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Жаңалықтар

12 қазанда аудандық әкімдіктің 
кеңейтілген аппарат кеңесінде облыс 
әкімінің Катонқарағай ауданына қатысты 
хаттамалық шешімінің орындалуы туралы 
мәселе қаралды.

2015 жылдың 19 мамырында қалалар мен 
аудандар әкімдерінің қатысуымен өткен 
кеңестің қорытындысы бойынша аймақ бас-
шысы берген тапсырмалардың орындалуы 
туралы аудан әкімінің орынбасары Жанболат 
Тыныбеков баяндады. Құжат бойынша аудан 
әкімі Қ. Байғонұсов мердігер ұйымдармен 
бірлесіп, Үлкен Нарында салынып жатқан 
500 орындық орта мектеп, Алтынбел 
ауылындағы дәрігерлік амбулатория, Үлкен 
Нарында 160 көрермендер орындары бола-
тын дене шынықтыру-сауықтандыру кешені 
ғимараттарының және Өрел ауылындағы 
су құбырлары мен қондырғылардың 
пайдалануға берілуін қадағалауы тиіс болған.

Қ. Дамитов мектебін пайдалануға беру 
жөнінде баяндамашы жұмыс комиссиясының 
отырысы өткендігін және 20 қазанға дейін 
нысанның тапсырылатындығын айтты. 
Қараша айына дейін Өрел ауылындағы ны-
санды өзгерту жұмыстары аяқталады, жұмыс 
комиссиясы мұны қазан айының соңына 
дейін қарайтын болады. Орталық қазандық 
пен жылу трассасы бойынша Үлкен Нарында 
іске қосу – жөндеу жұмыстары жүргізілуде, 
жылу тұтынушы нысандарды қосу жұмыстары 
аяқталуға жақын. «Элхон» ЖШС-і жылу 
жүйесін жылу беру маусымы басталғанға 
дейін іске қосуға уәде беріп отыр. 

Аудан әкімі Қалиқан Байғонұсов қол 
астындағы қызметкерлерден аталмыш 
нысандардың тапсырылуына барынша күш 
салып,  нысандардың аумағын ретке келтіру 
бойынша  жедел шаралар қабылдауды талап 
етті. Әсіресе, аудан орталығы Үлкен Нарында 
салынып жатқан орталық қазандық пен жылу 
трассасын іске қосуға ерекше назар аударды. 

-15 қазанда тұрғындар жылумен 
қамтамасыз етілуі тиіс,- деді ол. –Бұл үшін жа-
уапты тұлғалар жекелей жауапкершілікке тар-
тылатын болады. Жаңа қазандықты, немесе 
ескі қазандықтарды қосасыздар ма, әйтеуір, 
үйлер мен мекемелерде 15-ші қазанда жылу 
болуы тиіс! Жылудың уақтылы берілмегені 
үшін қатаң жауапкершілікке тартыласыздар. 

Кінәлілерді анықтаймыз. 
Сондай-ақ, ол ТКШ бөліміне Өрел 

ауылындағы су құбырлары мен 
қондырғыларын балансқа беру мәселесін 
шешуді тапсырды. Сонымен қатар, Еңбек 
ауылында да сумен қамтамасыз ету жүйесін 
іске қосу жұмыстарын аяқтау қажет. 

Қалиқан Байғозыұлы құзырлы мамандарды 
ауылшаруашылығы мен кәсіпкерлікті дамы-
ту бойынша мемлекеттік бағдарламаларды 
жүзеге асыру аясында берілген несие-
лер бойынша қарыздарды жою мәселесін 
қарастыруды, салықтарды толық  жинауды 
ұйымдастыруға шақырды. 

Аудан әкімі бюджеттік сала нысандарының 
жылу беру маусымына даярлығын егжей-
тегжейлі тексеруді, қысқа мерзімде күнбағыс 
ору жұмыстарын аяқтауды тапсырды. 

Облыс әкімінің 2015 жылдың 23 
қыркүйегінде облыстық әкімдіктің отырысын-
да елдімекендерді көркейту туралы берілген 
хаттамалық шешімін орындау жөнінде күн 
тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Үлкен 
Нарын ауылдық округінің әкімі Абайхан Ахме-
тов баяндады. 

Аудан әкімі Қ. Байғонұсов А.Ахметовқа 
сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
бөлімімен (Б. Молдабаев) бірлесе отырып, 
аудан мүмкіндігі мен тұрғындар өтінішін еске-
ре отырып, аудан орталығын көркейту бойын-
ша жасалған ұсыныстардың әрбіреуін сарап-
тауды тапсырды. Осы сараптама бойынша 
қанша қаржы қажет екендігі анықталатын бо-
лады. 

Аудан әкімі активке аудандық білім беру, 
дене шынықтыру және спорт бөлімінің жаңа 
басшысын таныстырды. Бұл лауазымға 
осы уақытқа дейін Ақсу орта мектебі 
директорының қызметін атқарған Көшенова 
Ғалия Победақызы тағайындалды. 

Кеңейтілген отырыс соңында Қ. Байғонұсов 
ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамы-
ту бөлімінің басшысы Қ. Сәдуовқа бөлім 
ұжымының азаматтық қоғамды дамыту және 
шараларды ұйымдастырып, өткізуге ықпал 
еткендігі үшін жіберілген «ШҚО азаматтық 
альянс» заңды тұлғалар бірлестігінің Алғыс 
хатын табыс етті. 

Шамиль Багаутдинов.  

Облыс әкімі ау-
данның бірқатар 
кәс іпорындарын, 
шаруа қожалық-
тарын, құрылыс жә-
не әлеуметтік ны-
сандарын аралады. 

Даниал Ахме-
тов бірінші кезек-
те қоңды құс фа-
брикасын салуға 
ұсынылып отырған 
жер телімімен таны-
сты. Кәсіпорынды 
Жанай аулынан 
бірнеше шақырым 
жерге орналастыру 

жоспарланған. Алайда, аймақ басшысы таңдалып отырған жер 
телімі қате екендігін айтты. 

– Бұл кәсіпорын ауылдан осыншалықты алыс орналаспауы 
тиіс, - деді Даниал Кенжетайұлы. – Осы жерге қалай су және 
электрқуатын тартпақсыздар? Адамдарды қалай тасымалдауды 
көздеп отырсыздар? Мұнда 900-ге жуық адам жұмыс істейтін бо-
лады ғой. Олардың барлығын осында әкеліп-әкетіп тұру керек. 
Инфрақұрылым құрылысы мәселелерін айтпағанда. 

Облыс әкімі өзінің орынбасары Дүйсенғазы Мусинге және 
ауылшаруашылығы басқармасының басшысы Дюсумбай 
Селихановқа жоспарланған құрылысты жүргізу үшін, бір апта 
ішінде ауыл маңынан жер телімін іздеп табуды тапсырды. 

«Алғабас» шаруа қожалығына барған аймақ басшысы «Абердин-
Ангус» және «Шароле» тұқымды ет бағытындағы асылтұқымды 
ірі-қара мал басымен танысты. Шаруа қожалығының басшысы 
Мәулітбек Қалиевтің ет өткізуге қатысты көтерген мәселесіне, 
аймақ басшысы асылтұқымды мал етін және аймақтың көптеген 
тауар өндірушілерінің мәселелерін шешуге сеп болатын, ет 
комбинатының құрылысы мәселесі қарастырылуда екенін 
жеткізді. 

«Бәтуә» ЖШС да мал шаруашылығы бағытын дамытуды көздеп 
отыр. Бұл жерде өнімді шетелдік нарыққа өткізу үшін, төрт мың 
бас ірі-қараға арналған ферманы салуды жоспарлауда. 

Сондай-ақ, Үржар ауданында «Бахты-Таскескен» 
республикалық тас жолының бөлігінде жөндеу жұмыстары 
жүргізілуде. Бұл жұмысты «Дор Строй LTD» ЖШС орындауда. 
Мердігерлер нысанды уақытында береміз деп уәде берді. 

Оған қоса Жаңатілек ауылының жанындағы Егінсу өзенінде 
су бөгеті қайта қалпына келтірілуде. Бұл су қоймасы екі жа-
рым мыңнан астам гектар жер телімін суаруға қажет. Бұл жер-
де Жаңатілек және Жоғарғы-Егінсу ауылдық округтерін сумен 
қамтамасыз ететін, ұзақтығы 23 шақырым болатын «Қасқа» су-
ландыру магистральді каналының қайта жөндеу жұмыстары 
жүргізілуде. Жөндеу жұмыстары 2016 жылы аяқталады деп 
жоспарланған, аталмыш жобаның жалпы құны 1,7 миллиард 
теңгені құрайды.

Облыс әкімі  «Швабские колбаски» ЖШС-нің жұмысымен таны-
сты. Бұл жерде ет өнімінің 70-ке жуық түрі өндіріледі, сондай-ақ 
өз нау байханасы да жұмыс істеп тұр. 

Аймақ басшысының тапсырмасына сәйкес Үржар ауданын-
да тұрақтандыру қоры құрылуда. Жанай ауылындағы қоймаға 
400 тонна картоп сақтау жоспарланып отыр. Тағы бір қойма 
аудан орталығында орналасқан. Ол жерде 200 тонна көкеніс 
сақталатын болады. 

Аймақ басшысы Үржарда салынып жатқан 27 пәтерлік үйдің 
құрылысы барысымен танысты. Қазір нысанның ішкі және сыртқы 
әрлеу жұмыстары жүргізілуде. 

Облыс әкімі орталық қазандыққа да барып қайтты. Бұл жер-
де жөндеу жұмыстары жүргізілген болатын. Үш қазандықтың 
әрқайсысы жеті мың шаршы метр аумақты жылытуға қауқарлы. 
Бұл мемлекеттік мекемелерге, үйлерге, соның ішінде 27 пәтерлі 
жаңа үйге жылу беруді қосуға мүмкіндік береді. 

Жаз маусымының бас кезінде Үржарда жергілікті тұрғындарға 
қосымша табыс табуға сеп болған, тұрғындардан сүт қабылдау 
пункті ашылған. Ресейден әкелінген жабдық, жергілікті 
тұрғындардан сатып алынған сүтті қайта өңдеп, өнімнің 14 түрін 
шығаруға мүмкіндік береді. 

Құрметті аудан тұрғындары!
Сіздерді Рухани келісім күнімен құттықтаймыз!
Бұл күн – қоғамдағы келісім мен тұрақтылық үшін ұлты мен діни наны-

мына қарамастан, баршамызды біріктіретін ортақ мереке. Жүзден астам 
ұлттар мен ұлыстар бір шаңырақ астында берекелі ғұмыр кешіп жатқан 
Қазақстан секілді көпұлтты мемлекет үшін бұл мерекенің орны ерекше. Мұны 
Елбасымыздың жүргізіп отырған салиқалы саясатының, кең байтақ жеріміздегі 
діни конфессиялардың сыйластығы мен ынтымақтастығының айқын көрінісі 
деп білеміз. Қазақстан Республикасы зайырлы, толеранттық негізді алдыңғы 
бағытқа алып отырған мемлекет ретінде, елдің рухани құндылықтарын басты 
назарға қойып отыр.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің үндеулері мен баян-
дамаларында біздің қарыштап дамуымыздың басты кепілі ішкі тұрақтылық пен 
келісім екенін әрдайым айтып келеді. Ал, ішкі тұрақтылықтың басты факторы 
діни ынтымақтастық пен достық   екені баршамызға белгілі.

