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Қарағанды облысы экономикасының негізгі салаларында дамудың
оң динамикасы қамтамасыз етіліп отыр
Бүгін Орталық коммуникациялар қызметінде Қарағанды облысының әлеуметтік
– экономикалық дамуына арналған облыс әкімі Ерлан Қошановтың қатысуымен өткен
баспасөз конференциясы болып өтті. Журналистермен кездесу барысында облыс әкімі
Мемлекет басшысының Жолдауы аясында облыста іске асырылып жатқан шаралар
туралы БАҚ өкілдерінің сұрақтарына жауап берді.
2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап облыста коммуналдық қызметтер бойынша
тарифтер бағасының төмендеуі күтіліп отыр. Орташа есеппен алғанда жылу, су,
лифттер бойынша қызметтер үшін тұрғындар 5% аз ақша төлейтін болады. Жарық
бағасы 8% арзандайды. Қоқыс шығару қызметінің құны 3,5% төмендейді.
Мемлекет басшысының Жолдауы аясында «Халықтың кірістерін өсіру»
мақсатында 1 қаңтардан бастап облысымыздың бюджеттік ұйымдарының 42 мың
қызметкері үшін ең төменгі жалақы өседі.
Қазіргі уақытта аталған бастамаға облыстағы 20 мың компанияның 17 мыңы
қолдау білдіріп, барлық санаттағы жалақыны өсіретіндіктерін хабарлады.
Өз баяндамасында Ерлан Қошанов Мемлекет басшысының бастамасы арқасында
бизнесті қолдау екі есеге артып, алғаш рет шағын несиелеу үшін 5,7 млрд. теңге
бөлінетінін хабарлады.
Негізгі басымдық алыс орналасқан және ауылдық аудандарға беріліп отыр. Ал
бұл дегеніміз бір жарым мың жаңа бизнес жобалары мен 2250 жұмыс орны ашылады
деген сөз.
Облыс басшысы қазіргі уақытта аймақта құны 1 трлн. теңгені құрайтын 30 жаңа
ірі инвестициялық жобаның іске асырылып жатқанын айтып өтті. Олардың жетеуі осы
жылы іске қосылатын болады.
Атап айтқанда, «Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» аясында Альфарух көтерметарату сауда орталығы құрылысының бірінші кезеңі аяқталып келеді. Бұл сауда
жүргізу мен логистикадағы мүлдем жаңа әдіс болып табылады. 60 гектар аумақта 100
мың тонна өнімге арналған қоймалары, жеке кедені, көтерме және бөлшек саудаға
арналған орындар қарастырылған, сондай-ақ бір уақытта 160 астам жүк көлігін
қабылдау мүмкіндігі бар кросс доктары бар тұтас кластер орналасатын болады.
Аталған орталық азық-түлікке маусымдық қажеттілікті қанағаттандырып,
бағалардың ауытқушылығын түзейтін болады.
Бұдан басқа жыл соңында облыстың Саран қаласында Орталық Азиядағы қуаты
100 мегаватты құрайтын ең ірі күн электрстанциясын іске қосу жоспарланып отыр.
160 гектар аумақта барлығы 307 мың күн панельдері орналасатын болады.
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Олардың қуаты Саран сияқты 10 қаланы электрқуатымен қамтуға мүмкіндік беретін
болады.
Нұрсұлтан Назарбаевтың берген тапсырмасына сәйкес Қарағандыда жаңа
заманға сай Балалар мен жасөспірімдер Сарайы, 50-метрлік жүзу бассейіні, Күрес
орталығы, 1500 орынды құрайтын концерттік зал салынатын болады.
Мемлекет басшысы Теміртау қаласы бойынша бірқатар нақты
ерекше
тапсырмаларды берді. «АрселорМиттал Теміртау» компаниясымен 20 мың келіп –
кетушіге арналған емхана салынып, жабдықталатын болады. Сондай – ақ 1 жастан
бастап тәрбиелеуге арналған балалар бақшасы және кәсіби спорттық кешен салынатын
болады. Аталған нысандар бұл салалардағы қажеттіліктерді толықтай өтейтін болады.
Сонымен қатар «АМТ» компаниясына Теміртау ЖЭС модернизациялау бойынша
тапсырма берілді. Қазіргі уақытта компания құны 20 млрд. теңгені құрайтын
қазандықты салу жұмыстарын бастады. Бұл теміртаулықтардың өмір сапасын едәуір
жақсартуға және жылу берудегі қиындықтарды шешуге жағдай жасайтын болады.
«Аймақтарды дамыту» бағдарламасы бойынша облыстың 10 қаласы мен 13
ауылдық елді-мекендерінде 4,5 млрд. теңге сомасына 190 км. су мен кәріз жүйелері
жөнделді. Көп жылғы шешімін таппай келген Сатпаев, Қаражал қалаларын және
Жайрем кентін сумен қамту мәселесі толықтай шешілді.
