
ЕЛБАСЫ, ЕЛ БІРЛІГІ, ЕЛ СЕНІМІ

ЕЛДІҢ БАҒЫ:

ЕЛБАСЫ, ЕДИНСТВО, ПРЕОДОЛЕНИЕ

ФОРМУЛА УСПЕХА:

         LEADER OF THE NATION, UNITY, PERSERVERANCE

FORMULA FOR SUCCESS:

Деловой Мир Астана 2011

Delovoy Mir Astana 2011



2011 жыл – Қазақстан Республикасы үшін ерекше жыл. Бұл Тәуелсіздігіміздің 20 жылдық 
мерейтойы. Әлемдік тарих үшін – бұл қысқа уақыт. Бірақ осы жылдар ішінде біздің еліміз өз дамуын-
да да, әлемдік қоғамдастықта өзін ілгерілетуде де елеулі табыстарға қол жеткізді. Қазақстаның өркендеу 
жолында қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуына кедергі болған қауіпті сынақтар  кездесті. Тек 
қана халықтың еңбекқорлығы, ұлт Көшбасшысы айналасындағыларының бірлігі,  оның ерік-жігері  бізге 
өркендеу мен амандық жолын таңдауға мүмкіндік берді. Бүгінде халықаралық қоғамдастық Қазақстанды 
қазіргі заманғы демократиялық мемлекет ретінде мойындады. Мұны тәуелсіздік жылдарында қаланған 
мықты экономикалық іргетас нығайта түсті. 2011 жылы Қазақстан экономикасы тез өрлеп жатқан елдердің 
үштігіне кірді. 

Еліміздің табыс формуласы:  Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев және Қазақстан халқының бірлігі
Бұл кітапта  біздің ұлан-байтақ Отанымыздың әрбір азаматының, әрбір ауылының, ауданының, қаласының, 

өңірінің үлесінсіз қол жеткізу мүмкін емес жеңісі мен жетістіктері, табыстары туралы айтылады. 
Біз байтақ елміз, барлығымыздың тағдырымыз бір!
Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!



2011 год – особенный для Казахстана. В этом году наше молодое государство отмечает свой 
20-летний юбилей со дня обретения Независимости.

Для мировой истории 20 лет – очень мало, но за эти годы наша страна смогла добиться значительных 
успехов, как в своем развитии, так и в продвижении своего имени в мировом сообществе.

Сегодня Казахстан признан международным сообществом как современное демократическое государ-
ство. Это подкреплено крепким экономическим фундаментом, заложенным за годы независимости. Казах-
стан в 2011 году вошел в тройку стран с самой быстрорастущей экономикой.

Все это стало возможным благодаря трудолюбию нашего народа и политической воле Первого Президента 
Республики Казахстан, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Успех страны невозможен без вклада каждого гражданина, каждого аула, района, города, региона нашей 
огромной Родины.

Эта книга рассказывает о регионах Казахстана. О том, какими достижениями встречают они 20-летие Не-
зависимости.

Мы большая страна, у нас всех одна судьба!

2011 – 2011 is a special year  for the Republic of Kazakhstan. This is the year of the 20th anniversary of 
Independence.

This is a short instant for the world history. But within these years our country has managed to reach considerable 
achievements both in its development and promotion of its name in the global community. 

At the beginning of its way Kazakhstan faced dangerous challenges that could become a great obstacle in formation 
of Kazakhstan’s statehood. The hard-working people around the Leader of the nation, his will enabled usus to settle 
down to a course of prosperity and well-being.  

Today, Kazakhstan is recognized as the modern democratic state by the international community. The firm economic 
foundation laid in the course of independence proves this fact. In 2011, Kazakhstan joined the top three countries with 
the fastest growing economies.

The country’s formula for success  is based on the political will of Leader of the Nation Nursultan Nazarbayevand 
unity of Kazakhstan’s people.   

This book tells about perseverance and achievements, success and victories that are impossible without contribution 
of each citizen, each village, province, town, city, region of our huge Motherland.

We are a large country, we all have one destiny!
Let’s build the future together!



ҚАЗАҚСТАННЫҢ 20 СЫНАҒЫ                               7

ОРТАҚ ТАҒДЫРДЫҢ 20 ЖЫЛЫ                   88

Астана                                                              90

Алматы                                                           108

Ақмола облысы                                            126

Ақтөбе облысы                                             142

Алматы облысы                                            158

Атырау облысы                                             174
 
Шығыс Қазақстан                                         190
 
Жамбыл облысы                                          206

Батыс Қазақстан облысы                          222
 
Қарағанды облысы                                      236

Қостанай  облысы                                       252

Қызылорда облысы                                   268

Маңғыстау облысы                                       284

Павлодар облысы                                        298
 
Солтүстік Қазақстан облысы                     314

Оңтүстік Қазақстан облысы                      330

20 ЖЫЛДАҒЫ ТАБЫС ЦИФРЛАРМЕН   344                                                                                                    

МАЗМҰНЫ



20 ВЫЗОВОВ КАЗАХСТАНА                        7

20 ЛЕТ ОБЩЕЙ СУДЬБЫ                               88

Астана                                                             90

Алматы                                                            108

Акмолинская область                                  126

Актюбинская область                                   142

Алматинская область                                  158

Атырауская область                                     174

Восточно-Казахстанская                            190
 
Жамбылская область                                  206

Западно-Казахстанская область              222

Карагандинская область                          236

Костанайская область                                252

Кызылординская область                          268

Мангистауская область                             284

Павлодарская область                               298

Северо-Казахстанская область                314

Южно-Казахстанская область                330

20 ЛЕТ В  ЦИФРАХ                                    344
 

20 CHALLENGES FOR KAZAKHSTAN       7

20 YEARS OF COMMON DESTINY             88

Astana                                                            90

Almaty                                                             108

Akmola region                                               126

Aktobe region                                                142

Almaty region                                                158

Atyrau region                                                 174
 
East Kazakhstan region                               190
 
Zhambyl region                                             206

West Kazakhstan region                               222

Karaganda region                                         236

Kostanay region                                          252

Kyzylorda region                                           268

Mangystau region                                         284

Pavlodar region                                             298

North Kazakhstan region                              314

South Kazakhstan region                            330

20 YEARS OF SUCCESS IN FIGURES     344    

СОДЕРЖАНИЕ CONTENT





ВЫЗОВОВ КАЗАХСТАНА
CHALLENGES FOR KAZAKHSTAN20

СЫНАҒЫ

ҚАЗАҚСТАННЫҢ



8
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ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

«Қазақстан-Қытай шекарасынан өту мәселелерін 
реттеу туралы 1994 жылы ҚХР-мен жасалған Келісімнің 
Қазақстан үшін маңызы зор».

Қазақстан халқына 1996 жылғы 7 қарашадағы Жолдау

«Территориясы бойынша әлемде тоғызыншы орында 
тұрған Қазақстанның шекаралары таяу жылдары 
экономикалық қиындық туындаған барлық жағдайда 
сенімді жабылатын болады».

Қазақстан халқына 1999 жылғы 15 желтоқсандағы Жолдау

«Соглашение об урегулировании вопросов о прохождении казахстанско-китайской границы, подписанное в 1994 году 
с КНР, имеет для Казахстана непреходящее значение».

Послание народу Казахстана от 7 ноября 1996 года

«Границы Казахстана, девятого по территории государства мира, будут надежно прикрыты в ближайшие годы при 
всех экономических трудностях».

Послание народу Казахстана от 15 декабря 1999 года

«Agreement on regulation of the issues  of crossing the Kazakh-Chinese border signed in 1994 betweeb Kazakhstan and China is 
of great importance for Kazakhstan».

The Address to the Nation of Kazakhstan as of November 7, 1996 

«The borders of Kazakhstan, the world’s 9th largest state, will be secured in the coming years in spite of the different economic 
hardships».

The Address to the Nation of Kazakhstan as of December 15, 1999
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ЗАҢДЫ РЕСІМДЕЛГЕН 
ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МОЙЫНДАЛҒАН 
МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРАНЫҢ БОЛМАУЫ

ОТСУТСТВИЕ ЮРИДИЧЕСКИ ОФОРМЛЕННЫХ И 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ
ABSENCE OF LEGAL AND INTERNATIONALLY 
RECOGNIZED STATE BORDERS 

ҚАУІПСІЗДІК БЕЗОПАСНОСТЬ SECURITY

CHALLENGE №1СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

Халықаралық қауымдастық Қазақстанның 
егемендігін мойындағаннан кейін еліміздің 
заңды түрде мойындалған шекаралары бол-
мады, сол себепті түрлі трансұлттық қауіптер 
мен геосаяси қатерлер алдында қауқарсыз еді. 
Көпұлтты мемлекеттің өз тәуелсіздігінің алғашқы 
қадамдары жасалмай жатып-ақ күйреуі мүмкін 
болатын, халықаралық сарапшылардың көбі де 
елімізді өңірлік белгісі бойынша бөлініп кеткен 
мемлекеттердің тағдыры күтіп тұр деп болжап 
бақты. Елдің аумақтық тұтастығын сақтау үшін 
мемлекеттік шекараны халықаралық құқықтық 
нормаларға сай бекітіп, заңды түрде ресімдеуді 
барынша қарқынды түрде жүзеге асыру қажет 
болды. 

Ұзақ әрі тынымсыз еңбектің арқасында қазіргі 
уақытта Қазақстанның мемлекеттік шекара-
сы толығымен заңды түрде ресімделген және 
халықаралық құжаттармен бекітілген. Бүгінгі 
күнге Қазақстан Республикасының ҚХР-мен 
шекарасы айқындалып, толық жабдықталды. 
Өзбекстанмен және Түркіменстанмен арадағы 
шекараны белгілеу ісі аяқталуға жақын. Ре-
сей және Қырғыз Республикасы бағытындағы 
мемлекеттік шекара бөліктерінде шекаралық 
бағандарды орнату бойынша белсенді жұмыс 
жүргізіліп жатыр. 

Қазір Қазақстан Республикасының шекаралық 
әскерлерінің бақылауында мемлекеттік 
шекараның 14 мың шақырымнан астам бөлігі 
бар. 

Ресеймен шекара  – 7200 шақырым.
Өзбекстанмен шекара – 2150 шақырым.
Қытаймен шекара – 1740 шақырым.
Қырғыз Республикасымен шекара – 1050 шақы-

рым.
Түркіменстанмен шекара – 400 шақырым.

После признания международным сообществом 
суверенитета Казахстана, наша страна не име-
ла юридически признанных границ и была уяз-
вима перед лицом различных транснациональ-
ных угроз и геополитических вызовов. Многона-
циональная республика могла стать несостояв-
шимся государством уже на старте своей неза-
висимости, поскольку многие международные 
эксперты пророчили ей судьбу разделенных по 
региональному признаку государств. Для сохра-
нения территориальной целостности страны не-
обходимо было в срочном порядке форсировать 
процесс закрепления и юридического оформ-
ления своих государственных границ в соответ-
ствии с международными правовыми нормами.

В результате долгой и кропотливой работы го-
сударственные границы Казахстана в настоя-
щее время полностью юридически оформлены 
и делимитированы международными докумен-
тами. К настоящему времени государственная 
граница Республики Казахстан с КНР определе-
на и полностью оборудована. Демаркация грани-
цы с Узбекистаном и Туркменистаном подходит 
к завершению. Ведется активная работа по уста-
новке пограничных столбов на участках государ-
ственной границы на российском и кыргызском 
направлениях. 

Всего под контролем пограничных войск Респу-
блики Казахстан сегодня находится более 14 ты-
сяч километров госграницы.

Граница с Россией – 7200 километров
Граница с Узбекистаном – 2150 км
Граница с Китаем – 1740 км
Граница с Кыргызстаном – 1050 км
Граница с Туркменистаном – 400 км 
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Қазірде жер-жерде мемлекеттік шекараны қорғаудың жаңа технологиялары енгізілуде. 
Қылмыстық іс-әрекетке қатысы бар адамдардың елімізге кіруінің алдын алуға 
мүмкіндік беретін, шетелдіктердің кіру-шығуын бақылайтын біртұтас ақпараттық жүйе 
қалыптастырылып, даму үстінде. Жалпы алғанда, республикамыз мен оның азаматтарының 
қауіпсіздігін, Қазақстан Республикасының шекаралары мен мемлекеттік егемендігінің 
сақталуын қамтамасыз ететін берік платформа құрылған.

ҚАУІПСІЗДІК БЕЗОПАСНОСТЬ SECURITY

Our country did not have its legal borders and was 
vulnerable to different transnational threats and 
geopolitical challenges after gaining the recognition 
of its sovereignty by the international community. 
The multinational country might turn out to become 
a failed state at the beginning of its sovereignty, as 
many international experts predicted the country to 
be divided on the regional basis. In order to save 
territorial integrity the country had to fasten border 
legalization procedure according to the international 
rules of law. 

Today, as the result of the long and laborious work, 
the state borders of Kazakhstan are legally deter-
mined and delimited by the international documents. 
Today, the state border between Kazakhstan and 
China is determined and totally equipped. Demar-
cation of the border with Uzbekistan and Turkmeni-
stan is being completed. The installation of boundary 
markers on the borders with Russia and Kyrgyzstan 
is carried out.

Border troops of the Republic of Kazakhstan control 
over 14 thousand kilometers of the state border.  

Border with Russia– 7200 km.
Border with Uzbekistan – 2150 km.
Border with China – 1740 km.
Border with Kirgizstan– 1050 km.
Border with Turkmenistan – 400 km. 

Today, new technologies to control the state borders are being implemented. Information system  for 
control over the entry–exit of foreigners securing the country from criminal activity entry has been in-
troducedand is successfully functioning. In whole, there is a strong platform to ensure security of the 
country and its citizens, its borders as well as the sovereignty of the Republic of Kazakhstan.

Сегодня повсеместно внедряются новые технологии охраны государственной границы. Раз-
вернута и развивается единая информационная система контроля въезда–выезда ино-
странцев, позволяющая предотвращать проникновение в нашу страну лиц, причастных к 
преступной деятельности. В целом, в настоящее время создана прочная платформа для 
обеспечения безопасности республики и ее граждан, сохранения неприкосновенности гра-
ниц и государственного суверенитета Республики Казахстан.
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ЖЫЛЫНДА

«Біздің экологиялық жарамыз – қазақ жерінде 
халқымыздың рұқсатынсыз салынған Семей ядролық 
полигоны. Бұл жерде әуеде, жерде және жер астында 
жасалған, салдарынан жарты миллионнан астам 
адам зардап шеккен ядролық жарылыстардың жалпы 
қуаты Хиросима мен Нагасакидегі жарылыс көздерінің 
қуатынан жүздеген есе асып түседі».

Елбасының АҚШ-тағы БҰҰ Бас Ассамблеясының 47-сессиясында сөйлеген сөзі, 
Нью-Йорк қ-сы, 1992 жылдың 5 қазаны

«Наша экологическая рана – Семипалатинский ядерный полигон, построенный на казахстанской земле против воли 
нашего народа. Совокупная мощь взорванных здесь в воздухе, на земле и под землей ядерных зарядов, от которых по-
страдало  более полумиллиона человек, в сотни раз превышает мощность тех устройств, что читали источниками бед 
в Хиросиме и Нагасаки».

Выступление Главы государства на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
США, г. Нью-Йорк 5 октября 1992 года

«The environmental injury of this country is Semipalatinsk nuclear test site that was built against the will of the nation. The 
combined power of nuclear explosions that effected over half a million people exceeds the power of the explosion in Hiroshima and 
Nagasaki».

The address of  the President at the 47th UN General Assembly session held in New York, USA, October 5, 1992
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ҚУАТЫ ЖӨНІНЕН ӘЛЕМДЕГІ 
ТӨРТІНШІ ЯДРОЛЫҚ ҚАРУ АРСЕНАЛЫНЫҢ БОЛУЫ 
МЕН СЕМЕЙ ПОЛИГОНЫНЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

НАЛИЧИЕ ЧЕТВЕРТОГО ПО МОЩНОСТИ В МИРЕ АРСЕНАЛА 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ И ПРОБЛЕМЫ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА
THE 4TH BIGGEST ARSENAL OF NUCLEAR WEAPONS
IN THE WORLD AND SEMIPALATINSK TEST SITE ISSUES

ҚАУІПСІЗДІК БЕЗОПАСНОСТЬ SECURITY

CHALLENGE №2СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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Тәуелсіздігін жариялаған Қазақстан әлемдегі 
төртінші ядролық қару арсеналына ие болды. 
Адамзатқа ажал әкелетін бұл мұра еліміздің 
ұлттық қауіпсіздігіне үлкен қатерлер туды-
руы мүмкін еді. Ұлы державалардың геоса-
яси мүдделерінің тұтқыны болмау үшін көп 
кешіктірмей ядролық қару мәселесін шешу ке-
рек еді. 

ҚР болашақ саясатының негізін қалаған 
алғашқы қадам 1991 жылғы тамызда Семей 
ядролық полигонын жабудан басталды. Ядролық 
арсеналды шығару бойынша өз міндеттемелерін 
орындағаннан кейін Қазақстан ядролық қару 
инфрақұрылымын жойып, бұрынғы әскери 
өндірістерді конверсиялау мәселелерін шешуге 
кірісті. 

1993 жылдың 13 желтоқсанында ҚР Жоғарғы 
Кеңесі Ядролық қаруды таратпау жөніндегі 
Келісімді ратификациялады. 1994 жылдың 
14 ақпанында Қазақстан МАГАТЭ мүшелігіне 
кірді. Кепілдіктер туралы келісім және Келісімге 
қосымша хаттамаға қол қойылды. 2006 жылғы 
8 қыркүйекте Семейде ҚР бастамасымен 
өңірде ядролық қарудан бос аймақ құру тура-
лы Келісімге қол қойылды. Келісім шеңберінде 
Қазақстан ядролық қауіпсіздікті бекіту, ядролық 
материалдың таралуының алдын алу және 
ядролық лаңкестікпен күрес бойынша іс-
қимылдың өңірлік жоспарын әзірлеуде. 

Соңғы жылдары ҚР көтерген бастамалардың 
қатарында ядролық қаруды горизонталды 
және вертикалды таратпау туралы жалпыға 
ортақ жаңа, әмбебап келісім әзірлеу; ядролық 
қарудан бос аймақтарды заңды түрде бекіту 
және аймақтарға қатысушы елдерге қауіпсіздік 
кепілдіктері мен преференциялар беру; МАГАТЭ 
аз байытылған уранның Халықаралық банкін өз 
аумағында орналастыруға дайындық бар. Прези-
дент Н. Назарбаевтың бастамасымен БҰҰ Семей 
полигоны жабылған күн – 29 тамызды Ядролық 
сынақтарға қарсы іс-қимылдың халықаралық 
күні деп жариялады. 

В результате обретения независимости Казах-
стан стал обладателем третьего в мире ядерного 
арсенала. Наличие этого смертоносного наслед-
ства несло с собой серьезные риски для нацио-
нальной безопасности нашей страны. Необходи-
мо было в срочном порядке решать «ядерный во-
прос», чтобы не оказаться заложником геополи-
тических амбиций великих держав. 

Первым шагом, заложившим основу будущей 
политики РК, стало закрытие Семипалатинско-
го ядерного полигона в августе 1991 года. Выпол-
нив свои обязательства по выводу ядерного ар-
сенала, Казахстан занялся проблемой уничтоже-
ния инфраструктуры ядерного оружия и конвер-
сии бывших военных производств. 

13 декабря 1993 года Верховный Совет РК ра-
тифицировал ДНЯО. 14 февраля 1994 года Ка-
захстан стал членом МАГАТЭ. Подписаны Согла-
шение о гарантиях и Дополнительный протокол 
к Соглашению. 8 сентября 2006 года в Семипа-
латинске по инициативе РК подписан Договор о 
создании в регионе зоны, свободной от ядерно-
го оружия. В рамках Договора Казахстан разра-
батывает региональный план действий по укре-
плению ядерной безопасности, предотвращению 
распространения ядерных материалов и борьбе 
с ядерным терроризмом. 

К инициативам РК, выдвинутым в послед-
ние годы, относятся: разработка нового универ-
сального Договора о всеобщем горизонталь-
ном и вертикальном нераспространении ядерно-
го оружия; Юридическое закрепление зон, сво-
бодных от ядерного оружия, и предоставление 
негативных гарантий безопасности и преферен-
ций странам-участницам зон; готовность разме-
стить Международный банк низкообогащенного 
урана МАГАТЭ на своей территории. По иници-
ативе Президента Н. Назарбаева ООН объяви-
ла 29 августа – день закрытия Семипалатинского 
полигона – Международным днем действий про-
тив ядерных испытаний. 
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20 жыл бұрын Семей ядролық полигонын жауып, содан кейін ядролық мемлекет мәртебесінен 
бас тартқан Қазақстан жаңа мемлекеттің күш-қуаты ядролық бұлшықеттерін көрсетуде 
емес, оларды пайдаланбауда және одан толығымен бас тартуда деген шешімге келді. Бұл 
Қазақстанның мемлекеттілігінің өзегі – жалпыұлттық идея биігіне көтерілген халықтық 
даналыққа айналды.

ҚАУІПСІЗДІК БЕЗОПАСНОСТЬ SECURITY

Kazakhstan became the world’s third nuclear power 
after gaining the independence. 
 It brought considerable risks for the national security. 
It was necessary to consider “nuclear issues” in order 
not to become a hostage of great powers’ geopolitical 
ambitions.   

The first step that laid the foundation of the country’s 
future policy was the closure of Semipalatinsk Nuclear 
Test Site in August, 1991.  

After the country fulfilled its commitments on 
withdrawal of its nuclear arsenal it addressed the 
problem of eliminating nuclear weapons infrastruc-eliminating nuclear weapons infrastruc-
ture and conversion of the former military production. 

On December 13, 1993, the Supreme Council of 
Kazakhstan ratified the Treaty on Non-Proliferation.  
Kazakhstan became a member of the IAEA on 
February 14, 1994. The guarantee Agreement 
and the additional Protocol to the Agreement were 
signed. The Nuclear Free Zone Treaty was signed 
in Semipalatinsk on September 8, 2006. Within the 
framework of the Treaty Kazakhstan develops re-
gional plan to strengthen nuclear security, prevent 
distribution of nuclear materials and combat against 
nuclear terrorism.        

Kazakhstan initiated a new draft universal 
agreement on general horizontal and vertical non-
proliferation of nuclear weapons, legalization of Nu-
clear Weapons Free Zones and provision of nega-
tive security guarantees and preferences to the Zone 
member countries, readiness to locate the IAEA In-
ternational bank of low-enriched uranium in its terri-
tory. On N.Nazarbayev’s initiative the UN announced 
August 29th the Day of closure of Semipalatinsk Test 
Site – the International Day against nuclear tests.

20 years ago when the country closed Semipalatinsk nuclear test site and then rennounced its neclear 
arsenal, Kazakhstan decided that its power was not in nuclear weapon demonstration but in total re-
fusal from it. It is still the basis of Kazakhstan’s statehood – national wisdom as the national idea.  

20 лет назад, закрыв Семипалатинский ядерный полигон, а затем отказавшись от ядерного 
статуса, Казахстан раз и навсегда решил, что сила и мощь нового государства не в демон-
страции ядерных мускулов, а в их неприменении и полном отказе от них. И это стало стерж-
нем казахстанской государственности – всенародной мудростью, возведенной в ранг обще-
национальной идеи.
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«Тек 1992 жылдың өзінде өзіміздің күш 
құрылымдарымыз – Қарулы күштер Республикалық 
ұлан, ішкі және шекаралық әскерлер құрылды. Ұлттық 
тарихымызда алғашқы рет – 1995 жылдың сәуірінен 
өзіміздің Әскери-теңіз күштерімізді құруға кірістік. 
Осылайша, жас мемлекеттің қорғаныс және қауіпсіздік 
жүйесінің қалыптасуы аяқталды». 

«Қазақстанның территориялық тұтастығын және 
тәуелсіздігін сақтаудан маңызды міндет жоқ. 

Мемлекетіміз өте күрделі жағдайда өзінің қорғаныстық 
құрылысын жүргізгені және еш қиындыққа қарамастан 
бұл жұмысты жалғастырып келе жатқан әлдекімнің 
субъективті қалауы емес, бұл келешек ұрпақтарымыз 
мәніне тиісті бағасын берер қажеттілік».

Елбасының 1996 жылғы 16 желтоқсанда ҚР Тәуелсіздігінің 5 жылдығына орай 
өткізілген салтанатты жиында сөйлеген сөзінен

«Практически за 1992 год созданы собственные силовые структуры – Вооруженные Силы, Республиканская гвардия, 
внутренние  и пограничные войска. Впервые в своей национальной истории мы приступили к созданию собственных 
Военно-морских сил – с апреля 1993 года. Тем самым, было закончено формирование системы обороны и безопасности 
молодого государства».

«Нет задачи важнее, чем сохранение территориальной целостности и независимости Казахстана. 
То, что государство в сложнейших условиях ведет собственное оборонное строительство и продолжает такую рабо-

ту, несмотря на все трудности, - не чье-то субъективное желание,  это необходимость, смысл которого оценят наши по-
томки».

Из выступления Главы государства на торжественном собрании  по случаю 5-летия Независимости РК от 16 декабря 1996 года

«During 1992 the national law-enforement structures – Armed Forces, Republican Guards, internal and border troops were 
formed. For the first time in our history we began forming our own military naval forces since April 1993. It was the completion of 
forming the security system of a new state». 

«There is no more essential aim but preservation of the territorial integrity and independence of Kazakhstan. 
The fact that this country is forming its security system in spite of different challenges is not a personal will but a necessity that 

will be valued by future generation».

An extract  from the speech of the President at the meeting dedicated to the 5th anniversary of Kazakhstan's independence as of December 16, 1996 
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ABSENCE OF NATIONAL ARMED FORCES 
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Тәуелсіз мемлекеттің басты институттарының бірі 
– өзінің қарулы күштері. КСРО тарағаннан кейін 
елді жайлаған берекесіздік пен тәртіпсіздіктер 
республика аумағында орналасқан әскери 
бөлімдерде күтпеген салдарларға соқтырып, 
орны толмас қателіктер жасалуы мүмкін еді. 

1993 жылғы 19 қаңтарда «Жалпыға ортақ 
әскери міндеттілік пен әскери қызмет тура-
лы» Заң қабылданды. Қазақстан Республика-
сы Президентінің 1993 жылғы 11 ақпандағы № 
1094 Жарлығымен Қазақстан Республикасының 
алғашқы Әскери доктринасы бекітілді. 

Қазақстан Қарулы күштерінің үш түрлі тиімді 
құрылымы қалыптасты. 

Әскери кадрларды даярлаудың отандық жүйесі 
құрылды. Бүгінде әскери мамандарды даярлау 
ісі 4 жоғары әскери оқу орнында және Кадет кор-
пусында жүзеге асырылуда. 

Әскери дайындыққа жұмсалатын шығындардың 
көбеюі ұшқыштардың тәжірибелік оқулары 
мен ұшуларының, механик-жүргізушілердің 
жаттығуларының үлесін арттыруға мүмкіндік берді, 
тәжірибелік атулардың қарқындылығы артты. 