Қазір біздің еліміздің алдында жаңа, ұлы мақсаттар тұр. Оның ең бастысы – өз 
азаматтарының өмір сүру деңгейі өте жоғары дамыған 30 елдің қатарына кіру. 
Біз болашаққа сеніммен қараймыз. Және ол үшін бізде ең бастысы – бейбітшілік 

пен тұрақтылық бар. Бұл – біз  әрдайым қадір тұтатын және мақтан ететін 
ұлы құндылығымыз.

Рухани келісім күні бірлік пен қайырымдылық, мейірімділік пен өркендеу 
күніне айналсын! Баршаңызға бақыт, құт-береке және бейбітшілік 
тілейміз!

                   Қалиқан Байғонұсов,  аудан әкімі. 
            Дүйсен Бралинов, аудандық мәслихат хатшысы. 



 
4 - бет 16.10.2015 жыл

(Соңы. Басы 1-бетте.)

Тілдер мерекесі ұлТТар досТығын
 паш еТТі

Жұмыс сапары аясында даниал ахметов «Бак-Тур» шаруа 
қожалығына да ат басын тіреді. Бұл қожалықтың негізгі кәсібі 
егіншілік шаруашылығы. кәсіпкерлер жаңа технологияларды 
енгізуге баса назар аударған. Жаңа екпе және өндіру кешендері 
уақытты үнемдеп қана қоймай, ауылшаруашылығының басқа 
да машиналарына қарағанда әлдеқайда тиімді жұмыс істейді. 
нәтижесінде жаздық бидай түсімі гектардан 34 центнерді 
құрады. 

науалы және Үржар ауылдарында екі проблемді нысан бар. 
науалы орта мектебі, пайдалануға беру туралы актісіз жұмыс 

істеуге мәжбүр болып тұр. Өйткені, мердігер шатыр мен абат-
тандыру жұмыстарын аяқтамаған. Бірнеше мәрте өткізілген 
сот істерінен соң, мердігер айып төлемін төледі, бірақ, мектеп 
құрылысы солай аяқталмай қалған. 

– Бұл мәселемен де айналысатын боламыз, - деді дани-
ал ахметов. – «нагел» Жшс-нің басшысы Валерий Гвоздев 
мырзаның жауапсыздығынан мектеп аяқталмай қалды. ал, 
балалар болса өз өмірлерін қаіуп-қатерге тігіп, аяқталмаған 
мектепте білім алуға мәжбүр. Және сол сияқтылар бізде аз 
емес. шығыс Қазақстанда 118 нысан аяқталмай тұр. мен сон-
дай жауапкершілігі төмен кәсіпкерлерге айтарым, өз бастаған 
істерін аяқтаулары керек. 

сонымен қатар, Үржар ауданында сот істерінен соң 
«остспецстрой» Жшс-мен мектеп құрылысына қатысты 
келісімшарт бұзылды, өйткені аталмыш мердігер өз міндеттерін 
орындамаған. ендігі уақытта нысанды басқа фирма аяқтауда. 
олар оны уақытында тапсырамыз деп уәде беруде. Құрылыс 
жұмысы облыс әкімінің жеке бақылауында тұр. 

даниал ахметов науалы балалар үйіне барып, теледидар 
сыйлады. Бұл мекеменің тәрбиеленушілері үш тілді белсенді 
түрде меңгеруде. аймақ басшысы айтып өткендей, бұл 
еліміздің болашағы үшін өте маңызды. 

Үржар балалар психоневрологиялық емдеу-әлеуметтік 
мекемесі, «Туған жерге тағзым» акциясы аясында өмірден 
ерте озған кәсіпкер нұрлан каппаровтың қаржысына 2011 
жылы салынған болатын.  аталмыш мекеме корпусының 
қабырғасында оған арналып ескерткіш орнатылған. 

Жұмыс сапарының соңында аймақ басшысы аралаған ны-
сандар бойынша қорытынды шығарып, ауданның әлеуметтік-
экономикалық дамуына оң бағасын берді. 

ШҚО әкімдігінің баспасөз қызметі.

АймАқ бАсшысы жұмыс сА-
пАрымен ҮржАр АудАнындА 

болып қАйтты
Жыл басынан бері 371 адам Жұмысқа 

орналасты
Зайсан аудандық жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 
қала, ауыл әкімдіктері және мекеме бас-
шыларымен бірлесе отырып ауқымды 
жұмыстар атқаруда.

оның бір дәлелі, өткен жылы 354 адам 
жұмысқа орналасса, биыл жыл басынан 
бері 371 адам еңбекке тартылған. Бөлім 
басшысы ләйла дүйсенованың мекемені 
басқарғанына үш жылдан асыпты. 
оның айтуынша, мекеме қызметкерлері 
елбасының Қазақстан халқына Жолдау-
ында айтылған қағидаларды жүзеге асы-
руда белсенділік танытуда. адамдардың 
әлеуметтік жағдайын түзеу, оларды 
жұмысқа орналастыру мақсатында 
аудандағы бес ірі кәсіпорнымен өзара 
ынтымақтастық жөніндегі меморандумға 
қол қойылыпты. соның нәтижесінде 
жүздеген адам «Тарбағатай-мұнай», 
«сайхан», «Зайсан-нұр-сервис», басқа 
да мекемелерге жұмысқа орналасқан. 
– елбасы Жолдауында тұрғындардың 
әлеуметтік жағдайына баса назар ауда-
ру, мүгедектерге барынша қолдау көрсету 
жайында нақты тапсырма берілген. ау-
данда бір жарым мыңдай мүгедек жан-
дар бар. Жыл басынан бері мүгедектерді 
оңалтудың жеке бағдарламасы бойынша 
68 жанға 21920 дана гигиеналық құралдар 
берілді. аудан әкімі алмас оңдақановтың 
ұйғарымымен соғыс ардагерлеріне 
материалдық көмек көрсетілді. соғыста 
қайтыс болған азаматтардың жесірлеріне, 
олар төрт адам, 60 мың теңгеден берілді. 
ұлы отан соғысына қатысқандар мен 
оларға теңестірілгендерге, Чернобыль 
аЭс радиациялық апаттары, ядролық 

қаруды сынаудың салдарынан мүгедек 
болған 104 адамға 4980 теңгеден 
материалдық көмек берілді.

«Уба» демалу-сауықтыру шипажайы-
на 42 адам тегін жіберіліп, оның ішінде 
бір мүгедек, бір ауған соғысы ардагері 
емделіп қайтты. облыстық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасының басшысы айжан 
садықова бізбен жиі хабарласып тұрады, 
ауданға келген кезде мүгедек жандармен 
кездеседі, олардың әлеуметтік жағдайын 
шешуде белсенділік танытады. Бөлім 
қызметкерлері райса Тартқанбаева, 
Гүлбақыт Бердібаева, сәуле Бортықаева, 
мұратхан Қиямазанов, тағы басқалар өз 
ісін шебер меңгерген, сондықтан да ар-
дагерлер мен мүгедектердің алғысына 
бөленіп жүр, – дейді аудандық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің басшысы ләйла Тұрсынханқызы. 
Бөлім басшысының айтуынша, жұмысқа 
кедергі болып отырған «әттегенайлар» әлі 
де болса кездесіп қалады. ауданға көшіп 
келген бірнеше отбасылардың Қазақстан 
азаматтығын ала алмауы себепті оларға 
әлеуметтік көмек жасалмай келеді. кемтар 
балаларға материалдық қамсыздандыру 
мәселесі екі жылдан бері төленбей 
келеді. Тағы бір проблема, кейбір меке-
ме басшылары мүгедек жандардың еркін 
кіріп-шығуын қамтамасыз ету мақсатында 
арнайы баспалдақ (пандус) салуда 
немқұрайдылық танытып отыр.

Оңдасын Елубай,
Зайсан ауданы.

Әлеуметтік сала қызметкерлері күні

Құшағы кең қазақ елі көптеген өзге ұлт өкілдерін бауыры-
на тартты.

Қазақстанда бір шаңырақ астында өмір сүріп жатқан түрлі 
ұлттар мен ұлыстардың бірлігі, ынтымағы – басқа мемле-
кеттерге үлгі. Елімізде соңғы уақытта қазақша сөйлейтін 
өзге ұлт өкілдерінің айтарлықтай көбейгені қуантады. Бұл 
– нағыз патриоттардың қазақ жеріне, мемлекеттік тілге де-
ген құрметі. 

Жаны да, жүрегі де – қазақ Қазақ тілінде туған тіліндей 
сөйлейтін өзге ұлт өкілдерінің бірі–алексей овчаров. Глу-
бокое ауданының ішкі саясат бөлімінің маманы алексейдің 
қазақшасы кейбір қазақтарды да шаң қаптырады. оның бой-
ынан қазақилықтың иісі аңқып тұр. майын тамызып сөйлеген 
сөздерін естісең, «қазақтың сары баласы ма?» дерсің. 

– ауылда өстім. көршілеріміздің көбі қазақ отбасылары бол-
ды. анам болса қазақ тілінде еркін сөйлейтін. мен қазақ тілінде 
қашаннан бастап сөйлейтінімді де білмеймін. шамасы, тілім 
шыққаннан бастап шығар. содан болар, екі тіл де мен үшін туған 
тілімдей. орыс мектебінде оқысам да, қазақша еркін сөйлеуіме 
кедергісін келтірген жоқ. Тілді еркін меңгеруіме араласқан ор-
там да көмектесті. достарымның басым көпшілігі қазақтар, – 
дейді ол. 

ол көкпекті ауданының митрофановка атты шағын ауылын-
да дүниеге келіп, сол жердің шаңына аунап-қунап өсті.  осы-
дан екі жыл бұрын шәкерім атындағы семей мемлекеттік 
университетін тәмамдаған жиырма бес жасар жігіт – бүгінде 
мемлекеттік қызметкер.

– Жұмыс барысында халықпен көп араласамын. Қазақтарға 
қазақша жауап бергенімде көбісі таңғалып, тіпті риза болып жа-
тады. меніңше, өз отаныңның мемлекеттік тілін білу, ең басты-
сы, өзің үшін қажет. оны да отаныңды сүю, оны қорғау парызы 
сияқты қабылдау қажет және ол өзіңді сыйлағандық, мемлеке- 
тіңді құрметтегендік деп түсінемін, – дейді алексей. алексей тіл 
білуді отбасындағы анасының тәрбиесімен байланыстырады. 
анасы қазақ тілін білуге, қазақтың мәдениетін құрметтеуге баса 
мән берген екен. алексейдің максим, Юрий, Геннадий, дми-
трий атты төрт ағасы да мемлекеттік тілге судай. кейін ол өз 
балаларының қазақ тілін біліп өсуін қалайды және солай бола-
рына сенімді.

Лаура Тілеубайқызы.

БОЛаШағын ҚаЗаҚ ЕЛімЕн 
БайЛаныСТырады

Шығыс жұртшылығы тағы бір 
мерекені кеңінен атап өтті. Өскеменнің 
Сол жағалауындағы этноауылда 
Қазақстан халқының тілдері күніне 
арналған «Тіл – достықтың кепілі» 
атты фестивальға облыс әкімі даниал 
ахметов те қатысты.

