдің 
негізгі жеткізушісі болып табылады. 
Қазіргі уақытта облыста 10 шахта және 
13-тен астам разрез жұмыс істейді. Өткен 
жылы олар 36 млн. тонна көмір өндірді.

Пайдалы қазбалар қорларының негізгі 
көлемі игерілетін және игеруге дайын-
далған кен орындарында орналасқан: мыс 
– Нұрқазған, Қоңырат, Саяқ тобы; алтын – 
Көктасжал, Долинное, Пустынное, темір 
кені – Кентөбе, Бапы, сирек металдар – 
Жоғарғы Қайрақты, Солтүстік Қатпар, 
Көктенкөл, Қараоба.

Осылайша, Қарағанды облысы өн-
дірістен бастап бастапқы және қайталама 
өңдеуге дейінгі өнім өндірудің барлық 
циклін қолдауға және қамтамасыз ету-
ге маманданған өнеркәсіптік өңір болып 
қала береді. Соңғы жылдары бірқатар 
жаңа кәсіпорындардың іске қосылуының 
арқасында бұл мамандандыру тереңдей 
түсті.

Тұтастай алғанда, индустриялық са-
ясат сабақтастықты сақтайды және өң-
деуші өнеркәсіптің ішкі және сыртқы 
нарықтардағы бәсекеге қабілеттілігін ын-
таландыруға бағытталатын болады.

Қарағанды облысының индустриялық 
дамуы бойынша жұмыстар жалғасуда.

Әскербек ХАЛТОНОВ, 
облыстың өнеркәсіп және 

индустриялық-инновациялық 
даму басқармасының басшысы
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Мемлекеттік органдардың жергілікті 
діни бірлестіктермен өзара қарым-қаты-
нас жасауы мақсатында облыста Діни бір-
лестіктер клубы құрылды, клуб мүшелері 
оның жұмысына белсенді  қатысады.

Басқарма өткен жылы клубтың 8 оты-
рысын өткізді, оның барысында зайыр-
лы Қазақстандағы діннің функцияларын 
түсіну, қоғамдық сананы жаңғырту үдеріс-
теріндегі дін мен діни мәдениеттің ролі ту-
ралы өзекті мәселелер талқыланды.

2022 жылы басқарма тарапынан Қа-
зақстан Республикасында діни экстре-
мизмге және терроризмге қарсы іс-қимыл 
жөніндегі 2018-2022 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламаның негізгі бағыт-
тарын жүзеге асыру аясындағы мақсат-
ты оңалту және ақпараттық-алдын алу 
жұмыс тары жүргізілді.

Бұқаралық ақпарат құралдары 
(мерзімді баспа басылымдары, теледи-
дар), әртүрлі іс-шаралар (тікелей эфирлер, 
акциялар, дөңгелек үстелдер, семинарлар, 
тренингтер) өткізу, әлеуметтік желілер-
де (облыс бойынша 60 аккаунт және 1 
Telegram-бот) қарсы насихаттау материал-
дарын тарату арқылы тұрғындар арасын-
дағы ақпараттық-түсіндіру жұмыстары 
жүзеге асырылады. 

Халықтың әртүрлі санаттары (жұ-
мыспен қамтылғандар, өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар, еңбек ұжымдары, жастар, 
жұмыссыздар, сотталғандар және т.б.) 
арасында әртүрлі форматтағы ақпарат-
тық-түсіндіру іс-шаралары өткізілуде.

Мәселен, 2022 жылдың қорытын-
дысы бойынша облыс бойынша 4184 
ақпараттық-түсіндіру іс-шарасы ұйымда-
стырылып, оған 224 мыңнан астам адам 
қатысты.

Сонымен бірге, басқарма тарапынан 
республикалық деңгейдегі сарапшы-
ларды және Парламент Мәжілісінің де-
путаттарын тарта отырып, теологтарға, 
имамдарға, ҚМДБ қызметшілеріне, психо-
логтарға, ақпараттық-түсіндіру тобының 

● ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ЕСЕБІ ҚАРСАҢЫНДА

Облыс аумағында 15 конфессияны, 53 шетелдік миссионерді құрайтын 280 діни 
бірлестік жұмыс істейді, олар өз қызметін Қазақстан Республикасының дін саласын-
дағы заңнама нормаларының аясында жүзеге асырады.

мүшелеріне, журналистерге, облыстың 
қалалары мен аудандарының ІСБ, КММ, 
ЖРО мамандарына арналған тұрақты не-
гіздегі семинар-тренингтер өткізілді.

Бұқаралық ақпарат құралдарымен 
жұмыс жолға қойылған. Облыстық және 
өңірлік телеарналарда тақырыптық 
бағдарламалар шығару ұйымдастырылған. 
Мерзімді баспа басылымдарында тұрақты 
негізде діни тақырыптағы материалдарды 
жариялайтын журналистер пулы құрыл-
ды.

Журналистерді ынталандыру үшін 
басқарма олардың арасында «Дін саласы 
және діни экстремизмнің алдын алу мәсе-
лелерінің  бұқаралық ақпарат құралдарын-
дағы үздік жарияланымы» байқауын жыл 
сайын өткізеді, жеңімпаздар дипломдар-
мен және ақшалай сертификаттармен ма-
рапатталады. Жалпы жүлде қоры 900 мың 
теңгені құрады.

Мәселен, өткен жылы байқауға қа-
тысуға облыстың түпкір-түпкірінен бас-
пасөз және телевизия журналистерінің 
11 өтінімі қаралды. Үміткерлерді іріктеу 
жөніндегі комиссия отырысының нәти-
жесінде «ТВ үздік репортаж», «Интернет 
БАҚ-тағы үздік материал», «Мерзімді бас-
па басылымындағы үздік мақала» номина-
циялары бойынша 7 жеңімпаз анықталды.

Сонымен қатар, басқарма тарапынан 
қарсы насихаттау сипатындағы бейнежаз-
балар жыл сайын жасалады, 2022 жылы 
басқарманың әлеуметтік мемлекеттік 
тапсырысы бойынша деструктивті діни 
ағымдар идеологиясының таралуының ал-
дын алуға, зайырлылық ұғымдарын түсін-
діруге және т.б. бағытталған 18 бейнежаз-
ба жасалды.

Бұдан басқа, ведомстволық бағыны-
стағы «Қарағанды облысының конфес-
сияаралық қатынастары проблемаларын 
зерттеу және талдау орталығы» КММ 
қызметкерлері қарсы насихаттау сипа-
тындағы қысқаметражды бейнежазбалар 
дайындап (псевдосалафиттердің бұрынғы 

әйелдерінің сөзі, «Жусан» арнайы опера-
циясы бойынша әскери қақтығыс аймақта-
рынан оралған және діни экстремизм үшін 
сотталған әйелдердің өкініші мен өкінуі), 
оларды әлеуметтік желілерде («Instagram», 
«VK», «Facebook», «TikTok»), «WhatsApp» 
мессенджерінде және «Youtube» бейнехос-
тингінде белсенді түрде таратты. 