Әскерге шақыру және мобрезервті дайындау 
жүйесі жетілдірілді. Жиынтықтау аралас принцип-
пен (шақыру және келісімшарт) келісімшартпен 
жұмыс істейтін әскери кәсіби мамандардың ба-
сым үлесімен жүзеге асады. 

Әскери қызметшілердің жалақысы да тұрақты 
түрде жақсарып келеді. Бүгінде ол ҰҚКҰ қатысушы 
елдерінің ішінде ең жоғары болып табылады. 
Әскери атақтар үшін белгіленген жалақыны сара-
лап төлеу енгізілген, бұл әскери қызметшілердің 
кәсібилігінің артуына және мансабының өсуіне 
оң әсер етеді. Мәселен, 1995 жылы лейтенант 
шеніндегі взвод командирі 7 мың теңге алса, 2011 
жылы 114 мың теңге алады. 

Одним из главных институтов независимого го-
сударства являются собственные вооруженные 
силы. Развал и хаос, охвативший страну после 
распада СССР, мог иметь самые непредсказуе-
мые последствия в воинских частях, базировав-
шихся на территории республики, и привести к 
страшным непоправимым последствиям. 

19 января 1993 года принят Закон «О всеоб-
щей воинской обязанности и военной службе». 
Указом Президента Республики  Казахстан от 11 
февраля 1993 года № 1094 утверждена первая 
Военная доктрина Республики Казахстан. 

Сформирована оптимальная трехвидовая 
структура Вооруженных Сил Казахстана.

Создана отечественная система подготовки 
военных кадров. Сегодня подготовка военных 
специалистов осуществляется в 4 высших воен-
ных учебных заведениях и Кадетском корпусе. 

Увеличение расходов на боевую подготовку по-
зволило повысить долю практических занятий 
и налет летчиков, навод механиков-водителей, 
увеличена интенсивность практических стрельб. 

Усовершенствована система призыва и подго-
товки мобрезервов. Комплектование осущест-
вляется по смешанному принципу (по призыву и 
по контракту) с приоритетом доли военных про-
фессионалов - контрактников. 

Стабильно повышается и денежное доволь-
ствие военнослужащих. Оно сегодня одно из са-
мых высоких в странах-участницах ОДКБ. Вве-
ден дифференцированный подход к выплате 
окладов за воинские звания, что способствует 
повышению профессионализма и карьерному 
росту военнослужащих. Так, если в 1995 году ко-
мандир взвода в воинском звании лейтенант по-
лучал 7 тыс. тенге, то в 2011 году он получает 114 
тыс. тенге.
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Әскери құрылыс саласында жүзеге асқан шаралар кешені құрамы мен құрылымы жағынан 
тиімді, қазіргі заманғы әскери іс-қимылдар жүргізу жағдайларына бейімделген Қарулы Күштер 
құруға мүмкіндік берді. Қазіргі заманғы қазақстандық әскер Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік егемендігін және аумақтық тұтастығын қорғаудың сенімді кепілі болып табыла-
ды. 

ҚАУІПСІЗДІК БЕЗОПАСНОСТЬ SECURITY

A number of measures taken in the military sphere allowed to form well-structured and adopted to 
contemporary military actions Armed Forces. The modern Kazakhstan's army is a reliable guarantee 
of state sovereignty and territorial integrity of  Kazakhstan    

Осуществленный комплекс мероприятий в области военного строительства позволил соз-
дать оптимальные по составу и структуре, адаптированные к условиям ведения современ-
ных военных действий Вооруженные Силы. Современная казахстанская армия является на-
дежным гарантом защиты государственного суверенитета и территориальной целостности 
Республики Казахстан.

One of the main institutes of the independent state is 
the national Armed Forces. The collapse and chaos 
after the dissolution of the USSR could lead to un-
intended consequences in the troops based in our 
territory and hence to the terrible irreparable conse-
quences.

On January 19, 1993, the Law “On universal mili-
tary duty and military service” was adopted. The 
first Military Doctrine of Kazakhstan was adopted on 
February 11, 1993 by the Decree of the President. 

An optimal 3 type structure of the Armed Forces of 
Kazakhstan was formed. 

The national system of training of military personnel 
was created. Today such trainings are caried out in 4 
military institutions and the Cadet corps.   

An increase of budget funds for military trainings al-
lowed increasing the number of practical lessons and 
pilots flying, increase frequency of practical shooting, 
etc.  

Recruitment and training system of mobile reserves 
is developed. Recruiting is based on two principles 
(call –up and contract), the preference is given to con-
tract professionals.  

The service pay of military men is gradually in-
creased. Today, it is one of the highest among 
the CSTO member states. The service pay was 
differentiated in accordance with the rank. It stimu-. It stimu-
lates professionalism and career opportunities of the 
military men. So, in 1995 a platoon commander in the 
rank of a lieutenant was paid KZT 7 000, in 2011 – 
KZT 114 000. 
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«Қылмыстық орта бұрынғыдан да ұйымдасып, 
кәсіпкерлік және қаржы-банк іс-әрекетіне араласуға, 
мемлекеттік аппаратты, құқық қорғау органдарын 
өздерінің жеке бас мүдделерінде пайдалануға табанды 
түрде ұмтылуда. Мемлекеттік қызметкерлердің өмір сүру 
деңгейі мен беделінің төмендеуін есепке ала отырып, 
ашық айтайық: қылмыстық әлем табыссыз емес». 

1996 жылғы 7 қазандағы Қазақстан халқына Жолдау

«Преступная среда становится все более организованной, настойчиво стремится внедриться в сферу предпринима-
тельской и финансово-банковской деятельности, использовать в корыстных интересах государственный аппарат, право-
охранительные органы. Будем говорить прямо: криминальный мир действует не без успеха, учитывая резкое снижение 
уровня жизни и престижа государственных служащих».

Послание народу Казахстана от 7 октября 1996 года 

«The crime is becoming more organized and persistently aiming at penetrating the entrepreneur sphere and bank activity, using 
the state body and law enforcement agencies.  We shall speak straight, criminals do not act unsuccessfully taking into account the 
sharp decline in living standards and prestige of the work of public sector employees».

The Address to the Nation of Kazakhstan of October 7, 1996
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КРИМИНОГЕНДІК ЖАҒДАЙДЫҢ НАШАРЛАУЫ 
МЕН ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫҢ ӨСУІ

УХУДШЕНИЕ КРИМИНОГЕННОЙ СИТУАЦИИ  
И РОСТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
WORSENING of CRIME SITUATION and GROWTH 
of ORGANIZED CRIME

ҚАУІПСІЗДІК БЕЗОПАСНОСТЬ SECURITY

CHALLENGE №4СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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Тәуелсіздік алған алғашқы жылдарында еліміздің 
алдында жаңа сынақтар тұрды. Ескі құқыққорғау 
жүйесінің күйреуі қылмыс пен бандитизмнің 
тамыр жаюына әкелді. Көлеңкелі экономика 
қарқынды қалыптасып, көпшілігі трансұлттық 
сипатқа ие болған ұйымдасқан қылмыстық 
топтардың ықпал аймағы кеңейе түсті. Мұның 
барлығы, тұтаса келе, жаңа мемлекеттің 
ұлттық қауіпсіздігіне және оның халықаралық 
қоғамдастықтың мүшесі ретінде тұрақтылығына 
қауіп төндірді. 

Өтпелі жылдарда құқық қорғау органда-
ры қылмыстарға қарсы тұрып, тиісті деңгейде 
құқықтық тәртіпті сақтап қала алды. Негізгі 
күштер ұйымдасқан қылмыспен, есірткі қолдану 
және есірткі бизнесімен, заңсыз көші-қонмен 
күрес, сондай-ақ алдын алу іс-әрекеттері, 
көшелер мен басқа да көпшілік орындар-
да қоғамдық қауіпсіздікті қорғау секілді өзекті 
проблемаларға жұмсалды. 

Бірқатар қылмыс түрлерінің құрамын бейкри-
миналдау және ізгілендіру қылмыс санының аза-
юына әкелді. Мәселен, қылмыстың ең жоғары 
деңгейі байқалған 1993 жылы елімізді крими-
налды полиция тұрғысынан 175 мың қылмыс 
тіркелсе, соңғы жылдары бұл қылмыстардың 
саны біршама азайып, 2010 жылы 120 мың 
қылмыс тіркелген. 

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету са-
ласында құқықтық бақылау механизмдері 
күшейтілген. Қоғамдың тәртіпті, кәмелетке 
толмағандар мен әйелдердің құқығын бұзғаны 
үшін, лаңкестік және экстремистік іс-әрекет, 
ұйымдасқан қылмыс үшін жауапкершілік артты-
рылды. 

Ішкі істер органдары өздеріне қатысы жоқ 
қызметтерден босатылды. Альтернативті терге-
уге қатыстылық барынша азайды. Енді сыбай-
лас жемқорлық істерін қаржы полициясы тер-
гесе, есірткінің заңсыз айналымына байланы-
сты қылмысты ішкі істер органдары тергейді, 
бұл олардың кәсібилігін және іс-әрекетінің 
нәтижелілігін арттыруға мүмкіндік береді. 

Ұйымдастыру сипатындағы шаралар 
шеңберінде құқық қорғау органдарында 15%  
қысқарту жүргізілді.

Первые годы обретения независимости постави-
ли страну перед новыми вызовами. Слом старой 
правоохранительной системы привел к разгулу 
преступности и бандитизма. Интенсивно форми-
ровалась теневая экономика, расширялись сфе-
ры влияния организованных преступных групп, 
многие из которых приобрели транснациональ-
ный характер. Все это в целом ставило под во-
прос национальную безопасность нового госу-
дарства и его состоятельность в качестве члена 
международного сообщества.

В переломные годы правоохранительным ор-
ганам удалось противостоять преступности и со-
хранить должный правопорядок. Основные уси-
лия были сосредоточены на решении таких ак-
туальных проблем, как борьба с организован-
ной преступностью, наркоманией и наркобизне-
сом, нелегальной миграцией, а также профилак-
тической деятельности и охраны общественного 
порядка на улицах и в других общественных ме-
стах. 

Декриминализация и  гуманизация ряда соста-
вов преступлений позволила значительно сни-
зить рост преступности. Так, если в 1993 году, 
когда был отмечен самый высокий уровень пре-
ступности, в стране было зарегистрировано 175 
тыс. преступлений по линии криминальной поли-
ции, то в последние годы их количество неуклон-
но сокращалось и в 2010 году составило 120 тыс. 
преступлений. 

Усилены правовые механизмы контроля в сфе-
ре обеспечения общественной безопасности. 
Повышена ответственность за нарушения обще-
ственного порядка, прав несовершеннолетних 
и женщин, террористическую и экстремистскую 
деятельность, организованную преступность. 

Органы внутренних дел освобождены от не-
свойственных функций. Значительно сокращена 
альтернативная подследственность. Теперь кор-
рупционные деяния расследуются органами фи-
нансовой полиции, а преступлениями, связанны-
ми с незаконным оборотом наркотиков, занима-
ются органы внутренних дел, что позволило по-
высить профессионализм и эффективность их 
деятельности. 

В рамках мер организационного характера про-
ведено 15%-ное сокращение правоохранитель-
ных органов. 
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Жалпы алғанда, бүгінде Қазақстанның құқық қорғау органдарының реформасы нәтижелі, 
әлемдік стандарттарға сай, азаматтар мен бизнес талаптарына жауап бере алатын құқық 
қорғау жүйесін қалыптастыруға бағытталған. 

ҚАУІПСІЗДІК БЕЗОПАСНОСТЬ SECURITY

In whole, today's reform of the law enforcement agencies of Kazakhstan is aimed at creation, effective, 
meeting the world standards, law enforcement system that justifies hopes of citizens and business. 

В целом, сегодня реформа правоохранительных органов Казахстана направлена на созда-
ние эффективной, соответствующей мировым стандартам, правоохранительной системы, 
отвечающей ожиданиям граждан и бизнеса. 

The first years of the Independence put the country 
before new challenges. Destruction of the old 
law enforcement system led to debauch of crime 
and banditism. Shadow economy was intensively 
developing. The spheres of influence of the organized 
criminal groups expanded and many of them had 
transnational character. 
All this questioned the national security of the 
new state and its competence as a member of the 
international community. 

During the years of change the law enforcement 
agencies succeeded to withstand the criminals and 
preserve the proper law and order. The main efforts 
were concentrated on resolving such topical prob-
lems as struggle with the organized crime, drug ad-
diction and drug dealing, illegal migration, as well as 
preventive activity and maintenance of public order in 
the streets and other public places.  

Decriminalization and humanization of a number of 
components of crime allowed to considerably reduce 
the criminality growth. Thus, the highest criminality 
rate reaching 175 thousand crimes was registered in 
1993. Its rate was steadily decreasing over the last 
years and made 120 thousand crimes in 2010. 

Legal control mechanisms in the sphere of public 
security were strengthened, rights of the under aged 
and women, terrorist and extremist activity, organized 
crime were intensified. 

Bodies of internal affairs shall be released from the 
unusual functions. Alternative jurisdiction shall be 
considerably reduced. Presently, corruption activities 
are investigated by the bodies of financial police, and 
crimes connected with illegal drug turnover are being 
investigated by the bodies of the interior affairs that  
allowed to improve the professionalism and effective-
ness of their activity 

15% reduction of law enforcement agencies has 
been conducted within the framework of institutional 
reform. 
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«Соңғы бес жылда реформалардың құқықтық базасы 
қалыптасты. Бірақ бұл азаматтардың құқығы мен 
еркіндігін қорғауға, отандық тауар өндірушіні қолдауға, 
шетелдік инвестицияларды тарту үшін қолайлы 
жағдайлар жасауға, қылмысты ауыздықтап, заңдылық 
пен құқықтық тәртіпті бекітуге бағытталған айқын да 
әділ заңдар қабылдау қажеттілігін  күн тәртібінен алып 
тастамайды».

Елбасының 1996 жылғы 16 желтоқсанда ҚР Тәуелсіздігінің 5 жылдығына орай 
өткізілген салтанатты жиында сөйлеген сөзінен 

«За последние 5 лет в основном и сформирована правовая база проводимых реформ, тем не менее, это никоим образом 
не снимает с повестки дня неоходимость принятия ясных и справедливых законов, направленных на защиту прав и сво-
бод граждан, поддержку отечественного товаропроизводителя, создание более благоприятных условий для привлечения 
иностранных инвестиций, обуздание преступности, укрепление законности и правопорядка».

Из выступления Главы государства на торжественном собрании  по случаю 5-летия Независимости РК от  16 декабря 1996 года

«For the last 5 years the legal base of conducted reforms has been formed. Nevertheless, this does not take off the agenda the 
necessity of adoprion of clear and fair laws, aimed at protection of the rights and freedom of the citizens, support of domestic 
industry, creation of more favorable conditions to attract foreign investments, crime controlling, law and order strengthening». 

An extract from the speech of the Head of State at the meeting dedicated to the 5th anniversary of Kazakhstan's Independence as of December 16, 1996
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ЕСКІРГЕН ЗАҢНАМАЛЫҚ БАЗА

УСТАРЕВШАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
OUTDATED LEGAL BASE

МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚҰРЫЛЫС

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

STATE 
CONSRTUCTION

CHALLENGE №5СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен-ақ жаңа 
заңнамалық базаны қалыптастыру мәселелері 
еліміз үшін өте маңызды мәнге ие болды, себебі 
КСРО-ның күйреуі әкімшіл-әміршіл жүйенің 
принциптерін анықтайтын ескі заңдардың әрекеті 
егемен Қазақстанның жаңа ақиқаттарына 
мүлдем сай келмейтін еді. 

1991 жылы 16 желтоқсанда «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі ту-
ралы» Конституциялық заң қабылданды. Ол 
еліміздің мемлекеттік тәуелсіздігін жария-
лап қана қоймай, егемен Қазақстанның негізгі 
мемлекеттік институттарын қалыптастыруға 
негіз қалады. Оның алдында, 1990 жылы, 
Қазақстан Президентінің қызметі бекітілген, 
90-жылдар басындағы мемлекеттік басқару 
жүйесі анықталған заңдар қабылданған бола-
тын. 

Жаңа құқықтық саясаттың нақты бағдарлары 
мен негізгі параметрлерін анықтау үшін 1994 
жылы Құқықтық реформаның мемлекеттік 
бағдарламасы қабылданды. 

Мемлекет пен құқықтың дамуының 
стратегиялық бағыттарын бұдан әрі анықтау 
1995 жылы қабылданған қолданыстағы 
Конституцияға негізделді, ол мемлекеттің негізін 
құраушы принциптерін, маңызды құқықтар 
мен еркіндіктерді, сондай-ақ Қазақстанның 
мемлекеттік институттарын бекітті. 

Аладай бұл кезеңде де қиындықтар аз болма-
ды. Сол тарихи сәтте уақыт талап етіп отырған 
барлық қажетті заңдарды қабылдау мүмкіндігі 
жоқ еді. Мемлекет басшысы бұл күрделі міндетті 
орындау жауапкершілігін өз мойнына алды. 
Нәтижесінде қоғам мен мемлекет өмірінің 
барлық саласында реформа жасауға әкелген 
150 шақты нормативтік-құқықтық актілер 
қабылданды. Кейіннен осы актілердің барлығы 
дерлік заң мәртебесін алды және қазіргі ұлттық 
заңнаманың өзегін құрайды.  

С первых дней независимости вопросы форми-
рования новой законодательной базы имели для 
страны основополагающее значение, так как 
распад бывшего СССР привел к ситуации, ког-
да действие старых законов, отражая принципы 
административно-командной системы, абсолют-
но не отвечали качественно новым реалиям су-
веренного Казахстана. 

16 декабря 1991 года был принят Конституци-
онный закон «О государственной независимости 
Республики Казахстан», не только провозгласив-
ший государственную независимость страны, но 
и создавший основу для формирования основ-
ных государственных институтов суверенного 
Казахстана. Ему предшествовали законы, при-
нятые в 1990 году, которыми учреждался пост 
Президента Казахстана, определялась система 
государственного управления начала 90-х годов. 

Для определения четких ориентиров и базо-
вых параметров новой правовой политики в 1994 
году была принята Государственная программа 
правовой реформы.

Дальнейшее определение стратегических на-
правлений развития государства и права осно-
вывалось на принятой в 1995 году действующей 
Конституции, которая закрепила основополага-
ющие принципы организации государства, важ-
нейшие права и свободы, а также новую систему 
государственных институтов Казахстана. 

Однако и на этом этапе было немало трудно-
стей. В тот исторический момент не было воз-
можности оперативно принять все необходимые 
законы, как этого требовало время. Глава госу-
дарства взял на себя ответственность по реше-
нию этой сложной задачи. В результате было 
принято порядка 150 нормативных правовых ак-
тов, приведших к реформам практически во всех 
сферах жизни общества и государства. В после-
дующем практически все из этих актов обрели 
статус законов и составили ядро современного 
национального законодательства. 
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Елбасының жетекшілігімен мемлекеттік органдардың күрделі де бірлескен жұмысының 
арқасында небары он жылдың ішінде бұрынғы заңнама түбегейлі жаңа, қазақстандық 
қоғамдастықтың тұрмыс-тіршілігінің барлық салаларындағы жүйелі мәселелерді шешіп, 
өркендеуін қамтамасыз ететін заңнамаға ауысты. 

Due to the efforts and well coordinated work of the state bodies headed by the President of the coun-
try over ten years, the former legislation was changed for a new one, providing the solution of system 
problems and progress in all spheres of Kazakhstan public life activity.

Только благодаря напряженной и слаженной работе государственных органов во главе с 
Президентом страны, в течение всего одного десятилетия прежнее законодательство было 
заменено на принципиально новое, обеспечившее решение системных проблем и прогресс 
во всех сферах жизнедеятельности казахстанского общества. 

МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚҰРЫЛЫС

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

STATE 
CONSRTUCTION

From the first years of the Independence the issues 
of forming a new legal base had the fundamental im-
portance for the country as long as the disintegration 
of the former USSR led to the situation when the old 
laws reflecting the principles of the command-admin-
istrative system absolutely did not meet the qualita-
tive and new realms of the sovereign state.

The Constitutional Law ‘On the state independence 
of Kazakhstan' was adopted on December 16, 1991’. 
It proclaimed the independence of the country and 
also formed the basis for the establishment of the 
main state’s institutions of sovereign Kazakhstan. 

It was preceded by the laws adopted in 1990 that 
established the post of the President and defined the 
state governance system of the early 90s.

The state program of legal reform was adopted 
in 1994 in order to define the directions and basic 
parameters of a new legal policy. 

The further determination of the strategic directions 
of the state and law was based on the adopted in 
1995 Constitution being in force which consolidated 
the basis of state organization, the most important 
rights and freedom, as well as the new system of the 
governmental institutions of Kazakhstan. 

However, even on this stage there were a lot of dif-
ficulties. At that historical moment it was impossible 
to adopt the necessary laws, as it required the time. 
The Head of State took upon the responsibility of 
solving this difficult task. As a result about 150 stan-
dard acts were adopted which led to reforms almost 
in all spheres of life of the society and the state. Later, 
almost all of these acts acquired the status of laws 
and composed the main body of the modern national 
legislation.
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«Тарихтың бізге өндірістік қарым-қатынасты түбегейлі 
өзгертуден басқа таңдау қалдырмағаны баршамызға аян. Бірақ 
нарықтық экономикаға бет бұрудың орасан күрделілігі де 
бәрімізге айқын. Алайда бүгінде жүзеге асып жатқан шаралар 
аздық етеді.  

Олардың бірі - шектелген, кейбірі - жарым-жартылай, шала, 
үшіншілері консервативтік күштердің жасырын және айқын 
тежеуін, әкімшіл-әміршіл жүйенің сарқыншақтарының 
бөгетіне тап болуда. Біздің әлеуметтік-экономикалық жағдайды 
тұрақтандыру үшін өзара байланысты түбегейлі шараларды 
шұғыл түрде өткізуіміз керек, себебі бүгінде дағдарыс өзінің 
шырқау шегіне жақындап қалды».

Мемлекет басшысының ҚР Жоғарғы Кеңесінің 12-шақырылымының салтанатты отырысында 
өзінің Қазақстан Республикасы Президенті қызметіне тағайындалуына орай сөйлеген сөзінен

Алматы қ., 1991 жылдың 10 желтоқсаны

«Ныне почти каждому ясно, что история не оставила нам другого выбора, кроме кардинальных изменений производ-
ственных отношений. Но и колоссальная сложность поворота к рыночной экономике тоже очевидна почти всем. Однако 
осуществляемых мер сегодня явно недостаточно. 

Одни их них ограничены, другие половинчаты, третьи наталкиваются на скрытое и явное торможение консерватив-
ных сил, саботаж остатков старой командно-административной системы.  Нам необходимо экстренное проведение ра-
дикальных взаимосвязанных мер для стабилизации социально-экономической ситуации, поскольку в настоящее время 
кризис подходит к своей критической отметке».

Из выступления Главы государства на торжественном заседании 
Верховного Совета РК 12 созыва по случаю официального вступления в должность Президента Республики Казахстан

г. Алма-Ата, 10 декабря 1991 года

«Now it is evident for almost everybody that the history did not leave us the other choice except the revolution for production 
relations. But enormous complexity of the turn to the market economy is evident to almost everyone as well. However, there is a 
lack of the implemented measures. 

Some of them are being limited, the others are halved, and the third face barriers of the conservative forces, sabotage of the 
residues of the old administrative command system. We need an extraordinary conduct of the interrelated measures to stabilize 
social and economic system as long as the crisis comes up to its critical point».

An extract from the speech of the Head of State at the  meeting  of the Supreme Council of Kazakhstan 
of the 12th convocation on assumption of the post of the President of Kazakhstan  

Almaty city, December 10, 1991
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МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ 
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НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
INEFFICIENCY OF THE COMMAND-ADMINISTRATIVE SYSTEM 
OF THE GOVERNMENTAL MANAGEMENT

МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚҰРЫЛЫС

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

STATE 
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Мемлекеттік егемендігін алған еліміз жаһандық 
жоғары бәсекелі әлемде табысты дамуы үшін 
мемлекеттік басқарудың заманауи тиімді 
жүйесін қалыптастыру қажеттілігіне тап бол-
ды. Басқарудың бұрынғы моделін жойып қана 
қоймай, экономикада, саясатта, мәдениетте 
және қазақстандық қоғамның басқа да салала-
рында мемлекеттік менеджменттің жаңа сәулетін 
құру керек болды. 

Кең ауқымда өткізілген реформалар 
нәтижесінде Қазақстанда қазіргі заманғы 
нарықтық экономикаға бейімделген мемлекеттік 
басқару жүйесі қалыптасты. 

Үкімет құрылымы бірізді жетілдіріліп, 
тиімділендірілді. Бюджет жүйесінің реформа-
сы жасалып, мемлекеттік қызмет институтын 
қалыптастырудың заңнамалық негізі жасалды. 
1999 жылдың шілдесінде «Мемлекеттік қызмет 
туралы» заң қабылданды, ол мемлекеттік 
қызметтің кәсіби және нәтижелі жүйесін 
қалыптастыруға жаңаша көзқарасты анықтады. 

Мемлекетті орталықтан басқару жүйесін өзгер-
ту белсенді жүргізілді. Елдің мемлекеттік басқару 
жүйесін модернизациялау бойынша мемлекеттік 
органдардың нәтижелілігін арттыруға мүмкіндік 
беретін шаралар кешені жүзеге асты. 

Қазіргі уақытта мемлекеттік қызметтің сапасын 
жоғарылату үшін заңнамалық негіз құрылған. 
Қызметтер тізімдемесі мен стандарттары 
бекітілген, бұл осы кезге дейін 190-нан астам 
мемлекеттік қызметті стандарттауға мүмкіндік 
берді. ХҚО-лар арқылы интерактивті қызметтер 
көрсетіле бастады. Посткеңестік кеңістіктегі ел-
дер ішінде Қазақстан «электронды үкімет» пор-
талын құрған тұңғыш мемлекеттердің бірі бол-
ды. Бүгінде бұл портал электронды мемлекеттік 
қызметтің 15 шақты түрін көрсетеді. 

С обретением государственного суверените-
та наша страна столкнулась с необходимостью 
формирования современной эффективной си-
стемы государственного управления для успеш-
ного развития в глобальном высококонкурент-
ном мире. Необходимо было не просто произве-
сти слом прежней модели управления, а создать 
новую архитектуру государственного менед-
жмента в экономике, политике, культуре и других 
сферах жизни казахстанского общества. 

В результате проведенных широкомасштаб-
ных реформ в Казахстане была сформирована 
система государственного управления, адапти-
рованная к требованиям современной рыночной 
экономики. 

Последовательно совершенствовалась и опти-
мизировалась структура Правительства. Прове-
дена реформа бюджетной системы и создана за-
конодательная основа формирования института 
государственной службы. В июле 1999 года при-
нят Закон «О государственной службе», опреде-
ливший новый подход к формированию профес-
сиональной и эффективной системы государ-
ственной службы. 