аймақ басшысы жұртшылықпен бірге 
мерекелік шараларды тамашалап, 
этноауылдағы әртүрлі ұлттардың үйлерін 
аралап, мерекемен құттықтады.

Жүргізушінің саңқылдай шыққан даусы 
этноауылға жиналған қауымға ерекше 
салтанаттың басталғанын паш еткендей 
болды. сол-ақ екен мерекелік шараның 
тиегі ағытылып жүре берген. Тағдырдың 
жазуымен, дәм айдап, қазақ жеріне қоныс 
тепкен әртүрлі этнос өкілдері өздерінің 
ана тілдерінде ән айтып, би биледі. 
Әсіресе, «Зыряночка», «арабеск», «Жа-
стар», «Улыбка», «сударушка», «Флэш» 
секілді хореографиялық би ұжымдарының 
«Халықтар достығы» атты композициясы 
талай адамдарға тамаша көңіл күй сыйла-
ды. Иә, бұл тілдердің ғана емес, бірлік пен 
ынтымақтың, достық пен бейбітшіліктің де 
мерекесі екені сөзсіз. осы арада облыстық 
тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы мен 
Өскемен қаласы әкімдігінің ұйытқы болу-
ымен өткізіліп отырған бұл фестивальдың 
Қазақстан халқы ассамблеясының 20 
жылдығы аясында өтіп отырғанын да айта 
кеткен орынды. 

– менің ұлтым – украин. Қазақстанда 
тұрғаныммен, өз ана тілімді жақсы білемін. 
Халқымның мәдениеті мен салт-дәстүрін 
де ұмытқаным жоқ. Өйткені, мемлекет 
бізге өз тілімізді үйренуге, мәдениетімізді 
дамытуға жағдай жасап отыр. мен ел-
басымыз нұрсұлтан назарбаевқа сол 
үшін қатты ризамын. кейде Украинадағы 
туыстарыммен сөйлескенде бізде осын-
дай деп мақтанып та қоямын. сонда 
олар қатты қызығады, – дейді Бородули-
ха ауданындағы Боровлянка ауылының 

тұрғыны любовь пасько.
Глубокое ауданы Черемшанка ауы-

лынан келген «кержачки» фольклорлық 
ансамблінің жетекшісі елена Бабина да 
бүгінгі мерекенің мән-маңызын жақсы 
біледі. 

– Біз негізінен орыстың ескі әндерін на-
сихаттаймыз. мәдениет үйіндегілер біздің 
өнерімізді қашан да қолдап, қолпаштап 
отырады. Тіпті сахнаға киетін киімдерімізді 
де тегін тігіп берді, – дейді ол жымиып. 
Жалпы, қазіргі таңда өңірімізде жүзден 
астам ұлт берекесі мен бірлігі жарасып, 
тату-тәтті тірлік кешуде. олардың өз салт-
дәстүрі мен мәдениетін, ана тілдерін 
оқып-үйренуге барлық жағдай жасалған. 
облыс бойынша тоғыз достық үйі мен 71 
этномәдени бірлестік бар. сонымен қатар, 
«шығыс Қазақстан халқының тілдері мен 
мәдениетін түлету мектебі» де жұмыс 
істейді. облыстың аудан, қалаларындағы 
этнос тілдерін оқытатын 42 үйірмеде 
629 тыңдаушы өз тілдерін үйренуде. Өз 
ұлтының тілі мен мәдениетін үйренумен 
қатар мемлекеттік тілді оқып жүрген ба-
лаларды ынталандыру мақсатында 
облыстық тілдерді дамыту жөніндегі 
басқарма жыл сайын тілдік лагерь де 
ұйымдастыруда. соңғы  бес жылда өз ана 
тілдерін үйренуде үздік жетістікке жеткен 
100-ден астам өзге ұлт балаларына жазғы 
«Тіл лагеріне» тегін жолдама беріліпті. 
«Тіл – достықтың кепілі» атты фестиваль 
соңында бірқатар азаматтар мемлекеттік 
тіл саясатын жүзеге асыруға қосқан үлесі, 
қоғамдық келісім мен бірлікті, ұлтаралық 
ынтымақты нығайтудағы белсенді қызметі 
үшін облыстық тілдерді дамыту жөніндегі 
басқармасының грамотасымен марапат-
талды. сондай-ақ, осы күні облыстық «Тіл 
және БаҚ» байқауының жеңімпаздары 
да белгілі болды. олардың арасында 
облыстық «рудный алтай» газетінің тілшісі 
насихат оркашпаева да бар.

мейрамтай Иманғали.
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Елімізде Елбасының тапсырма-
ларына орай ауылдың ахуалын 
жақсартуға, ауылшаруашылығын 
дамытуға баса назар аудары-
лып отырғаны белгілі. Осы ретте 
Көкжайық ауылдық округіндегі Ақ-ой, 
Қарамойыл ауылдарының бақуатты 
тұрмыс-тіршілігі жөнінде айта кетсек, 
артықтық етпес.

Ауылдарды көркейтудегі игі ба-
стамалар мен жарқын істерге мұ-
рындық болып отырған – «Талап» 
шаруа қожалығы. Екі ауылдың 
тұрғындарының көбі осы қожалықтың 
егіс танаптарында, шабындықтары 
мен жайылымдықтарында жұмыс 
істейді. Қарамойыл ауылы – 200 
жылдан астам тарихы бар шежірелі 
мекен. Ауыл кішкентай болса да, осы 
мекеннен шыққан азаматтар ел үшін 
үлкен істер атқарып жүр. Бір мысал. 
2015 жылдың мамыр айында оқу 
жылы аяқталысымен, ауылдық шағын 
комплектілі мектепті жабу мәселесі 
туындады. Ауыл тұрғындары басқа 
жаққа көшуге әрекеттене бастады. 
Міне, осындай қиын сәтте «ауылым- 
нан ел кетпесін» деп елдің қамын 
ойлаған «Талап» шаруа қожалығының 
басшысы Жұмабек Күшікбаев бол-
ды. Ол ауылдан мектепке лайық 
ғимаратты сатып алып, жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге мердігер жал-
дады. Бас-аяғы 25 күннің ішінде 
отыз орындық шағын комплектілі 
мектеп үйі даяр болды. Мектепте 
4 сынып бөлмесі, басшы кабинеті, 
мұғалімдердің әдістемелік залы, 
тазалық құжырасы бар. Аулада спорт 
және ойын алаңдары жасақталған. 
Ауланың қоршауы, аумағында егілген 
гүлдері аса бір ыждағаттылықпен 
ұқыпты жасалған.

Шағын комплектілі мектептің ди-
ректоры, бастауыш мектептерде 
білім берудің үздігі Айгүл Сыздықова: 
«Ауыл ортасында аппақ шаңқаңдай 
асқақтаған ақ мектеп – «Қарамойыл 
ауылының Ақмектебі» дегенге 
әбден лайық. Қазір мектепте 1-ші 
сыныптан 4-ші сыныпқа дейін 8 сы-
нып жасақталды, мектепке дейінгі 
даярлық сыныбына 1 сынып ашыл-
ды. Мұғалімдерге толық тарифи-
кация жасалып, сағаттары бөлінді. 
Мектепте білім беру қазақ және орыс 
тілдерінде жүргізіледі. Биыл 1-ші 
сыныптан бастап ағылшын тілінде 
де оқытамыз», – дейді мерекелік 
көңіл күймен қатар жаңа мектептің 
құрылысына деген ризашылығын да 
жасыра алмай. Кішкентай ауылдың 
үлкен қуанышын бөлісуге алыс-
жақыннан көптеген адам келді. Тіпті, 
сонау Алманиядан келген ауылдың 
бұрынғы тұрғыны Леонид Браун да 
осында жүр. «Туған ауылымның той-
ына келгенімді жақсылыққа жорып, 
қазақтар айтпақшы, «құтты қонақ» 
болып жүрмін», – деп қояды. Салта-
натты жиында құрылысшыларға да 
қошемет пен алғыс айтылды. «Та-
лап» шаруа қожалығының басшы-
сы Жұмабек Құрмашұлы: «Бүгінгі 
мейрам оқушылар мен мұғалімдер 
үшін. Дүниеде баланың қуанышынан 
асқан не бар?! Мен үшін алақайлап 
қуанып, асыр салған баланы көру – 
барлық марапатқа тұрарлық» дейді. 
Мектептің ашылу салтанатында 
Қапез Баймолдин, Ермек Ақшолақов 
секілді абыз ақсақалдар батасын 
беріп, әжелер шашуын шашты.

Қайрат Мәлікаждар
Көкпекті ауданы.

Туған жерге - тағзым

Өз қаржысымен мектеп салып берді
Облыс орталығындағы жылу 

қабылдауға әзір тұрғын үйлер 
мен әлеуметтік нысандарға 
қыркүйектен бастап жылу 
беріліп жатыр.

«Ана мен бала орталығы», 
кейбір заңды тұлғалар мен жеке-
леген тұрғын үйлерден басқа ны-
сандар жылуға қосылмағанымен, 
қазір Өскемендегі орталық 
жылу желілеріне қосылған 1602 
көпқабатты тұрғын үйлердің 81 
пайызы жылыту маусымына әзір.

– Былтырғы осы кезеңде 
үйлердің 61 пайызы ғана жылы-
ту маусымына әзір болғандығын 
ескерсек, биыл пәтер иелері 
кооперативтері жұмыстарын ши-
ратып, жақсы әзірлік жүргізді, 
– деді облыс орталығындағы  
нысандардың қысқа дайындығы 
жөнінде өткен брифингте 
«Өскемен жылу жүйелері» АҚ 
техникалық директоры Алек-
сандр Сурченко. – «Өскемен жылу 
жүйелері» дайындық актісін 
алған нысандардың бәріне жылу 
жеткізуге даяр. Дәл қазір бізді 
алаңдатып отырған мәселе – 19 
ықшам ауданға тартылып жатқан 
жылу құбырлары құрылысын 
мерзімінде аяқтап, ол жерлердегі 
жаңадан салынған көпқабатты 
үйлерге жылуды дер уақытында 
беру. Қазір ол жұмыстар жеделде-
те жүргізіліп жатыр. Облыс әкімі 
тапсырған мерзімге дейін аяқталуы 
тиіс. Тұтынушылардың өтінімі бой-
ынша қыркүйектен бастап беріле 
бастайтын жылу «Жылыту маусы-
мына дайындық актісі» барлардың 
бәріне бірдей беріле бермейді. 
Оған ортақ есептеу құралдарын 

орнатқан тұтынушылар ғана 
қосылмақ. Ал жылыту маусы-
мы ресми түрде ауа темпера-
турасы үш күн бойы 10 градус 
жылылықты көрсеткен уақыттан 
бастап, алдағы он күндіктегі ауа 
райының болжамын (күннің суыта-
тынын) есепке ала отырып баста-
лады. Яғни, қазанның 5-і немесе 
10-ы деген арнайы белгіленген 
күн жоқ. Бүгінде Өскемен бой-
ынша жалпыға ортақ жылу есеп-
теу құралдарын 181 тұрғын үй 
мен мекеме ғана орнатқан, яғни, 
тұтынушылардың 19 пайызы. Құны 
300-400 мың теңге тұратын, орна-
туы мен тексеріп отыру шараларын 
қосқанда 700 мың теңгеге дейін ба-
ратын есептеу құралын орнатуға 
қала тұрғындары құлықсыз болып 
отыр. Жылу есептеу құралдарын 
орнату – үнемділіктің, артық 
шығын шығармаудың бірден-бір 
кепілі. «Өскемен жылу жүйелері» 
АҚ техникалық директоры Алек-
сандр Сурченко кәсіпорынның 
2016 жылдың  қаңтарынан бастап, 
жылу мен ыстық су бағасының 
тарифін көтеруге өтінім даярлап 
жатқанын мәлім етті. Бесжылдық 
ұзақ мерзімге арналған жаңа тариф 
бойынша жылу бағасы бірнеше 
пайызға көтерілмек. Өскемен 
қалалық ТКШ, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі 
басшысының орынбасары Асқар 
Жақсылықовтың айтуынша, қазіргі 
күні қаладағы білім беру және 
денсаулық сақтау нысандары 
қысқы жағдайда жұмыс істеуге, жы-
лыту маусымына 100 пайыз әзір.