Діни экстремизм мен терроризмге қар-
сы насихаттау және оның алдын алу мақ-
сатында 2022 жылы жергілікті бұқаралық 
ақпарат құралдарында және интернет-ре-
сурстарда 419 мақала, 8 телехабар шыға-
рылымы, 24 жаңалықтар сюжеті, 3566 
қарсы насихаттау материалы (барлығы 
14130 жарияланым) жарияланды.

Басқарма интернетте радикалды діни 
контенттің таралуына жол бермеу мақса-
тында «Аналитикалық интернет картасы» 
арқылы әлеуметтік желілерге мониторинг 
жүргізеді.

Аталған жүйені енгізу тиімділігінен 
әлеуметтік желілерде жүргізілетін мони-
торинг жұмысы 2020 жылдан 2021 жылға 
дейінгі кезеңде интернетте діни деструк-
тивті ағымдардың материалдарын оқып, 
тарататын пайдаланушылардың санын 10 
865 адамға дейін азайтуға мүмкіндік берді 
(2020 жылы – 25 742, 2021 жылғы желтоқ-
санда – 18 834 адам).

Дін саласындағы заңнаманы бұзған 
43 әкімшілік құқық бұзушылық фак-
ті анықталды, оның ішінде 13 материал 
сотқа жолданды, 23 материал мерзімі өт-

кендіктен тоқтатылды, 3 материал діни 
сараптама жүргізу үшін Дін істері коми-
тетіне жолданды, 4 материалға қатысты 
ҚР ӘҚБК  490-бабы 1-бөлігінің 3-тар-
мағы және 453-бабының 3-бөлігі бойын-
ша әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 
жалпы 466 592 теңге сомасына айыппұл 
салынды.

Теологтар мен үкіметтік емес ұй-
ымдардың мүмкіндіктері арқылы деструк-
тивті діни ағымдардың өкілдерін радикал-
сыздандыру басқарма қызметінің негізгі 
бағыттарының бірі болып табылады.

Сонымен бірге, ДДА ұстанатындармен 
жеке және топтық іс-шараларды өткізу-
ге тәжірибелі сарапшылар қатысады, бұл 
оңалту жұмыстарының тиімділігін артты-
руға мүмкіндік береді.

Басқарма тарапынан алдын алу іс-ша-
раларын өткізудің жаңа форматы ретін-
де білім беру және тіл оқыту курстары, 
аспаздық шеберлік сыныптары, шағын 
футбол мен волейболдан «BIRLIK – 2022» 
турнирлері, отбасылық тимбилдингтер, 
«Sister’s party», белгілі республикалық ис-
ламтанушылардың (Ризабек Батталов, Қа-
былбек Әліпбайұлы) және теологтардың 
(Оңғаров Ершат, Шоқанұлы Сансызбай, 
Абдуали Бауыржан) қатысуымен дастар-
хан басындағы (Рамазан, Мәуліт) көпшілік 
іс-шаралары ұйымдастырылды.

2022 жылы өткізілген түрлі формат-
тағы жаңа топтық іс-шаралардың ДДА 
ұстанатындар санының азаюына оң әсерін 
тигізгені тәжірибе барысында көрінді 
және ағымдағы жылы бұл бағыттағы жұ-
мыс күшейтіледі.

Жалпы, соңғы үш жылда облыс бой-
ынша деструктивті діни ағымдарды ұста-
натындар санының айтарлықтай азайғаны 
байқалады.

Сонымен қатар, «Жусан» гуманитар-
лық операциясы аясында әскери белсенді 
аймақтардан оралған отбасылар ерекше 
бақылауға алынған. Бүгінгі күні облыста 
7 әйел (оның 2-уі Көксун кентіндегі АК-
159/9 мекемесінде жазасын өтеуде) және 
20 бала тұрады. Барлық әйелдер мен ба-
лалар әлеуметтік қолдау шараларымен 
қамтылған:

– Қарағанды қаласы (4 әйел, 16 бала, 

оның 2-уі жетім);
– Бұқар жырау ауданы (1 әйел, 4 бала).
Жалпы, өңірдегі діни ахуал тұрақты. 

Мұны 2022 жылы жүргізілген «Қараған-
ды облысындағы діни ахуал туралы» атты 
әлеуметтік зерттеудің нәтижесі дәлелдей-
ді.

Зерттеу мәліметтеріне сәйкес тұрғын-
дардың діншілдігінің қарқынды өсімі бай-
қалады, діншілдер мен дінге сенбейтіндер 
арасындағы қарым-қатынас диалог және 
ынтымақтастық сипатында, басқа діни 
көзқарастағылардың діни сеніміне деген 
өзара құрмет байқалады.

Әлеуметтік зерттеудің екі өлшемінің 
салыстырмалы талдауы Қарағанды облы-
сындағы діни ахуал тұрақты түрде қолай-
лы деген қорытынды жасауға мүмкіндік 
береді – 80%. 

Сауалнамаға қатысқан Қарағанды об-
лысы тұрғындарының 63%-ы  мемлекет-
тің зайырлылық қағидаттарын қолдайды. 

Сонымен қатар, облыс тұрғындары 
мемлекет дамуының зайырлылық қағидат-
тарын (63%) қолдайды және дін саласын-
дағы конституциялық құқықтарды кепілді 
пайдалану жөніндегі мемлекеттік орган-
дардың қызметін жоғары бағалайды.

Бірінші өлшемнен екінші өлшемге 
дейінгі динамикалық өзгерістердің салы-
стырмалы талдауы өңірдегі діни ахуалды 
зерттеудің толық көрінісін алуға мүмкін-
дік берді.

Алынған деректер негізінде облыстың 
қалалары мен аудандары бойынша дін 
саласындағы өзекті мәселелер жөніндегі 
мақсатты ұсынымдар дайындалды және 
тұрғындардың нысаналы санаттары ара-
сында ақпараттық-түсіндіру және алдын 
алу жұмыстарын одан әрі тиімді жүргізу-
дің стратегиясы әзірленді.

Жалпы, басқарманың жұмысы Қа-
зақстан Республикасының дін саласын-
дағы мемлекеттік саясатын жүзеге асыру 
аясындағы 2021-2023 жылдарға арналған 
кешенді жоспарды іске асыру жалғасады.