Ағымдағы жылы пайдалануға 340 мың шаршы метрден астам тұрғын үй, яғни
3,5 мың жаңа пәтер пайдалануға берілді (103,7%). Осы жылы тұрғын үй құрылысын
жүргізудің географиясы да кеңейді. Облыс орталығынан басқа бұл бағыттағы
жұмыстар моноқалаларда да жүргізілетін болады. Келесі жылы облыстық бюджеттен
1 млрд. теңге қаражат «7-20-25» бағдарламасы бойынша 700 астам отбасыға Тұрғын
үй сертификаттарын беру үшін бөлінетін болады. Аталған бағдарлама іске қосылған
соң жылсайынғы коммерциялық тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемі 20% өсетін
болады.
Жыл басынан бері 700 тонна ет экспортталды (сиыр мен қой еті, өткен жылы 211
тонна). Алғаш рет Қытайға қой етін жеткізу туралы келісімдерге қол жеткізіліп, 20
тонна көлеміндегі еттің бірінші партиясы жіберілді. Жыл соңына дейін ет экспорты
(қой, сиыр еті) 1000 тоннаны құрайтын болады.
Қарағанды облысы әкімінің
баспасөз қызметі
+ 7 701 933 52 00
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Положительная динамика обеспечена в основных отраслях экономики
Карагандинской области
В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция,
посвященная социально-экономическому развитию Карагандинской области. В ней
принял участие аким региона Ерлан Кошанов. В ходе встречи с журналистами глава
области рассказал об итогах социально-экономического развития региона, о мерах,
осуществляемых по направлениям Послания Главы государства, ответил на вопросы
представителей СМИ.
С 1 января 2019 года в области ожидается снижение тарифов на коммунальные
услуги. В среднем за тепло, воду и обслуживание лифтов население будет платить
меньше на 5%. Свет станет дешевле на 8%. Стоимость услуги за вывоз мусора
снизится на 3,5%.
В рамках Послания Главы государства в целях «Повышения доходов населения»
с 1 января 2019 года для 42 тысяч работников бюджетных организаций области будет
повышена минимальная зарплата. На сегодня более 17 из 20 тысяч наших компаний
поддержали инициативу и заявили о повышении зарплат всех уровней, а не только
минимального оклада.
В своем докладе Ерлан Кошанов рассказал, что благодаря инициативе Главы
государства в два раза увеличена поддержка бизнеса. Впервые на микрокредитование
будет направлено 5,7 млрд. тенге. В приоритете отдаленные и сельские районы. А это
полторы тысячи новых бизнес проектов и 2250 рабочих мест.
По словам главы региона, в области сегодня реализуется около 30 новых
крупных инвестиционных проектов на сумму более 1 трлн. тенге. Семь из этих
проектов вводится в этом году.
Так,
например,
завершается
первый
этап
строительства
оптовораспределительного центра Альфарух, реализуемого в рамках Плана нации 100 шагов.
Это совершенно иной подход в торговле и логистике. На 60 га. будет расположен
целый кластер со складами на 100 тыс. тонн продукции, собственной таможней,
объектами оптовой и розничной торговли, кросс доками способными принять 160 фур
одновременно. Этот центр позволит удовлетворить сезонную потребность на
продукты питания и сгладит ценовые перепады. Кроме этого, в конце года
планируется запуск крупнейшей в Средней Азии солнечной электростанция на 100
мегаватт в городе Сарань. На 160 гектарах земли будет установлено 307 тыс.
солнечных панелей, энергии которых хватит на 10 городов таких как Сарань.
По поручению Нурсултана Назарбаева в Караганде появятся современный
Дворец детей и юношества, 50-метровый плавательный бассейн, Центр борьбы,
концертный зал на 1500 мест.
Особое поручение Глава Государства дал по городу Темиртау. Компанией
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«АрселорМиттал Темиртау» будет построена и оборудована поликлиника на 20 тыс.
посещений, детский сад, ориентированный на ранее развитие с 1 года, и
профессиональный спортивный комплекс. Данные объекты полностью закроют
потребность населения в этих сферах. Помимо этого, «АМТ» было поручено
модернизировать ТЭЦ Темиртау. На сегодня компанией уже начаты работы по
строительству нового котла на сумму порядка 20 млрд. тенге. Это значительно
улучшит качество жизни темиртаусцев и решит многолетнюю проблему с перебоями
тепла.
По программе «Развитие регионов» построено и реконструировано по области
190 км. водопроводных и канализационных сетей в 10 городах и 13 сельских
населенных пунктах на сумму 4,5 млрд.тенге. Полностью решена многолетняя
проблема водоснабжения в городах Сатпаев, Каражал и поселке Жайрем.
В текущем году введено в эксплуатацию более 340 тысяч кв.м. жилья (103,7%), а
это более 3,5 тысяч новых квартир. В этом году расширили географию строительства
жилья. Это не только в областной центр, но и моногорода. В следующем году из
областного бюджета планируется выделить 1 млрд. тенге на жилищные сертификаты
для более 700 семей по программе «7-20-25». С запуском программы ежегодный рост
объемов ввода коммерческого жилья вырастет на 20%.
С начала года экспортировано около 700 тонн мяса (говядина и баранина, в
прошлом году 211 тонн). Впервые заключены договоры на поставку баранины в
Китай, первая партия 20 тонн уже отправлена. До конца года экспорт мяса (баранины,
говядины) составит 1000 тонн.
Пресс-служба акима
Карагандинской области
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