Жанаргүл Мұқатай.

Коммуналдық қызмет

Қала үйлері жылуға Қосыла бастады

Алдағы уақытта еліміздің бірқатар 
өңірлерінде ақылы автожолдар қызметі 
іске қосылмақ. Оның алғашқы қадамдары 
қазірдің өзінде қарқын алып, республи-
ка тұрғындары «Астана-Щучинск» ақылы 
автомагистралінің игілігін көруде. Еліміздің 
автожолшылары алдағы бірнеше жылдың 
көлемінде Қазақстанда ақылы автокөлік жо-
лын іске қосу арқылы 41 млрд. теңгеден астам 
қаражат табуды жоспарлап отыр. Мұндай 
автотрассалардың саны елімізде бірнешеу 
болатын болса, олардың жалпы ұзындығы 
7 мың шақырымнан асатын болады. Ақылы 
жол учаскелері біздің облысымызда да пайда 
болмақ.

Бұл жөнінде Елбасының «Нұрлы жол» және «Жүз 
нақты қадам» Ұлт жоспары бағдарламаларын 
жүзеге  асыруға арналған алқалы мәжіліс бары-
сында Инвестициялар және даму министрлігі Ав-
томобиль жолдары комитетінің төрағасы Мереке 
Пішембаев мәлімдеді. Облыс орталығындағы 
Достық үйі – қоғамдық келісім орталығында өткен 
дөңгелек үстелдің жұмысын «ҚазАвтоЖол» ҰК» 
акционерлік қоғамының ШҚО филиалының дирек-
торы Серік Ақтанов ашып жүргізіп, оған облыстағы 
жол саласында қызмет ететін кәсіпорындар бас-
шылары, жолшы мамандар қатысты. Жоғарыда 
аталған комитет басшысы Мереке Құдайбергенұлы 
өзінің сөзінде Мемлекет басшысы Н. Назарбаевтың 
еліміздегі көлік инфрақұрылымын дамытуға бер-
ген тапсырмасына орай Инвестициялар және 
даму министрлігінде 16 заңнамалық актілерге, 
соның ішінде төрт кодекс пен 12 заңға өзгертулер 
мен толықтырулар енгізуді қарастыратын заң жо-
басы әзірленгенін айтты. 

– Еуропа мен Азияның арасында көп нұсқалы 
жол қатынасын салу құрлықтағы барлық 
мемлекеттердің мүддесіне жауап береді және 
еліміздің негізгі басымдықтарына сәйкес келеді. 
Осыған байланысты «Шығыс-Батыс» бағытындағы 
маршрут бойынша еліміздің шығыс және батыс 
қақпаларын жалғастыратын көліктік қатынасты 
дамытуға үлкен мән беріліп отыр. «Жүз нақты 
қадамның» 65 қадамында айтылған мұндай 
мультимодальдық еуропалық континент аралық 

дәлізді құру Қытай – Еуропалық одақ – Қытай жалпы 
тауар айналымындағы транзиттік жүк тасқынының 
әлеуетті көлемінің сегіз пайызын тартуға мүмкіндік 
береді,– дейді комитет төрағасы М. Пішембаев. 
–Толық мультимодальды дәлізді дамыту үшін 
еліміздің батысы мен шығысындағы сапалы 
Көліктік-логистикалық инфрақұрылымды дамы-
туды жалғастыру қажет. Сапалы инфрақұрылым 
республиканың транзиттік әлеуетін жүзеге асыруға 
мүмкіндік бермек. М. Пішембаевтың айтуынша, 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарын жүзеге асырудың 
аясында республикалық маңыздағы жолдарды 
қайта жаңғырту мақсатында стратегиялық инве-
сторларды белсенді тарту көзделуде. Бұл ретте 
«ҚазАвтоЖол» өз еркімен инвесторларды тар-
ту өкілеттігін иеленбек. Қазіргі уақытта аталған 
мекеменің басшылығымен Дүниежүзілік банк ара-
сында бірқатар ірі жол бөліктерін жөндеуге қаржы 
бөлу туралы келісімге қол қойылған.

– Көліктік-логистикалық жүйені дамытудың 
2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасына 
сәйкес, ұзындығы жеті мың шақырым болатын 
республикалық маңыздағы ақылы автокөлік жо-
лын енгізу көзделіп отыр. Бұл өзгеріс негізінен жүк 
тасымалдаумен айналысатын көліктерге қатысты 
болмақ, – дейді комитет төрағасы.

– Яғни, жол салынып пайдалануға берілген 
соң, аталмыш жолды ұстап тұруға бюджеттен 
мұнан кейін қаражат бөлінбейді. Ақылы жолдан 
өткен жүк көліктерінен түскен қаржы арқылы жол 
өзін-өзі ұстап тұратын болады. Ақылы жол өтетін 
аудандардың тұрғындары жолға ақы төлеуден 
толықтай босатылатын болады. Сондай-ақ, өрт 
сөндіру, жедел жәрдем секілді арнаулы көліктер 
де аталмыш жолдармен тегін жүре алады. 

2022 жылға қарай Қазақстанда ақылы жол-
дар мемлекет бюджетіне жылына 220 млн. дол-
лар көлемінде пайда әкелмек. Ал еліміздегі 
республикалық маңызы бар тас жолдардың 
құрылысы 2020 жылы аяқталады деп күтілуде. 
Қазіргі уақытта жасалып отырған алдын ала бол-
жамдар бойынша ақылы жолдардан жиналатын 
ақшаның сомасы біраз жылдың көлемінде 41 мил-
лиард теңгені құрамақ. Бұл қаржы ақылы жолды 
ұстап тұрумен қатар, автожолдың негізгі желісін де 

ұстап тұруды қамтамасыз ететін болады. Шығыс 
Қазақстанда ақылы жолдар қатарына алдағы 
уақытта Семей-Қалбатау, Қалбатау-Өскемен, 
Таскескен-Бақты жол учаскелері кіргізілмек. 
Алайда, бұл әзірге ұсыныс қана. Соңғы әрі нақты 
шешім әлі қабылданған жоқ. – Жол – ел эконо-
микасына тың серпін беретін сала. «Нұрлы жол» 
бағдарламасының аясында 200 мың жаңа жұмыс 
орны ашылады. Қаржы бөлінді, уақыт межеленді, 
нақты тапсырма берілді. Ендігі міндет – Жолдауда 
айқындалған бағыттар бойынша нақты жұмысқа 
жұмыла кірісу, – дейді Мереке Пішембаев.

Жиын барысында сонымен қатар, 
«ҚазАвтоЖолдың» Шығыс Қазақстан облыстық 
филиалының директоры Серік Ақтанов баянда-
ма жасап, Мемлекет басшысының «Нұрлы жол» 
бағдарламасының өңірде қалай жүзеге асырылып 
жатқандығынан ақпарат берді.

– Шығыс Қазақстан облысы бойынша 2015 
жылға 13 миллиард теңге бөлініп отыр. Оның 7,6 
миллиард теңгесі – қайта жаңғыртуға, 1,6 млрд. 
теңгесі – күрделі жөндеу жұмыстары на, 2,2 млрд. 
теңгесі – орташа жөндеу жұмыстарына, 1,6 млрд. 
теңгесі – жолдарды ұстауға бағытталып отыр. 
Бөлінген қаражаттың игерілуі – 90 пайыз. «Нұрлы 
жол» бағдарламасы бойынша жөндеу жұмыстары 
Астана – Павлодар – Қалбатау – Өскемен бағыты 
бойынша жүргізілуде. Сонымен қатар, Алматы 
–Өскемен автокөлік жолына жөндеу жүргізу жо-
спарлануда. Қазіргі уақытта аталған жобаның 
техникалық-экономикалық негіздемесі әзірленуде, 
– дейді Серік Ақтанов.

Дөңгелек үстелдің жұмысына қатысқан өңірдің 
жолшы-мамандары комитет төрағасына салаға 
қатысты көкейде жүрген сауалдарын қойып, 
нақты жауап алуға мүмкіндік алды. Ал мердігер 
мекеме «Гордорстрой» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің директоры Бауыржан Қайрамбаев өз 
сөзінде «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасын 
жүзеге асырудың аясында өзі жетекшілік ететін 
компания жол жөндеу жұмыстары бойынша 
бірден бірнеше тапсырыс алғандығын, соған орай 
кәсіпорында бірқатар жаңа жұмыс орындары 
ашылғандығын атап өтті.

Дәурен Аллабергенұлы.

Өңірде ақылы жолдар пайда боладыЖүз нақты қадам
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Өскемен күннен-күнге кӨркейіп келеді
Өскемен қаласының 295 жылдық мерей-

тойы жоғары деңгейде аталып өтті. Ме-
рейтой аясында облыс орталығындағы 
Республика алаңында Ұлан ауданы және 
Өскемен қаласы өнер ұжымдарының, 
сондай-ақ, отандық эстрада әншілерінің 
концерттері қойылып, жәрмеңкелер 
ұйымдастырылды. Сондай-ақ, күрделі 
жөндеуден өткен Славский атындағы 
жағалаудың бір бөлігі пайдалануға берілді. 
Мерекелік рәуіштегі осы шараларға қала 
жұртшылығымен бірге облыс әкімі Дани-
ал АХМЕТОВ те қатысты.

Ең алдымен аймақ басшысы Ертістің Слав-
ский атындағы жағалауында болып, мұнда 
жүргізілген құрылыс жұмыстарымен таны-
сты. Жағалауды қалпына келтіру, абаттан-
дыру шаралары облыс әкімінің тапсырмасы 
бойынша биылғы көктемде қолға алынғанын 
айта кету керек. Осы уақытқа дейін Өзен 
вокзалы мен Ұлы Отан соғысында қаза 
тапқан жауынгерлердің Даңқ мемориа-
лы арасындағы екі жарым шақырымдай 
жер жөнделіп, жаңаша кейіпке еніпті. Бұл 
аралықта бүгінде үш шағын бақ пен балалар 
алаңқайлары пайда болған.