Ғалымжан САДУОВ, 
 облыстың дін істері 

басқармасы басшысының м.а

Ең қызығы, егде жастағылар тіл үйре-
не отырып, денсаулығын түзеп жатқанын 
аңғармайтын да болар? Ғалымдар қартай-
ғанда ми қызметін дұрыстап, альцгеймер 
сияқты аурулардың алдын алудың жолы 
ретінде сөзтізбек пен сөзжұмбақ шешу, 
шахмат ойнау, кесте тоқу, тіл үйрену, кітап 
оқуды әдетке айналдыруды ұсынады. 
Миды үнемі шынықтырып отырамын де-
сеңіз, осының ішінде тіл үйренудің маңы-
зы өте зор. Өз қалауымен бір тілді үйреніп 
бастаған адам соны үйренгенше тыным 
таппайды. Іс-әрекетін ой елегінен өткізіп, 
мидағы ақпаратты жүйелейді. Жаңа сөз 
үйренеді, үйренгенінің басын қосып тір-
кестіріп, сөйлемге айналдырады. Сұх-
батқа қатысу үшін сұраққа жауап береді 
және өзі сұрақ қояды. Осының бәрі қар-
тайған адамның ми жұмысын жақсартуға 
елеулі септігін тигізетінін психолингвист 
ғалымдар да, дәрігерлер де көптен бері ай-
тып жүр.

Тіл үйренуді әр жастағылар әртүрлі 
қабылдайды. Бәріне бір үйретуші дәріс 
бергенмен, қабылдауы әртүрлі. Мәселен, 
Эдинбург университетінің профессоры 
Антонелла Сорас былай дейді: «Кішкен-
тай балалар назарын бір жерге аударып 
ұзақ отыра алмайды, оларды когнитивті 
бақылау жоқ және есте сақтау қабілеті де 
жақсы деңгейде болмайды. Ал, ересектер-
ге бұл әдіс тиімді әрі жеңіл. Яғни, жасы 
келе адамның жақсаратын да қабілеттері 
болады». Міне, осы қабілетінің арқасында 
үлкен адамдар естіген ақпаратын ұзағырақ 
есте сақтайды. Ми қабатының қыртысын-
да қалып қойған сөздердің басын құрап, 
сөйлеп кетуге талпынады. 

Осы орайда жасы келгенмен, әлі де 
белсенділігін жоғалтпай, қазақ тілін үйре-
нуге қызығушылық танытқан үлкендер де 
бар екенін айта кетуді жөн көрдік. Қалалық 
мәдениет бөлімі жанынан ашылған «Шы-
рақ» тілдерді оқыту орталығы тарапынан 
ұйымдастырылған оқыту курстарына егде 
жастағы тыңдаушылар да қатысады. Олар 
курсқа өз қалауымен келіпті. Мәселен, бір 

● ТІЛ – ТҰҒЫР

Тілді қай жаста, қашаннан 
бастап үйренген дұрыс? Бұған бір-
жақты жауап беру қиын. Тіл үйре-
нудің қатып қалған ережесі жоқ, 
тіпті жас кезінде үйрене алмаған-
дар егде жаста да қолға алуына бо-
лады. 

топта  ұлты неміс, 84 жастағы апай оқыды. 
Ал, келесі бір топта орыс ұлтының өкілі, 
71 жастағы апай тыңдаушылар қатарында 
отырды. Біздің ойымызша, Қарағанды об-
лысы бойынша ең егде жастағы тіл үйре-
нуші осы 84 жастағы Марина апай болған 
шығар?    

Жасы келген адамдардың тіл үйрену-
ге деген талпынысы, ниеті баршамызды 
тәнті етті. Қазақстанда тұрып жатқан соң 
мемлекеттік тілді үйренемін деп курсқа 
жазылу – жастарға үлгі боларлық қадам. 
Кезінде Е.Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетінде профес-
сор Жамбыл Сәулебекұлымен қатар қыз-
мет атқарып, оқытушы болған апайдың 
құлағы сәл тосаң еститіні болмаса, әлі де 
тың. Тіл үйренуге деген құлшынысы кере-
мет. Жазуы маржандай, қазақ тілінде өте 
ұқыпты жазуға тырысады. Сұхбаттасқан-
ды ұнатады. 84 жастағы Марина Яковлев-
на апамызға тіл үйрету де, үйрену де оңай-
ға соққан жоқ. Әйтсе де, оқытушының бай 
тәжірибесі мен апайдың ерік-жігерінің 
арқасында мемлекеттік тілді тұрмыстық 
деңгейде меңгере алды.

71 жастағы Юрова Вера Владимиров-
на болса, ісқағазын жүргізуші болып қыз-
мет атқарған екен. Айтқандайын, Вера 
апайдың тіл үйрету курсына қатысуы 
бірінші рет емес. Сәл ертеректе де кур-
сқа қатысып, қазақ тілін үйренуге ынталы 
екенін көрсеткен. Араға жылдар сал ып, 
қайта курсқа келген апайдың сөздік қоры 

қомақты. Сөйлем құрауға қажетті грам-
матикалық формаларды да жақсы біледі. 
Апайға жетпейтіні, тілдік орта, күн сай-
ын сөйлесетін адам керек. Бір-екі мәрте 
апаймен жарты сағаттай таза қазақ тілін-
де сұхбат құрғанда байқағаным, асықпай, 
баппен сөйлесе, әжептәуір деңгейде сөй-
лесе алады екен. 

Екі апайдың тілін сындырған Әсия 
Смықова әріптесімнің еңбегі зор. Үлкен 
кісілердің тілін тауып, оларды жалықтыр-
май, ұтымды әдіс-тәсілмен үйрете білді. 
Бір-екеуін ғана мысалға алғанымызбен, 
«Шырақ» тілдерді оқыту орталығында 
өткен жылдың екінші жартысында ұй-
ымдастырылған топтарда жасы алпысты 
алқымдап қалған тыңдаушылар болды. 
Бір байқағанымыз, егде жастағы тіл үйре-
нушілердің мақсаты айқын. Курсты мүм-
кіндігінше босатпай қатысуға тырысады. 
Кезіндегі темірдей тәртіптің адамдары 
екені байқалады. Оның үстіне, алаңдай-
тын жұмысы жоқ, зейнет жасындағы 
адамдар болғаннан кейін де, сабақтан 
қалмай қатысуға тырысады. 

Тіл үйренуге жас ерекшелігі кедергі 
емес. Олай болса, қай жаста да тіл үй-
ренуді бастап кетуге болатынына үлкен 
кісілердің тәжірибесінен көзіміз анық 
жеткендей болды. 