Активно осуществлялась децентрализация го-
сударственного управления. Реализован целый 
комплекс мероприятий по модернизации систе-
мы государственного управления страны, спо-
собствующий повышению результативности го-
сорганов. 

В настоящее время создана законодатель-
ная основа для повышения качества государ-
ственных услуг. Утверждены реестр и стандар-
ты услуг, что позволило к настоящему периоду 
стандартизировать свыше 190 государственных 
услуг. Было положено начало оказанию интерак-
тивных услуг через ЦОНы. Среди стран постсо-
ветского пространства Казахстан стал одним из 
первых, создавших портал «электронного прави-
тельства». На сегодняшний день через этот пор-
тал оказывается порядка 15 видов электронных 
государственных услуг.
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Қазіргі уақытта Қазақстан мемлекеттік басқару жүйесін реформалауды жалғастыруда. Бұл 
процесс күшті, берекелі, тұрақты және өркендеуші мемлекет құруға бағытталған шаралар 
кешенінің құрамдас бөлігі болып табылады. 

Currently, Kazakhstan continues to reform the state management system. This process is a compo-
nent of complex events aimed at establishment of a strong, safe, steady and prosperous state.

В настоящее время Казахстан продолжает реформирование системы государственного 
управления. Этот процесс является составной частью комплекса мероприятий, направлен-
ных на создание сильного, благополучного, устойчивого и процветающего государства. 

МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚҰРЫЛЫС

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

STATE 
CONSRTUCTION

Upon gaining the sovereignty our country faced the 
necessity to form an effective governance system for 
a successful development in the competitive world. 
 It was required not only to break the former 
management model but to create the new architecture 
of the state management in economy, politics, culture 
and other life spheres of Kazakhstan society. 

As a result of the implemented large-scale reforms 
in Kazakhstan, the state management system, adapt-
ed for requirements of the modern market economy, 
was formed. 

The Government structure was consistently im-
proved and optimized. The budgetary system was 
reformed and the legislative basis for state service 
institute was established. In July, 1999, the Law ‘On 
state service’ defining a new approach for establish-
ment of the professional and effective state service 
was adopted. 

The state administration was actively decentralized. 
The various events on modernization of the state 
management system, promoting the increase in ef-
ficiency of the state bodies, were held. 

Currently, the legislative basis for improvement of 
the quality of the state services is established. The 
register and standards of the services are approved 
that has allowed standardizing more than 190 state 
services up to this time. The interactive services are 
started to be rendered through the Public Service 
Centers. Among the post-soviet countries, Kazakh-
stan became one of the first that developed a portal of 
the “electronic government”. For today, approximately 
15 types of the electronic state services are rendered 
through this portal.
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«Әкімшіл-әміршіл жүйеден нарықтық экономикаға 
көшу қарапайым, жеңіл процесс болмақ емес. Бұл жолда 
өзіміздің де, сырттың әсерімен де жіберілген айқын 
қателіктер де болмай тұрмады. Мысалы, Ресейдің 
тиісті экономикалық дайындығы болмай және ТМД 
бойынша әріптестерімен алдын ала келіспей бастап 
жіберген бағаны либеризациялау бүкіл рубльдік 
аймақта жағымсыз салдарларға әкеп соқтырды. «Шок 
терапиясы» нарықтық институттар мен рычагтар пайда 
болып, тұрақтылыққа ие болып үлгергенше, бұрынғы 
шаруашылық механизмін жарамсыз етіп тастады. 
Басқаша айтқанда, жаңа үй құрылысы басталмай тұрып, 
ескі үйдің қирандысы ғана қалды».

Мемлекет басшысының демократиялық қоғам мен нарықтық экономикаға көшу 
проблемалары  туралы Қазақ телевизиясында сөйлеген сөзі 

Алматы қ., 1992 жылдың 22 қазаны

«Переход от командно-административной системы к рыночных экономике не мог быть простым и безболезненным 
процессом. Не обошлось на этом пути и без откровенных ошибок, как собственных, так и навязанных извне. Например, 
либерализация цен, начатая Россией без соответствующей экономической подготовки и предварительного согласования 
с партнерами по СНГ, привела к крайне негативным результатам во всей рублевой зоне. «Шоковая терапия» демонтиро-
вала весь  прежний хозяйственный  механизм раньше, чем появились  и обрели устойчивость рыночные институты и ры-
чаги. Иначе говоря, старый дом оказался разрушенным прежде, чем мы приступили к строительству нового».

Выступление Главы государства по Казахскому телевидению 
о проблемах перехода к демократическому обществу и рыночной экономике

г.  Алма-Ата, 22 октября 1992 года

«Transition from command-management system to the market economy couldn’t be simple and painless. There were the mistakes, 
caused by both own and outside reasons. For example, the liberalization of the prices started by Russia without relevant economic 
preparation and preliminary coordination with partners of the CIS led to the extremely negative results in the rouble zone. “Shock 
therapy” totally dismantled the former economic mechanism before the market institutes and levers are occurred and became 
stable. In other words, the old house had been destroyed before we started to construct a new one».

The speech of the Head of State broadcast by Kazakh TV on issues of transfer to democratic society and market economy
Almaty, October 22, 1992
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ЭКОНОМИКАДАҒЫ ҚАЛЫПТАСҚАН 
БАЙЛАНЫСТАРДЫҢ ҮЗІЛУІ, ӨНЕРКӘСІПТІК 
КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ТОҚТАУЫ ЖӘНЕ ҚИРАУЫ

РАЗРЫВ НАЛАЖЕННЫХ СВЯЗЕЙ В ЭКОНОМИКЕ, 
ОСТАНОВКА И РАЗРУШЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
BREACH OF ESTABLISHED ECONOMIC RELATIONS, 
SHUTDOWN AND DESTRUCTION OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА ECONOMY

CHALLENGE №7СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

КСРО тарағаннан кейін экономикадағы 
қалыптасқан байланыстар үзіліп, өнеркәсіптік 
кәсіпорындар тоқтады және қирады. Ел 
өнеркәсіптік «тұяқ серпуі» алдында еді, мыңдаған 
кәсіпорын банкрот деп танылып, жүз мыңдаған 
жұмысшы мен инженер жұмыссыз және күнкөріс 
көзінсіз қалды. 

Қазір елде машина жасау өнеркәсіптік 
өндірісінде тұрақты өсу байқалады. Соңғы жыл-
дары машина жасау саласы өндіріс көлемін 
ұлғайтуда, 2010 жылы физикалық көлем индексі 
158,6%-ды құрады.

2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдаймен еліміздің 
жеңіл өнеркәсібінде 1591 кәсіпорын тіркелсе, 
оның 526-сы, атап айтқанда, 449 шағын, 17 ірі және 
60 орта кәсіпорындар белсенді жұмыс істеуде, 
оларда 13 700 адам жұмыспен қамтылған. 

Химия өнеркәсібі көрсеткіштерінің өсуі 
байқалады. 

1997 жылдан бастап тау-кен өнеркәсібі кешенінің 
өндірісі тұрақты түрде өскені байқалады. ТКК 
халық шаруашылығының базалық салаларының 
бірі болып табылады. Қазіргі уақытта ТКК 
кәсіпорындары өз өнімінің 95%-ын экспортқа 
шығарады. Экспорт көлеміндегі ТКК үлесі 
(тауарлық құнда) 35% құрайды. 

Жалпы алғанда, 2010 жылы Қазақстанның 
өнеркәсіптік кәсіпорындары 11 756,8 млрд. 
теңгенің өнімін өндірді, бұл 2009 жыл-
мен салыстырғанда, 10% артық. Кен өндіру 
өнеркәсібінде өндіріс - 5,3%, өңдеуші өнеркәсіпте 
18,4%-ға өсті. 

Өнеркәсіп өндірісінің өсуі үшін маңызды фактор 
ретінде өнеркәсіптік кәсіпорындардың негізгі ка-
питалына инвесторлардың салымдарын атауға 
болады, 2009 жылы мұндай инвестиция көлемі 
2196 млрд. теңгеден асты. Соңғы төрт жылда 
өнеркәсіпке салынған инвестиция көлемі 3 есеге 
тақау артты. Ең көп капитал салынған іс-әрекет 
түрлерінің қатарында шикі мұнай мен ілеспе газ-
ды өндіру, металлургиялық өнеркәсіп, электр 
энергиясын, газды және суды таратуды атауға 
болады. 

Өнеркәсіп салаларында 2010 жылы 712,5 мың 
адам жұмыспен қамтылды. 

После распада СССР последовал разрыв нала-
женных хозяйственных связей в экономике, оста-
новка и разрушение промышленных предприя-
тий. Страна стояла на грани промышленного кол-
лапса, тысячи предприятий были признаны бан-
кротами, сотни тысяч рабочих и инженеров оста-
лись без работы и средств к существованию. 

В стране наблюдается устойчивый подъем 
промышленного производства в машинострое-
нии. В последние годы машиностроительная от-
расль наращивает объемы производства, так, в 
2010 году индекс физического объема составил 
158,6%.

По состоянию на 1 января 2010 года в легкой 
промышленности страны зарегистрировано 1591 
предприятие, из них активно действующих 526, в 
том числе 449 малых, 17 крупных и 60 средних, 
на которых работает 13 700 человек.

Наблюдается рост показателей химической 
промышленности. 

Начиная с 1997 года, наблюдается стабильный 
рост производства горно-металлургического 
комплекса. ГМК является одной из базовых от-
раслей народного хозяйства. В настоящее время 
предприятия ГМК экспортируют 95% своей про-
дукции. Доля ГМК (в товарной стоимости) в объ-
еме экспорта составляет 35%. 

В целом, в 2010 году промышленными предпри-
ятиями Казахстана произведено продукции на 
11 756,8 млрд. тенге, по сравнению с 2009 годом 
рост составил 10%. Производство возросло в до-
бывающей промышленности на 5,3%, в обраба-
тывающей промышленности на 18,4%. 

Важным фактором роста промышленного про-
изводства являются инвестиции в основной ка-
питал промышленных предприятий-инвесторов, 
объем которых в 2009 году составил свыше 2 196 
млрд. тенге. За последние 4 года инвестиции в 
промышленность возросли почти в 3 раза. Самы-
ми капиталоемкими видами деятельности явля-
ются добыча сырой нефти и попутного газа, ме-
таллургическая промышленность, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды. 

В отраслях промышленности в 2010 году занято 
было 712,5 тыс. человек. 
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Қазіргі уақытта Қазақстанның 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі индустриалды-
инновациялық бағдарламасын жүзеге асыруға байланысты, экономика мен өндіргіш күштер 
дамуында ауқымды өзгерістер байқалады. Бүгінде елімізде қазақстандық өнеркәсіптің 
тұрақты дамуы үшін барлық жағдай жасалған. 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА ECONOMY

Currently, due to the implementation of the State Program of Forced Industrial-Innovative Develop-
ment for 2010-2014, the essential changes in economy and in development of the productive forces 
are traced. Today, all conditions for sustainable development of Kazakhstan’s industry are estab-
lished in the country.

В настоящее время в связи с реализацией Государственной программы форсированного 
индустриально-инновационного развития Казахстана на 2010-2014 годы прослеживаются 
существенные изменения в экономике и развитии производительных сил. Сегодня в стране 
созданы условия для устойчивого развития казахстанской промышленности.

The disintegration of the USSR caused the breach of 
the established economic relations, discontinuation 
and shutdown of the industrial enterprises. The coun-
try was close to the industrial collapse, thousands of 
enterprises were recognised as bankrupts, hundreds 
of thousands of workers and engineers lost their jobs 
and means of subsistence.

The steady increase in mechanical engineering out-
puts is observed in the country. The engineering out-
puts are increasing, for example, in 2010 the volume 
index made 158,6 %.

As of January 1, 2010, 1591 enterprises are regis-
tered in the light industry of the country, including 526 
actively operating enterprises, 449 small, 17 large 
and 60 medium enterprises, where 13 700 people are 
employed.

The increase in chemical industry’s outputs is ob-
served. 

Since 1997, the stable increase in outputs of the 
Mining-Metallurgical Plant is observed. MMP is one 
of the key national economic sectors. Currently, the 
enterprises of MMP export 95 % of their outputs. The 
share of MMP (value of commodity) in export makes 
35 %. 

In whole, in 2010, the Kazakhstan’s industrial en-
terprises produced goods amounting to 11 756.8 bil-
lion tenge, compared with 2009, the growth made 10 
%. The mining industry output increased by 5.3 %, 
manufacturing industry output - by 18.4 %. 

The important factor of the increase in industrial 
production is the capital investments of the industrial 
enterprise-investors the volume of which made more 
than 2 196 billion tenge in 2009. For the last 4 years, 
the industrial investments increased almost 3 times. 
The most capital-intensive operations are production 
of crude oil and petroleum gas, metallurgy industry, 
electric power, gas and water production and distribu-
tion. 

In 2010, 712.5 thousand of people are employed in 
the industrial sector.
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«Біз ауылдағы жұмыс күшінің көптеп босауына, ауыл 
тұрғындарының қалаға көшуінің ұлғайып, урбанизация 
процестерінің дамуына әзір болуға тиіспіз. Ауыл бүгін 
жалақы, зейнетақы төлемеу, артта қалушылық, кедейлік 
пен жұмыссыздық, әлсіз инфрақұрылым, білім беру мен 
денсаулық сақтау, экологиялық апат сынды барлық негізгі 
әлеуметтік проблемалардың өзегіне айналды. 

Әйтсе де, мұнда демографиялық әлеует өте жоғары».
Қазақстан халқына «Қазақстан - 2030» жолдауы

Алматы қ., 1997 жылдың 10 қазаны

«Нам следует ожидать крупного высвобождения рабочей силы на селе, значительной миграции сельского населения 
в город и развитие процессов урбанизации. Село сегодня стало средоточием всех основных социальных проблем – невы-
платы заработной платы, пенсий, отсталости, бедности и безработицы, слабых инфраструктур, образования и здравоох-
ранения, экологических катаклизмов. 

При этом здесь высокий демографический потенциал».

Послание народу Казахстана «Казахстан – 2030» 
г. Алматы 10 октября 1997 года

«We should expect for the large-scale release of the labour forces in rural areas, considerable migration of the people from villages  
to cities and development of the urbanization. For today, the village became a centre of all basic social problems - nonpayment of 
the wages, pensions, underdevelopment, poverty and unemployment, weak infrastructures, education and public health services, 
etc. 

Nevertheless, there is a high demographic potential here».

The Address to the  Nation of Kazakhstan «Kazakhstan – 2030» 
          Almaty, October 10, 1997
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АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ҚҰЛДЫРАУЫ, 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖЕРІНІҢ АУҚЫМДЫ 
ІСТЕН ШЫҒУЫ

РАЗВАЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, МАСШТАБНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
COLLAPSE OF AGRICULTURE AND LARGE-SCALE DEGRADATION OF FARMLANDS 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА ECONOMY

CHALLENGE №8СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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КСРО-ның негізгі азық-түлік базасы мәртебесіне 
ие болған Қазақстан 90-жылдардың ортасы-
на қарай өзінің ауылшаруашылық әлеуетін 
толығымен жойып алу және өзінің демографиялық 
базасы – ауылдық өңірлердің түбіне жету шегіне 
жақындап қалды. 

Ауыл шаруашылығына жарамды жерлерді ұзақ 
мерзімді жалға және жекеменшікке беру институ-
ты іске қосылғаннан бастап ауылда жекеменшік 
иелері пайда болды, нарықтық принциптерге 
негізделген жаңа өндірістік қарым-қатынастар 
бекіді. 

Мемлекет жылдан-жылға аграрлық сектор-
ды қаржыландыруды ұлғайтып келеді. 2005-
2010 жылдары республикалық бюджеттен ша-
мамен 670 млрд. теңге немесе 5 млрд. АҚШ 
долларынан астам қаржы бағытталған. Ауыл 
шаруашылығының негізгі капиталына инвестици-
ялар тарту 10 жылда 8 есе ұлғайған. 

Нәтижесінде, ауыл шаруашылығының жал-
пы өнімінің көлемі соңғы 10 жылда 3,5 есе, өнім 
экспорты 3 есе өскен, ал ұн экспорты жөнінен 
Қазақстан әлем бойынша көш басында келеді. 
Бүгінде ІЖӨ-нің 5%-дан астамы отандық ауыл 
шаруашылығына тиесілі. 

Ауылдарды дамыту бойынша шаралар жүзеге 
асуда, жас мамандарды «Дипломмен – ауылға» 
ұранымен ауылды жерлерге тарту ісі ынталанды-
рылуда. 

Ауылды дамыту бойынша Мемлекеттік 
бағдарлама жүзеге асырылып жатыр. Жаңа 
мектептер, ауруханалар, мәдениет үйлері 
пайдалануға беріліп, қолжетімді микронесиелер 
бөлінуде. 

Сонымен қатар, 2002 жылдан бері «Таза 
ауыз суы» бағдарламасы жүзеге асырылып, 
3 мыңнан астам ауылды елді-мекендерде су-
мен қамтамасыз ету жағдайын жақсартуға 
мүмкіндік берді. Тұрғындарды таза ауыз суымен 
қамтамасыз ету мәселесі әлі де толық шешімін 
таппағанын есепке ала отырып, «Ақ бұлақ» 
бағдарламасы қабылданды, оны жүзеге асы-
ру мақсатында 80 млрд. теңгеден астам қаржы 
қарастырылған. 

Имевший статус ключевой продовольственной 
базы СССР Казахстан в середине 90-х годов ока-
зался на грани тотального уничтожения своего 
сельскохозяйственного потенциала и крушения 
своей демографической базы – сельских регио-
нов. 

С введением института долгосрочной аренды 
и частной собственности на земли сельхозназ-
начения на селе появился собственник, укрепи-
лись новые производственные отношения, осно-
ванные на рыночных принципах. 

Государством ежегодно увеличивается фи-
нансирование аграрного сектора. За 2005-2010 
годы из республиканского бюджета направле-
но порядка 670 млрд. тенге, или более 5 млрд. 
долл. США. Приток инвестиций в основной капи-
тал сельского хозяйства за 10 лет увеличился в 
8 раз. 

В результате, объем валовой продукции сель-
ского хозяйства за последние 10-лет вырос в 3,5 
раза, экспорт продукции увеличился в 3 раза, а 
по экспорту муки Казахстан занимает лидиру-
ющую позицию в мире. Сегодня более 5% ВВП 
приходится на отечественное сельское хозяй-
ство.

Реализуются меры по развитию сел, стимули-
руется привлечение молодых специалистов в 
сельскую местность под лозунгом «С дипломом 
в село». 

Реализуется Государственная программа раз-
вития сел. Вводятся новые школы, больницы, 
дома культуры, выделяются доступные микро-
кредиты. 

Кроме того, с 2002 года реализовывалась про-
грамма «Питьевая вода», которая позволила 
улучшить водоснабжение более чем в 3-х тыся-
чах сельских населенных пунктах. Учитывая, что 
проблема обеспечения населения чистой питье-
вой водой остается до конца не решенной, при-
нята программа «Ақ бұлақ», на реализацию кото-
рой предусмотрено более 80 млрд. тенге.
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Бүгінде Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан бергі уақытында аграрлық секторды мемлекеттік 
қолдауды жүзеге асыру республиканың тиімді бәсекеге қабілетті агроөнеркәсіптік өндірісін 
дамытуға қажетті жағдайлар жасауға мүмкіндік берді деп сеніммен айта аламыз. 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА ECONOMY

Today, we may say with confidence that realization of the state support of agrarian sector for years 
of independence of Kazakhstan allowed to create necessary conditions for development of effective 
competitive agro-industrial production of the country.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что реализация государственной поддержки аграр-
ного сектора за годы независимости Казахстана позволила создать необходимые условия 
для развития эффективного конкурентоспособного агропромышленного производства рес-
публики.

Kazakhstan having status of key food economy base 
of the USSR in the mid-nineties appeared on the 
verge of total destruction of its agricultural potential 
and wreck of demographic base – rural regions.

Following the introduction of long term rent of 
agricultural lands and private property institute land 
owners emerged in the rural areas, new production 
relations based on market principles became stron-
ger. 

The state financing of agrarian sector annually in-
creases. Around KZT 670 bln or USD 5 bln was 
allocated from the national budget in 2005-2010. The 
inflow of investments to fixed capital of agriculture in-
creased 8 times over 10 years. 

As a result, the gross agricultural output grew 3.5 
times over the last 10 years, production export in-
creased 3 times, and Kazakhstan takes the leading  
position in the world in terms of flour export. Today, 
more than 5 % of the GDP falls at domestic agricul-
ture.

The measures on development of villages are real-
ized, attraction of young experts in countryside under 
the slogan «With diploma to village» is stimulated.  
     The Government program on villages’ development 
is activelty implemented. New schools, hospitals, rec-
reation centers are launched, accessible microcredits 
are allocated. 

Besides, since 2002 the program “Drinking water” 
which allowed improving water supply more than in 3 
thousand rural settlements was realized. Considering 
that the problem of provision the population with pure 
drinking water still remains unsolved. The program 
«Ak bulak» was adopted and KZT 80 billion was al-
located for it’s implementation. 
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ЗА 20 ЛЕТ
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IN 20 YEARS

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

«Қолма-қол ақшаның болмауы, Қазақстанға жеткізілген 
өнім үшін 200 млрд. теңгеден астам қаржы қарыз 
болған ТМД елдері тарапынан төлемдердің өсуі, бұл 
проблеманың жақын арада шешілу мүмкіндігінің 
болмауы – осының бәрі алдымызға өзіміздің 
валютамызды енгізу қажеттілігін қоюы мүмкін».

Мемлекет басшысының Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің бірінші жылдығына 
орай өткен салтанатты жиында сөйлеген сөзінен 

Алматы қ., 1992 жылдың 15 желтоқсаны

«Недостаточность наличных денег, нарастающие платежи со стороны стран СНГ, которые задолжали Казахстану за по-
ставленную продукцию более 200 млрд. рублей, отсутствие реальных перспектив разрешения этой проблемы в ближай-
шем будущем – все это может поставить нас перед необходимостью введения собственной валюты».

Из выступления Главы государства на торжественном собрании по случаю первой годовщины  независимости Республики Казахстан 
г. Алма-Ата, 15 декабря 1992 года

«Insufficiency of cash, accruing payments from the CIS countries which ran into debt to Kazakhstan for supplied production 
more than 200 billion roubles, absence of real prospects for resolution of this problem – all it can put us before necessity of our own 
currency introduction in the nearest future».

An extract from the speech of the Head of State at the meeting dedicated to the 1st anniversary of independence of Kazakhstan 
Almaty, December, 15, 1992
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ҚАРЖЫ-АҚША ЖҮЙЕСІНІҢ КҮЙРЕУІ, 
ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТА МЕН АЛТЫН-ВАЛЮТА САҚТЫҚ 
ҚОРЛАРЫНЫҢ БОЛМАУЫ

РАЗВАЛ ФИНАНСОВО-ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ,  
ОТСУТСТВИЕ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
COLLAPSE OF FINANCIAL-MONETARY SYSTEM, ANSENCE OF GOLD AND 
EXCHANGE CURRENCY RESERVES AND NATIONAL CURRENCY

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА ECONOMY

CHALLENGE №9СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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ЖЫЛЫНДА

Тәуелсіздіктің алғашқы таңдарында 
Қазақстанның өз қаржы қоры мен валюталық 
сақтық қорлары мүлдем болмады деп айтуға бо-
лады. Елдің өз бетінше қаржы-несиелік саясатын 
жүзеге асыруы үшін еш мүмкіндігі болған жоқ.

Өндірістік әлеуеттің біртіндеп қалпына 
келуі және экономикалық өсу траекториясы-
на шығуымыз 2010 жылдың қорытындылары 
бойынша мемлекеттік бюджетке келіп түскен 
түсімдердің көлемін 4,4 трлн. теңгеге ұлғайтуға 
мүмкіндік берді.

Қаржыны саналы түрде тұтыну және жұмсау 
тұрғысындағы жүргізген мемлекет саясаты ар-
найы құрылған Ұлттық қордың елеулі қаржылық 
әлеуетін шоғырландыруға мүмкіндік жасады. 
2011 жылдың 1 тамызына дейінгі жағдай бойын-
ша Ұлттық банктің алтын-валюта сақтық қорлары 
Ұлттық Қордың активтерін қосқанда 75,7 млрд. 
АҚШ долларын құрап отыр. Халықаралық сақтық 
қорлары деңгейімен салыстырғанда Қазақстан 
әлем бойынша алдыңғы 50 елдің қатарына кіріп 
отыр.

Бүгінгі таңда Қазақстанның банк секторы 
тәуелсіздік жылдары ішінде жүргізілген жүйелі 
реформалар нәтижесінде бүкіл посткеңестік 
кеңістіктің ең алдыңғы қатарлысы болып 
есептелінеді. Бізге ТМД елдерінің ішіндегі ең 
жақсы төлем жүйесін құрудың сәті түсті. 

Тәуелсіз мемлекет атрибуттарының бірі өз ва-
лютасын енгізу болып табылады. Онсыз толық 
тәуелсіздік туралы айту мүмкін емес. 1993 жылғы 
жеке ақша бірлігін енгізу еліміз үшін гиперин-
фляцияны ауыздықтауға, экономиканың одан 
әрі құлдырауына бөгет болуға, оны түбегейлі 
түрде қайта құруға және оған үдемелі өсім бе-
руге мүмкіндік берді. Мемлекет осы жылдардың 
ішінде теңге тұрақтылығын ұстап тұруға 
мүмкіндік берумен қатар, аймақтық деңгейде 
төл валютамыздың кеңінен танылуына септігін 
тигізген валюта саясатын жүргізді. 

На заре своей независимости Казахстан прак-
тически не имел собственных финансовых ре-
сурсов и валютных резервов. Страна не имела 
возможности для реализации самостоятельной 
финансово-кредитной политики. 

Постепенное восстановление производствен-
ного потенциала и выход на траекторию эконо-
мического роста позволили по итогам 2010 года 
увеличить объем поступлений в государствен-
ный бюджет до 4,4 трлн. тенге. 

Проводимая государством политика разумного 
потребления и расходования средств позволи-
ла аккумулировать существенный финансовый 
потенциал в специально созданном Националь-
ном фонде. По состоянию на 1 августа 2011 года 
золотовалютные резервы Национального Бан-
ка вместе с активами Национального фонда со-
ставили 75,7 млрд. долл. США. По уровню между-
народных резервов Казахстан входит в число 50 
передовых стран мира.

В результате проведенных последовательных 
реформ за годы независимости, на сегодняшний 
день банковский сектор Казахстана признан са-
мым прогрессивным на всем постсоветском про-
странстве. Нам удалось создать одну из лучших 
платежных систем в странах СНГ.