Спортпен айналысамын деушілерге арнап 
жүгіру жолақтары, велошабандоздар трас-
сасы және де тренажерлік құрал-жабдықтар 
орналасқан алаңқайлар салынған. 
Жағалаудың бұрынғы асфальт жабындысы 
қырланған кеспе тастармен алмастырылған. 
Бұған қоса, су жағасына түсетін жерлер 
жөнделіп, жағалау бойында жаңа түнгі шам-
дар мен орындықтар орнатылған. Қала күніне 
орай қалпына келтірілген жағалауда веложа-
рыс ұйымдастырылғанын айта кеткен абзал. 
Аталмыш сайысқа спорттың осы түрімен ай-
налысатын балалар және жасөспірімдермен 
қатар, кез келген қала тұрғыны қатысуға 
мүмкіндік алды. Веложарыс Славский 
жағалауынан басталып, мемлекеттік 
рәміздер орналасқан Ботбай тауының 
етегінде мәресіне жетті.  Жағалаудағы 
құрылыс жұмыстарымен танысқан аймақ 
басшысы Даниал АХМЕТОВ бұл жердің 
бірінші кезекте адамдар демалатын орын 
екендігін айтып, ит қыдыртатындар белгілі 
бір тәртіптерге бағынуы керектігін ескертті. 
Жағалауды аралау барысында облыс әкімі 
спорт ардагерлерімен кездесіп, салиқалы 
әңгіме құрды.

– Шығыс Қазақстанға әкім болып келгенімде, 
Өскемендегі орталық бассейн ақылы қызмет 
көрсететін. Мен бұл дұрыс емес екенін айтып, 
құзырлы мекемелерге бассейннің қызметін 
тегін қылу жөнінде тапсырма бердім.

Қазір аталмыш спорттық нысанның 
қызығын сіздер мен біздердің балаларымыз, 
немерелеріміз көруде. Ал кешкі сағат сегізден 
кейін және демалыс күндері мұнда ересек-
тер де келіп, суға түсе алады. Ешкімге шек-
теу жоқ. Сіздер де бассейнге барыңыздар, 
өскелең ұрпаққа салауатты өмір салтын 
насихаттаңыздар, – деді облыс әкімі Даниал 
АХМЕТОВ. 

Дәл осындай жүйе Ворошилов көшесі 
бойындағы Денешынықтыру-сауықтыру 
орталығында жұмыс істейді. Енді онда ақылы 
қызметтер жойылып, 1600 бала футболмен, 
волейболмен, көркем гимнастикамен, ганд-
болмен, бокспен және жүзумен айналыса-
ды. Келесі жылы өзен жағалауларын және 
қалалықтардың өзге де демалыс орындарын 
реконструкциялау жалғаспақ. Қала шетіндегі 
немесе сыртындағы аумақтарды абаттандыру 
жөніндегі көптеген ұсыныстарға қарамастан, 
басты күш шаһардың орталық көшелеріне са-
лынатын болады. Сондықтан алдағы уақытта 
Өскеменнің нақ осы орталық және жұрт көп 
жиналатын учаскелері жаңартылмақ.

Аймақ басшысы жағалауды ары қарай 
абаттандыру бойынша ұсыныстармен таны 
сып, оларға өзінің өзгерістерін енгізді.

– Біз тамаша мемлекетте өмір сүріп жа-
тырмыз, біздің кең байтақ жеріміз, салиқалы 
басшымыз, тату-тәтті халқымыз және «иә, 
біз бақытты, берекелі елде тұрамыз» деп 
айтуға боларлық барлық алғышарттарымыз 

бар, – деді Даниал АХМЕТОВ. – Мен 
тұрғындарымыздың өз қалаларын мақтан 
тұтқанын қалаймын. Алыста жатқан елдер 
мен қалаларға таңғалуды қоюымыз керек. 
Оның орнына өз атамекенімізді гүлдендіруді 
ойлауымыз қажет. Біздің қалаларға ғана тән 
қайталанбас орындарды жасау, халықтың 
өмір сапасын жақсарту – бәріміздің ортақ 
мақсатымыз. Бүгінге дейін Өскеменде, Се-
мейде, Риддер мен Зырянда біраз шаруа 
атқарып тастадық, десек те бұл аздық етеді.
Біз тұрғындар өз қалаларының сұлулығына 
тамсана алсын деген ниетпен демалыс 
орындарын абаттандыруға қатысты кейбір 
өзгерістер енгіздік. Және бұл жұмыс алдағы 
үш жылдың ішінде жүргізілетін болады. Об-
лыс әкімінің айтуынша, осындай шаралардың 
нәтижесінде Өскеменде облыстағы ең үлкен 
фонтан пайда болды, ал Семейде ең биік 
субұрқақ салынбақ. Өңір басшылығының жо-
спарында облыс орталығындағы Комендант-
ка өзені сағасының қайталанбас бейнесін жа-
сау, сондай-ақ, аймақтың екінші ірі қаласында 
жарықпен қамтылған каскадты фонтан салу 
сияқты ауқымды жобалар да бар.

Қалалықтар арзан 
бағадағы өнімдерге қарық 

болды
Облыс орталығында қала күніне орай 

«Sulpak» сауда үйінің алдында Ұлан 
ауданының ауылшаруашылық жәрмеңкесі 
өтті. Ауылшаруашылық өнімдері саудаланған 
жәрмеңкені облыс әкімі Даниал АХМЕ-
ТОВ аралап көрді. Қала күнінде өткізілген 
жәрмеңкеге Ұлан ауданының алты шаруа 
қожалығы келіп қатысты. Олар өз өнімдерін 
облыстық ауылшаруашылық басқармасының 
бекіткен бағасымен саудаға шығарды. Яғни, 
азық-түліктер нарықтық бағаға қарағанда 
20-30 пайызға арзан. Мәселен, жеміс-жидек 
50-55 теңгеден, қой еті 900 теңгеден, ірі 
қара мен марал еттері 1000 теңгеден сау-
даланды. Дәстүрлі жәрмеңкеге ұландықтар 
сондай-ақ, алты тонна бал, 20 тонна көкөніс, 
300 литр күнбағыс майын әкелді. Ұландық 
аспаздар қала тұрғындарына арнап дәмді 
палау, кәуап, бауырсақ пісірді. Жәрмеңке 
сөрелерінде азық-түліктен басқа қолөнер 
бұйымдарына да орын табылды. Мемлекеттік 
«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасымен 
несие алған кәсіпкерлер өздері жасаған 
орындықтарын арзандатылған бағамен сау 
далады. Кезекті жәрмеңкені асыға күтетін 
қалалықтардың қарасы осы жолы да көп бол-
ды. Халыққа қолжетімді бағада саудаланған 
ауылшаруашылық өнімдерін аралап көрген 
облыс әкімі Даниал АХМЕТОВ жәрмеңкенің 
өз деңгейінде ұйымдастырылғанын атап өтті. 
Жалпы, Ұлан ауданында 67 шаруа қожалығы 
кәсіптерін дөңгелетіп отыр. Олардың ішінде 
етті-сүтті бағыттағы қожалықтардың шару-
асы шалқып отыр. Және де асыл тұқымды 
мал өсірумен шұғылданатын шаруалар да 
бар. Ол кәсіпкерлерге мемлекет тарапы-
нан жыл сайын қажетті көмек көрсетіліп 
келеді. Бұл күні жәрмеңкемен қатар, ұландық 
өнерпаздардың концертінде әннен шашу 
шашылып, күмбірлете күй төгілді. Кон-
цертте Өскемендегі №16 орта мектебінің 
оқушыларынан құралған 300 күйші бір сәтте 
қоңыр домбырадан күй төгіп, көпшілікті таң-
тамаша етті. Арзан бағамен азық-түліктерін 
алып, алаңдағы концерттік бағдарламаны 
тамашалаған қала халқы дәстүрлі ша-
раны ұйымдастырған Ұлан ауданының 
басшылығына, шаруа қожалықтарының 
жетекшілеріне алғыстарын жаудырды. Осы 
күні кешкілік Республика алаңында қала күні 
мерекесіне орай қазақстандық және шетелдік 
эстрада жұлдыздарының қатысуымен кон-
церт өтті. Мәдени шараны көпшілікпен бірге 
облыс әкімі Даниал АХМЕТОВ те көріп, 
күрделі жөндеуден өткен алаңдағы ән салып, 
би билейтін түрлі-түсті субұрқақты тамаша-
лады.

Нұржан Кенжеұлы,
Мерей Қайнарұлы.

Қала күні Тариф саясаты
Үнемдеудің ТИімді ЖОЛЫ – 

есепТеу ҚұрЫЛғЫЛарЫн ОрнаТу
Облыста коммуналдық қызмет тарифтерінің көтерілуінің 

өзіндік себептері бар. Коммуналдық кәсіпорындар 
тарифтерді көтеруге мәжбүр. Коммуникациялардың 70-
80 пайызының тозығы жеткен. Тұрғын үй-коммуналдық 
қызметі саласында еңбек ететіндердің қанша жалақы ала-
тыны да белгілі. Сондықтан да алдағы бес жылда тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығын шығынсыз, тиімді жұмыс 
істейтін деңгейге жеткізу көзделіп отыр.

Мәселен, «Өскемен-Водоканал» 2020 жылға дейінгі 
инвестициялық бағдарламалардың жоспарын жа-
сап, алғашқы екі жылда сумен қамту жүйелерінің 149 
шақырымын қайта жарақтаудан өткізуді жоспарлап 
отыр. Сондай-ақ, 42 кәріз, бес шақырым электр желілері 
жөнделмек. Облыс орталығының бірқатар су тар-
ту ғимараттарының құрылғылары ауыстырылып, 2021 
жылға қарай сумен қамту жүйесі су шығынын 16 пайызға 
төмендетпек. Ең арзан жылу энергиясы да біздің облыста 
өндіріледі. Өскемен қаласында жеке тұлғалар бір шар-
шы метр жылуға 46 теңге төлесе, семейліктер 57, Риддер 
тұрғындары 58 теңге төлейді.

Семей қаласының «Жылукоммунэнерго» МКК 2011-2013 
жылдары жылына 900 млн теңге шығынмен жұмыс істеп 
келді. Өткен жылғы шығын 686 млн теңгені құрады. Соған 
қарамастан, екі жыл бойы бір гигакалорияның тарифі 
3041 теңгеден асырылған жоқ. 2016 жылы бір гигакалория 
тарифі тұрғындар үшін 3649 теңге болмақ. Демек, ыстық 
су мен жылудың тарифі ортақ есептеу құрылғылары жоқ 
үй тұрғындары үшін 188 теңгені, ал пәтерінде ыстық су 
есептеу құрылғылары жоқтар үшін 465 теңгені құрамақ. 
Осыдан шығатын қорытынды – әр пәтер иесі есеп-
теу құрылғыларын орнату қажет. Бұл тұрғындардың 
бюджетін үнемдеу үшін қажет әрі қанша тұтынсаң, сон-
ша төлеген де әділетті. Бүгінде облыста заманауи 
жалпыүйлік есептеу құрылғыларын орнату бағдарламасы 
жүзеге асырыла бастады. Осындай құрылғыларды ор-
нату арқылы үй тұрғындарына тек тұтынылған жылу 
көлемі үшін ғана төлеу мүмкіндігі тумақ. Алайда, бірде-
бір коммуналдық кәсіпорын қоғамдық тыңдаулар, 
антимонополиялық ведомстволардың құзырынсыз шешім 
қабылдай алмайтындығын да ескерген жөн. Облыстың 
коммуналдық кәсіпорындары алдағы жылдары суды, 
жарықты, энергияны үнемдеудің жолына түсуді жоспарлап 
отыр. Өйткені, осы күнге дейін олар қаржылық қана емес, 
коммуникациялардың тозығы жеткендігі себептерінен біз 
тұтынып отырған су, жарық, энергияны артық шығындап 
келді. Осы бағытта арнайы инвестициялық бағдарламалар 
да бекітіліп қойды. Ал тұрғындар үшін үнемдеуге қол 
жеткізіп, шығындарды болдырмаудың ең дұрыс жолы – 
есептеу құрылғыларын орнату.