 
Жұпар ЖАҚАН,

Ресурстық тіл орталығының бөлім 
меңгерушісі

Салтанатты шараны құттықтау сөзбен 
ардагерлер кеңесінің төрағасы, отстав-
кадағы полковник Марат Аймағанбетов 
ашып, жүз жасаған қазақтың қайсар жауын-
герінің өмір жолы туралы баяндады. Сұңғат 
Смағұлұлы 1941 жылдың соңында өзі 
тіленіп, әскер қатарына алынады да әскери 
даярлықтан өткеннен кейін 1942 жылдың 
жазында Сталинград түбіндегі қиян-кескі 
ұрыстарға қатысады.Еділ бойындағы берік 
қамалға айналған қаланы қорғауда өзге де 
қазақстандық жерлес жауынгерлермен бірге 
жан алысып, жан беріседі. 1943 жылы ауыр 
жарақат алып, біраз уақыт қатардан шығып 
қалады. Госпитальде емделіп шыққан-
нан кейін жаужүрек жауынгер қайтадан 
алғы шептен табылады. Туысқан Беларусь 
халқының астанасы Минск қаласын жаудан 
азат етуге қатысады. Оның жауынгерлік ер-
ліктерінің куәсі ретінде кеудесінде «Жауын-
герлік еңбегі үшін»  («За боевые заслуги»), 
«Сталинградты қорғағаны үшін», «Гер-
манияны жеңгені үшін» медальдары мен 
II дәрежелі Отан соғысы ордені мен Ұлы 
Жеңістің бірнеше мерейтойлық медальда-
ры жарқырайды. Соғыстан кейін құрылыс 
техникумын бітіріп, селолық құрылыс сала-
сында жемісті еңбек етеді.

Мұнан кейін ардагерді қалалық мәсли-
хат хатшысы Құдайберген Бексұлтанов, ау-
дандық әскери комиссар Нұрлан Әбікенов, 

● САЛТАНАТ

20 қаңтарда Қарағандыда ҚР Қорғаныс министрлігінің әскери-техни-
калық мектебінде  Ұлы Отан соғысының ардагері Сұңғат Сәттіғұловтың 
100 жасқа толуына арналған салтанат болып өтті. Оны ұйымдастырып, өт-
кізуге мұрындық болған қаладағы Әлихан Бөкейхан аудандық ардагерлер 
кеңесі мен әскери мектеп ұжымы.

қалалық әкімдік өкілдері, Қарағанды қалалық 
және қаладағы Қазыбек би аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағалары Ғабит Тұяқов пен Тілеу-
бек Камалиев құттықтап, тарту-таралғы жаса-
ды.

Облыстық ардагерлер кеңесінің сый- 
сияпаты қомақты болды. Кеңес төрағасының 
орынбасары Жазыкен Томпиев облыс әкімі мен 
мәслихатының атынан мерейтой иесіне Қа-
рағанды облысының Құрмет грамотасын және 
ардагерлер кеңесі президиумының шешімімен 
«Қарағанды облысының Құрметті ардагері» 
төсбелгісін және Құттықтау адресін табыс етіп, 
ақшалай сыйлық берді, иығына оқалы шапан 
жапты.

Құттықтаулар легі мұнан кейін де толаста-
май өнерпаз жастар мен ардагерлердің «Наде-
жда» хоры ән мен күйден шашу шашты. Әсіре-
се Майқұдық мәдениет үйінің әншілері Гүлден 
Мақшонова шырқаған «Қазақ вальсі» мен «Гәк-
ку», жас талант Марат Ерденнің М.Магомаев 
мәнерінде орындаған «О, море, море!» әндері 
жиналған қауымның құлақ құрышын қандыр-
ды.

Салтанаттың соңында жүзге келген абыз ақ-
сақал аталық алғысын айтып, жас ұрпаққа бей-
біт аспан, бақытты ғұмыр тіледі.

Аман ЖАНҒОЖИН, 
облыстық ардагерлер кеңесінің

 жауапты хатшысы
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Асыл жар, аяулы ана, ардақты әже сізді 
70 жас мерейтойыңызбен құттықтаймыз! 
Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілей-
міз. Балаларыңыз бен немерелеріңіздің қы-
зығын қызықтап, ортамызда марқайып жүре 
беріңіз.

Аяулы ана құтты болсын 70 жасыңыз!
Сексеннің де сенгірігінен асыңыз.
Қуат алып, денсаулықтың нәрінен,
Жүзіп өтіп жүзге аяқ басыңыз!

Балалардың арасында жүріңіз,
Әкемізбен бірге өмір сүріңіз.
Тілек еттік шын жүректен бәріміз,
Мықты болып ұзақ өмір сүріңіз!

 Ізгі ниетпен тілек білдірушілер: жолдасыңыз – Серік, 
 балаларыңыз: Берікбол-Зухра, Қанат-Рахат, Бахтияр- Салтанат, 
Ерғанат-Диана, Бейбітжан-Қымбат және немерелеріңіз бен 
 жиендеріңіз.

Құрметті Рымбала Бәкірқызы!

№14

ТОО «AlemGaz» уведомляет потребителей о понижении тарифа, до 
уровня цены, обоснованной в соответствии с порядком ценообразования 
на услуги розничной реализации сжиженного емкостного газа через ГРУ,  
с 1 февраля 2023 года и составит 172,93 тенге за 1 кг без учета НДС.

№39

Зымырап өтіп жатқан өмір-ай, десеңші. 
Кеше ғана ортамызда күлім қағып жүрген 
апамыз Клара ӘБДІРҚАДІРҚЫЗЫНЫҢ 
да фәни өмірден бақи дүниеге аттанғанына 
40 күнге жақындап қалды. Бүгінде сағы-
нышқа айналып барады.

Ешкімнің ала жібін аттамай, адал еңбек 
етіп, аңқылдап жүрген асыл бейнесі әлі көз 
алдымда. Жаны ізгі еді әрі жүрген жеріне 
шуақ-нұрын төгіп жүретін, бауырларына 
қамқор ерекше жанашыр жан еді.

«Адамға жасаған жақсылығың, о дүние-
де жебеушің болады» деуші еді үлкендер. 
Клара апайымның бізге және басқа да елге 
жасаған жақсылықтары о дүниеде жанын нұрға бөлесе екен. Алла ал-
дынан жарылқап, панасына алғай.

 Жаны жәннатта, тәні рахатта болғай! 
 Гүл бейнеңді ұмытпаймыз мәңгілік!

Сағына еске алушы: күйеу баласы  Дәулетбек АҚШОЛАҚОВ!

Марқұмның 40 күндік асы 2023 жылдың 2 ақпаны, 18:00-де Қа-
рағанды қаласы, Әнет баба мешітінде беріледі.

т/б

Корпетаева Назымгуль Болатовна атына берілген қызметтік куәлік 
ЛВЧ-вагондық сервистен берілген 27 қаңтар 2021 жыл, жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп танылсын.

№36

Еске алу

 Сонау тың игеру жылдары 
осы өңірге көшіп келген қария са-
налы ғұмырын қарапайым еңбекке 
арнаған екен. Жер жыртып егін ек-
кен, шөп шауып мал азығын әзір-
леген. Қысты күндері қар күреп, 
жол аршыған. Сол әдетін таста-
май күні бүгінге дейін ауылына 
қызмет етіп жүр. Ол ісіне еш ақы 
сұрамайды. Ертеңгілік өзінің ескі 
ДТ-75 тракторына мініп, ауыл 
ішіндегі  көшелер мен жолдарды 

Атап айтқанда, Қусақ, Са-
рытерек, Нұркен, Қызыларай, 
Ақши ауылдарында, Сарышыған 
кентінде ерікті жастар екі қолға 
бір күрек алып, қалың қарды та-
зартып жүр. Ерікті жастар акцияға 
ниет білдірушілердің көп екенін 
айтады.