Одним из атрибутов независимого государства 
является введение собственной валюты, без ко-
торой невозможно говорить о полной независи-
мости. Введение в 1993 году собственной денеж-
ной единицы позволило стране обуздать гипе-
ринфляцию, удержать от дальнейшего падения 
экономику,  коренным образом реформировать 
ее и придать ей поступательный рост. Государ-
ство все эти годы проводило валютную полити-
ку, которая позволила не только поддержать ста-
бильность тенге, но и способствовала признанию 
нашей валюты на региональном уровне.
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Қазіргі кезде, әлем экономикасындағы жағдайларға қарамастан, теңге бағамы тұрақтылығын 
сақтап келеді. Ұлттық валюта тұрақтылығын әрі қарай ұстап тұруға Қазақстанның әлеуеті 
жеткілікті.  Бұл өз кезегінде жинақталған қаржылық әлеуеті мен мемлекеттің әбден таразы-
лап тексерген макроэкономикалық саясатымен қамтамасыз етіледі.

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА ECONOMY

At the beginning of the independence Kazakhstan 
practically had no own financial resources and 
currency reserves. The country had no possibility for 
realization of an independent financial-credit policy.

Gradual restoration of industrial potential and way 
out to the trajectory of economic growth allowed to 
increase the volume of receipts in the state budget to 
4.4 bln. tenge by the end of 2010.

The policy of reasonable consumption and expendi-
tures of means carried out by the state allowed to ac-
cumulate essential financial potential in specially es-
tablished National Fund. As of August 1,  2011,  gold 
and foreign exchange reserves of the National Bank 
together with the assets of the National Fund made 
75,7 bln. US dollars. In accordance to the level of the 
international reserves Kazakhstan is included into the 
number of 50 advanced countries of the world.

As a result of the carried out consecutive reforms 
during the years of independence, the bank sector of 
Kazakhstan is recognized as the most progressive 
among all post-soviet countries. We managed to cre-
ate one of the best payment systems in the CIS coun-
tries.

One of the attributes of the independent state is the 
introduction of own currency without which it is im-
possible to speak about full independence. Introduc-
tion in 1993 of own monetary unit allowed the country 
to restrain hyperinflation, keep from further collapse 
of economy, reform it and give it the forward growth. 
All these years the state carried out monetary policy 
which allowed to provide not only supporting stability 
of tenge, but also promoted recognition of our cur-
rency at regional level.

Presently, tenge exchange rate remains stable despite the events occurring in world economy.  
Kazakhstan has a sufficient potential which allows and to ensure stability of the national currency. It 
is provided with accumulated financial potential and verified macroeconomic policy of the state.

На сегодняшний день обменный курс тенге остается стабильным, несмотря на события, про-
исходящие в мировой экономике. У Казахстана есть достаточный потенциал, который по-
зволяет и в дальнейшем поддерживать устойчивость национальной валюты. Это обеспечи-
вается накопленным финансовым потенциалом и выверенной макроэкономической полити-
кой государства.
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«Бюджеттің аса тапшылығының, алды-артына 
қарамай берілетін мемлекеттік дотациялар мен 
несиелердің нәтижесі инфляция болып табылады. Біз 
өмір шындығына қарай әрекет етуіміз керек, егер де 
біз шаруашылығымызды қиратуға әкеп соқтыратын 
инфляцияны тоқтатпасақ, онда өнім құнының алдын 
орайтын инфляциялық көтерілудің алдын орап кететін 
халықтың нақты табысы инфляциялық құлдырауға 
ұшырайды, нәтижесінде мемлекеттік кәсіпорын 
тұтынушыларына инфляциялық салым экспансиясы орын 
алады».

Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің дағдарысқа қарсы шұғыл шаралар және 
әлеуметтік-экономикалық реформалардың үкіметтік Бағдарламасы бойынша он екінші 

шақырылымының Х сессиясында сөйлеген сөзі
Алматы қ., 1993 жылдың 18 қаңтары

«Результатом чрезмерного дефицита бюджета, безоглядных государственных дотаций и кредитов является инфляция. 
Мы должны исходить из наших реальностей, и если мы не остановим инфляцию, которая разрушает наше хозяйство, 
то произойдет инфляционное падение реальных доходов населения, опережающее инфляционный подъем стоимости 
продукции и, как следствие, экспансия инфляционного налогообложения потребителей государственными предприя-
тиями».

Выступление на Х сессии Верховного Совета Республики Казахстан двенадцатого созыва  по правительственной Программе неотлож-
ных антикризисных мер и углубления социально-экономических реформ.

г. Алма-Ата, 18 января 1993 года

«The result of excessive budget deficit, reckless state grants and credits is inflation. We should take into account the real situation, 
if we don’t stop inflation which destroys our economy there will be inflationary falling of real incomes of population, advancing 
inflationary run-up of production cost and as consequence expansion of inflationary taxation of consumers by  the state enterprises».

An extract fron the speech at the 10th session of the Supreme Council  of  Kazakhstan of the 12th convocation 
on the Governmnet program on urgent anti-crisis measures and deepening of social and economic reforms

Almaty, January 18, 1993

СЫНАҚ
ВЫЗОВ



ОҚИҒАЛАР

45

АЙРЫҚША МӘНІ БАР

ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ, 
АҚШАНЫҢ ШАПШАҢ ҚҰНСЫЗДАНУЫ

ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ,  
СТРЕМИТЕЛЬНОЕ ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ДЕНЕГ
HYPERINFLATION, PRECIPITATE DEPRECIATION OF MONEY

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА ECONOMY

CHALLENGE №10СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы жылдары ин-
фляция қарқыны 1000%-дан асып кеткен ги-
перинфляция кезеңі болды. Мұндай жағдай 
әлеуметтік шиеленістер мен наразылық көңіл-
күйдің күшеюіне әкеп соқтырды. Халық та-
бысы шапшаң түрде құри бастады, ақшалар 
құнсызданып кетті, еңбек етуге деген ықылас 
төмендеді, қылмыскерлік өршелене түсті.

Алайда 1995 жылға қарай мемлекеттің 
уақытылы шараларының арқасында жылдық 
инфляция деңгейін екі таңбалы мәндерге дейін 
қысқарту мүмкін болды. Содан кейінгі жылда-
ры Қазақстандағы баға тұрақтылығы мәселесіне 
баса назар аударылып келеді.

Қабылданған шаралар 2000 жылдан бастап 
жылдық инфляцияның екі таңбалы мәннен аспа-
уына септігін тигізді. Тек 2007 жылдан басқа, 
өйткені сол жылы Қазақстан әлемдік қаржылық-
экономикалық дағдарыспен бетпе-бет келген бо-
латын.

Қатаң ақша-несие саясатын жүргізу нәтижесінде 
инфляция қарқыны шапшаң төмендей баста-
ды, елдегі макроэкономикалық тұрақтылыққа 
септігін тигізді. 2000 жылға дейін жалғасқан 
тұрақтылық кезеңіндегі басты жетістігіміз эко-
номиканы өсім траекториясына алып шығуды 
қамтамасыз ету және әрі қарайғы нарықтық 
өзгертістерді тиімді жүргізуге кедергі келтірген 
инфляцияны ауыздықтау болып табылды.

Первые годы независимости Казахстана стали 
периодом гиперинфляции, когда темпы инфля-
ции превышали 1000%. Такая ситуация приво-
дила к нарастанию социальной напряженности 
и усилению протестных настроений. Доходы на-
селения стремительно таяли, обесценивались 
деньги, падала мотивация к трудовой деятельно-
сти, росла преступность.   

Однако уже к 1995 году своевременные меры 
государства позволили сократить годовой уро-
вень инфляции до двухзначных значений. В по-
следующие годы вопросу ценовой стабильности 
в Казахстане уделялось особое внимание. 

Принимаемые меры способствовали тому, что с 
2000 года годовая инфляция не превышала двух-
значного значения. Исключение составил лишь 
2007 год, когда экономика Казахстана столкну-
лась с мировым финансово-экономическим кри-
зисом.

В результате проведения жесткой денежно-
кредитной политики темпы инфляции начали 
стремительно падать вниз, что способствова-
ло макроэкономической стабилизации в стра-
не. Главным достижением периода стабилиза-
ции, который продолжался до 2000 года, явились 
обеспечение выхода экономики на траекторию 
роста и значительное обуздание инфляции, пре-
пятствующей эффективному проведению даль-
нейших рыночных преобразований. 



ОҚИҒАЛАР

47

АЙРЫҚША МӘНІ БАР

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасындағы инфляциялық процестер толық бақылауға 
алынған.

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА ECONOMY

Presently, inflationary processes in Kazakhstan are under overall control.

В настоящее время инфляционные процессы в Республике Казахстан находятся под пол-
ным контролем.

The first years of independence of Kazakhstan became 
the period of hyperinflation when rates of inflation 
exceeded 1000 %. Such situation led to increase of 
social intensity and strengthening of protest moods. 
The income of the population rapidly reduced, money 
depreciated, there was not motivation for labor and 
the criminality grew. 

However, by 1995 timely measures of the state al-
lowed to reduce annual rate of inflation to two-digit 
values. Special attention was paid to the issue of 
prices stability in Kazakhstan over the following years. 

Taken measures promoted that since 2000 annuall 
inflation didn’t exceed two-digit value. The exception 
was 2007 when the economy of Kazakhstan faced 
the world financial and economic crisis.

As a result of carrying out a rigid monetary and cred-
it policy the rates of inflation started to fall promptly 
downwards that promoted macroeconomic stabiliza-
tion in the country. The main achievement of stabiliza-
tion period which continued till 2000 was a wayout of 
economy to the trajectory of growth and considerable 
restraining of the inflation interfering effective conduct 
of further market transformations.



48

ҚАЗАҚСТАННЫҢ 20 СЫНАҒЫ/20 ВЫЗОВОВ КАЗАХСТАНА/20 CHALLENGES FOR KAZAKHSTAN

НЕЗАВИСИМОСТИ
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ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

«Каспий аймағы да өзгелер секілді ауқымды және күшті 
аймақтық ынтымақтастыққа мұқтаж. Бұл жерде ешқандай 
конфронтация, яғни қарсылық болмау тиіс, ал даулы 
мәселелерді келіссөздер жүргізу арқылы шешу және өзара 
құпталатын жағдайларды іздеу қажет... Әрине, Каспий маңы 
аймағы энергияның негізгі тұтынушылары — алпауыт 
елдердің стратегиялық мүддесін қозғайды.

Осы аймақта стратегиялық ынтымақтастықтың орын 
алуы жалпы мүдделес болып табылады, өйткені ол энергия 
ресурстарын әлем нарығына жеткізу тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді».

Мемлекет басшысының Каспий аймағының көмірсутегі шикізатын өндіру және 
тасымалдау мәселелері бойынша Бүкіләлемдік экономикалық форумның арнайы 

сессиясында сөйлеген сөзінен
Давос қ., 1998 жылдың 30 қаңтары

«Каспийский регион, как никакой другой, нуждается в широком и сильном региональном сотрудничестве. Здесь не 
должно быть конфронтации, а спорные вопросы необходимо решать путем переговоров и поиска взаимоприемлемых 
условий… Безусловно, что Прикаспийский регион затрагивает стратегические интересы крупных держав — основных 
потребителей энергии. 

И в общих интересах, чтобы этот регион стал местом стратегического сотрудничества, что обеспечит стабильность по-
ставок энергоресурсов на мировой рынок».

Из выступления Главы государства на специальной сессии Всемирного экономического форума 
по вопросам добычи и транспортировки углеводородного сырья Каспийского региона

 г. Давос, 30 января 1998 года

«The Caspian region as any other needs wide and strong regional cooperation. There should not be confrontation regarding this 
issue and disputable points must be solved through negotiations and search of mutually acceptable conditions… Undoubtedly, the 
Caspian region affects strategic interests of big states — the basic consumers of energy. 

It is of mutual interest that this region becomes a place of strategic cooperation that will provide stability of power resources 
supplies to the world market».

An extract from the speech of the Head of State at the special session of the World Economic Forum on issues of extraction and transportation of 
hydrocarbonic raw material of the Caspian region

Davos, January 30, 1998

СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІНІҢ 
РЕТТЕЛМЕУІ, МҰНАЙ-ГАЗ КЕНОРЫНДАРЫНЫҢ 
ИГЕРІЛМЕУІ

НЕУРЕГУЛИРОВАННОСТЬ ПРАВОВОГО СТАТУСА КАСПИЙСКОГО МОРЯ, 
НЕРАЗРАБОТАННОСТЬ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

LACK OF PROPER REGULATION OF LEGAL STATUS OF CASPIAN SEA, CRUDITY 
OF OIL AND GAS DEPOSITS

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА ECONOMY

CHALLENGE №11СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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КСРО-ның құлауынан кейін Каспий теңізінің 
құқықтық мәртебесі Каспий қайраңының ресур-
старын бөліп алумен байланысты реттелмеген 
келіспеушіліктердің ортасына айналды.

После распада СССР правовой статус Каспий-
ского моря стал предметом неурегулированных 
разногласий, связанных с разделом ресурсов ка-
спийского шельфа. 

Каспий маңы мемлекет президенттерінің үш 
Саммиті (2002 жылғы 23-24 сәуір, 2007 жылғы 16 
қазан және 2010 жылғы 18 қараша) және сыртқы 
істер министрлерінің үш мәжілісі (1996 жылғы 11-
12 қараша, 2004 жылғы 6 сәуір және 2007 жылғы 
20 маусым) өтті. 
3-Каспий саммиті аясында Каспий теңізінің 
қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық ту-
ралы келісімге, сонымен қатар бес мемле-
кет президентінің бірлескен мәлімдемесіне қол 
қойылды. Негіздемелік құжат болып табылатын 
Қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық тура-
лы келісім Каспийдегі қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету және құқыққа қарсы әрекеттермен күрес 
жөніндегі жағалау мемлекеттерінің өзара іс-
қимылы үшін құқықтық негіздің іргетасын 
қалады.
Мұнай-газ секторы Қазақстан экономикасын 
дамытудың қозғаушы күші – локомотиві болып 
табылады. 1991 жылы мұнай қорының көлемі 
6 млрд. астам баррель болатын Теңіз кенор-
нында шикізат өндіру жұмысы басталды. 2000  
жылы алынатын қоры 9 млрд. баррель болатын 
Қашаған ашылды, бұл әлемдегі соңғы 30 жыл 
ішінде болған елеулі оқиға еді. Қарашығанақ газ 
кенорны табысты игерілуде. 
Осы саланы белсенді түрде дамытып, және 
әріптестікке әлемнің ірі компанияларын тарта от-
ырып, Қазақстан мұнай өндіруді 3 есе арттыра 
алды және бүгінде 80 млн. тонна өндіреді, оның 
70 млн.-ы экспортқа шығарылады. Газ өндіру 4,7, 
есе артып, жылына 37 млн. куб метр деңгейіне 
қол жеткізілді. 

Состоялись три Саммита президентов прика-
спийских государств (23-24 апреля 2002 года, 16 
октября 2007 года и 18 ноября 2010 года) и три со-
вещания министров иностранных дел (11-12 ноя-
бря 1996 года, 6 апреля 2004 года и 20 июня  2007 
года). В рамках 3-го Каспийского саммита было 
подписано Соглашение о сотрудничестве в сфе-
ре безопасности на Каспийском море, а также 
совместное заявление президентов пяти госу-
дарств. Соглашение о сотрудничестве в сфере 
безопасности, являясь рамочным документом, 
заложило правовую основу для взаимодействия 
прибрежных государств в обеспечении безопас-
ности и борьбе с противоправной деятельностью 
на Каспии.
Нефтегазовый сектор является локомотивом 
развития экономики Казахстана. В 1991 году 
была начата добыча сырья на месторождении 
Тенгиз с объемом запасов нефти более 6 милли-
ардов баррелей. В 2000 году был открыт Каша-
ган с извлекаемыми запасами более 9 миллиар-
дов баррелей, что стало самым значимым откры-
тием в мире за последние 30 лет. Успешно раз-
рабатывается газовое месторождение Карачага-
нак. 
Активно развивая эту отрасль и привлекая к со-
трудничеству крупнейшие компании мира, Ка-
захстан смог увеличить добычу нефти более чем 
в 3 раза и добывает сегодня 80 миллионов тонн, 
из которых 70 миллионов идет на экспорт. Добы-
ча газа увеличилась в 4,7 раза, достигнув уровня 
в 37 миллиардов кубометров в год.
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В настоящее время основной задачей каспийского переговорного процесса является мак-
симальное сближение позиций сторон по несогласованным положениям проекта Конвенции 
о правовом статусе Каспийского моря и реализация договоренностей, достигнутых по ре-
зультатам 3-го Каспийского саммита.

Қазіргі кезде Каспий келіссөзі процесінің негізгі міндеті Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі 
туралы Конвенция жобасының келісілмеген ережелері бойынша тараптардың ұстанымдарын 
барынша жақындату және 3-Каспий саммитінің қорытындылары бойынша қол жеткізген 
уағдаластықты жүзеге асыру болып табылады.

Presently, the primary goal of the Caspian negotiating process is the maximum rapprochement of 
positions of the parties by uncoordinated positions of the project of the Convention about legal status 
of the Caspian Sea and realization of the agreements reached at the 3rd Caspian Summit.

After disintegration of the USSR legal status of the 
Caspian Sea became a subject of not settled dis-
agreements connected with the section of the Cas-
pian shelf resources. 

Three Summits of the presidents of the Caspian 
states (on April, 23-24rd, 2002, on October, 16th, 
2007 and on November, 18th, 2010) and three meet-
ings of the Ministers of Foreign Affairs (on November, 
11-12th, 1996, on April, 6th, 2004 and on June, 20th, 
2007) took place. Within the 3rd Caspian Summit the 
Agreement on cooperation in security sphere on the 
Caspian Sea and also the joint statement of the Pres-
idents of five states were signed. The cooperation 
agreement in security sphere, being the frame docu-
ment put a legal basis for the interaction of the coastal 
states in ensuring security and struggle against illegal 
activity in the Sea.
The oil and gas sector is the locomotive of develop-
ment of the economy of Kazakhstan. In 1991, the ex-
traction of raw materials began on a deposit of Ten-
giz. The volume of stocks of oil of the deposit was 
more than 6 billion barrels. In 2000, Kashagan with 
taken stocks more than 9 billion barrels became the 
most significant opening in the world for last 30 years. 
The gas deposit of Karachaganak is successfully de-
veloped.
Actively developing this branch and involving in coop-
eration the largest companies of the world, Kazakh-
stan could increase oil extraction more than 3 times 
and it extracts today 80 million tons from which 70 
million goes for export. Gas production increased 4,7 
times having reached the level of 37 billion cubic me-
ter a year.

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА ECONOMY



52

ҚАЗАҚСТАННЫҢ 20 СЫНАҒЫ/20 ВЫЗОВОВ КАЗАХСТАНА/20 CHALLENGES FOR KAZAKHSTAN

НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

«В настоящий момент космическая деятельность оказывает существенное влияние на экономическое и социальное 
развитие наших государств. Благодаря космодрому мы можем непрерывно и устойчиво обеспечивать потребности на-
ших государства в качественной телекоммуникационной связи, исследованиях природных ресурсов и явлений, прогно-
зе чрезвычайных ситуаций, познаний вселенной и многого другого».

Из выступления Главы государства на торжественном собрании  
по случаю 50-летия крупнейшего в мире космодрома «Байконур»

г. Байконур, Кызылординская область, 2 июня 2005 года

«At the present moment space activity makes essential impact on economic and social development of our states. Thanks to the 
cosmodrome we can meet the requirements of our states for qualitative telecommunication communication, researches of natural 
resources and phenomena, forecast of emergency situations, knowledge of the Universe and many other things».

An extract from the speech of the Head of State at the meeting dedicated 
to the 50th anniversary of the world's largest cosmodrome «Baikonur»

Baikonur, Kyzylorda region, June 2, 2005

«Қазіргі кезде ғарыштық іс-әрекетіміз 
мемлекеттеріміздің экономикалық және әлеуметтік 
дамуына елеулі ықпалын тигізуде. Ғарыш айлағының 
арқасында біз мемлекеттеріміздің сапалы 
телекоммуникациялық байланыстағы, табиғат 
ресурстары мен құбылыстарын зерттеудегі, төтенше 
жағдайларды болжаудағы, ғалам мен басқаларды да 
танудағы қажеттілігін үздіксіз және тұрақты қамтамасыз 
ете аламыз».

Мемлекет басшысының әлемдегі ең ірі ғарыш айлағы –   
«Байқоңырдың» 50 жылдығына орай салтанатты жиында сөйлеген сөзінен

Қызылорда облысы Байқоңыр қ., 2005 жылдың 2 маусымы

СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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ECONOMY

ӨЗ АУМАҒЫНДА ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ ІРІ БАЙҚОҢЫР 
ҒАРЫШ АЙЛАҒЫ БОЛА ТҰРА, ЖЕКЕ ҒАРЫШТЫҚ 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ БОЛМАУЫ

ОТСУТСТВИЕ СОБСТВЕННОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ НАЛИЧИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ КРУПНЕЙШЕГО В МИРЕ КОСМОДРОМА «БАЙКОНУР»
ABSENCE OF OWN SPACE PROGRAM AT PRESENCE OF THE WORLD’S LARGEST 
COSMODROME BAIKONUR IN TERRITORYCHALLENGE №12СЫНАҚ

ВЫЗОВ

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА
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Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы таңдарында 
бірегей ғарыш кешені – «Байқоңыр» ғарыш 
айлағының иесі болды. Осы бір жоғары 
технологиялық алаңды жұмыс күйінде сақтап 
қалу үшін саяси ерік және байыпты күш жұмсау 
қажет болды. 

На заре независимости Казахстан стал облада-
телем уникального космического комплекса — 
космодрома «Байконур». Для сохранения этой 
высокотехнологической площадки в рабочем со-
стоянии необходимо было приложить  серьезные 
усилия и проявить политическую волю. 

2007 жылы Ұлттық ғарыш агенттігінің құрылуы 
Қазақстанның ғарыш игеруді дамытудың сапа-
лы жаңа кезеңін білдірді. Ғарышты игерудің ел 
үшін жаңалық болып табылатын ғарыш саласын 
құруға бағытталған даму стратегиясы әзірленді.  
Осы стратегия аясында елімізде Қазақстан Ре-
спубликасы ғарыш мониторингі Ұлттық жүйесінің 
жерден тыс инфрақұрылымы құрылды. Оның 
құрамына Орталық Азиядағы халықаралық 
деңгейде сертификатталған, Астана мен Алма-
тыда Жерді қашықтықтан зондпен тексерудің 
мәліметтерін өңдеу және мұрағаттаудың екі ірі 
қабылдау орталығы кіреді.
Бүгінде Ресеймен және Франциямен бірлесіп, 
Индустрияландыру картасына кіретін 4 ірі 
инвестициялық жоба жүзеге асырылуда.
Осы жобалардың бірінің аясында ағымдағы 
жылдың шілдесінде «Байқоңыр» ғарыш айлағынан 
«KazSat-2» ғарыш аппараты ұшырылды. Осы жо-
баны жүзеге асыру Қазақстандағы байланыс 
операторлары қызметінің сапасы мен көлемін 
арттыруға әкеледі. 2010 жылы «Астана – жаңа 
қала» еркін экономикалық аймақ аумағында 
Астана қаласында Ұлттық ғарыш орталығының 
құрылысы басталды.

Создание в 2007 году Национального космиче-
ского агентства обозначило качественно новый 
этап в развитии космической деятельности Ка-
захстана. Была разработана стратегия развития 
космической деятельности, направленная на соз-
дание новой для страны космической отрасли. 
В рамках данной стратегии впервые в стране 
создана наземная инфраструктура Националь-
ной системы космического мониторинга Респу-
блики Казахстан. В ее состав входят два круп-
нейших в Центральной Азии, сертифицирован-
ных на международном уровне, центра приема, 
обработки и архивации данных дистанционного 
зондирования Земли в Астане и Алматы. 
Сегодня совместно с Россией и Францией реали-
зуются 4 крупных инвестиционных проекта, во-
шедшие в Карту индустриализации.  
В рамках одного из этих проектов в июле теку-
щего года с космодрома «Байконур» произведен 
запуск космического аппарата «KazSat-2». Реа-
лизация данного проекта приведет к увеличению 
объема и качества услуг операторов связи в Ка-
захстане.  В 2010 году на территории свободной 
экономической зоны «Астана — новый город» на-
чато строительство Национального космическо-
го центра в г. Астане. 
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ECONOMY

Today, our country has the task to become one of the leading space powers in the world. For this 
purpose we will continue purposeful actions on development of space sector of Kazakhstan.

Сегодня перед нашей республикой стоит задача стать одной из ведущих космических дер-
жав в мире. Для этого мы будем продолжать целенаправленные действия по развитию кос-
мической отрасли Республики Казахстан. 

Бүгінде республикамыздың алдында әлемдегі жетекші ғарыш мемлекеттерінің біріне айна-
лу міндеті тұр. Ол үшін біз Қазақстан Республикасындағы ғарыш саласын дамыту жөніндегі 
мақсатты түрде бағытталған іс-қимылдарымызды жалғастыратын боламыз. 

At the beginning of independence Kazakhstan 
became the owner of a unique space complex — 
cosmodrome «Baikonur». For preservation of this 
highly technological platform in working order it was 
necessary to make serious efforts and to demonstrate 
the political will. 

The establishment of the National Space Agency in 
2007 designated qualitatively new stage in develop-
ment of space activity of Kazakhstan. The strategy of 
development of the space activity that was aimed at 
creation of space sector was developed. 

Within the given strategy for the first time in the 
country there was created the ground infrastructure 
of the national system for space monitoring of the 
Republic of Kazakhstan. Its structure includes two 
largest in the Central Asia centers of reception, pro-
cessing and archiving of the data of remote sounding 
of the Earth in Astana and Almaty certificated at the 
international level. 

Today, along with Russia and France 4 large invest-
ment projects are realized. They were included into 
the Industrialization Map.

Within one of these projects in July of the current 
year space satellite «KazSat-2» was launched from 
“Baikonur» cosmodrome. The start of realization of 
this project will lead to the increase of volume and 
quality of services of communications service pro-
viders in Kazakhstan. In 2010, on the territory of free 
economic zone “Astana — new city” the construction 
of the National Space Center in Astana began. 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА
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«В первую очередь, на мой взгляд, необходимо усилить регулирующую роль государственных органов, остановить не-
управляемый рост цен и в качестве временной меры рост зарплаты, не подкрепленной соответствующим увеличением 
объемов производства товаров и услуг.  Это позволило бы обеспечить финансовое равновесие, стабилизацию экономи-
ки, социальную защиту малообеспеченной части населения, оградить трудящихся от обвального обнищания. Мы долж-
ны устранить перекосы, допущенные на начальном этапе реформ в результате забегания вперед, когда основными вида-
ми предпринимательства стали посредническая деятельность, элементарная спекуляция и перепродажа товаров, а само 
производство отошло на второй план».

Выступление Главы государства по Казахскому телевидению  
о проблемах перехода к демократическому обществу и рыночной экономике 

г. Алма-Ата, 22 октября 1992 года

«First of all, it is necessary to strengthen regulating role of the state structures, stop an uncontrollable rise of prices and the growth 
of the salary as a provisional measure that were not supported with corresponding increase of volume of goods and services output. 
It would allow to provide financial balance, economy stability and social protection of low-income population, protect workers from 
avalanching impoverishment. We should eliminate the warps admitted at the initial stage of reforms as a result of leaping ahead 
when principal types of business became intermediary activity, speculating activity and resale of goods while manufacture faded 
into insignificance».