Әсемхан Досқожанов,
облыстық мәслихат депутаты.

Бүгінгі күні Аягөзде толық қуатымен жұмыс істеп тұрған 
өндірістің бірі - «АВS групп» ЖШС-іне қарасты кірпіш зауы-
ты. Өндіріс өңірлік Индустрияландыру картасына енген.

Жоба аясында жылына 10 миллион дана кірпіш шығару 
көзделіп отыр. Оны жүзеге асыруға 304 миллион теңге 
қарастырылған. Өткен жылдың тамыз айында іске қосылған 
өндіріс орны былтыр 120 миллион теңгеге үш миллион дана 
кірпіш шығарған. Бекжан Қажиакпаров басқаратын кәсіпорын 
жұмысын биылғы мамыр айынан бастап қайта жанданды-
рып келеді. Өнім сапасы көңіл көншітерлік болғандықтан да, 
кірпішті Үржар, Таскескен, Мақаншы, Бақты, Аягөз, Ақтоғай, 
Шұбартау өңірлері құрылыс жұмыстарына тұрақты тұтынып 
отыр. – Кірпішке қажетті топырақты сегіз шақырым жердегі 
карьерден тасимыз. Күніне 300 тонна топырақ қажет. Екі 
топырақ үгіткіш барабаны бар мына құрылғы оны қабылдап 
алып, майдалап араластырған соң, сығымдалған дым 
топырақты ұзыннан-ұзақ кескіш аппарат арнайы өлшемде 
кесіп отырады. Әрқайсысының сыйымдылығы 1140 кірпіш 
болатын 20 вагонеткаға осындай шикізатты тиеп, қызуы 800 
градус болатын кептіргіш пешке саламыз. Айта кетерлігі, 
кірпіштің ішіне 10 пайыз үгітілген көмір ұсағы қосылады.

Бұл кірпіштің жану процесін жылдамдатып, оның сапасын 
жақсарта түседі. Осылайша 1 сағат 15 минутта бір вагонет-
ка шығады. Ал пешке бір демде осындай 37 вагонетка сы-
яды, – деп цех басшысы Айбол Әміренов өнімнің дайында-
лу үдерісімен таныстырды. Зауытта бүгінде 60 адам еңбек 
етіп, тұрақты табысқа ие. Осында еңбек етіп келе жатқан 
жұмысшылардың еңбекақысы 60 мың теңгеден 100 мың 
теңге аралығында. Өнімге деген сұраныс көп. Сондықтан да 
мұнда өнім өндіру бір сәт те толастамайды. Жұмысшылар 
күндіз еңбек еткенімен, кірпіш күйдіретін пеш күні-түні жа-
нып тұрады. 

Кәсіпорын басшысының айтуынша, 600 мың кірпіш 
қоймада артығымен тұрған көрінеді. Бұл шұғыл тапсыры-
сты орындау үшін қолайлы. Өндірістік қуаты 84 пайызға 
жүктелген «Аягөз кірпіш зауыты» бүгіндері өңірдегі бірден-
бір іргелі кәсіпорынға айналды.

Берікхан Тайжігіт,
Аягөз ауданы.

 Кірпіш зауытының 
жұмысы қарқын алды
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«АлтАй» волейбол клубы 
құрылды

Шығыстың намысын енді 
байрақты бәсекелерде жаңа 
атауды еншілеген «Алтай» во-
лейбол клубы қорғайтын бо-
лады. Бұл туралы Өскеменде 
өткен клубты таныстыру 
рәсімінде айтылды.

Түсіндіре кетейік, «Алтайдың» 
құрамы негізінен бұрынғы 
облыс құрамасы «Шығыс-
СвинецСтрой» ұжымының 
өкілдерінен жасақталған. Соны-
мен қатар жаңа команда Семей, 
Орал, Алматы, Астананың во-
лейболшыларымен, Ресей және 
Украинаның легионерлерімен 
күшейтілген. – Биылдан ба-
стап, біз ел біріншілігінде және 
кубогінде «Алтай» деген атпен 
өнер көрсетеміз. Мақсатымыз 
– үздік үштіктен көріну. Коман-
да жаңадан құрылғанмен, онда 
ойнайтын спортшылардың 
тәжірибесі мол, шеберліктері 
жоғары. Қыздар командасы осы 
жылы бірінші рет ұлттық лигаға 
қатысқалы отыр. Өйткені, олар 
былтыр жоғарғы лигада бірінші 
орын алған. Команда негізін 
өзіміздің өңірдің волейбол-
шылары құрайды, сол секілді 
біржылдық келісімшартпен 
шетелдік ойыншыларды тарттық, 
– дейді «Алтай» волейбол 
клубының директоры Досжан 
Уалханов. Иә, өткен маусым-
да білікті бапкер Олег Сычев-
тан тәлім алатын қыздар ко-
мандасы тамаша жетістікке қол 
жеткізді. Еліміздің А жоғарғы 
лигасында қарсылас шақ 
келтірмеген жерлестеріміз үздік 
нәтиженің арқасында биылдан 
бастап ұлттық лигада жүлдеге 
таласуға мүмкіндік алды. Соған 
сәйкес, команданың қатары 
да мықтылармен толығыпты. 
Айталық, Ресейден Евгения 
Ильина, Дарья Нестеренко, 
«Астана» клубынан Кристина 
Трубина сынды шебер ойыншы-
лар шақыртылған екен. Алдағы 
маусымға тас-түйін дайын тұрған 
аруларымыздың ендігі мақсаты 
– еліміздің үздіктері қатысатын 
лигада алдыңғы бестіктен көріну.

«Алтай» ерлер командасын-
да да өзгерістер жетерлік. Ең 
бірінші кезекте ұжымның бас 
бапкері жаңадан тағайындалды. 
Бұл жауапты қызмет Оралдың 
«Конденсат-Жайықмұнай» клу-
бын биік белестерге шығарған 

Игорь Никольченкоға жүктелсе, 
команданың капитандық міндеті 
украиналық легионер, спорт 
шебері Сергей Гуменюкке тап-
сырылды. Айта кетейік, Гуменюк 
бұған дейін Киевтің «Локомо-
тив», Одессаның «Дорожник» 
секілді белді ұжымдарында ой-
нап, Украинаның VIII дүркін чем-
пионы атанған. Өз елінің кубогін 
бес мәрте жеңіп алған тәжірибелі 
волейболшы. Сондай-ақ, 
«Алтайдың» айбынын асыра-
тын легионерлер қатарында 
атанның белін қайыстырар атақ-
дәрежелері бар украиналық Ва-
силий Тупчийді, ресейлік Юрий 
Зенко мен Василий Донецті атап 
өтуге болады. Жаңа ұжымды 
жанкүйерлер мен бұқаралық 
ақпарат құралдары өкілдеріне 
таныстыру барысында облыстық 
денешынықтыру және спорт 
басқармасының басшысы Ел-
дос Чикенов «Алтай» атауына 
қатысты пікірін білдірді.

– Меніңше, клубтың атауы өте 
орынды қойылды. Алтай бұл 
біздің Шығыстың ғана емес, бүкіл 
еліміздің брэнді. Болашақта жаңа 
клуб республикада, сондай-ақ, 
халықаралық аренада танымал 
болады деп сенеміз. Алға қойып 
отырған мақсатымыз да жоғары. 
Ұлттық лига мен Қазақстан 
кубогінде жүлделі орындарды 
иелену, – деп түсіндірді Елдос 
Чикенов. Алайда басқарма бас-
шысы журналистер тарапынан 
қойылған команданың бюджеті, 
қаржыландыру, демеушілер 
тарту туралы сауалдарға нақты 
жауап бере алмады. Оның ай-
туынша, қаржылық мәселелер 
жыл соңына дейін бір шешімін 
таппақ. Әзірге мәселенің басы 
ашық күйінде қалып тұр. Ал жаңа 
ойын маусымы болса көп ұзамай 
жалауын желбіретпек.

– Қазір алдын ала келісілген 
бір демеушімен келіссөздер 
жүріп жатыр. Осы жылдың 
соңына дейін клубтың бюджеті 
мен демеушісі анықталады, – 
деп түсіндірді өңіріміздің бас 
спортшысы. Жиында «Алтай» 
клубының ерлер және қыздар 
командаларының жейделері мен 
эмблемалары, ойыншылардың 
толық құрамы таныстырылды. 

Серік Әбілхан.

Әлеуметтік жоба

«Бизнес-инкуБатор» оБлыс намысын 
қорғайтын Болады

Жуықта «Қазақстанда жүзеге асы-
рылатын ең үздік әлеуметтік жоба» 
республикалық сайысының облыс 
көлеміндегі іріктеу кезеңі өтті. Осы 
мен үшінші мәрте өткізіліп отырған 
байқауға биыл алты әлеуметтік жоба 
қатысты.

– Өңірде халықтың әлеуметтік аз 
қамтылған тобына қолдау көрсетіп, 
қол ұшын созып отырған ұйымдар көп. 
Аталмыш шараның мақсаты да осын-
дай ұйымдардың жұмысын көрсетіп, 
жобасын қолдау, республикалық сай-
ыстан жүлдемен оралған бастама 
қомақты қаржыға ие болады, – дейді 
облыстық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламаларды  үйлестіру 
басқармасы басшысының орынбасары 
Асхат Садиров.