– Қаңтардың алғашқы күн-
дерінде қар көп жауды. Ауыл қа-
рияларының қалың түскен қарды 
тазалауға шамасы келмейді. Қар 
күреуге келген еріктілердің бар-
лығы тасымалдау үшін тиісті жаб-
дықтарын алып барды. Ауылды 
жер болған соң сырғыма боран бо-

лып, есіктерінің алдын үнемі қар 
басып қалады. Сол үйінің аумағын 
алып қалған қарды тазалап, үлкен-
дердің батасын алып жатырмыз. 
Қайырымдылық акциялары әрі 
қарай да жалғаса береді, – дейді 
Қусақ ауылының ерікті жастары.

Айта кетейік, бүгінде ауылдар-
да қардан тазарту бойынша бел-
сенді жұмыс жүргізілуде. Көмек-
ке мұқтаж адамдар, оның ішінде 
жалғыз тұратын және қарт кісілер 
ауласының қарын тазалап берген 
еріктілерге дән риза. 

Ақтоғай ауданы

● АКЦИЯ

Қаңтарда басталған «Қарлы патруль» қайырымдылық акциясы 
Ақтоғай ауданында әлі де жалғасып жатыр. Ерікті жастар жалғыз-
басты қарт адамдарға көмектесіп үйінің маңындағы қарды күреуде. 
Әсіресе, ауданның әр ауылдарында бұл игі шара қарқынды жүріп жа-
тыр.

Нұрдос КӘРІМ,
«Ortalyq Qazaqstan»

● ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

Дулат ЖҮНІСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Нұра ауданына қарасты Тікенекті ауылында тұратын 82 жастағы 
Минниағзам Авлияровты қамқоршы қария деп толық айтуға болады.

– Адамдарға пайдасы тиетін 
қандай да бір бизнеспен айна-
лысқым келді. Бос уақытым 
болғанда OLX сайтын бақылап 
отырдым. Адамдардың не сатып 
алатынын, не сататынын, қан-
дай қызмет көрсететінін зерт-
тедім. Бірде «Алматыда жиһаз-
ды химия лық тазартамыз» деген 
жарнамаға көзім түсті. Осы биз-
неске қызығушылық танытып, 
көбірек білгім келіп іздендім, – 
дейді Денис.

Ісін жаңа бастаған кәсіпкер 
алты айдан астам уақыт бойы бұл 
бизнестің ерекшелігін зерттеген. 
Кәсіби семинарларға қатысып, 
курстан өткен. Содан соң жи-
наған қаржысына қолданылған 
жабдық  сатып алып, алдымен 
достары мен таныстарының 
жиһазын тазалап, тәжірибе жи-
нақтапты.

Осакаров ауданында мұн-
дай бизнес болмаған. 2021 жыл-
дың сәуірінде Денис Шиц жеке 
кәсіпкер ретінде тіркелген соң, 
ауыл тұрғындары бұл қызметке 
қызыға бастапты.  Бизнестің да-
муына, жарнама жасауға ауыл 
тұрғындары да атсалысты. Денис 

Instagram әлеуметтік желісінде 
парақша ашты: @cleaning_shits.

Өткен жылы жас кәсіп-
кер Осакаров ауданы әкімінің 
грантын алды. Байқау туралы 
диванын тазалап берген тұты-
нушысынан білген. Осылайша, 
кәсіпкер бизнесін кеңейтуге 2 
млн. теңге қаржы алып, жаңа ита-
льяндық жабдық сатып алды.

– Жиһаздармен, кілемдерді 
тазалаймын және бірден құрға-
тамын. Жақында линолеум мен 
плиткалы едендерді тазалауға 
арналған тегістеу машинасын 
сатып алдым. Кәсіби жабдықтар 
мен химияның арқасында та-
залауды сапалы және жылдам 
жүргізуге болады. Мысалы, бір 
диванға екі сағат уақыт кетеді, – 
дейді кәсіпкер.

Денистің әр тұтынушыға 
көзқарасы – ерекше. Зейнеткер-
лерге жеңілдік жасайды. Былтыр 
Осакаров ауданындағы Литва 
интернат үйінің жиһазын тегін 
тазартып берсе, биыл наурызда 
бұл тегін қызметті басқа балалар 
үйіне жасағысы келеді.

Осакаров ауданы

● КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ 

Осыдан екі жыл бұрын Осакаров кентінің тұрғыны Де-
нис Шиц жеке ісін ашып, жылжымалы құрғақ тазалау қы-
зметін ұсынды. Бүгінде оның «Таза үй» компаниясы аудан 
тұрғындарына кеңінен таныс. Денис Банк колледжін аяқтап, 
мамандығы бойынша шамалы уақыт жұмыс істеген. Кейін 
«Қаз АвтоЖол» компаниясының ұсынысын құп алып, сол 
мекемеге жұмысқа орналасады. Ал, өз ісін ашуға әу бастан 
ниеттеніп жүр екен.

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

14-15 жастағы екі ағайынды 
Ерасыл мен Қанаттың бұл ерлігіне 
әлеуметтік желі қолданушылары 
тәнті болды.  Жергілікті тұрғындар 
жас батырлардың арқасында ешкім 
зардап шекпеді дейді.

«Ол үйде ата мен әже тұрады. 
Біз оларға есік алдының қарын та-
залауға көмектестік. Кенеттен үйден 
өрт шықты деген айқайды ести сала, 
қолымыздағы күрекпен үйге қарай 
жүгірдік» дейді 15 жасар Ерасыл.

Олар бірден өрт сөндірушілерді 
шақырып, негізгі өрт жалынын қар-
мен өшірген.

«Өрт орташа болды. Өрт сөн-
дірушілер 15 минутта келді. Біз жар-
тысын өшірдік. Өрт сөндірушілер 
үйдін төбесі мен қабырғаларын 
алған өртті өздері сөндірді», – деп 
түсіндірді бала.

Ерасыл Сұрыптау елді мекенін-
дегі № 12 мектептің 9-сыныбында, 
бауыры Қанат 8-сыныбында оқиды.

Ақерке БАЙБӘКІР,
Е.Бөкетов атындағы 

 ҚарУ-дың
журналистика кафедрасының 

4-курс студенті

● ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ 

Қарағанды облысының Сұрыптау елді мекенінде ағымдағы айдын 
23 жұлдызында ағайынды балалар егде жастағы көршілерін өрттен 
құтқарды.