An extract from the speech of the Head of State on the Kazakh TV on issues of transition to democratic society and market economy
Almaty, October 22, 1992

«Менің ойымша, ең алдымен, мемлекеттік органдардың 
реттеуші рөлін күшейту, жөнсіз баға өсімін тоқтату және 
тауарлар мен қызметтерді өндіру көлемін артуына сәйкес 
уақытша шара ретінде еңбекақыны көбейту қажет. Бұл 
қаржылық тепе-теңдікті, экономика тұрақтылығын, 
халықтың аз қамтылған бөлігін әлеуметтік қорғауды, 
еңбек адамдарын кедейшіліктен арашалауды қамтамасыз 
етеді. Кәсіпкерліктің негізгі түрлері делдалдық қызмет, 
кәдімгі алып-сатарлық пен тауарларды алып-сату, ал 
өндірістің өзін екінші планға шегіндірген, алдыға озып 
кетудің нәтижесінде реформалардың алғашқы кезеңінде 
жол беріп қойған кемшіліктерді жоюымыз керек».

Мемлекет басшысының демократиялық қоғам мен нарықтық экономикаға ауысу 
мәселелері туралы қазақ теледидардан сөйлеген сөзі

Алматы қ., 1992 жылдың 22 қазаны

СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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QUALITY OF LIFEКАЧЕСТВО ЖИЗНИӨМІР СҮРУ САПАСЫ

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАДЕРЖКА ЗАРПЛАТ, ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ
SISTEMATIC BACKDATED WAGES, PENSIONS AND SOCIAL RELIEFS

ЕҢБЕКАҚЫНЫ, ЗЕЙНЕТАҚЫНЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖӘРДЕМАҚЫНЫ ЖҮЙЕЛІ КЕШІКТІРУ

CHALLENGE №13СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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Зейнетақы жүйесін реформалаудың 13 жылы 
ішінде елімізде толыққанды көпдеңгейлі 
зейнетақы жүйесін құру үшін концептуалдық 
және нормативтік-құқықтық базасы қалыптасты, 
зейнетақы жүйесін басқарудың белгілі бір 
тәжірибесі жинақталды.  
Қазақстанда жүргізілген реформалардың 
нәтижесінде әлеуметтік төлемақы алушылар 
санатының түрлі санаттарының жеңілдіктері 
мен артықшылықтары жүйесін оңтайландыру 
жүргізілді.
Зейнетақы жүйесін, әлеуметтік қамсыздандыру 
мен әлеуметтік сақтандыру жүйелерін реттеудің 
заңнамалық базасы қалыптасты. Әлеуметтік 
бағдарламаларды қаржыландыру тұрақты артып 
келеді. Зейнетақы төлемдері мөлшерінің ұдайы 
өсуі қамтамасыз етілді. Соңғы 11 жыл ішінде 
(2000–2011 жылдар) зейнетақының ең аз мөлшері 
7 есеге дерлік (3500 мың теңгеден 24 047 теңгеге 
дейін), орташа мөлшері – 8 есеге (4462 мыңнан 35 
727 мың теңгеге), ең көп мөлшері – 6,4 есеге (8156 
мыңнан 52 226 мың теңгеге) өсті. 
Мемлекет басшысының тапсырмаларына сәйкес 
мемлекеттік қызметкерлер мен бюджет сала-
сы қызметкерлерінің еңбекақысы 2 есеге арт-
ты. Жалпы еліміз бойынша орташа айлық номи-
налды еңбекақы 2000 жылғы 14 374 теңгеден 
2011 жылдың қаңтар-шілде айлары ішінде 84 187 
теңгеге артты.

За 13 лет реформирования пенсионной системы 
в стране сформирована концептуальная и нор-
мативная правовая база для создания полноцен-
ной многоуровневой пенсионной системы, соз-
дана и развивается инфраструктура накопитель-
ной пенсионной системы, накоплен определен-
ный опыт управления пенсионной системой. 
В результате проведенных реформ в Казахста-
не была проведена оптимизация системы льгот 
и привилегий различным категориям получате-
лей социальных выплат. 
Сформирована  законодательная база регулиро-
вания пенсионной системы, системы социально-
го обеспечения и социального страхования. Ста-
бильно увеличивается финансирование социаль-
ных программ. Обеспечен неуклонный рост раз-
меров пенсионных выплат. За 11 лет (2000–2011 
годы) минимальный размер пенсии возрос почти 
в 7 раз (с 3500 до 24 047 тенге), средний — в 8 раз 
(с 4462 до 35 727 тенге), максимальный — в 6,4 
раза (с 8156  до 52 226 тенге).
В соответствии с  поручениями Главы государ-
ства, заработная плата государственным служа-
щим и работникам бюджетной сферы повышена 
более чем в 2 раза. Среднемесячная номиналь-
ная заработная плата по стране в целом увели-
чилась с 14 374 тенге в 2000 году до 84 187 тенге 
за январь-июль 2011 года.

90-жылдардың ортасында Қазақстан тап келген 
қайта құру процесінің дағдарысы республикадағы 
барлық әлеуметтік жетістіктерді апатты жағдай 
шегіне әкеп қойды. Дес бермей тұрған инфля-
ция халықтың барлық жинаған қаржылық қорын 
құнсыздандырып жіберді, көптеген Қазақстан 
азаматтарының зейнетақы мен еңбекақысы 
күнкөріс минимумынан анағұрлым төмендеді. 
Мұның бәрі Қазақстан халқының елеулі бөлігінің, 
әсіресе, зейнеткерлер мен мүгедектердің 
күнкөріс деңгейінің шапшаң құлдырауына әкелді. 

Кризис перестроечного процесса, в который Ка-
захстан попал в середине 90-х годов, поставил 
все социальные достижения республики на грань 
катастрофы. Галопирующая инфляция обесцени-
ли все финансовые накопления населения, пен-
сия и заработная плата многих казахстанских 
граждан оказались намного ниже прожиточно-
го минимума. Все это привело к стремительному 
падению жизненного уровня значительной части 
населения Казахстана, прежде всего пенсионе-
ров и инвалидов.
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For years of formation of independent Kazakhstan the standard of living of the population of the 
country raised. Economy growth these years has given the chance for increasing the size of pensions, 
salary, social reliefs.

За годы становления независимого Казахстана повысился уровень жизни населения стра-
ны. Рост экономики в эти годы дал возможность для повышения размера пенсий, заработ-
ной платы, социальных пособий.

Қазақстан тәуелсіздігінің қалыптасу жылдары ішінде ел халқының күнкөріс деңгейі көтерілді. 
Осы жылдары экономиканың өсуі зейнетақы, еңбекақы, әлеуметтік жәрдемақы мөлшерін 
арттыруға мүмкіндік берді.  

The conceptual and standard legal base for creation 
of high-grade multilevel pension system was formed 
over 13 years of reforming of the pension system in 
the country. The infrastructure of defined contribution 
pension system develops and the certain experience 
of pension system management has been obtained. 

As a result of implemented reforms in Kazakhstan 
the optimization of preference scheme and privileges 
to various categories of social payments addressees 
was carried out. 

The legislative base of regulation of pension sys-
tem, social security and social insurance system has 
been formed. The financing of social programs sta-
bly increases. Steady increase of pension payments 
is ensured. Over 11 years (2000-2011) the minimum 
size of pension increased almost 7 times (from 3 500 
to 24 047 tenge), average — 8 times (from 4 462 to 35 
727 tenge), maximum — 6.4 times (from 8 156 to 52 
226 tenge).

On the instructions of the Head of State, the salaries 
of public sector employees and workers of budgetary 
sphere were raised more than 2 times. The monthly 
average nominal salary countrywide as a whole in-
creased from 14 374 tenge in 2000 to 84 187 tenge 
during January-July, 2011.

Crisis of reorganization process, to which Kazakhstan 
plumped in the mid-90s, put all social achievements 
of the country on the edge of a disaster. Galloping 
inflation depreciated all financial accumulation of the 
population, pension and salary of many Kazakhstan 
citizens appeared much more below a living wage. 
It all led to prompt falling of life level of considerable 
part of Kazakhstan’s population, first of all pensioners 
and invalids.

QUALITY OF LIFEКАЧЕСТВО ЖИЗНИӨМІР СҮРУ САПАСЫ
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«Особо стоит в обществе и «миграционный вопрос». Это проблема не сегодняшнего и даже не вчерашнего дня. Если 
в целом посмотреть на миграционные процессы, то уже начиная с конца 1960-х годов, наметилась общая динамика воз-
растания оттока населения из республики, пик которой пришелся на 1994 год. В этом же году четко обозначилась тен-
денция по снижению миграционного потока».

Из выступления Главы государства на торжественном собрании по случаю независимости Республики Казахстан 
г. Алматы, 16 декабря 1995 года

«The migration issue is of special importance in Kazakhstan. It is a problem of the future. Considering migratory processes dating 
from the end of 1960-s the general dynamics of increase of population outflow from the country with the peak falling at 1994 was 
outlined. The same year, the tendency for decrease of migratory stream was seen».

An extract from the speech of the Head of State at the meeting dedicated to the independence of Kazakhstan 
Almaty, December 16, 1995

«Қоғамдық «көші-қон мәселесі» ерекше орында 
тұр. Бұл бүгінгі күннің, тіпті ертеңнің де мәселесі 
емес. Егер жалпы алып қарайтын болсақ, көші-қон 
процестері, 1960 жылдардың аяғынан бастап халықтың 
республикадан кету динамикасының жалпы өсуі 
байқалды, оның ең жоғарғы шегі 1994 жылға тура келді. 
Биылғы жылы көші-қон ағымының төмендеуі бойынша 
үрдіс анық байқалуда».

Мемлекет басшысының Қазақстан Республикасының  тәуелсіздігіне орай 
салтанатты жиында сөйлеген сөзінен 

Алматы қ., 1995 жылдың 16 желтоқсаны

СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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MASS OUTFLOW OF THE POPULATION ABROAD FOR THE PERMANENT PLACE OF 
RESIDENCE, NEGATIVE MIGRATORY BALANCE

МАССОВЫЙ ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ ЗА ГРАНИЦУ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО 
ЖИТЕЛЬСТВО, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ БАЛАНС

ХАЛЫҚТЫҢ ШЕТ ЕЛГЕ ТҰРАҚТЫ ТҰРУҒА ЖАППАЙ 
КЕТУІ, ТЕРІС КӨШІ-ҚОН БАЛАНСЫ

QUALITY OF LIFEКАЧЕСТВО ЖИЗНИӨМІР СҮРУ САПАСЫ

CHALLENGE №14СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ 20 СЫНАҒЫ/20 ВЫЗОВОВ КАЗАХСТАНА/20 CHALLENGES FOR KAZAKHSTAN

НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

Қазақстан Республикасының көші-қон саясатын-
да этникалық миграция негізгі орында тұр. 1993 
жылдан бастап этникалық мигранттардың көшіп-
қонуы Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығымен бекітілген иммиграция квотасының 
белгіленуімен реттеледі. Оралмандар 
иммиграциясының квотасы 2000-2001 жылдары 
жылына 500-600 отбасын құраса, 2005-2008 жж. 
– 15 мың, 2009-2011 жылдары оралмандар имми-
грациясы жылына 20 мың отбасыға арттырылды. 
Тәуелсіздік алғалы бері Қазақстанға 
барлығы 221,9 мың оралмандар отбасы не-
месе 858,1 мың адам көшіп келді. Барлық 
көшіп келгендер Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен белгіленген мемлекеттік көмек 
алды. Мемлекеттің миграциялық процестерді 
реттеудегі мүддесін ескерумен қатар, көшіп 
келудің қолайлы жағдайын құру мақсатында 
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 
қабылдаған «Нұрлы көш» бағдарламасы жүзеге 
асуда.
1999 жылдан бастап аралық санақ алу кезеңінде 
халық саны 1 миллион 22,9 мың адамға арт-
ты, оның едәуір бөлігі оралмандардың келуімен 
қамтамасыз етілді. Республика тұрғындарының 
шет елге ағылуын тоқтатуға мемлекет жүргізген 
әлеуметтік-экономикалық саясат, жаңа жұмыс 
орындарын құру, өмір сүру сапасын арттыру 
жөніндегі шаралар оң ықпалын тигізді.  

Центральное место в миграционной политике 
Республики Казахстан занимает регулирование 
этнической миграции. Начиная с 1993 года, пе-
реселение этнических мигрантов регулируется 
установлением квоты иммиграции, утверждае-
мой Указом Президента Республики Казахстан. 
Квота иммиграции оралманов в 2000–2001  годы 
составляла  500–600 семей в год, в 2005–2008 
гг. — по 15 тыс., на 2009–2011 годы квота иммигра-
ции оралманов увеличена до 20 тыс. семей в год. 
Всего с момента обретения независимости в Ка-
захстан переселились 221,9 тыс. семей оралма-
нов, или 858,1 тыс. человек. Все переселивши-
еся получили государственную помощь, уста-
новленную законодательством Республики Ка-
захстан. В целях создания благоприятных усло-
вий переселения с одновременным учетом инте-
ресов государства в регулировании миграцион-
ных процессов реализуется принятая в соответ-
ствии с поручением Главы государства Програм-
ма «Нұрлы көш». 
За межпереписной период с 1999 года числен-
ность населения увеличилась на 1 миллион 22,9 
тысяч человек, где значительная часть прироста 
обеспечена прибытием оралманов.  Положитель-
ное влияние на предотвращение оттока населе-
ния республики за границу также оказала прово-
димая государством социально-экономическая 
политика, создание новых рабочих мест, меры 
по повышению качества жизни. 

Кеңестер Одағының құлауымен барлық 
одақтас республикалар тәуелсіздік алды, бір 
кездегі КСРО-ның біртұтас өндірістік кешенінің 
өндірістік-шаруашылық байланыстарының 
бұзылуы орын алды, бұл халықтың жаппай 
көші-қон қозғалысына әкеп соқты. Ертеңгі күнге 
деген сенімсіздік, әлеуметтік тұрақсыздық, 
экономикалық дағдарыс пен тұманды саяси келе-
шек адамдарды өмір сүруге анағұрлым ыңғайлы 
жағдай іздестіруге итермеледі. Нәтижесінде 
90-жылдары мемлекеттің болашағына сенбейтін 
халықтың Қазақстаннан жаппай кетуі орын алды.  

С распадом Советского Союза все союзные рес-
публики стали суверенными, произошел разрыв 
производственно-хозяйственных связей неког-
да единого производственного комплекса СССР, 
что подтолкнуло население к стихийному мигра-
ционному движению. Неуверенность в завтраш-
нем дне, социальная нестабильность, экономи-
ческий кризис и туманные политические пер-
спективы толкали людей на поиск более благо-
приятных условий для жизни. В результате из Ка-
захстана в 90-е годы наблюдался массовый ис-
ход населения, не верившего в перспективы но-
вого государства.
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As a result of effective state policy in 2004 for the first time since the first moments of independence 
the positive balance of migration which remained and next years is reached. Over the last 3 years the 
tendency for reduction of departure for permanent residence abroad still remains.

В результате эффективной государственной политики в 2004 году впервые с обретения не-
зависимости достигнуто положительное сальдо миграции, которое сохранилось  и в после-
дующие годы. За последние 3 года сохраняется также тенденция сокращения выезда на по-
стоянное место жительства за рубеж.

Тиімді мемлекеттік саясаттың нәтижесінде 2004 жылы, одан кейінгі жылдары да сақталып 
келе жатқан, тәуелсіздік алғалы бері алғаш рет миграцияның оң сальдосына қол жеткізілді. 
Соңы үш жыл ішінде шет елге тұрақтап қалу үшін елден кету үрдісінің қысқаруы сақталып 
келеді.

The central place in the migratory policy of Kazakh-
stan occupies regulation of ethnic migration. Since 
1993, resettlement of ethnic migrants is regulated 
by establishment of a quota of the immigration con-
firmed by the Decree of the President of Kazakhstan. 
The immigration quota of repatriates in 2000-2001 
made 500-600 families a year, in 2005 — 2008 — 15 
thousand, in 2009 — 2011 the immigration quota of 
repatriates increased to 20 thousand families a year. 

In total, since the moment of independence 221.9 
thousand families of repatriates or 858.1 thousand 
people have moved to Kazakhstan. All of them have 
received the state help established by the legislation 
of Kazakhstan. With view of creation of favorable 
conditions of resettlement with simultaneous consid-
eration of interests of the state in regulation of migra-
tory processes the Program adopted in accordance 
with the instructions of the Head of State «Nurli kesh» 
is realized.

For the inter-census period since 1999 the popula-
tion has increased by 1 million 22.9 thousand people 
where the considerable part of growth is ensured by 
arrival of repatriates. Positive influence on preven-
tion of outflow of the country’s population abroad was 
made by social and economic policy carried out by 
the state. Besides, creation of new workplaces, mea-
sures on improvement of life quality were ensured.

With disintegration of the Soviet Union all union 
republics became sovereign, there was a rupture 
of industrial-economic communications of once 
uniform industrial complex of the USSR that pushed 
the population to spontaneous migratory movement. 
Uncertainty in tomorrow, social instability, economic 
crisis and obscure political prospects pushed 
people to search for more favorable conditions for 
life. As a result the mass outcome of the population 
from Kazakhstan in the 90-s who did not believe in 
prospects of a new state was observed.

QUALITY OF LIFEКАЧЕСТВО ЖИЗНИӨМІР СҮРУ САПАСЫ
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«В ранг ведущих приоритетов национальной безопасности должна быть выдвинута сильная демографическая и ми-
грационная политика. Если наши государственные органы по-прежнему будут относиться к этому безучастно, то мы по-
роге ХХІ века войдем вслед за Россией в ситуацию «демографического креста», когда численность населения снижается 
уже не только из-за процессов внешней миграции, но и естественным образом. Эта тенденция должна быть немедленно 
приостановлена».

Послание народу Казахстана «Казахстан – 2030» 
г. Алматы, 10 октября 1997 года

«The strong demographic and migratory policy should be put forward in a rank of leading priorities of the national security. In 
case our state structures as before regard it indifferent, then we are on the threshold of the 21st century will follow Russia into a 
situation of “demographic cross” when population decreases not only because of external migration processes, but also naturally. 

This tendency should be immediately stopped».

The Address to the Nation of Kazakhstan “Kazakhstan — 2030”.
Almaty, October 10, 1997

«Ұлттық қауіпсіздіктің басым бағыттарының санатына 
күшті демографиялық және миграциялық саясат шығуы 
тиіс. Егер біздің мемлекеттік органдарымыз бұрынғыдай 
бұған атсалыспайтын болса, онда біз ХХІ табалдырығын 
Ресеймен бірге халық саны сыртқы миграция 
процестерінен ғана емес, табиғи түрде төмендей 
бастайтын «демографиялық крест» жағдайында аттаймыз. 
Бұл үрдіс тез арада тоқтатылуы тиіс».

«Қазақстан - 2030» Қазақстан халқына жолдауынан 
Алматы қ., 1997 жылдың 10 қазаны

СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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SHARP RECESSION OF BIRTH RATE, DEMOGRAPHIC CRISIS AND DECREASE OF 
AVERAGE LIFE EXPECTANCY OF THE POPULATION

РЕЗКИЙ СПАД РОЖДАЕМОСТИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС  
И СНИЖЕНИЕ СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

БАЛА ТУУДЫҢ КҮРТ ҚҰЛДЫРАУЫ, 
ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ДАҒДАРЫС ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҢ 
ОРТАША ӨМІР СҮРУ ЖАСЫНЫҢ ТӨМЕНДЕУІ 

QUALITY OF LIFEКАЧЕСТВО ЖИЗНИӨМІР СҮРУ САПАСЫ

CHALLENGE №15СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында біздің еліміз 
біртұтас мемлекеттік құлдырау салдарынан 
өндірістің күрт төмендеуіне, жұмыссыздықтың 
белең алуына, күнкөріс сапасының нашарлауы-
на және ел ішінен азаматтардың миграциялық 
ағылуына әкеп соқтырған экономикалық және 
өзге де байланыстардың бұзылуынан бала 
туудың күрт құлдырауы мен демографиялық 
дағдарысқа тап келді. Қазақстан демографиялық 
дағдарыс алдында тұрды.

В первые годы независимости наша страна стол-
кнулась с резким спадом  рождаемости и демо-
графическим кризисом, которые были вызваны 
распадом единого государства вследствие на-
рушения экономических и иных связей, что при-
вело к резкому снижению производства, увели-
чению безработицы, ухудшению качества жиз-
ни и миграционному оттоку граждан из страны. 
Казахстан оказался на пороге демографическо-
го кризиса.

Әлеуметтік саланың дамуы, демографиялық 
жағдайдың жақсаруы, бала тууды ынталанды-
ру және ана мен балаға қолдау көрсету мемле-
кет саясатының тәуелсіз 20 жыл ішінде басым 
бағыттардың қатарына кірді. 
2003 жылдан бастап балалы отбасыларға 
қолдау көрсетуге бағытталған шараларды 
қаржыландыру 20 есеге арттырылды, 2010 жылы 
бала тууға жәрдемақы төлеміне мемлекет 15,0 
млрд. астам теңге бөлді, ал бала күтіміне байла-
нысты – 19,0 млрд. астам теңге жұмсады. 
Еліміздегі әлеуметтік-экономикалық жағдайдың 
жақсаруына байланысты денсаулық сақтау 
жүйесін қаржыландыру 2002 жылы 1,9%-дан 2010 
жылы ІЖӨ-нің 3,2%-на артты (566,9 млрд. теңге). 
Экономикалық әл-ауқаттың өсуімен әлеуметтік 
саладағы заңнама қарқынды түрде жетілдірілді. 
Мемлекет қабылдаған шаралардың нәтижесінде 
медициналық демографиялық статистикада оң 
өзгерістер болып жатыр.
2011 жылдың 1 қаңтарына қарай Қазақстан 
Республикасы халқының саны 2000 жылмен 
салыстырғанда 9,6%-ға өсіп, 16,4 млн. адам-
ды құрап отыр. Адам өлімі көрсеткіші 1000 
адамға шаққанда 8,94 дейін төмендеді. Бала туу 
коэффициенті 1,5 есе артып, 2010 жылы 1000 
адамға шаққанда 22,5 құрады. Осыған сәйкес, 
халықтың табиғи өсімінің коэффициенті 2,9 есе-
ге өсіп, 1000 адамға шаққанда 13,6 құрады.  

Развитие социальной сферы, вопросы улучше-
ния демографической ситуации, стимулирова-
ние рождаемости и поддержки материнства 
и детства находились в числе приоритетных на-
правлений политики государства на протяжении 
20 лет независимости. 
С 2003 года бюджетное финансирование мер, 
направленных на поддержку семей с детьми, 
увеличилось более чем в 20 раз, в 2010 году на 
выплату пособий на рождение детей государство 
направило более 15,0 млрд. тенге, а по уходу за 
ребенком — свыше 19,0 млрд. тенге. 
По мере улучшения социально-экономической 
ситуации в стране, увеличивалось финансиро-
вание системы здравоохранения с 1,9% в 2002 
году до 3,2% от ВВП в 2010 году (566,9 млрд. тен-
ге). С ростом экономического благосостояния ин-
тенсивными темпами совершенствовалось зако-
нодательство в социальной сфере. В результате 
принятых государством мер произошли положи-
тельные изменения в медико-демографической 
статистике. 
К 1 января 2011 года численность населения 
Республики Казахстан увеличилась по сравне-
нию с 2000 годом на 9,6% и составила 16,4 млн. 
человек. Показатель смертности снизился до 
8,94 на 1000 человек. Коэффициент рождаемо-
сти возрос в 1,5 раза, и составил в 2010 году 22,5 
на 1000 человек. Соответственно, коэффициент 
естественного прироста населения увеличился 
в 2,9 раза и составил 13,6 на 1000 человек. 
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Қазақстандықтардың орта жасының ұзақтығы 2010 жылы 68,4 жасты құрап, 2004 жылғы 
көрсеткіштен 2 жасқа асты. Ел дамуының Стратегиясында 2020 жылға дейін халық жасының 
ұзақтығын 72 жасқа жеткізу, ана мен бала өлімінің деңгейін 2 есеге төмендету, халықтың 
жалпы өлім-жітімін 30 %-ға төмендету міндеті қойылып отыр. 

Средняя продолжительность жизни казахстанцев в 2010 году составила 68,4 года, превысив 
на 2 года показатели 2004 года. В Стратегии развития страны до 2020 года поставлена за-
дача увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения до 72 лет, снизить в 2 раза 
уровень материнской и младенческой смертности, снизить общую смертность населения на 
30%. 

Average life expectancy of Kazakhstan’s people in 2010 made 68.4 years exceeding the indicators of 
2004 by 2 years. The strategy of development of the country till 2020 has a task to increase the life 
expectancy of the population to 72 years, to reduce 2 times the level of maternal and infant death rate, 
reduce the overall mortality of the population by 30 %. 

In the first years of Independence our country faced 
sharp recession of birth rate and demographic crisis 
which were caused by disintegration of the uniform 
state owing to infringement of economic and other 
communications that led to sharp decrease in 
manufacture, unemployment increase, deterioration 
of life and migratory outflow of citizens from the 
country. Kazakhstan appeared on the threshold of a 
demographic crisis.

Development of social sphere, issues of improve-
ment of demographic situation, stimulation of birth 
rate and motherhood and childhood support were in a 
number of priority directions of the policy of the state 
throughout 20 years of independence. 

Since 2003 the budgetary financing of the mea-
sures allocated for support of families with children 
increased more than 20 times, in 2010 on payment 
of grants to birth of children the state allocated more 
than 15.0 billion tenge, and on child care — over 19.0 
billion tenge. 

In process of improvement of social and economic 
situation in the country, financing of system of public 
health services increased from 1.9 % in 2002 to 3.2 
% from GDP in 2010 (566.9 billion tenge). The legisla-
tion in social sphere was improved intensively along 
with the growth of economic well-being. As a result of 
taken by state measures there were positive changes 
in the medical-demographic statistics.

By January 1, 2011, the population of Kazakhstan 
increased in comparison with 2000 by 9.6 % and 
made 16.4 million people. The death rate indicator 
decreased to 8.94 per 1000 people. The coefficient 
of birth rate increased 1.5 times, and made in 2010 
-22.5 per 1000 people. In accordance with the coef-
ficient of the natural increase of the population, it in-
creased 2.9 times and made 13.6 over 1000 people.

QUALITY OF LIFEКАЧЕСТВО ЖИЗНИӨМІР СҮРУ САПАСЫ
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ 20 СЫНАҒЫ/20 ВЫЗОВОВ КАЗАХСТАНА/20 CHALLENGES FOR KAZAKHSTAN

НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

«Сложные процессы, происходящие в экономике, недостаточно высокая отдача производства особенно тяжело отража-
ются на состоянии тех отраслей, которые традиционно называются социальной сферой. В этом году, несмотря на серьез-
ные финансовые трудности, нам удалось сохранить сеть государственных учреждений образования. Ситуация в этой 
сфере остается крайне сложной. 