«Алтын-Ай» мүгедек әйелдер қоғамдық 
бірлестігінің «Бірге барлығын жеңуге бо-
лады» жобасы 2004 жылдың қыркүйек 
айынан бері мүмкіндігі шектеулі нәзік 
жандарға қол ұшын созып келеді. 
Қоғамдық бірлестік құрылғаннан бері өз 
қызметін мүмкіндігі шектеулі жандардың 
әлеуметтік мәселелерін шешуге, ең 
бастысы, оларды жұмыспен қамтуға, 
құқықтарын қорғауға, өмірдің қиын 
жағдайларынан шығуда көмек қолын 
созуға бағыттады. Бүгінгі күні бірлестікте 
25 адам жұмыс істейді. Оның 17-сі – 
мүмкіндігі шектеулі жандар. Тігін цехы, 
«САД» жартылай стационарлық бөлімі, 
ақпараттық-құқықтық қызмет және ин-
ватакси қызметтерін жүзеге асырып 
отырған бірлестік көптеген жандарға де-
меу болды. «САД» жартылай стациона-
ры қызметінің мамандарының көмегімен 
150 мүмкіндігі шектеулі баланың 
жүрегінде өз-өздеріне деген сенім оты 
жағылды. 270 ата-ана депрессиялық 
жағдайдан шығарылып, өз баласына 
басқаша көзқараспен қарауды үйренді. 
Мүмкіндігі шектеулі баласы бар 40 ана 
жұмыспен қамтылып, бес ана жеке 
кәсіппен айналысуға мүмкіндік алды. 
Өткен жылдан бері қолға алынған инва 
такси мүгедек жандарды қажетті жеріне 
тегін жеткізуде. Көлік мұндай жандарға 
арналып арнайы жабдықталған. «Шығыс 
Қазақстан өңірінің Ауғанстан мүгедек 
ардагерлері» қоғамдық бірлестігінің 
төрағасы Мамырхан Сәбиев әлеуметтік 
аз қамтылған  адамдар тобына көмірді 
төмен бағамен сату жобасын таныстыр-
ды. Бірлестік төрағасының айтуынша, 
жоба жүзеге асырылған алты жылдың 
ішінде көмірді нарық бағасынан 500 
теңгеге төмен сату нәтижесінде 105 мил-
лион теңге үнемделді. Мұндай жоба тек 
еліміздің Шығыс өңірінде бар екендігін 

атап өткен жөн. Ол үшін «Қаражыра 
ЛТД» ЖШС, қала әкімдігі және қоғамдық 
бірлестік арасында бизнестің әлеуметтік 
жауапкершілігі аясында көмірді төмен 
бағамен сату жөнінде меморандумға қол 
қойылды. Бүгінде Өскемен қаласының 
жеті мыңдай тұрғынына 35 мың тон-
на көмір төмен бағамен жеткізіледі. 
«Отбасы орталығы» қоғамдық қоры 
«өмірдің қиын жағдайларында қалған 
әлеуметтік аз қамтылған халыққа 
қолұшын созатын кризистік орталық» 
жобасы арқылы екі жылдан бері өңірдегі 
тұрғындарға көмектесуде. Жобаның 
мақсаты – халықтың аз қамтылған 
тобының құқықтық мәселелеріне ғана 
емес, тұрмыстық қиындықтарына да 
қол ұшын созу. 2013 жылдан бері жоба 
аясында 214 отбасына әлеуметтік- 
психологиялық және құқықтық көмек 
көрсетілді. Сайысқа қатысқан «Зубр» 
әлеуметтік корпоративтік қоры 
әлеуметтік көмек көрсетудің арнайы 
жүйесін жасап шығарған. Ал «Әлеуметтік 
қызметкерлер мен волонтерлер 
қауымдастығы» мүгедектер мен қарт 
адамдарға арналған туризм жобасын 
іске асыруда. Алты жобаның ішінде топ 
жарып, қазылар алқасының шешімімен 
жеңімпаз деп танылған «Шығыс 
Қазақстан облысы мүгедектерінің 
еркін қоғамының» мүмкіндігі шектеулі 
адамдарға арналған бизнес-инкуба-
тор жобасы болды. Бұл жоба облыс 
намысын республикалық байқауда 
қорғайтын болады. Жоба өткен жылы 
ғана жүзеге асырыла бастағанымен 
көптеген жетістіктерге қол жеткізіп, 
нәтижелі іс атқарды. Бизнес-инкубатор 
мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамға 
бейімделуіне көмектесу, сондай-ақ, 
олардың өз ісін ашып, кәсіппен айна-
лысуларына жағдай жасау мақсатында 
құрылған болатын. Оның аясында 
мүгедек жандар кәсіби даярлықтан 
өтеді, бизнес-кеңестер алады. Аталмыш 
қоғамдық бірлестіктің бизнес-инкуба-
тор жобасы облыстық жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламаларды 
үйлестіру басқармасымен мүмкіндігі 
шектеулі жандарды кәсіби даярлау 
және қайта даярлау бағытында тығыз 
қарым-қатынас орнатты. Сондай-ақ, БҰҰ 
Қазақстандағы бағдарламаларының 
қаржылық қолдауымен өткен жылы 12 
жас (мүмкіндігі шектеулі және тұрмысы 
төмен отбасынан) Мәскеу қаласында 
машинажасау саласындағы автоматы 
жобалау жөнінде кәсіби даярлықтан 
өтіп, сертификаттарға ие болды.

Лаура Тілеубайқызы.

Аймақтық Индустрияландыру 
картасына еніп, өндірісін қайта 
жарақтандырудың нәтижесінде 
өнімін екі есеге жуық ұлғайтқан 
Өскемендегі «Полиус» ЖШС қазір 
қазақстандықтарға ең қажетті, 
ең танымал кәсіпорын болып 
тұр. Полиэтилен ыдыстарды, 
құбырларды, сүт өнімдерінің, 
түшпара сияқты жартылай 
фабрикаттардың, тіпті кітап, 
дәптердің қаптарына дейін 
шығарып жатқан серіктестік енді 
азық-түліктің ұзақ сақталуына 
мүмкіндік беретін жеті қабатты 
пленкадан тұратын қаптарды 
өндіруге кірісті.

Серіктестік директорының орынба-
сары Сергей Русаков бүгінгі қол жет-
кен табыстарының, жаңа өнімдерінің 
бәрі Индустрияландыру картасымен 
жүзеге асқан «Икемді, жұмсақ қаптар 
өндірісін қайта жарақтандыру» жоба-
сы бойынша сатып алынған шетелдік 
заманауи құрал-жабдықтардың 
арқасында жасалып жатқанын айтты. 
Өндіріс желісін жаңартып, кеңейтуге 
шамамен 600 млн. теңгедей қаражат 

жұмсалған. Фотополимерлі үлгілерді, 
қаптарды жасап шығаратын, олардың 
берік те төзімді болуын қамтамасыз 
ететін басқа да бірнеше жұмыстарды 
атқаратын лазерлі құралдар тау-
ар сапасын әлдеқайда арттыруға 
жағдай туғызған. Нәтижесінде 
сұраныс та, өнім көлемі де артып, 
елімізде «Полиустың» қаптарын 
сатып алмайтын тамақ өнеркәсібі 
кәсіпорны кемде-кем болып отыр. 
Аса қатты жылдамдықпен айналып 
жатқан автоматты үлкен машина осы 
кәсіпорынның жүрегі десе де болады. 
Жарқ-жұрқ етіп, қызылды-жасылды 
күйінде зуылдап кетіп жатқан ұзын, 
жып-жылтыр бумалар «Фудмастер», 
«Восток Молоко», «Багратион», 
«Эмиль» «Ардагер» «Өскемен құс 
фабрикасы»,«СейНар»,«СемНан» 
сияқты сан алуан өндірістердің тау-
арларын қаптауға жөнелтіліп жатыр. 

– Бұл машинада минутына 450 
метр пленка басылып шығады. 
Өндірісте айына 250 тонна полимер 
өнімдері өндіріледі. Мұрағатында 
мыңнан астам сурет, дизайн үлгісі 
бар, сонымен бірге, қысқа тираж-

дарды басуға да ілезде бейімделеді. 
Жаңа баспа машинасының 
арқасында еңбек өнімділігі артып, 
тауар сапасы жақсарды. Шетелдік 
тиімді техниканың сыры мен 
қырын осы құралдарды орнатуға 
келген компанияның мамандары 
үйретіп, оқытып кетті. Өндірістің 
технологиялық көрсеткіштері 
түгелдей компьютерлік жүйемен 
реттелініп отырады, – дейді шебер-
технолог Николай Фарафонтов.

Қазір кәсіпорында 160 адам еңбек 
етіп жатыр. Еңбекақы мерзімінде 
беріліп келеді. Кәсіпорын мүмкіндігі 
шектеулі адамдарды да жұмысқа 
алып, жағдайларына қарасып отыр.  
Бүгінде мұнда полиэтилен қап-
тармен қоса тау-кен өнеркәсібіне 
қажетті электрөткізгіш және қы-
сым құбырларын, коммуналдық 
шаруашылықтарда қолданылатын 
геомембраналық өнімдер, 
скотч жапсырғыштар, қақпақтар 
шығарылуда.

Кітаптар мен дәптер қаптарына, 
қалам сауыттарына тапсырыс беруші 
– «Абди» компаниясы. «Полиустың» 

барлық халықаралық стандарттар 
мен техникалық талаптарға жауап 
беретін өнімдерінің тұтынушылары 
Қазақстанда ғана емес, Ресейде 
де көп. Бүгінде 300-ден астам ірілі-
ұсақты өндіріс орны өскемендік осы 
кәсіпорынның тауарларын сатып 
алып отыр.

– Қазіргі ауысымда жаймаларға 
арналған қаптар шығарып жатырмыз. 
Қазақстандық өнім өндірушілердің 
жұмысы алға басса, біздің де 
жұмысымыздың өнгені, ілгерілегені. 
Өйткені, елімізде шығарылған 
өнімдердің бәрі де біздің әдемі, са-
палы қаптарымызбен көмкеріліп, 
қапталып, тұтынушысын тауып жа-
тыр. Осында істегеніме он жылдан 
астам уақыт өтті. Еліміз Дүниежүзілік 
сауда ұйымына еніп жатыр. Ендігіде 
отандық өнімдердің ішкі сапасына, 
сыртқы қапталуына да қатты мән 
берілмек. Біздің технологтар, дизай-
нерлер сол талап үдесінен шығуға 
тырысып, уақыттан қалыспай еңбек 
ете бермек, – дейді өндіріс операто-
ры Таня  Ечевская.

Жанаргүл Мұқатай.

Индустрияландыру картасы

ҮшжҮзден астам өндірісті қамтамасыз етіп отыр

Тұсаукесер
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Солдатово орта мектебінің ұжымы аудандық білім беру 
ұйымының әдіскерлері Кітапбаева Күлзағия Мәмиқызына, 
Кітапбаев Қайырғазы Құрманғалиұлына, Солдатово орта 
мектебінің қызметкерлері - Жақсылов Амангелді мен 
Фаридаға, тарих пәнінің мұғалімі Мәмиева Әселге аяулы ту-
ыстары

Жақсылықов Лұқпан Мәмиұлының
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, 

көңіл айтады. 
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Біз жалғызбасты зейнеткерміз. Балаларымыз 
басқа қалаларда тұрады. Әлеуметтік көмекке зәру 
болғандықтан, бізге көмек қажет. Белқарағай ауылдық 
округіне қарасты әлеуметтік қызметкер Бейсекенева 
Алмагүл үнемі көмек қолын созып отырады: үй шаруасы-
на көп көңіл бөледі, мәселелерімізді шешуге атсалыса-
ды. Бүгінде, ауа-райының қолайсыздығына байланысты, 
кішігірім су тасқыны болып,біз қатынап жүрген шағын 
көпірді су алып кетті.Сол көпірді орнына тұрғызу үшін 
суды бір арнаға бұруға «Медведка» саябағының ұжымымен, 
осы орманшылықтың аға көмекшісі Нұрчин Аманның 
қолдауымен, инспекторлар- Рамазанов Руслан, Самарха-
нов Салтанат, жұмысшылар- Уақпаев Мейір, Мырзақанов 
Қанат және де көршілер ағайынды Сағатчанов Ақылбек пен 
Қанатбектің көмегімен көпір қайта орнына тұрғызылды. 
Алмагүл қызымызға және «Медведка» саябағының ұжымына  
біз сияқты көмекке мұқтаж адамдарға, көмек қолын созғаны 
үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Олардың отбасыла-
рына зор денсаулық, бірлік, береке тілейміз. Алланың нұры 
жаусын!

Белгібаевтар отбасы.
 Белқарағай ауылы.