43-21-55
Жарнама бөлімінің байланыс телефоны

● ҚЫЛМЫС

Теміртау қаласы Ескі қалалық 
полиция бөліміне 42 жастағы қала 
тұрғыны жүгініп, 16 жастағы ұлына 
ер адамның күш көрсеткенін айтып, 
шағымданған. Кешкісін дүкеннің 
жанында ұялы телефонмен сөй-
лесіп тұрған жасөспірімге бір жігіт 
жүгіріп келіп, телефонын қолынан 
жұлып алып, қашып кетіпті. Жедел 

іздестіру іс-шаралары барысында 
криминалдық полиция қызметкер-
лері 19 жастағы жас жігітті ұстаған. 
Ол өзінің жасаған ісін мойындады. 
Заттай дәлел де тәркіленді. Қазір 
Қазақстан Республикасы Қылмы-
стық кодекстің 191-бабы «Тонау» ісі 
бойынша сотқа дейінгі тергеу жұ-
мыстары жүргізілуде.

Теміртауда 16 жастағы балаға ер адам күш көрсетіп, ұялы телефо-
нын тартып алған, деп хабарлайды Polisia.kz. 

Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

қардан тазартады. Арасында ауыл 
жастарын да осындай игілікті іске 
тартатын кездері бар. Әрине, қа-
рияға көмекке келуге барша аза-
мат әзір, дегенмен Минниағзам 
ақсақалдың өз айтары бар. 

– Ауыл өзіміздікі, бәрі туыс, 
көрші, жақын-жұрағат. Бос оты-
рғанша соларға көмек болсын де-
ген ниет қой. Мектепке баратын 
кішкентай балалар бар, алдымен 
солардың жолын тазалаймын. 
Көктемгі су тасқынының алдын 
алу қажет, жалпы тазалық болған 
дұрыс қой, – дейді қария.

Қарт волонтердің дағдысы-
на айналған бұл ғана емес. Жаз 
бойы шөп шауып, ауылдағы аз 
қамтылған отбасыларға тегін апа-
рып түсіріп береді екен. Соған 
қарағанда ақсақалдың бос уақы-

ты болмайтынға ұқсайды. Елге 
қызмет етіп, өзгелерге үлгі болып 
жүрген қарияға ауылдастарының 
алғыстан басқа айтары жоқ.

Нұра ауданы

Жуырда  Қарқаралы ауданына 
қарасты Бүркітті ауылында бірінші 
сынып оқушысын ит талап, өлтіріп 
қоя жаздады. Оқиғаның үстінен 
түсіп, балаға көмекке ұмтылған 
Динара есімді көршісіне де тіс 
батырып, жарақаттады. Жанұшы-
рған әйел әйтеуір, әупірімдеп 
жүріп баланы да, өзін де қабаған 
иттің шеңгелінен құтқарған. Ба-
ласын ажалдан құтқарған жанға 
сәбидің анасы Назгүл мың алғыс 
айтады. 

Бала Қарқаралы аудандық ау-
руханасына дер кезінде жеткізіліп, 
ем жасалған, қазірде ауылдағы 
дәрігерлердің қарамағында. Олар 
кезектесе келіп көмек көрсетуде. 
Оқиғаға байланысты полицияның 
учаскелік уәкілі іс қозғап, шара 
қолданған. Иттің иесі сырқатта-
нып, Қарағанды қаласында ау-
руханада жатыр екен. Ауылдағы 
оқиғаға орай өкініш білдірген 
олардың келісімімен  ветеринар-
лар арқылы қандыауыз иттің көзі 
жойылған.  

Бұл – бір ғана мысал. Ал, ауыл 
көшелерінде не көп, қаңғыбас 

ит көп. Оларды заң шеңберін-
де оқшау лап, уақытша ұстайтын 
панажай Қарқаралыда мүлде 
жоқ. Аудан басшылығы панажай 
құрылысына тендер жариялауға 
енді ғана қам жасап жатыр. Оның 
құрылысы аяқталғанша қанша 
адамның қанжоса болып, қаңғы-
бас итке таланарын кім білсін?!

Кешегі оқиғадан кейін оянған 
полиция қызметі көшеде бос жүр-
ген иттердің иесіне айыппұл сала 
бастапты. Бұрын «Иесін сый-
лағанның итіне сүйек сал» деуші 
едік, қазір «Қабаған иттің иесіне 
айыппұл сал» дейтін болдық. Ай-
ыпты иттің өзі емес, иесі тартады. 
Ал, иесіз иттер ше? 

Бұл сұраққа тосылған шене-
уніктердің жағдайы итке таланып, 
шошынған баланың жағдайынан 
әлдеқайда жақсы, бәрібір. Анасы 
ит қапқан баласының түнгі ұй-
қысы бұзылғанын уайымдап, зар 
еңірейді... Жүрісі мен үрісі заңмен 
қорғалатын итте уайым жоқ.  

Қарқаралы ауданы

● ОҚИҒА

Газетіміздің 19 қаңтар күнгі №7 санында Қызғалдақ 
Асқарқызының  «Иттердің дәурені жүріп тұр» деген мақаласы 
шықты.  Көзі қарақты оқырман қауым  оқыған болар, онда ит-
тердің заңмен қорғалатыны, «Кет!» деген адамның жауапкер-
шілік арқалайтыны өткір жазылған. Сол мақалада айтылған-
дай, иттерге арналған панажайлар салып, бюджеттен қыруар 
қаржы бөлгенімізбен, ит иттігін жасап жатыр. 

Дулат ЖҮНІСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

– Жұмыскер қабылдау бункеріне 
құлап, үстін кен ағыны басып қалды. 
Салдарынан жұмыскер тыныс алу 
жолдарының асфиксиясынан қайтыс 
болды. Дерек бойынша арнайы тер-
геу жүргізу үшін комиссия құрылды. 
Оқиғаның мән-жайы мен себептері 
арнайы тергеу қорытындылары бо-

йынша анықталатын болады, – деп 
хабарлады Қарағанды облысының 
еңбек инспекциясы басқармасы. 

Оқиға Ақжал кен орнында 
болған. Онда қорғасын-мырыш өн-
діреді. 

Өз тілшімізден

● ОҚЫС ОҚИҒА

Ресейлік Челябинск мырыш зауытының Қарағанды облысындағы 
еншілес компаниясы «Nova Цинк» ЖШС қызметкері кен астында қа-
лып,  опат болды. 
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● 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. 
● Материалдың жа риялану ақысы төленген   R
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Құрылтайшысы: облыс әкімдігі
МЕНШІК ИЕСІ: «Saryarqa Aqparat» ЖШС

Қарағанды облыстық қоғамдық-саяси газеті

Бағасы келісім бойынша
«Типография Арко» ЖШС баспаханасында басылды.
Қарағанды қ., Сәтбаев к., 15.
Газеттің компьютерлік орталығында теріліп, беттелген.
Кезекші редактор Жәлел ШАЛҚАР

Екі күнге созылған спорт додасы тар-
тысты өтті. Командалар өз шеберлігін 

Көрмеге Мұрат Әуездің әр жылдары 
жарық көрген еңбектері, мақалалары, ол 
туралы басылымдар қойылған. 