Работники образования и  науки, неудовлетворенные организацией своего труда, несовершенством материального 
и социально-бытового обеспечения, покидают свои рабочие места. 

Для любого общества это грозит катастрофой. Чтобы остановить этот процесс, нам следует немедленно определить 
основные принципы формирования общегосударственной системы образования».

Из выступления Главы государства на торжественном собрании по случаю первой годовщины независимости РК 
г. Алма-Ата, 16 декабря 1992 года

«The difficult processes occurring in the economy, insufficiently high output of manufacture reflected on the condition of those 
sectors that are traditionally called social spheres. This year, despite serious financial difficulties, we managed to preserve the 
network of the state educational institutions. The situation in this sphere remains extremely difficult. 

Teachers of scientists are not satisfied with organization of work, imperfection of material and social maintenance and therefore 
leave their workplaces. 

For any society it threatens with accident. We should immediately define the main principles of the country-wide education 
system formation to stop this process».

An extract from the speech of the Head of State at the meeting dedicated to the 1st anniversary of Kazakhstan’s independence. 
Almaty, December 16, 1992

«Экономикада болып жатқан күрделі процестер, 
өндірістің жеткіліксіз қайтарымы, әсіресе, әлеуметтік сала 
деп аталатын салалардың жағдайынан көрініс табады. 
Биылғы жылы айтарлықтай қаржылық қиындықтарға 
қарамастан, мемлекеттік білім беру мекемелерінің желісін 
сақтап алудың сәті түсті. Осы саладағы жағдай әлі де өте 
күрделі жағдайда қалып отыр. 

Өз еңбегінің ұйымдастырылуына, материалдық және әлеуметтік-
тұрмыстық қамсыздандырудың жетілмегендігі қанағаттандырмаған білім 
және ғылым қызметкерлері жұмыс орындарын тастап кетуде. 

Кез келген қоғам үшін бұл – апатты жағдай. Осы процесті тоқтату үшін 
біз тез арада жалпы мемлекеттік білім жүйесін қалыптастырудың негізгі 
принциптерін анықтап алуымыз қажет».

Мемлекет басшысының ҚР тәуелсіздігінің бір жылдығына орай салтанатты жиынында сөйлеген сөзінен
Алматы қ., 1992 жылдың 16 желтоқсаны

СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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АЙРЫҚША МӘНІ БАР

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ МАМАНДАРДЫҢ 
ЖЕТІСПЕУШІЛІГІ ЖӘНЕ НАРЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙҒА 
ТЕҢ КЕЛМЕЙТІН БІЛІМ ЖҮЙЕСІ 

ОСТРАЯ НЕХВАТКА СПЕЦИАЛИСТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 
И НЕАДЕКВАТНАЯ РЫНОЧНЫМ УСЛОВИЯМ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
ACUTE SHORTAGE OF EXPERTS OF THE INTERNATIONAL LEVEL AND INADEQUATE 
EDUCATION SYSTEM NOT MEETING THE MARKET CONDITIONS 

QUALITY OF LIFEКАЧЕСТВО ЖИЗНИӨМІР СҮРУ САПАСЫ

CHALLENGE №16СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ 20 СЫНАҒЫ/20 ВЫЗОВОВ КАЗАХСТАНА/20 CHALLENGES FOR KAZAKHSTAN

НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

Жүйелі әлеуметтік-экономикалық дағдарыс және 
құрылымдық экономикалық реформалар жүргізу 
білім жүйесі мен отандық кадрлар дайындау-
да көрініс тапты. Қазақстан өз тәуелсіздігінің 
алғашқы жылдарында елді халықаралық 
аренаға шығаруға және реформаларды әлемдік 
даму стандарттарына сәйкес жүргізуге қабілетті 
мамандарға зәру еді. 

Системный социально-экономический кризис 
и проведение структурных экономических ре-
форм отразились и на системе образования 
и подготовки отечественных кадров. В первые 
годы независимости Казахстан остро нуждался 
в специалистах, способных продвигать страну на 
международной арене и реализовывать рефор-
мы в соответствии с мировыми стандартами раз-
вития.

Тәуелсіздіктің 20 жылы ішінде бірқатар прог-
рессивтік құрылымдық реформалар жүргізілді, 
нәтижесінде адам ресурстарын дайындау са-
пасын арттыруға, қоғам мен мемлекеттің, 
жеке тұлғаның қажеттілігін қанағаттандыруға 
бағытталған білім жүйесі қалыптасты. 
Соңғы 10 жыл ішінде білім жүйесін қаржыландыру 
7,5 есеге өсті. Егер 2001 жылы бюджеттен білімге 
бөлінген шығындар үлесі ІЖӨ-нің 3,2%-ын неме-
се 103,1 млрд. теңгені құраса, ал 2007 жылы — 
480,7 млрд. теңге немесе ІЖӨ-нің 3,7%-ы, ал 
ағымдағы жылы ол 898,8 млрд. теңгеге неме-
се ІЖӨ-нің 4,2%-ына жетіп отыр. Осылайша 2011 
жылы білім саласындағы мемлекеттік инвести-
циялар 2001 жылмен салыстырғанда 8,7 есеге 
дерлік ұлғайған. 
2010 жылы Адам дамуының индексі бойынша 
Қазақстан АДИ жоғары деңгейдегі елдер тізіміне 
еніп отыр (66-орын). 
1993-2010 жылдары 7 мыңнан астам адам «Бола-
шақ» бағдарламасының стипендиаттары болды.
2010 жылы мектепке дейінгіден жоғары білім 
деңгейінің барлығын түбегейлі жаңартуға бағыт-
талған 2011-2020 жылдарға арналған Қазақстан 
Республикасында білім беруді дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы қабылданды.
Бүгінде Қазақстан еуропалық білім кеңістігінің 
(Болон процесі) толыққанды мүшесі атанған 
тұңғыш Орталық Азия мемлекеті болып отыр. 
Жоғары білімге қайта құрылымдау жүргізілді: 
кадрлар дайындаудың үш сатылы моделі енгізілді 
(бакалавриат-магистратура-докторантура Ph.D).   

За 20 лет независимости проведен ряд прогрес-
сивных структурных реформ, в результате ко-
торых сформирована система образования, на-
правленная на повышение качества подготовки 
человеческих ресурсов, удовлетворение потреб-
ностей личности, общества и государства.
За последние 10 лет финансирование системы 
образования возросло в 7,5 раз. Если доля расхо-
дов бюджета на образование в 2001 году состав-
ляла 3,2% к ВВП, или 103,1 млрд. тенге, в 2007 
году — 480,7 млрд. тенге, или 3,7% к ВВП, то уже 
в текущем году она достигла 898,8 млрд. тенге, 
или 4,2% к ВВП. Таким образом, в 2011 году госу-
дарственные инвестиции в образование увели-
чены по сравнению с 2001 годом почти в 8,7 раза. 
В 2010 году по Индексу человеческого развития 
Казахстан вошел в список стран с высоким уров-
нем ИЧР (66-е место). 
В 1993-2010 годы более 7 тысяч человек стали 
стипендиантами программы «Болашак». 
В 2010 году принята Государственная программа 
развития образования Республики Казахстан на 
2011–2020 годы, которая нацелена на кардиналь-
ную модернизацию всех уровней образования — 
от дошкольного до высшего. 
Сегодня Казахстан стал первым центрально-
азиатским государством, полноправным членом 
европейского образовательного пространства 
(Болонский процесс). Проведена реструктуриза-
ция высшего образования: введена трехступен-
чатая модель подготовки кадров: (бакалавриат-
магистратура-докторантура Ph.D). 
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Астанада Назарбаев университетінің ашылуы және халықаралық білім беру жүйесі бойын-
ша отандық мамандар дайындау еліміздің түрлі іргелі бағыттар бойынша болашақ зияткер 
ұлттық элита қалыптастыру жөніндегі нақты қадамы болады. 

Открытие в Астане Назарбаев Университета и подготовка отечественных специалистов по 
международной системе обучения станет реальным шагом по формированию будущей наци-
ональной интеллектуальной элиты страны по различным фундаментальным направлениям. 

Opening of the Nazarbayev University in Astana and preparation of national experts in the international 
system of training becomes a real step on formation of future national intellectual elite of the country 
in various fundamental directions. 

System social and economic crisis and carrying 
out of structural economic reforms were reflected 
on education system and training of the national 
specialists. In the first years of independence 
Kazakhstan was badly in need of the experts capable 
to advance the country to the international arena 
and to conduct reforms in accordance with the world 
development standards.

Over 20 years of independence a number of pro-
gressive structural reforms have been carried out in 
the result of which the education system aimed at 
improvement of quality of human resources training, 
satisfaction of requirements of people, society and 
state was formed.

Over the last 10 years the education system financ-
ing increased 7.5 times. The share of expenses of the 
budget for education in 2001 made 3.2% to GDP or 
103.1 billion tenge, in 2007 — 480.7 billion tenge or 
3.7 % to GDP, then already during the current year it 
reached 898.8 billion tenge or 4.2 % to GDP. Thus, 
in 2011 the state investments into education are in-
creased in comparison with 2001 almost by 8.7 times. 

In 2010, in accordance with the Human Develop-
ment Index Kazakhstan was included into the list of 
the countries with high level of HDI. (66th place).

In 1993-2010 more than 7 thousand people re-
ceived the «Bolashak» program scholarships. 

The Government Program on education develop-
ment of Kazakhstan for 2011-2020 was adopted in 
2010. The program is aimed at cardinal moderniza-
tion of all educational levels from preschool to the 
higher education.

Today, Kazakhstan became the first central-Asian 
state, full-fledged member of the European educa-
tional space (Bologna process).  The re-structuring 
of higher education is carried out. The three-stage 
model of professional education was introduced 
(bachelor’s program, master’s program, doctoral can-
didacy Ph. D). 

QUALITY OF LIFEКАЧЕСТВО ЖИЗНИӨМІР СҮРУ САПАСЫ
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ 20 СЫНАҒЫ/20 ВЫЗОВОВ КАЗАХСТАНА/20 CHALLENGES FOR KAZAKHSTAN

НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

«Печальная черта нашего времени — многоликая экологическая опасность. Для Казахстана она связано, прежде всего, 
с усыхающим Аральским морем. Это проблема не только региональная, но и планетарная — Арал играет большую роль 
в сохранении биосферы Земли. 

Решение проблемы Арала требует организации крупномасштабного и эффективного международного сотрудничества 
по его спасению. Это императив выживания и нравственный долг всего человечества»

Из Стратегии становления и развития Казахстана как суверенного государства
г. Алматы, 16 мая 1992 года

«The sad trait of our time — many-sided environmental danger. Regarding Kazakhstan, it is connected, first of all, with the 
disaster of the Aral Sea. It is not an issue of the region, but also planetary — Aral plays huge role in preservation of biosphere of the 
Earth. 

The solution of the Aral problem requires the organization of large-scale and effective international cooperation regarding this 
rescue. It is an imperative of survival and moral duty of all of the mankind».

An extract from the Kazakhstan’s Development Strategy as a sovereign state
Almaty, May 16, 1992

«Біздің уақыттың ең қайғылы белгісі – көпкелбетті 
экологиялық қауіп. Қазақстан үшін ол, ең алдымен,  Арал 
теңізінің құрғауымен байланысты. Бұл тек аймақтық 
ғана емес, планеталық мәселе – Арал Жер биосферасын 
сақтауда үлкен рөл атқарады. 

Арал мәселесін шешу оны құтқару жөніндегі ірі 
ауқымды және тиімді халықаралық ынтымақтастықты 
ұйымдастыруды талап етуде. Бұл бүкіл адамзаттың өмір 
сүруінің тегеурінді талабы (немесе императиві) және 
адамгершілік парызы».

Қазақстанның егемен мемлекет ретіндегі қалыптасуы мен дамуы стратегиясынан
Алматы қ., 1992 жылдың 16 мамыры

СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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CONSEQUENCES OF THE LARGEST ECOLOGICAL DISASTERS, 
SUCH AS ARAL SEA

ПОСЛЕДСТВИЯ КРУПНЕЙШИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ,  
ТАКИХ КАК СТРЕМИТЕЛЬНО ЗАСЫХАЮЩЕЕ АРАЛЬСКОЕ МОРЕ

АРАЛ ТЕҢІЗІНІҢ ТАРТЫЛУЫ СИЯҚТЫ ІРІ 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АПАТТАРДЫҢ САЛДАРЫ 

QUALITY OF LIFEКАЧЕСТВО ЖИЗНИӨМІР СҮРУ САПАСЫ

CHALLENGE №17СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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НЕЗАВИСИМОСТИ
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INDEPENDENT
IN 20 YEARS

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

Мемлекет экологиялық зардаптың нәтижесінде 
пайда болған әлеуметтік-экономикалық және 
экологиялық мәселелерді шешу жөніндегі елеулі 
шараларды қабылдады.
2004-2006 және 2007-2009 жылдарға арналған 
Арал маңы мәселесін кешенді шешу жөніндегі 
бағдарлама жүзеге асырылды. Дүниежүзілік 
банктің несие қаржысы мен республикалық бюд-
жет есебінен 2002-2009 жылдар аралығында 
«Сырдария өзенінің арналарын реттеу және 
Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалу» жо-
басы жүзеге асырылды. Дүниежүзілік банк жоба-
сы бойынша ұзындығы 13 км созылған Көкарал 
тұрақты бөгетін құру 2003 жылдан бастап 2005 
жылға дейін жалғасты. Жобаны жүзеге асыру 
нәтижесінде Арал теңізінің солтүстік бөлігінің 
деңгейін Балтық жүйесі бойынша 41,4 метр 
белгісіне (жобаны жүзеге асырудың басында 39 
метр болған) қол жеткізілді. Бұл ретте су бетінің 
ауданы 2606 шаршы км-ден 3156,6 шаршы км-ге, 
су көлемі – 17,7 текше метрден 25,2 текше метрге 
артты, ал судың минералдануы литріне 23 грам-
нан 17 грамға азайды.
Көл жүйелерін суландыру ауданы 6,3 мың га, 
шабындықтар — 7 мың га және суғарылатын 
жерлер 17 мың га артты. Сырдария өзені 
атырабындағы суғарылатын ауданды 70 мың га-
дан астам және теңіз маңы көл жүйелерін, табиғи 
кешендер мен шабындықтардың 65 мың га су-
мен қамту жақсарды. Кеуіп кеткен теңіз түбінен 
шығатын тұз-тозаңдар төмендеп, өз кезегінде 
халық денсаулығын жақсартуға, Арал маңы 
теңізінің флорасы мен фаунасының биотүрлілігін 
қалпына келтіруге алып келді.

Государством предприняты значительные меры 
по решению социально-экономических и эколо-
гических проблем, возникших в результате эко-
логического бедствия. 
Реализована Программа по комплексному ре-
шению проблем Приаралья на 2004–2006 и 2007–
2009 годы. За счет средств Займа Всемирно-
го Банка и республиканского бюджета с 2002 
по 2009 годы реализован проект «Регулирова-
ние русла реки Сырдарьи и сохранение север-
ной части Аральского моря». Создание устойчи-
вой Кокаральской перемычки протяженностью 
13 км, по проекту Всемирного Банка, продолжа-
лось с 2003 по 2005 годы. В результате реализа-
ции проекта уровень северной части Аральско-
го моря достиг отметки 41,4 метра по Балтийской 
системе (до начала реализации проекта 39 ме-
тров). При этом площадь зеркала воды увеличи-
лась с 2606 до 3156,6 км2, объем воды — с 17,7 до 
25,2 км3, а минерализация воды снизилась 
с 23 до 17 граммов на литр.
Площадь обводнения озерных систем достигла 
6,3 тыс. га, сенокосов — 7 тыс. га и 17 тыс. га оро-
шаемых земель. Улучшение водоснабжения ир-
ригационных площадей более 70 тыс. га и при-
морской озерной системы, природных комплек-
сов и сенокосов общей площадью более 65 тыс. 
га в дельте реки Сырдарьи. Снизились соле-
пылевыносы из осушенного дна моря, что при-
водит к улучшению здоровья населения, восста-
новлению биоразнообразия моря, флоры и фау-
ны Приаралья. 

Қазақстан өз тәуелсіздігін алысымен көптеген 
шешілмеген экологиялық мәселелердің, оның 
ішінде ең әйгілісі Кеңестер Одағының қылмыстық 
шаруашылық жүргізуі уақытында «өлі теңізге» 
айналған және адамның пайымсыздығы мен 
әсірешілдігінің белгісі ретінде Арал проблема-
сымен бетпе-бет келді. Арал мәселесі – халқы 
теңіздің құрғап кетуінен зардап шегіп, өзінің туған 
жеріне керексіз болып отырған жақын маңда 
орналасқан барлық аймақтар үшін апатқа айнал-
ды. Қазақстанға осы бір әлеуметтік-экологиялық 
өзекті мәселені тез арада шешу қажет болды.

Получив независимость, Казахстан столкнулся 
с массой нерешенных экологических проблем, 
наиболее знаковым из которых является пробле-
ма Аральского моря, которое в результате пре-
ступного хозяйствования во времена Советско-
го Союза превратилось в «мертвое море» и сим-
вол человеческого безрассудства и самонадеян-
ности. Проблема Арала стала катастрофой для 
всех близлежащих регионов, население кото-
рых страдало из-за усыхания моря, превраща-
ясь в изгоев на своей родной земле. Казахстану 
необходимо было срочно решать это острейшую 
социально-экологическую проблему.
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In the nearest future the realization of the second phase of the project ‘Regulation of Syr-Darya 
riverbed and northern Aral Sea’ will begin. In whole, today there is confidence that residents of the 
Aral Sea area can raise their children on the native land.

В ближайшее время начинается реализация второй фазы проекта «Регулирование русла 
Сырдарьи и северной части Аральского моря». В целом, сегодня есть уверенность в том, что 
жители приаралья смогут растить своих детей на родной земле. 

Таяу арада «Сырдария өзенінің арналарын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін 
сақтап қалу» жобасының екінші кезеңін жүзеге асыру басталады. Жалпы алғанда, бүгінде 
Арал маңы тұрғындарының туған жерінде өз балаларын өсіріп-жетілдіруге деген сенімі бар. 

The state takes considerable measures to resolve 
social and economic and environmental problems 
which resulted in ecological disaster. 

The Program on complex resolution of the Aral Sea 
area issues for 2004 — 2006 and 2007 —2009 is real-
ized. At the expense of the loan of the World Bank 
and republican budget from 2002 to 2009 the project 
‘Regulation of Syr-Darya riverbed and northern Aral 
Sea’ is implemented. Creation of a steady Kokaralsk 
crosspiece with the extension of 13 km under the proj-
ect of the World Bank continued from 2003 to 2005. 
As a result of the realization of the project the level of 
northern part of the Aral Sea reached the point of 41.4 
meters by the Baltic system (prior to the beginning of 
project realization - 39 meters). Thus, the area of wa-
ter surface increased from 2606 to 3156.6 sq. m, wa-
ter volume —from 17.7 to 25.2 cubic meters, and water 
mineralization decreased from 23 to 17 gram per liter.

The area of lake systems watering reached 6.3 thou-
sand hectare, haymaking — 7 thousand hectare, and 
17 thousand hectare of the irrigated lands. Improve-
ment of water supply of the irrigational areas more 
than 70 thousand hectare and seaside lake system, 
natural complexes and haymaking of total area more 
than 65 thousand hectare in delta of the Syr-Darya 
river. The salt-dust entrainment from the drained sea 
bottom decreased that led to improvement of health 
of the population, restoration of biodiversity of the 
sea, flora and fauna of the area. 

Having gained the independence, Kazakhstan faced 
an array of unresolved environmental problems. The 
most significant of them is the problem of the Aral Sea 
which as a result of criminal managing at the time of 
the Soviet Union turned into «the dead sea» and the 
symbol of human recklessness and self-confidence. 
The problem of the Aral — became a disaster for 
all nearby regions who suffered because of the 
disaster turning to derelicts on their native land. It 
was necessary for Kazakhstan to solve this sharpest 
socially-environmental problem.

QUALITY OF LIFEКАЧЕСТВО ЖИЗНИӨМІР СҮРУ САПАСЫ
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«Многое сегодня зависит от наших действий на международной арене. Казахстан активно продолжает процесс вхож-
дения в мировое сообщество. Дело это, безусловно, трудное и во многом для нас новое. Самым важным, на мой взгляд, 
является то, что за сравнительно короткий период нам удалось выработать собственную внешнеполитическую линию, 
соответствующую коренным национально-государственным интересам. С другой стороны, наша внешняя политика не-
сет в себе общечеловеческий заряд, обеспечивающий ее поддержку мировым обществом».

Из выступления Главы государства на торжественном собрании по случаю первой годовщины  независимости Республики Казахстан 
г. Алма-Ата, 15 декабря 1992 года

«Today, a lot depends on our actions on the international arena. Kazakhstan continues to join the world community. This task, 
certainly, difficult and in many respects new for us. The most important is that we managed to develop our own foreign policy 
line corresponding to radical national-state interests for rather short period. On the other hand, our foreign policy has a universal 
charge that ensures the support of the world society».

An extract from the speech of the Head of State at the meeting dedicated to the 1st anniversary of Kazakhstan’s independence
Almaty, October 15, 1992

«Бүгінде көп нәрсе халықаралық аренадағы 
біздің әрекеттерімізге тәуелді. Қазақстан әлемдік 
қауымдастыққа кіру процесін белсенді түрде 
жалғастырып келеді. Бұл іс, сөзсіз, күрделі және көптеген 
тұсы біз үшін жаңалық. Менің көзқарасым бойынша, ең 
маңыздысы, салыстырмалы түрде өте қысқа мерзім ішінде 
біз өзіміздің түбірлі ұлттық-мемлекеттік мүддемізге 
сәйкес жеке сыртқы саяси бағытымызды тұрғызудың 
сәті түсті. Екінші жағынан, біздің сыртқы саясатымыз 
әлемдік қауымдастықтың қолдауын қамтамасыз ететін 
жалпыадамдық зарядқа ие».

Мемлекет басшысының Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің бір жылдығына  
орай салтанатты жиынында сөйлеген сөзінен

Алматы қ., 1992 жылдың 15 желтоқсаны

СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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ОТСУТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ И ОТНОШЕНИЙ  
С КЛЮЧЕВЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ МИРА
ABSENCE OF INTERNATIONAL CONTACTS AND RELATIONS WITH THE KEY STATES 
OF THE WORLD

ӘЛЕМНІҢ ШЕШУШІ МЕМЛЕКЕТТЕРІМЕН 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР МЕН 
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРДЫҢ БОЛМАУЫ 

ПОЛИТИКАПОЛИТИКАСАЯСАТ

CHALLENGE №18СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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Қазақстан өз тәуелсіздігін алуымен бірге өте 
қысқа тарихи мерзім ішінде геосаяси коорди-
наталар жүйесінен өз орнын анықтаудың, өзінің 
ұлттық-мемлекеттік мүддесін қалыптастыру-
дың, осы мүдделерге балама сыртқы саяси 
басымдықтарын тұрғызудың, өз сыртқы сая-
си стратегиясының негізін қалаудың бұлтартпас 
қажеттілігімен бетпе-бет келді. 

С обретением независимости Казахстан оказал-
ся перед настоятельной необходимостью в крат-
чайшие исторические сроки определить свое ме-
сто в системе геополитических координат, сфор-
мулировать свои национально-государственные 
интересы, выстроить адекватную этим интере-
сам систему внешнеполитических приоритетов, 
заложить основы своей внешнеполитической 
стратегии. 

Казақстан әлемнің 138 мемлекетімен дипло-
матиялық қарым-қатынас орнатты және дамытып 
келеді. 3 мыңнан астам халықаралық шарттар жа-
салды.
Біздің еліміз — ядролық қарусыздану мен тарат-
пауға, халықаралық лаңкестікпен күреске, діни экс-
тремизмге және басқа да трансұлттық қатерлер 
мен қауіптерге қарсы бағытталған халықаралық 
ынтымақтастықтың белсенді қаты-сушысы. 
Қазақстан аймақтық қауіпсіздік пен тұрақтылыққа 
маңызды мән беріп келеді.
Қазақстан посткеңестік кеңістіктегі және Азия 
елдері ішінен ең бірінші болып ЕҚЫҰ төрағалық 
етті. 2011 жылғы желтоқсанда Астанада ЕҚЫҰ 
Саммитінің өткізілуі тарихи жетістік болып табы-
лады.
Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына Қазақстанның 
төрағалық етуі табыспен аяқталды.
Ислам Ынтымақтастығы Ұйымының СІМК 
төрағалық ету Қазақстанға мұсылман әлемімен 
белсенді өзара іс-қимыл жасауға мүмкіндік береді. 
Біздің еліміз сонымен бірге ірі халықаралық 
сұхбаттасу алаңдарын құрудың бастамашысы бо-
лып табылады. Біз Азиядағы Өзара ықпалдастық 
және сенім шаралары жөніндегі кеңесті шақыруды 
ұсындық. Бүгінгі таңда АӨСШК Азия аумағының 
90%-ынан астам жерін алып жатқан, тұратын 
халық саны бүкіл адамзаттың жартысын құрайтын 
24 мемлекетті біріктіріп отыр.

Казахстан установил и развивает дипломатиче-
ские отношения с 138 государствами мира. Заклю-
чено более 3 тысяч международных договоров.
Наша страна — активный участник международ-
ного сотрудничества, направленного на ядер-
ное разоружение и нераспространение, борьбу 
с международным терроризмом, религиозным 
экстремизмом, наркоторговлей и другими транс-
национальными вызовами и угрозами.
Казахстан придает важнейшее значение обе-
спечению региональной безопасности и ста-
бильности. 
Казахстан первым из стран постсоветского про-
странства и Азии председательствовал в ОБСЕ. 
Историческим достижением является проведе-
ние Саммита ОБСЕ в Астане в декабре 2011 г. 
Успешно завершилось председательство Казах-
стана в Шанхайской организации сотрудниче-
ства. 
Председательство в СМИД Организации Ислам-
ского Сотрудничества позволяет Казахстану актив-
но взаимодействовать с мусульманским миром.
Наша страна также стала инициатором созда-
ния крупных международных диалоговых площа-
док. Мы предложили созыв Совещания по взаи-
модействию и мерам доверия в Азии. На сегод-
няшний день СВМДА объединяет уже 24 государ-
ства, занимающих свыше 90% территории Азии, 
население которых составляет половину всего 
человечества.
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In whole, today Kazakhstan carries out active, diversified and balanced foreign policy, capable to 
resist the challenges of the 21st century and aimed at ensuring long-term national interests.

В целом, сегодня Казахстаном проводится активная, разносторонняя и сбалансированная 
внешняя политика, способная противостоять вызовам XXI века и нацеленная на обеспече-
ние долгосрочных национальных интересов.