Біз ризамыз

Қайыңды негізгі орта мектебінің ұжымы осы мектептің директоры 
Амисолтанова Салтанат Молдағалиқызына - бауыры,осы мектептің 
ұстазы Амисолтанов Асқар Қадылбекұлына балдызы 

Жанаттың 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып 
көңіл айтады.

11 қазан күні Алтынбел ауылында 
Қазақстан Республикасы Әскери – әуе 
күштері офицері, әскери ұшқыш Талғат 
Әлібекұлы Досановты еске алуға арналған 
оқушы-ұлдар арасында волейболдан 
ауданаралық турнир өткізілді.

Жарысқа көршілес Күршім, Көкпекті 
аудандарының командалары, Шыңғыстай 
орта мектебінің және аудандық балалар және 
жасөспірімдер спорт мектебінің ойыншылары 
қатысты. 

Турнир жоғары деңгейде өтті. Осы сында 
барлық қарсыласын қапы қалдырған БЖСМ 
командасы(жаттықтырушы Ж.Қанафин) бас 
жүлде – ауыспалы кубокты  жеңіп алды. 
Екінші орынды Шыңғыстай ауылының 
командасы(жаттықтырушы Ж.Байғалиев) 
иеленсе, үшінші орын  Көкпекті  өңірінің 
командасына(жаттықтырушы Е.Нухаев) тиді. 

Жарысты ұйымдастырған Т.Досановтың ата-

анасы мен туған-туысқандары аталмыш тур-
нир дәстүрлі түрде жыл сайын өткізілетіндігін 
жеткізіп, жеңімпаздарға арнайы сыйлықтарын  
- бірінші орын алған командаға - 80 мың теңге, 
екінші орынға  - 60 мың теңге, үшінші орынға – 
30 мың теңге табыс етті.

Сонымен қатар, бұл тартысты ойындар-
да ойыншылар жеке аталымдар бойынша 
да бағаланды. Нәтижесінде, үздік доп беруші 
– Әкежан Құрмамбаев(Самар ауылы), үздік 
шабуылшы – Мирас Есенгелдин (Шыңғыстай 
ауылы), үздік шабуылшы – Мирас Жанарұлы 
(БЖСМ командасы) деп танылды. Оларға 
мақтау қағазы мен әрқайсысына 5 мың теңге 
ақшалай сыйлық табыс етілді. 

Жарыс соңында марқұм Талғат Досановтың 
аруағына құран бағышталып, ас берілді.  

Өз тілшіміз.

11 қазан күні Құрбан айт мұсылман 
мерекесіне орай, Үлкен Нарын ауылын-
да Қ.Татаев атындағы Орталық мешіт 
қызметкерлерінің ұйымдастыруымен 
«Достық, бірлік, ынтымақ» атты 
ауданаралық жарыстар өткізілді.

Баршамызға белгілі болғандай, 
Ержан-қажы Малғажыұлы төрағалық 
ететін Қазақстан мұсылмандарының Дін 
басқармасы 2014-2015 жылдарды салт-
дәстүр және спорттық жарыстар жылы 
етіп жариялаған. Осы шаралар аясында 
өткен жылы, Зырян қаласындағы қалалық 
мешіттің ұйымдастыруымен аудандық 
мешіттер арасында спорттың бес түрі 
бойынша жарыстар өткізілген. Мұнда, 
ауданымыздың Орталық мешіт командасы 
бірінші орын иеленіп, оларға ауыспалы кубок 
табысталды. Ережеге сәйкес, келесі ойындар-
ды жеңімпаз команда өздерінде өткізеді. 

Орталық мешіт, оның бас имамы Шодихан Хи-
диров жуықта ғана Меккеге қажылық жасап келді, 
спорттың ұлттық түрлерінен, дойбыдан және 
шағын футболдан жарыстар ұйымдастырды. 
Аталмыш жарыстарға оқушылардан құралған 
командалар мен Зырян қаласының, Күршім 
ауданының және Катонқарағай ауылының 
имамдары қатысты. 

Таңертең, мешіт ғимаратында жарыстарға 
қатысушыларды дастархан жайып, 
тамақтандырған соң, сағат 10.00-да «Алтай» 
спорт кешенінде жарыстар басталды.

Жарыс басталмас бұрын, ҚР Әнұраны ой-
налып, ойындарға қатысушылар алдында 
Орталық мешіттің бас имамы Шодихан Хидиров 
сөз сөйледі. 

  -Бүгін біз, игі істер эстафетасын жалғастыра 
отырып, ауданымыз мақтан тұтар тама-
ша спортшыларымызды даярлап шығарған 
спорттық сауықтандыру кешенінде, имам Соян 
Тілейбектің басшылығымен келген Күршім 
ауданының, аудандық имам Мирас Көкебаев 
бастап келеген Зырян қаласының, Ерлан 
Исиннің басшылығымен келген Катонқарағай 
және үлкеннарындықтар командаларын қарсы 
алудамыз. Жарыстар спорттың ұлттық түрлері 
– асық ату, арқан тарту, тоғызқұмалақ, қазақша 
күрес және дойбы мен шағын футболдан өтетін 
болады, - деді бас имам. – Жеңімпаз коман-
далар бағалы сыйлықтармен марапатталатын 
болады, бас жүлдеге - плазмалық телевизор, 
екінші орынға – радиотелефон, үшінші орынға – 
спорт ойындарына арналған жиынтық.

Сонымен қатар, жиналғандарға Үлкен На-
рын ауылдық округінің әкімі Абайхан Ахметов 
құттықтау сөздерін арнады.

Жарыстарға төрешілік ету міндеті БЖСМ 
оқу ісінің меңгерушісі Еркінбек Батырқановқа 
жүктелді. Қазақша күрес бойынша жарыстар-
ды БЖСМ жаттықтырушысы Ерлан Балта-
баев жүргізді. Ұлттық  спорттың бұл түрінен 
бірінші орынды Катонқарағай ауылынан Елдар 
Дәуітханов жеңіп алды. Екінші орынға Күршім 
ауылынан Бақытжан Мырзахмет шықса, үшінші 
орынға үлкеннарындық Еламан Нәсетов ие 
болды. 

БЖСМ жаттықтырушысы Айдос Рамаза-
нов дойбы ойындарына төрешілік етті. Бұл 

спорт түрінде бірінші орынды Күршім ауылы-
нан Дархан Сүйінбаев, екінші орынды Мирас 
Қаныбеков(Катонқарағай), үшінші орынды – 
Асылжан Құлмұхамед(Үлкен Нарын) еншіледі.

Келесі ойын - асық ату – бұл жай ғана 
ойын емес, бұл мергендік пен көшбасшылық 
қасиеттерді қалыптастыратын спорт болып 
табылады. Бұл ойында Еркінбек Батырқанов 
жеңімпаз ретінде күршімдік команда ойын-
шысы Мәди Ақановты таныды. Екінші орын-
ды Орталық мешіт өкілі Жәнібек Хидиров, ал 
үшінші орынды катонқарағайлық Еркебұлан 
Қуатбекұлы еншіледі. 

Қ.Дамитов мектебінің 9 сынып оқушысы 
Кәмшат Тойғанбаева – жарыстарға қатысқан 
жалғыз қыз бала. Ол тоқызқұмалақ ұлттық 
ойынында жеңімпаз атанды. Екінші орынға 
- катонқарағайлық командадан Ақтілек 
Құзарханов, үшінші орынға – күршімдік 
Тәукен Есіл ие болды. Бұл ойынға төрешілікті 
Катонқарағай ауылынан Мирас Сайынов 
жүргізді. 

Спорт кешені аумағында арқан тарту ойыны 
өткізілді. Бұл жарыс түрінде күш пен ептілікті 
күршімдік команда көрсете білді. Катонқарағай 
және Зырян командалары тиісінше екінші және 
үшінші орындарға ие болды. 

Шағын футболдан жарыс ауылдық лицейдің 
ойын алаңында өтті. Кең таралған бұл спорт 
түрінде жеңіске Үлкен Нарын командасы жетті. 
Екінші орынды Катонқарағай спортшылары, 
үшінші орынды Күршім командасы жеңіп алды. 

Жарыстар аяқталған соң, барлық 
қатысушылар «Нұржау» мейрамханасында, 
(мейрамхана иесі С.Тұрашева) жайылған мол 
дастархан басына шақырылды. Мұнда жары-
стар қорытындысы жария етілді. Командалық 
біріншілікті Катонқарағай ауылдық мешітінің ко-
мандасы жеңіп алды, екінші орынды – Күршім 
командасы, үшінші орынды – Үлкен Нарын және 
төртінші орынды - Зырян командасы еншіледі. 

Ауыспалы кубок ауданымызда қалды, бірақ 
Катонқарағайға берілді. Келесі жылғы спорт 
жарыстарын Катонқарағай ауылдық мешіті 
өткізетін болады. 

Шара соңында ауыл ақсақалы Мырзабек 
Смағұлов ақ батасын берді. 

Кәсіпкерлер Н.Шаухин, Т.Тоқанов, С.Тұрашева 
және Орталық мешіт аталмыш жарыстарға 
демеушілік етті.

Татьяна Самойлова.

Спорт

Жаңаүлгі ауылының тумасы, Катонқарағай 
ауылының тұрғыны болған асқар таудай 
әкеміз  АҚАТАЙ ҚАЙСАҰЛЫН  сағынышпен 
еске аламыз.

Әкесі Қайса сталиндік репрессияның құрбаны 
болғаннан кейін, отбасындағы он баланың 
бас көтерері өзі болғандықтан, еңбекке ерте 
араласқан, жиырма жасында соғысқа қатысып, 
ІІІ топтағы мүгедек болып оралған әкеміз екі 
баласын анамызға аманаттап, бақилыққа 
аттанғанына 40 жыл болды.

40 жыл арамыздан сіз кеткелі,
Өмірге кімдер келіп, кім кетпеді?!
Үш жыл бұрын анамыз да аттанды,
Тағдыр деген алдамшы екен өтпелі.
Әке, мәңгілік мекеніңіз жарық, жамылған топырағыңыз мамық, 

мінгеніңіз - пырақ, ұстағаныңыз шырақ болып, жұмақтың төрінен 
орын алыңыз.

Өзіңізді еске алып, құран оқып жүретін ұрпақтарыңызды аруағыңыз 
жамандықтан қорғап-қоршап жүрсін.

Еске алушылар: ұлы-Мейір, қызы-Гүлнар, күйеубаласы, 
келіні және немерелері мен жиендері. 

еске алу

Салауатты өмір Салты үшін

   17 қазан,
Сенбі,
Түнде -1, +1
Күндіз +5, +4

  19 қазан,
Дүйсенбі,
Түнде +4, +4
Күндіз +7, +7.

АуА рАйы

   20 қазан,
Сейсенбі,
Түнде +3, +3
Күндіз +6, +7.

  18 қазан,
Жексенбі,
Түнде +2, +3
Күндіз +7, +8

Үлкен Нарындағы аудандық орталық ауруханада 2015 жылдың 21 
қазанында сүт бездері қатерлі ісігінің алдын-алу бойынша «Ашық 
есік күні» өткізіледі. Оған 50, 52, 54, 56, 58, 60 жастағы соңғы 
жылда сүт бездері тексеруінен өтпеген әйелдерді шақырамыз. 
Маммографиялық тексеруден өту қажет. 

тұрғындар назарына!