Қоғам және мемлекет қайраткері, мә-
дениеттанушы Мұрат Әуезовтің «Ділім» 
атты кітабына әр жылдардағы мақалала-
ры, түрлі басылымдарға берген сұхбат-
тары республикалық және халықаралық 
симпозиумдарда жасаған баяндамалары 
мен ой-пікірлері топтастырылған. Кітапта 
автор еліміздегі қоғамдық-саяси және әле-
уметтік мәселелер, қазіргі әлемдегі гео-
саяси жағдайлар, жаһандану үдерісінің 
жай-күйі жайында ой өрбітеді. 

«Времён связущая нить» еңбегінде 
ғылыми мақалалар, ұлттық әдебиетті 
зерттеу және мәдени интеграция мәселе-
лері, эсселері, саяхат-очерктері, күнделік-
тер мен сұхбаттар жинақталған. Аталған 
кітап жайлы Мұрат Әуезов: «Әкем Алаш-
ордашылармен де аралас-құралас бол-
ды. Мені бірінші сыныпқа өзі жетектеп 
апарғаны әлі есімде. Әкеден алған тәрби-
емді, білген-түйгенімді осы кітапқа сый-
ғызуға тырыстым. Мұрат Әуезовті осы 
еңбектен іздеуге болады» депті. 

«Өнегелі өмір» сериясымен жарық көр-
ген келесі кітап академик Мұрат Мұхтарұлы-
ның 75 жылдығына арналған. Жинақта көр-
некті тұлғаның болмысын ашып көрсетіп, 
шығармашылық-ғылыми қуатын талдауға 
талпыныс жасаған замандастарының ой-

● МҰРАТ ӘУЕЗОВ – 80 ЖАСТА

Ұлт тарихы мен әдебиетті, өнер мен мәдениетті зерделеп жүрген көрнекті 
ғалым Мұрат Әуезовтің 80 жылдығына арналған «Мұрат Әуездің мәдени мұра-
сы» атты безендірілген кітап экспозициясы Н.Гоголь атындағы облыстық әм-
бебап ғылыми кітапхананың оқу залында ашылды. Кітапхана қызметкерлері 
мерейтой иесінің өмірі мен ғылыми-шығармашылығын қамтитын көрмеге 
әдеби шолу жасап, бейнежазба түрде ықшамдап, көрермен назарына ұсынды.

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

пікірі, фотоматериалдар топтастырылған. 
1960 жылы ұлтық мүддені насихаттаған 

«Жас тұлпар» ағартушылық тобын құрып, 
«Невада-Семей» қозғалысының баста-
уында тұрған ғалым жөнінде мерзімді ба-
сылым беттерінде жарыса жазылды. Мәсе-
лен, 2023 жылдың 9 қаңтарында «Егемен 
Қазақстан» газетінде жарық көрген «Алаш 
күресін жалғастырған» атты мақала 
сөзімізге дәлел. Онда әке атына кір келтір-
меуді мақсат етіп, қоғамның белді азаматы 
ретінде танылған, арғы атасы Әуез, бергі 

● ВОЛЕЙБОЛ 

Петропавл қаласының облыс-
тық кәсіптік педагогикалық кол-
леджінде Ұлттық ұлан әскерлерінің 
арасында волейбол спортынан бі-
ріншілік өтті. 15 жылдан кейін қай-
та жаңғырған жарысқа Орталық 
өңірлік қолбасшылығының Петро-
павл, Көкшетау, Теміртау, Степно-
горск, Қарағанды қалаларында ор-
наласқан жеті команда қатысты.

көрсетіп, икемділігін танытты.
 – Қатысушылардың дайындығы қу-

антты. Жарыстың мақсаты – ең алдымен 
әскерилер арасында спорттың қарқын-
ды дамытып, ұжымды бірлікке баулу. 
Спортқа ғана емес, әскери адам әрқашан 
барлығына дайын, шыныққан болуы тиіс, 
– дейді Орталық өңірлік қолбасшылығы 
дене шынықтыру және спорт бастығы, 
полковник Александр Апасов.

Жарыс соңында үздіктер анықталып, 
марапатталды.

I орын мен Орталық өңірлік қолбас-
шылығының қолбасшысы, генерал-майор 
Сәкентай Шекарбековтің кубогін қараған-
дылық 5451 әскери бөлімі иеленді. II орын 

Петропавл қаласының 6637 әскери бөлімі-
не бұйырса, III орынға Қарағанды қала-
сындағы 6505 әскери бөлімінің командасы 
лайық деп танылды.

Ал «Үздік шабуылдаушы ойыншы» 
болып 5451 әскери бөлімінің қатардағы 
жауынгері Бейбіт Нұрғалиұлы, «Үздік бай-
ланыстырушы» 6637 әскери бөлімінің  аға 
лейтенанты Фазлиддин Махсудов танылды.

Жеңімпаздарға кубок пен грамоталар-
ды  президенттік  көпсайыстың шаңғы 
мен биатлон жарысы бойынша спорт ше-
берінің үміткері, Орталық өңірлік қолбас-
шылығының дене шынықтыру және спорт 
бастығы полковник Александр Апасов та-
быстады.

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

Байқауға қатысушылар еліміздің те-
рең тарихын, қызықты географиясын 
және мәдениетін жақсы білуі, жұрт ал-
дында қобалжымай өзі білетін ақпарат-
ты сенімді жеткізуі тиіс. Киім киісі мен 
жүріс-тұрысы да өзіне жарасып тұруы 
шарт. 

Үміткерлер «Мұражай экспозициясы 
бойынша экскурсия» және «Бір жәдігер 
тарихы» атты екі номинацияға қатысуы 
міндетті.

– Қазақстан туризмді дамытуға 
ыңғайлы әрі тарихи орындарға бай мем-
лекет болғандықтан, осы бағыттағы ма-
мандықтарға болашақта сұраныс арта-
ды. Қазірдің өзінде елімізге жыл сайын 
мыңдаған турист келеді. Ол үшін бұл 
саланы көбірек насихаттап, жастардың 
қызығушылығын ояту – өте маңызды, – 
дейді ұйымдастырушылар.

Ал, педагог мамандар үшін байқау-
ға қатысушыларды дайындау бойынша 
онлайн-кеңес ұйымдастырылады. Онда 
байқау үміткерлеріне шарттарды түсін-
діру тәртібі кеңінен таныстырылып, то-
лық мәлімет беріледі.

Өтінімдер 15 ақпанға дейін 
museumkz@mail.ru. электрондық пошта 
арқылы қабылданады. 

Арнайы бекітілген қазылар алқасы 
әр номинация бойынша үш жеңімпазды 
анықтап, жүлде табыстайды.

Анықтама телефоны: 
(8-7212) 56-45-63.