Жалпы, Қазақстан бүгінгі күні ХХІ ғасырдың қыр көрсетулеріне қарсы тұра алатын және 
ұзақ мерзімді ұлттық мүдделерді қамтамасыз етуді мақсат еткен белсенді, жан-жақты және 
теңгерімді сыртқы саясатын жүргізуде.  

Upon gaining independence Kazakhstan faced 
imperative need in the shortest historical terms 
to define its place in the system of geopolitical 
coordinates, formulate the national-state interests, 
build system of foreign policy priorities adequate to 
these interests, lay basis for the foreign policy strategy. 

Kazakhstan established and developed diplomatic 
relations with 138 states of the world. More than 3 
thousand international contracts are presently estab-
lished.

Our country is an active participant of the interna-
tional cooperation aimed at nuclear disarmament and 
non-proliferation, struggle against international ter-
rorism, religious extremism, drug-dealing and other 
transnational challenges and threats.

Kazakhstan attaches great significance to preserv-
ing regional security and stability. 

Kazakhstan is the first among the countries of the 
post-soviet territory and Asia presided in the OSCE. 
Holding of the OSCE Summit in December, 2011 in 
Astana is a historical achievement. 

The presidency of Kazakhstan in the Shanghai Or-
ganization of Cooperation has successfully complet-
ed.

The presidency in the Organization of Islamic Co-
operation allows Kazakhstan to actively cooperate 
with the Muslim world.

Our country also became the initiator of a large 
international dialogue platforms foundation. We pro-
posed the convocation of the meeting on interaction 
and trust measures in Asia. For today, the CICMA 
(Conference on Interaction and Confidence-building 
Measures in Asia) has already united 24 states occu-
pying over 90 % of the territory of Asia which makes 
a half of all mankind.

ПОЛИТИКАПОЛИТИКАСАЯСАТ
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«Все мы не просто жители, мы — граждане Республики Казахстан! И должны проникнуться чувством гордости за свое 
государство, избравшее путь к жизни, достойной человека, взявшее ответственность перед потомками, ощущать чувство 
единой семьи, уважать, как святыни, флаг, герб и гимн республики, которую уже знает весь мир. Именно казахский го-
сударственный патриотизм должен стать главной опорой возрождения республики, всех наций и народностей, населя-
ющих ее. Со своей стороны, должен заявить, что народ Казахстана может быть уверен: руководство республики будет 
твердо и до конца проводить политику национального согласия, прочно стоять на законной основе, не позволит разжечь 
вражду, под каким бы предлогами она не возникала».

Из выступления Главы государства на Форуме народов Казахстана
г. Алма-Ата, 16 декабря 1992 года

«All of us are not simple inhabitants, we are the citizens of Kazakhstan! And we should appreciate a feeling of pride for the state 
that selected its way of life. It took the responsibility for the person before descendants, feel as one family, respect, emblem and 
anthem of the country that the whole world knows already. The Kazakh state patriotism should become the main support of revival 
of the country of all the nations and nationalities occupying it. On my behalf I should declare that the people of Kazakhstan can be 
assured that the country’s management will remain firm and up to the end conducting the policy of the national consent standing 
strong on the lawful basis, and it will not let anything change it».

An extract from the speech of the Head of State at the Form of the People of Kazakhstan 
Almaty, December 16, 1992

 «Біз бәріміз қарапайым ғана тұрғындармыз, біз — 
Қазақстан Республикасының азаматтарымыз! Сондықтан 
адамға лайықты өмір сүру жолын таңдаған, ұрпақтар 
алдындағы жауапкершілікті мойнына алған өз мемлекетіміз 
үшін мақтаныш сезіміне бөленуіміз керек, біртұтас отбасы 
сезімін сезе білуіміз керек, бүкіл әлем танып үлгерген 
республикамыздың туын, елтаңбасы мен әнұранын 
қасиетіміздей құрметтеуіміз қажет.  Дәл осы қазақ мемлекеттік 
отансүйгіштік республиканың, оны мекендейтін барлық ұлттар 
мен ұлыстардың қайта жаңғыруының басты тірегі болуы тиіс. 
Өз тарапымнан мәлімдеуге тиіспін, Қазақстан халқы мынаған 
сенімді болуы керек: мемлекет басшылығы ұлттық келісім 
саясатын нық және аяғына дейін жеткізуге барын салады, 
заңды негізді берік ұстайды, қандай да сылтаумен пайда 
болған араздықтың тұтануына мүмкіндік бермейді».

Қазақстан халқы форумындағы Мемлекет басшысының сөйлеген сөзінен 
Алматы қ, 1992 жылдың 16 желтоқсаны

СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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РОСТ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  
И УГРОЗА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ СТОЛКНОВЕНИЙ
GROWTH OF INTERNATIONAL INTENSITY AND THREAT OF INTERETHNIC 
COLLISIONS

ҰЛТАРАЛЫҚ ШИЕЛЕНІС ПЕН ЭТНОСАРАЛЫҚ 
ҚАҚТЫҒЫСТАР ҚАУПІНІҢ ӨСУІ
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ 20 СЫНАҒЫ/20 ВЫЗОВОВ КАЗАХСТАНА/20 CHALLENGES FOR KAZAKHSTAN

НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

Этносаралық төзімділік пен қоғамдық келісімнің 
қазақстандық моделінің қалыптасуының негізі 
1992 жылы Қазақстан халықтарының Бірінші 
форумында қаланды, онда Мемлекет басшы-
сы этносаралық мәселелер жөніндегі қоғамдық 
институт құру идеясын айтқан болатын және ол 
1995 жылы іс жүзінде жүзеге асты – Президент 
жанынан жаңадан консультативтік-кеңесші ор-
ган — Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды. 
Мемлекет пен этномәдени бірлестіктер атынан 
азаматтық қоғам институттарының серіктестігі 
принципі оның негізі болып бекіді.
Ассамблеяға келесі міндеттерді шешудің сәті 
түсті: қазақстандық этностардың мәдениеті мен 
тілдерін жаңғырту процесіне өркениетті, құқықтық 
мағына берілді; осы процеске мемлекеттік 
қолдауды қамтамасыз ету; этникалық дамудың 
саясилану мүмкіндігінен сақтап қалу; күн тәртібіне 
ұлттық-мемлекеттік сәйкестікті қалыптастыру 
мәселесін қою. 
Жалпы, Ассамблеяның құрылуы бір мезгілде 
этносаралық қарым-қатынасты шешу жолда-
ры мен механизмі болды, ол 1990 жылдардың 
екінші жартысында нарықтық өзгертістерді табы-
сты жүргізуге және елді демократияландырудың 
дәйектілігі мен кезеңділігіне кірісуге мүмкіндік 
берді. 

Начало формирования казахстанской модели 
межэтнической толерантности и общественного 
согласия было положено в 1992 году, на Первом 
Форуме народа Казахстана, где Глава государ-
ства высказал идею создания общественного 
института по межэтническим вопросам, которая 
в марте 1995 года нашла свое практическое во-
площение — был создан новый консультативно-
совещательный орган при Президенте — Ассам-
блея народа Казахстана. В ее основу был поло-
жен принцип партнерства государства и институ-
тов гражданского общества в лице этнокультур-
ных объединений. 
Ассамблее удалось решить следующие за-
дачи: придать процессу возрождения языков 
и культур казахстанских этносов цивилизован-
ные, правовые рамки; обеспечить этому про-
цессу господдержку;  предотвратить возмож-
ность политизации этнического развития;  по-
ставить в повестку дня вопрос формирования 
национально-государственной идентичности. 
В целом, создание Ассамблеи стало одновремен-
но путем и механизмом решения проблем межэт-
нических отношений, что позволило во второй по-
ловине 1990-х годы успешно провести рыночные 
преобразования и приступить к последователь-
ной и поэтапной демократизации страны. 

КСРО-ның құлауы этникалық шекаралар мен 
ТМД-да этносаралық қақтығыстардың ұлғаюы ая-
сында өтті. Ұлтаралық келісім мен тұрақтылықты 
сақтап қалу жас мемлекет үшін «өмір неме-
се өлім» мәселесі болды, көптеген әлемдік 
сарапшылардың Қазақстанда Югославияның 
тағдыры қайталанады деп болжауы кездейсоқ 
емес еді.

Распад СССР проходил по этническим границам 
и на фоне разрастания межэтнических конфлик-
тов в СНГ. Сохранение межнационального согла-
сия и стабильности было вопросом «жизни или 
смерти» для молодого государства, неслучайно 
многие ведущие мировые эксперты предрекали 
Казахстану судьбу Югославии.  
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The society of Kazakhstan is an example of unification of 140 nationalities professing 46 confessions, 
for the sake of general progress, development and prosperity. 

Казахстанское общество — это пример единения 140 национальностей, представителей 
46 конфессий, во имя общего прогресса, развития и процветания. 

Қазақстандық қоғам — жалпы ілгерілеу, даму және гүлдену мақсатында 46 конфессияны 
ұстанатын 140 ұлттың бірігу мысалы. 

The beginning of formation of Kazakhstan’s model 
of interethnic tolerance and public consent was nec-
essary in 1992. At the First Forum of the People of 
Kazakhstan where the Head of State stated the idea 
of creation of a public institute on interethnic issues 
which in March of 1995 was founded — new consulta-
tive-advisory body under the President — Assembly of 
the people of Kazakhstan was established. The prin-
ciple of partnership of the state and institutes of civil 
society were put in its basis in form of ethno cultural 
associations. 

The Assembly managed to solve many problems, 
give civilized, legal frameworks to process of lan-
guages and cultures revival of the Kazakhstan eth-
nic groups, provide this process with state support, 
prevent possibility of politicization of ethnic develop-
ment, bring in the agenda an issue of formation of the 
national-state identity.

In whole, the Assembly establishment became the 
way and mechanism of addressing the problems of in-
terethnic relations that allowed to carry out the market 
transformations and to start consecutive and stage-
by-stage democratization of the country successfully 
in second half of the 1990s.

The USSR disintegrated by ethnic borders and in the 
midst of growth of interethnic conflicts in the CIS. The 
preservation of the international consent and stability 
was an issue of «life or death» for a young state. 
Many leading world experts predicted Kazakhstan 
the destiny of Yugoslavia. 

POLICYПОЛИТИКАСАЯСАТ
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ 20 СЫНАҒЫ/20 ВЫЗОВОВ КАЗАХСТАНА/20 CHALLENGES FOR KAZAKHSTAN

НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

«Конечно, быть чьим то подданным — не благо. Колониализм царской России ни в чем не уступал, если не превосхо-
дил другие колониальные режимы. Безбрежная наша степь оказалась собственностью империи. Мы оказались перед 
угрозой утери веры, языка, культуры и традиций».

Выступление Главы государства на І всемирном курултае казахов
г. Алма-Ата, 30 сентября 1992 года

«Certainly, to be someone’s strategic stockpile — is not the blessing. Colonialism of imperial Russia was in no way inferior if 
not superior to other colonial regimes. Our boundless steppe appeared to be the empire’s property. We faced the threat of a loss of 
belief, language, culture and traditions.'

An extract from the speech of the Head of State at the Іst World Kurultay of Kazakhs. 
Almaty, September 30, 1992

«Әрине, біреудің қол астында болу – игілік емес. Ресей 
патшалығының отарлауы басқа да отарлау тәртібінен 
асып түспесе, кем болған жоқ. Ұшы-қиырсыз біздің 
даламыз империяның меншігіне айналды. Біз дінімізді, 
тілімізді, мәдениетімізді мен салт-дәстүрімізді жоғалтып 
алудың аз-ақ алдында тұрдық». 

Мемлекет басшысының бүкіләлемдік құрылтайында сөйлеген сөзінен 
Алматы қ., 1992 жылдың 30 қыркүйегі

СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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ҚАЗАҚ ЭТНОСЫНЫҢ БІРІКПЕУІ, ҚАЗАҚ 
ТІЛІНІҢ ЖОҒАЛУ ҚАУПІ, ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТТІҢ 
ДАҒДАРЫСЫ

НЕКОНСОЛИДИРОВАННОСТЬ КАЗАХСКОГО ЭТНОСА, УГРОЗА УТРАТЫ 
КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА, КРИЗИС НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
LACK OF CONSOLIDATION OF KAZAKH ETHNOS, THREAT OF LOSS OF THE KAZAKH 
LANGUAGE, CRISIS OF THE NATIONAL CULTURE

POLICYПОЛИТИКАСАЯСАТ

CHALLENGE №20СЫНАҚ
ВЫЗОВ
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ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

Бүгінде мемлекеттік басқару ісінде мемлекеттік 
тілді пайдалану саласы кеңейіп келеді және 
оның мәртебесі де артуда. Есепті кезеңдегі 
мониторинг қорытындылары бойынша оның 
пайыздық көрсеткіші 85%-ға жетті. Қазіргі кез-
де мемлекеттік тілдегі мектепке дейінгі ме-
кемелер саны арттырылды. Мектепке дейінгі 
мекемелердің жалпы саны – 2261 құрап отыр. 
Оның ішінде мемлекеттік тілде оқытатыны – 1178 
мектепке дейінгі мекеме. Егер 2001 жылмен са-
лыстыратын болсақ, мемлекеттік тілде оқытатын 
мектепке дейінгі мекемелердің саны 876-ға ар-
тып отыр (бар-жоғы 302 мекеме болатын).  
2009-2010 оқу жылдарындағы орта білім беру 
мекемелері жалпы алғанда 7516 мектепті 
құрайды, оның ішінде 3811 мектеп қазақ тілінде 
оқытады, яғни қазақ тілінде оқытатын мек-
теп саны - 50,8%-ды құрайды. 2001 жылмен 
салыстырғанда мемлекеттік тілде оқытатын мек-
тептер саны 173 артып отыр.
Жалпы, 2001-2010 жылдарға арналған тілдерді 
қолдану мен дамыту жөніндегі мемлекеттік 
бағдарламаның негізгі міндеттерін жүзеге асыру 
барысында мемлекеттік тілге оқытудың бірыңғай 
инфрақұрылымы құрылды. Егер 2005 жылы 
елімізде тілдерге оқыту жөніндегі 8 орталық 
болса, 2006 жылы – 12, 2007 жылы – 36, 2008 
жылы – 45, 2009 жылы – 93, 2010 жылы – 101 бо-
лып отыр. Сонымен қатар осы кезеңде Мемле-
кет басшысының бастамасы бойынша «Тілдердің 
үш тұғырлығы» ұлттық мәден жобасының жүзеге 
асырылуы басталып кетті. 

Сегодня в государственном управлении расши-
ряется сфера использования государственного 
языка и повышается его статус. По итогам мони-
торинга в отчетный период процентный показа-
тель достиг 85%. В настоящее время увеличено 
количество дошкольных учреждений на государ-
ственном языке. Общее количество дошкольных  
учреждений  составляет — 2261. Из них обучение 
на государственном языке в 1178 дошкольных 
учреждениях. Если сравнивать с 2001 годом, ко-
личество дошкольных учреждений с государ-
ственным языком обучения увеличилось на 876 
(было 302 учреждения). 
Количество средних учебных заведений в 2009–
2010 учебном году в целом составляет 7516 школ, 
из них 3811 школ с казахским языком обучения, 
т.е. 50,8%. По сравнению с 2001 годом количе-
ство школ с государственным  языком обучения 
увеличилось на  173.
В целом, в ходе реализации основных задач Го-
сударственной программы функционирования 
и развития языков на 2001-2010 годы создана 
единая инфраструктура обучения государствен-
ному языку. Если в 2005 году в стране функци-
онировало 8 центров по обучению языкам, то 
в 2006 году — 12, в 2007 году — 36, в 2008 году — 45, 
в 2009 году — 93, в 2010 году — 101. Также в этот 
период по инициативе Главы государства начата 
реализация Национального культурного проекта 
«Триединство языков». 

Тәуелсіздіктің түйінді ойтүрткілерінің бірі қазақ 
ұлтының саяси кемелдігін және жаңа мемлекет 
құрудағы біріктіруші фактор болуға қабілеттілігін 
тексеру болып табылды. Жүйе құраудағы ұлт 
мәртебесі қазақ ұлтының алдына стратегиялық 
маңызы бар міндет қойды - өзінің ұлттық 
мәдениеті мен тілін жүйелі түрде жаңғырту.

Одним из ключевых вызовов независимости ста-
ла проверка казахского этноса на политическую 
зрелость, на его способность стать консолиди-
рующим фактором в построении нового государ-
ства. Статус системообразующего этноса поста-
вил перед казахами задачу стратегической важ-
ности — системное возрождение своей нацио-
нальной культуры и языка.
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A new State Program on development of languages   for 2011-2020 have been approved. The main 
goal of this program is to form the harmonious language policy ensuring the extensive and full-scale 
usage of the state language as an important factor in strengthening the national unity and at the same 
time allowing to preserve the languages   of all ethnic groups living in Kazakhstan.

В настоящее время принята новая Государственная программа развития функционирова-
ния языков на 2011-2020 годы, основной целью которой является гармоничная языковая по-
литика, обеспечивающая широкое полномасштабное функционирование государственного 
языка как важнейшего фактора укрепления национального единства при сохранении языков 
всех этносов, живущих в Казахстане.

Қазіргі таңда 2011-2020 жылдарға арналған Тілдер қолдану мен дамытудың жаңа мемлекеттік 
бағдарламасы қабылданды, оның мақсаты Қазақстанды мекендейтін барлық этнос тілдерін 
сақтау кезінде ұлттық бірлікті нығайтудың маңызды факторы ретінде мемлекеттік тілдің 
толық ауқымды қолданысын қамтамасыз ететін үйлесімді тіл саясаты болып табылады. 

Today, the usage of state language extends and 
its status rises. Following the results of monitoring 
during the reporting period the percentage indica-
tor reached 85 %. Now, the nbumber of preschool 
centers in the state language is increased. The total 
number of preschool centers makes — 2261. Among 
them is the education in the state language in 1178 
preschool centers. Comparing with 2001 the number 
of preschool centers teaching in the state language 
increased by 876 (there were 302 establishments). 

Secondary educational institutions in 2009-2010 
made 7516 schools, 3811of them are schools with the 
Kazakh language of teaching. In whole, the Kazakh 
language schools make — 50.8 %. In comparison with 
2001 the number of schools with the state language 
of teaching increased by 173.

In whole, during realization of the primary goals 
of the Government Program on functioning and de-
velopment of languages for 2001-2010 the uniform 
infrastructure of teaching in the state language was 
formed. In 2005, there were in the country 8 languag-
es teaching centers, in 2006 — 12, in 2007 — 36, in 
2008 — 45, in 2009 — 93, in 2010 — 101. Besides, dur-
ing this period on the initiative of the Head of State 
there was begun the realization of the National cul-
tural project “Triunity of languages”.

One of the priority challenges of the country’s 
independence was the test on the maturity of the 
Kazakh nation and its consolidation. The status of 
backbone ethnos set for Kazakhs a task of strategic 
importance — system revival of the national culture 
and language.

POLICYПОЛИТИКАПОЛИТИКА
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АСТАНА/АСТАНА/ASTANA

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЛАСТИ 
ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Город Астана – столица Республики Казахстан. 
Место расположения города — стратегически 

выгодный пункт пересечения караванных путей, 
издревле привлекавший жителей степи.

Непосредственно город был основан в 1830 
году как казачий форпост, изначальный статус – 
приказ (Акмолинский).

В 1961 году Акмолинск переименован в Целино-
град. В 1992 году – город переименован в Акмолу. 
6 мая 1998 года Указом Президента Казахстана, 
«учитывая ходатайства местных исполнитель-
ных и представительных органов, пожелания 
общественности города Акмолы и на основании 
заключения Государственной ономастической 
комиссии при Правительстве Республики Казах-
стан», город Акмола был переименован в город 
Астана.

Официально Акмола была объявлена столи-
цей Казахстана 10 декабря 1997 года. Междуна-
родное представление Акмолы в качестве новой 
столицы состоялось 10 июня 1998 года, но день 
столицы Астаны был перенесен на 6 июля, на 
день, когда родился Первый президент Респу-
блики Казахстан — Нурсултан Назарбаев. День 

1997  10 декабря в соответствии с Указом Президента 
 РК город Акмола – центр Акмолинской области – 
 объявлен столицей Республики Казахстан

Астана қаласы – Қазақстан Республикасының  
елордасы.  

Қаланың орналасқан жері -  ежелден дала 
тұрғындарын өзіне тартқан керуен жолдары 
қиылысының стратегиялық тиімді пункті.  

Тікелей қала 1830 жылы казактардың алдыңғы 
бекінісі ретінде құрылды, бастапқы мәртебесі  - 
бұйрық (Ақмолалық).

1961 жылы Ақмола Целиноград деп атауын 
өзгертті. 1992 жылы қала Ақмола деп аталды. 
1998 жылғы 6 мамырда Қазақстан Республи-
касы Президентінің Жарлығымен «жергілікті 
атқарушы және өкілді органдардың  өтінішін, 
Ақмола қаласы жұртшылығының тілегін еске-
ре отырып және Қазақстан Республикасы 
Үкіметі жанындағы Мемлекеттік ономастика 
комиссиясының қорытындысы негізінде» Ақмола 
қаласының атауы Астана қаласы деп өзгертілді.  

Ресми  түрде Ақмола 1997 жылғы 10 жел-
тоқсанда Қазақстанның астанасы деп жариялан-
ды. Ақмоланы жаңа астана ретінде халықаралық 
таныстыру 1998 жылғы 10 маусымда болды, 
бірақ Астана күні  Қазақстан Республикасының 
тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

Astana is the capital of the Republic of Kazakhstan.
Location of the city is a strategically advantageous 
intersection point  of the caravan routes  anciently 
attracted residents  of steppe.
The city was immediately founded in 1830 as a 
Cossack outpost, the original status - Order (Akmola).
In 1961 Akmolinsk  was renamed Tselinograd. In 
1992 - the city was renamed as Astana. May 6, 1998 
according to Decree of the President of Kazakhstan  
«considering the request of the local executive and 
representative bodies, the wishes of the public of 
Akmola and a conclusion by the State onomastic 
Commission under the Government of the Republic 
of Kazakhstan» Akmola city received a new name  
Astana.
Akmola officially has  been declared the capital of 
Kazakhstan in December 10, 1997. The international 
representation of Akmola as the new capital was held 
on 10th of June 1998, but the day of Astana capital  
was moved to on July 6, the birth day of  Nursultan 
Nazarbayev, the first president of the Republic of 
Kazakhstan .Today the Capital Day is a national 
holiday. At present, Astana  is fairly large city with  
area of 700 square  km.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОРОДА 
ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

MAIN ACHIEVMENTS OF THE CITY
OVER THE YEARS OF INDEPENDENCE
OF KAZAKHSTAN

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР GENERAL INFORMATIONОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1997  10 желтоқсанда ҚР Президентінің Жарлығына
 сәйкес Ақмола қаласы –  Ақмола облысының
 орталығы – Қазақстан Республикасының 
 астанасы болып жарияланды

1997 December 10, in accordance the with Presidential 
 Decree Akmola - the center of  Akmola region 
 was declared the capital of the Republic of
 Kazakhstan.
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столицы является государственным праздником. 
На сегодняшний день Астана — это достаточно 
крупный город, площадью более 700 кв. км.

Территория города составляет 722 кв. км, 
граничит с Акмолинской областью. По адми-
нистративно-территориальному делению город 
имеет три района: «Алматы», «Сарыарка» и 
«Есиль».

Население города на 1 января 2011 года со-
ставляло 697,1 тыс. человек.

Плотность населения на 1 января 2011 года – 
965,6 человек на 1 кв. км.

Астана – политический, деловой и культурный 
центр Республики Казахстан, центр по проведе-
нию международных симпозиумов, конферен-
ций, саммитов, семинаров, тренингов по широко-
му спектру вопросов развития человечества. 

В 1999 году Астана по решению ЮНЕСКО по-
лучила звание «город мира». Несмотря на сто-
личный статус, город еще во многом уступает по 
инфраструктурным возможностям прежней сто-
лице Казахстана — Алматы, которая, сохранив 
столичный менталитет, носит неофициальный 
статус «южной столицы».

1998  6 мая Указом Президента Казахстана город 
 Акмола был переименован в город Астана

туған күні 6 шілдеге ауыстырылды. Астана күні 
мемлекеттік мереке болып табылады. Бүгінгі күні 
Астана – ауданы 700 шаршы шақырымнан асатын 
ірі қала.  

Қала аумағы 722 шаршы шақырымды құрайды, 
Ақмола облысымен шекаралас.  Әкімшілік-
аумақтық бөлінімі бойынша қаланың үш ауданы 
бар: «Алматы», «Сарыарқа»  және «Есіл».

Қала халқының саны  2011 жылғы 1 қаңтарда 
697,1 мың адамды құрады.  

Халқының тығыздығы 2011  жылғы 1 қаңтарда – 
1 шаршы шақырымға 965,6 адам.  

Астана – Қазақстан Республикасының саяси, 
іскерлік және мәдени орталығы, адамзат дамуы  
мәселелерінің кең спектрі бойынша халықаралық 
симпозиумдар, конференциялар, саммиттер, се-
минарлар, тренингтер өткізу орталығы.  

 1999 жылы  Астана   ЮНЕСКО-ның шешімі 
бойынша «әлем қаласы» атағын алды.    Аста-
на мәртебесіне қарамастан, инфрақұрылымдық 
мүмкіншіліктері бойынша қала әлі де астаналық 
менталитетін сақтай отырып, «оңтүстік астана» 
бейресми мәртебесін иеленген Қазақстанның 
бұрынғы астанасы Алматыдан  көп жағдайда  
артта қалады.    

The territory of the city is 722 square km and 
borders with Akmola region. In accordence with the 
administrative and territorial division the city has three 
districts: «Almaty», «Sary-Arka» and «Yesil».
The city's population on January 1, 2011 amounted to 
697.1 thousand people.
The population density on January1, 2011 has been 
965.6 per 1 sq. km. 
Astana is  a  political, business and cultural center of 
Kazakhstan, the center for the international symposia, 
conferences, summits, seminars, training sessions 
on a broad range of human development.
In 1999,  on the decision of the UNESCO Astana 
was awarded the title «City of Peace.» Despite the 
capital status, the city is still largely inferior to the 
infrastructural capabilities of Almaty, the former 
capital of Kazakhstan, which, having maintained the 
capital mentality bears an unofficial status of the 
«southern capital».

1998 6 мамырда Қазақстан Республикасы 
 Президентінің Жарлығымен Ақмола 
 қаласы Астана қаласы болып атауын өзгертті.

1998 May 6, in accordance with  Decree of President of 
 Kazakhstan, Akmola city was renamed Astanа.



94

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

АСТАНА/АСТАНА/ASTANA

ЭКОНОМИКАСЫ /ЭКОНОМИКА/ECONOMY

ЭКОНОМИКА
Новая столица Казахстана являет собой нагляд-

ный пример успешной реализации крупного наци-
онального проекта, за короткий период времени 
ставшая современным мегаполисом, сформи-
ровавшаяся как важный центр международного  
сотрудничества и межрегионального  взаимодей-
ствия.