● ТЕАТР

  

Облыстық тарихи-өлкетану мұ-
ражайы 8-11-сынып оқушылары 
мен колледж студенттерін «Үздік 
экс курсия жетекшісі – 2023» байқа-
уына қатысуға шақырады. Аталған 
іс-шараның қорытынды кеші 21 
ақпанда бүкіл әлемде атап өтілетін 
Экскурсия жетекшісі күніне орай-
ластырылып отыр.

Өткен жылдың соңында К.Станиславский атындағы облыстық орыс дра-
ма теат рының ұжымы спектакльдерге қа  ты суға сыйлық сертификаттарын 
сатылымға ен гізді. Ал, театр әкім ші лігі Алматыдағы «Креативті индус трия» 
апталығына қатысты. 2023 жылға арналған жоспар да жоқ емес. 

● БАЙҚАУ

Күзде, 92 театр маусымы қарсаңында 
театр репертуары жаңа комедиялармен 
толысқан. Ақпан айында Денис Цветков-
тың сахналауымен «Боинг-Боинг» спекта-
клінің премьерасы болады деп күтілуде. 
Жанры – комедия, сюжеті үш стюардесса-
мен кездесетін ер адам маңайында өрбиді.

– 2022 жылды жақсы аяқтадық. Театр 
пандемиядан кейін бір сілкініп алды. Теа-
трдың кірісі де қуантады. Театр – экономи-

калық тұрғыдан тиімді сала, сондықтан, 
ол да ақша табуы керек. Жаңажылдық 
қойылымдар ертегі көрсетілімдерімен 
сәтті өтті. Бір ұққанымыз жас көрермен-
дер үшін пьесалар аз жазылуда. Бұл театр-
дың кінәсі емес, – дейді театр директоры 
Дунай Еспаев. 

Алғашқы қысқы премьера «Боинг-Бо-
инг» болса, Микаил Микаилов пен Мұста-
фа Мұстафаевтың «Ханума» қойылымы, 

Аустралияда өтіп жатқан ашық 
чемпионатта 23 жастағы қазақстан-
дық Елена Рыбакина жеке кездесуін 
жеңіспен бастады. Ол Латвия өкілі 
Елена Остапенконы 6:4 есебімен 
тізе бүктіріп, жартылай финалға 
жолдама алды.

Бұл матчтың ұзақтығы 1 сағат 21 ми-
нутты құрады. Жартылай финалда Елена 
Рыбакина АҚШ спортшысы Джессика Пе-
гуламен беларустық Виктория Азаренко-
ның қай жеңгенімен ойнайды. 

Елена Рыбакина – Australian Open  фи-
налына шыққан алғашқы қазақстандық. 
Бұған дейін,  ол ресейлік Анастасия Пав-
люченковамен жұптасқан кездесуде жа-
пондық дуэт Сюко Аояма мен Ена Шиба-
харадан жеңілген болатын. 

● ХОККЕЙ 

Жергілікті «Сарыарқа» хоккей 
командасы астаналық «Барысты» 
5:0 есебімен қапы қалдырды. Ой-
ынның бастапқы сәтінен-ақ, жер-
лестер шайбаға иелік етіп, алаң қо-
жайындарын қатты састырды. 

Ойынның 02:37 секундында «сарыарқа-
лық» Герман Шапорев алғашқы голды қар-
сылас қақпасына өткізе алды. Бұл нәтиже 
қарағандылық команданы алға жетелегені 
сонша ойынның 08:51 минутында Игнат 
Холькин мен Андрей Лагуновтың бірле-
скен шабуылы тағы да нәтижелі болды. 
Есеп 2:0. Ал, Антон Злобин командаласы 
Артем Анисимов пен Максим Беляевтің па-
сын сәтті пайдаланып есепті 3:0-ге еселеді. 
Бұдан кейін «барыстықтар» барын салып, 
таразы басын теңестірмек болды. Алайда, 
бұл қарқын «Сарыарқа» командасын одан 
сайын ширата түскендей. Олар тағы екі гол 
салып, жеңіске жетті. Есеп 5:0. «Барыс» ко-
мандасы бұл жолы алаңнан бос қайтты.

● ТЕННИС 

● ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА 

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

Астанада алғаш рет  «Astana 
Meeting World indoor tour» жеңіл ат-
летикалық турнир өтті. Қазақстан 
ТМД елдері арасында осындай 
деңгейдегі жарыс ұйымдастырған 
бірінші ел болды.

Аталған жарысқа 100-ге жуық спортшы 
қатысты. Турнирді ҚР Мәдениет және спорт 
министрі Асхат Оралов пен ҚР Жеңіл атлети-
ка федерациясының президенті Даниал Ахме-
тов ресми түрде ашты.

Турнирді абыройлы аяқтаған отандасы-
мыз  Елизавета Матвеева. Ол әйелдер арасында 
биіктікке секіруден III орынды иеленді. Ерлер 
арасындағы  жарыс желаяқтардың 60 метрге 
жүгіруімен басталды. Бағдарламаның бұл түрін-
де кубалық Роджерс Ирибарн (нәтиже 7.62 сек) 
отандасымыз Давид Ефремовтан (7.65 сек) озып, 
жеңіске жетті. Естеріңізге сала кетейік, Давид 
Ефремов 7,62 сек нәтижесімен алдын ала жары-
ста Қазақстанның рекордын жаңартқан.

Дайындаған
Жан АМАНТАЙ,
«Ortalyq Qazaqstan»

 

атасы Омарханнан тектілік дарыған дара 
тұлға Мұрат Мұхтарұлының азаматтық-ға-
лымдық болмысы тұтас ашылған.

2016 жылы «Дәстүр» журналында жа-
рық көрген филология ғылымдарының 
докторы Гүлзия Пірәлінің «Мұхтар Әуе-
зовтің ұлы Мұратқа жазған қолтаңбала-

ры» атты мақаласы көрмеде ерекше көзге 
түседі. Мақала Мұхтар Әуезовтің жүрегін 
жарып шыққан шуақты ойларының жо-
лын жалғаушы ұлы Мұрат Әуезге жеткіз-
ген көрінісін суреттейді. Сондай-ақ, «Мә-
дениет» журналына шыққан «Мұраттың 
биік мұраты» атты мақала да бөлек мәнге 
ие. Мұнда «Ділім» еңбегі хақында Дулат 
Исабековтің пікірі айтылады.

Қызығушылық танытқан әр оқырман 
кітапханаға келіп, әдебиеттермен жақын 
танысуына болады.

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

ресейлік драматург Николай Коляданың 
«Баба Шанель», сондай-ақ «Тарелкиннің 
өлімі» қойылады. Қарағандыға тағы да 
«Макбетпен» жұмыс істеген Константин 
Мишин келмек. Бұл жолы ол Шекспирдің 
«Ромео мен Джульеттасын» сахналайды. 
Т.Жүргенов атындағы академия профес-
соры Тілектес Мейрамовтың заманауи 
сахналауында Ғабит Мүсіреповтің «Ма-
хаббат туралы поэма» атты жаңа спекта-
клі қойылатынын атап өткен жөн.
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