 За прошедший период осуществлено масштаб-
ное  строительство,  достигнуты впечатляющие  
достижения в социально-экономическом разви-
тии,  в столице проведена крупная реконструкция 
старого города, обеспечено создание нового  ад-
министративного центра на левобережье.

ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
За последние 13 лет валовый региональный про-

дукт вырос в более чем 50 раз и составил  более 
1774  млрд. тенге, в том числе на душу населения 
до 2636  тыс. тенге.

По удельному весу в республиканском ВВП 
(8,1 %) Астана занимает четвертое место.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За период с 1997 года объем промышленно-

го производства увеличился в восемь раз с 15,2 
млрд. тенге  до 111,3 млрд. тенге по итогам 2010 
года.

По Программе ФИИР в индустриальном парке 
реализуются    проекты строительства завода по 
выпуску пассажирских вагонов «Talgo», по произ-
водству  металлоконструкций и мебели, а также 
по строительству овощехранилища и логистиче-
ского комплекса.

1998  10 июня состоялось официальное переименование
 города Акмола в город Астана и презентация 
 новой столицы 

ЭКОНОМИКАСЫ
Қазақстанның жаңа астанасы қысқа уақыт 

ішінде маңызды халықаралық ынтымақтастық 
және өңіраралық өзара іс-қимыл орталығы 
ретінде қалыптасқан қазіргі заманғы мегапо-
лис атанып,  ірі ұлттық жобаны табысты жүзеге 
асырудың көрнекті үлгісі болып табылады.  

 Өткен кезеңде ауқымды құрылыс жүзеге 
асырылып, әлеуметтік-экономикалық дамуда 
әсер қалдыратындай жетістіктерге жетті, аста-
нада ескі қалаға қайта жаңғырту жүргізілді, сол 
жағалауда жаңа әкімшілік орталық құрылды.  

ЖАЛПЫ ӨҢІРЛІК ӨНІМ
 Соңғы 13 жылда жалпы өңірлік өнім 50 еседен 

артыққа өсті және 1774 млрд. теңгеден жоғарыны 
құрады, оның ішінде жан басына шаққанда 2636 
мың теңгеге дейін.

Республикалық ІЖӨ-гі үлестік салмағы бойын-
ша (8,1 %) Астана төртінші орын алады.   

ӨНЕРКӘСІП
 1997 жылдан бері өнеркәсіп өндірісінің көлемі 

15,2 млрд. теңгеден 2010 жылдың қорытындысы 
бойынша 111,3 млрд. теңгеге дейін ұлғайды.  

ЖИИД бағдарламасы бойынша идустриалдық 
паркте  «Talgo» жолаушылар вагондарын 
шығаратын,  металконструкциялар мен жиһаз 
шығаратын зауыт құрылысы, сондай-ақ көкөніс 
қоймасы мен логистикалық кешен құрылысы жо-
балары жүзеге асырылуда

ECONOMY
The new capital of Kazakhstan is a good success 

example of a  major national project  implementation, 
for a short period it has become a modern metropolis 
that has developed as an important center for 
international cooperation and interregional interaction.

For the past period there were carried out a large-
scale construction, made impressive achievements 
in socio-economic development. There were held a 
major reconstruction of the old town, provided  a new 
administrative center on the left bank.

GROSS REGIONAL PRODUCT
Within recent 13 years, the gross regional product 

grew more than 50 times and made more than 1774 
billion tenge, including 2636 tenge per capita.

The share 8.1 of % of the  national GDP accounts 
for Astana, which ranks the  fourth in the country.

INDUSTRY
Since 1997, industrial output has  increased  eight-

fold from 15,2 billion  tenge to  111,3 billion tenge upon 
the results of 2010.

Under the  Forced Industrial-Innovative Development 
Program in the industrial park  there are implemented 
such  projects as    construction  of  «Talgo» passenger 
cars  production  plant,  steel and furniture production, 
as well as the construction of vegetable storage and 
logistics center.

1998 10 маусымда Ақмола қаласы  Астана қаласы
  деп ресми түрде атауын өзгертті  және жаңа 
 астананың тұсаукесері  өткізілді     

1998 June 10, official renaming of Akmola city 
 into Astana and the presentation of new capital.
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1999  Астана по решению ЮНЕСКО получила звание
  «город мира»

2000  Указом Главы государства в городскую черту была
 включена часть земель Целиноградского и 
 Шортандинского районов общей

298,7
294,6

289,7
300,5

381,0
493,1

510,5
550,4

602,7
649,1

697,1
725,92011

2009

2005

2001

1997

1993

2010

2007

2003

1999

1995

1991

1774,2

25,7 млрд./billion
теңге/тенге/tenge

2010

1997

1999  Астана   ЮНЕСКО-ның шешімімен «әлем қаласы»
  атағын иеленді

2000  Мемлекет басшысының Жарлығымен   
 Целиноград және Шортанды аудандары  
 жерінің бөлігі қала шегіне  кіргізілді. 

1999  Astana was awarded the title «City of Peace» 
 by UNESCO 

2000 According to Decree of the Head of State a part of 
 Tselinograd and Shortandy district lands were included
  into the city limits.

Жалпы халық саны (мың адам)
Общая численность населения (тыс. человек)

The total population number (thousand people)

ІЖӨ (ішкі жалпы өнім)
ВВП (Внутренний валовый продукт)

GDP (Gross Domestic Product)

млрд./billion
теңге/тенге/tenge
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2001  Президентом Нурсултаном Назарбаевым 
 утверждена Госпрограмма «Расцвет Астаны - 
 расцвет Казахстана», рассчитанная 
 на период до 2005 года

2001  Открытие этномемориального комплекса 
 «Карта Казахстана «Атамекен»

ИНВЕСТИЦИЯ
Астананың инвестициялық әлеуеті өлшеусіз 

өсті, 1997 жылдан бастап негізгі капиталға ин-
вестиция көлемі 21 есе, 19,3 млрд теңгеден 2010 
жылы 396,6 млрд теңгеге дейін ұлғайды.

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС
 Қазір Астанада 26,9 мыңнан аса шағын 

кәсіпкерлік субъектісі белсенді жұмыс істеуде, 
экономиканың нақты секторында жұмыс 
істейтіндер саны бірнеше мәрте өсіп, 137 мыңнан 
артық адамға жетті. 

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
Астанада 1997 жылдан бергі кезеңде қазіргі 

заманғы өндірістік, көлік және әлеуметтік 
қызмет көрсетуші инфрақұрылымдар құру бой-
ынша тәжірибелік жұмыс қамтамасыз етілді, осы 
кезеңде   ЖЭО-1 және ЖЭО-2  қайта жаңғыртылды, 
электр және жылу бойынша сағатына 400 Г/кал 
120 мВТ-қа қосымша қуат іске қосылды, жапон 
жобасы шеңберінде 120 шақырым су құбыры 
және кәріз желісі салынып, қайта жаңғыртылды, 
НФС және Вячеслав су қоймасының бас тоғанына 
жаңғарту жүргізілді.  

14 жаңа көпір мен өтпе жол салынды,  алты 
жолақты қозғалысты аша отырып, Бөгенбай 
батыр даңғылы бойындағы өтпе жол қайта 
жаңғыртылды, Сороковая  станциясында  өтпе 
жол салынды, айналмалы магистраль құрылысы 
жүргізілуде, осы жылдар ішінде барлығы  132 
шақырым жол-көше торабы құрылысы бойынша 
жұмыстар жүргізілді (2006-2011 жж. деректері).

Мұнан басқа Астанада терминалдар және 
өткізу қабілетін ұлғайтумен халықаралық 
әуежай  толығынан қайта жаңғыртылды, сондай-
ақ  жолаушылар және көлік авиатасымалының 
маршруттық желісі кеңейтілді.  

2001  Президент Нұрсұлтан Назарбаев 2005 жылға 
 дейінгі кезеңге есептелген «Астананың гүлденуі – 
 Қазақстанның гүлденуі» мемлекеттік
  бағдарламасын бекітті.

2001  «Атамекен» Қазақстан картасы» 
 этно-мемориалдық кешенінің ашылуы

2001 President Nursultan Nazarbayev approved the State
 Program «Prosperity of Astana - Prosperity of  
 Kazakhstan»till 2005.

2001 Opening of  «Atameken»- Map of Kazakhstan'' 
 Ethno memorial complex
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ИНВЕСТИЦИИ
Неизмеримо вырос инвестиционный потенциал 

столицы. Начиная с 1997 года объем инвестиций 
в основной капитал вырос 21 раз, с 19,3 млрд. 
тенге до 396,6 млрд. тенге в 2010 году.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Сейчас в столице активно работают более 

26,9 тысяч субъектов малого предприниматель-
ства, а численность занятых в реальном секторе  
экономики многократно возросла и достигла  бо-
лее 137 тыс. человек. 

ИНФРАСТРУКТУРА
В Астане за период с 1997 года  обеспечена 

практическая работа по созданию современной 
производственной, транспортной и социально-
обслуживающей инфраструктуры, за этот пери-
од проведена реконструкция ТЭЦ-1 И ТЭЦ-2, вве-
дены дополнительные мощности на 120 мВт по 
электрической и  тепловой 400 Г/кал/ч,  в рамках 
японского проекта построено и реконструирова-
но 120 км водопроводных и канализационных се-
тей, проведена модернизация НФС и головного 
водозабора на Вячеславском водохранилище.

Построено 14 новых мостов и путепроводов, 
реконструирован путепровод по проспекту Бо-
генбай батыра с открытием шестиполосного 
движения, построен путепровод на станции Со-
роковая, ведется строительство объездной ма-
гистрали, всего за эти годы проведены работы 
по строительству 132 км дорожно-уличной сети 
(данные за 2006-2011 гг.).

Кроме этого, в столице полностью реконструи-
рован международный аэропорт с увеличением 
числа терминалов и пропускной способности, 
расширена также маршрутная сеть пассажир-
ских и транспортных авиаперевозок.

2001  Утверждение Генерального плана города Астаны,
 разработанной японским архитектором 
 Кисе Курокава

2001  22 сентября состоялся Государственный 
 визит Папы  Римского Ионна Павла II в Казахстан

INVESTMENTS
The investment potential of the capital has 

immeasurably  increased  since 1997, the volume of 
investments  in fixed capital has grown  21 times from 
19.3 billion tenge to 396.6 billion tenge  in 2010.

SMALL AND MEDIUM BUSINESS 
Now over 26.9 thousand  small businesses 

entrepreneurs actively work in the capital  and number 
of people employed in the real economy has multiplied 
and reached more than 137 thousand people.

INFRASTRUCTURE
In Astana, for the period since 1997 there have been  

provided the practical work on creating a modern 
industrial, transport and social service infrastructure  
such as the reconstruction of TPP-1 and TPP-2, 
introduction of additional capacity 120 MW for power 
and heat 400 g / cal / h; within the Japanese project  
there has been  built or reconstructed 120 km of water 
supply and sewerage system and carried out the 
modernization of the NSF and the head water intake 
in Viacheslavsky water reservoir.

There have been built 14 new bridges and 
overpasses, reconstructed crossover along Bogenbai 
batyr Avenue including  the six lane highway opening, 
built an overpass at the  Fortieth station, there was 
built a bypass line as well.  During these years there 
were performed the construction works on  132 km of 
road and street network (as of 2006-2011 years).

Besides, in the capital  there was completely 
renovated international airport   including increase of 
a number of terminals and acceptance rate as well as 
there was expanded route network of passenger and 
cargo air transportation.

2001 Жапон сәулетшісі   Кисе Курокава әзірлеген Астана
 қаласының Бас жоспары бекітілді

2001  22 қыркүйекте Рим Папасы  ІІ Ионна Павел
 Қазақстанға сапармен келді 

2001 Adoption of the general plan of Astana city 
 designed by Japanese architect Kisho Kurokawa

2001 September 22, State visit of Pope John Paul II
 to Kazakhstan
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2002  Указом Президента создана специальная 
 экономическая зона «Астана – новый город»

2002  30 августа состоялось торжественное открытие
  Монумента «Байтерек» - символа и главной 
 достопримечательности Астаны

2003  23 сентября состоялся I Cъезд лидеров мировых 
 и традиционных религий

2002  Президенттің Жарлығымен «Астана – жаңа қала»
  арнайы экономикалық аймағы  құрылды

2002  30 тамызда  Астананың символы және басты
  көрнекті орны «Бәйтерек»  монументінің  
 салтанатты ашылуы болды   

2003  23 қыркүйекте Әлемдік және дәстүрлі діндер
 көшбасшыларының I съезі болды

2002 According to the Presidential Decree Special Economic 
 Zone «Astana - New City» was  established.

2002 August 30, opening ceremony of «Baiterek» 
 monument - the symbol and the main showplace of 
 Astana 

2003 September 23, the 1st  Conference of leaders of 
 the world and traditional religions took place
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СТРОИТЕЛЬСТВО
С учетом динамичного развития столицы, при-

влечения инвестиций в комплексную застройку 
обеспечены высокие темпы жилищного строи-
тельства, при этом ввод жилья в период с 1997 года 
был увеличен более чем в 20 раз, при этом еже-
годно в последние три года вводится до 1,5 млн. кв. 
жилой площади. 

С учетом принятых мер по государственной 
поддержке строительного сектора и дольщиков, 
число незавершенных (проблемных)  объектов 
сокращено с 243 (на начало 2007 года), до 33 
объектов жилья, за это время решены проблемы 
почти 32 тыс. участников долевого строитель-
ства.

Обеспечены в столице также высокие тем-
пы комплексной застройки в рамках реализа-
ции генерального плана, в последнее время 
в Астане введены такие уникальные объекты 
градостроительства как концертный зал «Ка-
захстан» на 3,5 тыс. мест, Национальный уни-
верситет искусств, крытый стадион на 30 тыс. 
мест, велотрек, крытый ледовый каток,  торгово-
развлекательный комплекс «Хан шатыр».

2004  Открытие Музея Первого Президента 
 Республики Казахстан

2004  Состоялось открытие главного здания страны -
 резиденции Президента, получившей 
 название «Акорда»

2005  Открытие международной аэропорта столицы 
 и нового пассажирского терминала

12 552
2003 

15 376
2010

35,5
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

0,2
млрд./billion

1998-2010

1998

ҚҰРЫЛЫС
Астананың серпінді дамуын, кешенді 

құрылысқа инвестиция тартуды ескере оты-
рып, тұрғын үй құрылысының жоғары қарқыны 
қамтамасыз етілді, бұл ретте 1997 жылдан бері 
тұрғын үйді пайдалануға іске қосу 20 еседен 
артыққа ұлғайды,  соңғы үш жылда жыл сайын  
1,5 млн. шаршы тұрғын үй алаңы іске қосылуда. 

Құрылыс  секторы мен үлескерлерді мем-
лекеттік қолдау бойынша қабылданған шаралар-
ды ескере отырып, аяқталмаған (проблемалық) 
объектілер саны 243-тен (2007 жылдың басында) 
33 тұрғын үй объектісіне дейін қысқартылды, осы 
уақыт аралығында үлестік құрылысқа қатысатын 
32 мың қатысушының проблемасы шешілді.

Астанада сондай-ақ бас жоспарды жүзге асы-
ру  шеңберінде  кешенді құрылыстың жоғары 
қарқыны қамтамасыз етілді, соңғы уақытта бас 
жоспарды жүзеге асыру шеңберінде  3,5 мың 
орындық «Қазақстан» концерты залы, Ұлттық 
өнер университеті, 30 мың орындық жабық ста-
дион, велотрек, жабық мұз айдыны, «Хан ша-
тыр» сауда-ойынсауық кешені сияқты қала 
құрылысының бірегей объектілері салынды.  

CONSTRUCTION
Taking into account the dynamic capital development 
including  investment in the complex building 
there have been provided  high rates of housing 
construction. The commissioning of  housing facilities 
in the period since 1997  increased more than 20 
times, meanwhile annually in three recent years  1.5 
million square meters of housing was commisioned.
Taking into consideration the measures taken on the 
state support of the construction sector and real estate 
investors, the number of incomplete (problematic) 
buildings was reduced from 243 (as of early 2007) to 
33 housing units during that time there were solved 
the problems of almost 32 thousand participants of 
shared construction.
In the capita there were provided high rates of 
integrated urban development under the master plan. 
Recently in Astana there have been introduced  such 
unique urban development facilities as «Kazakhstan» 
Concert Hall  for 3.5 thousand seats, National 
University of Arts, indoor stadium for 30 thousand 
people, cycling track, covered skating rink, «Khan 
Shatyr» shopping and entertainment complex.

2002  Президенттің Жарлығымен «Астана – жаңа қала»
  арнайы экономикалық аймағы  құрылды

2002  30 тамызда  Астананың символы және басты көрнекті
  орны «Бәйтерек»  монументінің  салтанатты ашылуы
  болды   
2003  23 қыркүйекте Әлемдік және дәстүрлі діндер 
 көшбасшыларының I съезі болды

2004 Opening of the Museum of the First President of 
 the Republic of Kazakhstan

2004 Opening of the President's Office «Akorda» -  
 the main building in the country
 
2005 Opening of the international airport of the capital 
 and a new passenger terminal 

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі
Валовая продукция сельского хозяйства

Gross agricultural output 
ҚҰРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫ
КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

THE NUMBER OF CREATED JOBS
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ӘЛЕУМЕТТІК САЛА/СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА/SOCIAL SPHERE

ОБРАЗОВАНИЕ
За годы становления и развития Астаны было 

построено и введено в эксплуатацию 32 школы на 
28 816 мест (в том числе три интеллектуальные), 
26 детских дошкольных учреждений, 28 частных 
садов, открыто 25 мини-центров и возвращены 
14 дошкольных учреждений.

В рамках реализации программы «Балапан» 
только за два последних года построено 24 дет-
ских сада на 5360 мест и 28 частных детских 
сада.

На сегодня все школы и другие учебные заве-
дения подключены к интернет-ресурсам, в систе-
ме профессионального технического образова-
ния  за эти годы построено 12  ПТШ и колледжей.

Планомерно ведется работа по развитию госу-
дарственного языка, в 20 школах обучение ведется 
полностью на казахском языке, открыто 11  обуча-
ющих  лингвистических центров.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Система здравоохранения столицы структурно 

и качественно изменилась, за период с 2005 года 
введено в эксплуатацию 8 объектов здравоохра-
нения, в том числе многопрофильный стационар, 
перинатальный центр, 4 крупных амбулаторно-
поликлинических комплекса по 500 посещений в 
смену, городской родильный дом №3, городская 
больница №2, центр крови и онкологический дис-
пансер.

Финансирование в рамках государственного за-
каза на бесплатные услуги и льготное лекарствен-
ное обеспечение увеличено с 2007 года  в 2,5 раза, 
на эти цели в 2011 году направлено 2,2 млрд. тенге.

2006  Открытие Дворца Мира и Согласия

2007  Открытие Музейно-мемориального комплекса
  жертв политических репрессий и 
 тоталитаризма «АЛЖИР»

БІЛІМ БЕРУ
Астананың қалыптасу және даму жылдарын-

да 28 816 орындық 32 мектеп (оның ішінде үш 
зияткерлік мектебі), 26 мектепке дейінгі балалар 
мекемесі, 28 жекеменшік балабақша салынып, 
пайдалануға берілді, 258 шағын орталық ашыл-
ды және 14 мектепке дейінгі мекеме қайтарып 
алынды.  

  «Балапан»  бағдарламасын іске асыру 
шеңберінде соңғы екі жылдың өзінде ғана 
5360  орындық 24 балалар бақшасы және 28 
жекеменшік балалар бақшасы салынды.

Бүгін барлық мектептер мен басқа да оқу орын-
дары интернет-ресурстарға қосылды, кәсіптік 
техникалық білім беру жүйесінде 12 КТМ және 
колледж тұрғзылды.  

Мемлекеттік тілді дамыту  жұмысы жоспар-
лы түрде жүргізілуде, 20 мектепте оқу толықтай 
қазақ тілінде жүргізіледі, 11  лингвистикалық оқу 
орталығы ашылды.  

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Астананың денсаулық сақтау жүйесі 

құрылымдық және сапалық өзгеріске ұшырады, 
2005 жылдан бері 8 денсаулық сақтау объектісі, 
оның ішінде көпбейінді стационар, перинаталь-
ды орталық,  ауысымда 500 адам қабылдайтын 
4 ірі амбулаториялық-емханалық кешен, № 3 
қалалық перзентхана, № 2 қалалық аурухана, 
қан орталығы және онкологиялық диспансер 
пайдалануға берілді.

Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде тегін 
қызметтер мен жеңілдетілген дәрімен қамта-
масыз етуге арналған қаржыландыру 2007 жыл-
дан бастап 2,5 есе ұлғайды, осы мақсаттарға 
2011 жылы 2,2 млрд. теңге бағытталды.   

EDUCATION
During the years of formation and development of 

Astana there were built and commissioned 32 schools 
for 28 816 seats (including three intellectual), 26 
kindergartens, 28 private gardens, 25 mini-centers, 
14 pre-school education institutions were opened.

Within «Balapan» program for the last two years 
there were  built 24 kindergartens for 5360 seats and 
28 private kindergartens.

Today all schools and other educational institutions 
are connected to internet resources,  during this 
period in the system of vocational and technical 
education  there have been built 12 vocational schools 
and colleges.

The work on  the official language development is 
conducted. In 20 schools the teaching is conducted 
in the Kazakh language. 11 training centers were 
opened.

HEALTH
The health care system of the capital structurally 

and qualitatively changed. Since 2005 there have 
been  commissioned eight healthcare facilities, 
including a multi-hospital, perinatal center, 4 major 
outpatient care facilities for 500 visits per shift, urban 
maternity hospital,  City Hospital, Blood Center and 
Oncology Center.

Funding under the state order for free services and 
preferential supply of drugs increased from 2007 by 
2.5 times, for these purposes in 2011. KZT 2.2 billion 
was allocated.

2006  Бейбітшілік және келісім сарайының ашылуы

2007  «АЛЖИР» тоталитаризм мен саяси қуғын-сүргін
  құрбандарының мұражай-мемориалдық 
 кешенінің ашылуы

2006 Opening of the Palace of Peace and Accord 

2007 Opening of «ALZHIR» museum and memorial
  complex for victims of political repression 
 and totalitarianism 

1997 2010

12,5 6,2

Жұмыссыздық деңгейі
Уровень безработицы

The unemployment rate 
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знаменательные события/ significant events

1991-2011
32 

2007  Установка памятника Богенбай батыру, 
 Монумента Дружбы народов и Астана Жулдызы

2008  Открытие Дворца Независимости и монумента
  «Қазақ елі»

2010  Открытие уникального объекта ТРЦ «Хан Шатыр» 

1991-2011
26 

2010

1991

37

25

2007  «Қазақстан Республикасы астанасының
  мәртебесі туралы» заң қабылданды

2007 Бөгенбай батырға ескерткіш, Халықтар
  достығы және Астана Жұлдызы монументін
  орнату

2010 «Хан Шатыр»  СОО бірегей объектісінің 
 ашылуы

2007 The law «On the status of the capital of the Republic 
 of Kazakhstan» was adopted.

2007 Opening of monument to Bogenbai batyr, 
 Friendship Monument and Astana Zhuldyzy

2010 Opening of «Khan Shatyr» - unique SEC facility  

ЖАҢА САЛЫНҒАН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН 
ОҚЫТУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

 КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED PRESCHOL EDUCATION 
FACILITIES

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ (ТжКБ)

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТиПО)

THE NUMBER OF CONSTRUCTED VOCATIONAL AND TECHNICAL 
EDUCATION FACILITIES

ЖАҢА САЛЫНҒАН ОРТА БІЛІМ БЕРУ
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED SECONDARY EDU-
CATION FACILITIES
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2010  1-2 декабря в городе прошел Саммит ОБСЕ

2011  В январе-феврале были проведены 
 7-е Зимние Азиатские игры в городах 
 Астана и Алматы

784,7 млрд./billion
теңге/тенге/tenge

15,2 млрд./billion
теңге/тенге/tenge

1997

1997-2010

0 
1991 2007-2010

8 

2010  1-2 желтоқсанда қалада  ЕҚЫҰ саммиті өтті

2011 Қаңтар-ақпанда Астана мен Алматы қалаларында
 7-Қысқы Азия ойындары өткізілді

2010 December 1-2, OSCE Summit was held in the city 

2011 The 7th Asian Winter Games were held in Astana and
 Almaty in January - February 

ЖАҢА САЛЫНҒАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED HEALTHCARE FACILITIES

ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ
ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

INDUSTRIAL OUTPUT
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знаменательные события/ significant events

ЗАНЯТОСТЬ
Ситуация на рынке труда столицы стабильная, 

численность безработных по сравнению с 1997 
годом сократилась более чем 2 раза и составля-
ет 6,3% к экономически активному населению,   
уровень официально зарегистрированной без-
работицы  сократился  с 8  до 2 процентов.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Среднемесячная номинальная заработная 

плата в столице в период с 1997 года выросла  
более чем в 10 раз – 9,8 тыс. тенге до 110,8 тыс. тен-
ге, а среднедушевые доходы  с 2001 года выросли 
с 14,3 тыс. тенге до 73,8 тыс. тенге, или более чем 
в 5 раз, при этом  величина прожиточного мини-
мума в 2010 году составила 16,3 тыс. тенге.

Доля населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума сократилась с 11,6 процентов в 
2000 году 3,4 процентов  в прошедшем 2010 году.

2011  25-27 мая состоялся IV Всемирный курултай
 казахов

2011  7-9 июня состоялся 7-й Всемирный Исламский
 экономический форум

EMPLOYMENT
The labor market situation in the capital is stable, 

the number of unemployed in comparison with 1997 
decreased  more than 2 times and makes 6.3% 
of  economically active population, the registered 
unemployment level  fell from 8 percent to 2 percent.

HOUSEHOLD INCOME 
Average monthly nominal wages in the capital 

since 1997 increased more than 10 times — from 9.8 
thousand tenge to 110.8 thousand tenge, and income 
per capita since 2001  increased from 14.3 to 73.8 
thousand  tenge, or more than 5 times. Meanwhile 
the living minimum wage in 2010 was 16.3 thousand 
tenge.

Percentage of population with income below the 
poverty level decreased from 11.6 percent in 2000 to 
3.4 percent last year 2010.

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
 Астананың еңбек нарығындағы ахуал тұрақты, 

жұмыссыздар саны 1997 жылмен салыстырғанда  
2 еседен артыққа қысқарды және экономикалық 
белсенді тұрғындардың 6,3%-ын құрайды, ресми 
тіркелген жұмыссыздық деңгейі 8-ден 2 пайызға 
дейін қысқарды.

ТҰРҒЫНДАРДЫҢ ТАБЫСЫ
Астанада  орташа айлық  номиналды жалақы 

1997 жылдан бері 10 еседен артыққа  – 9,8 мың 
теңгеден 110,8 мың теңгеге, ал жан басына 
шаққандағы орташа табыс 2001 жылғы 14,3 мың 
теңгеден 73,8 мың теңгеге дейін немесе 5 есе-
ден артыққа өсті, бұл ретте ең төменгі күнкөріс 
деңгейі 2010 жылы 16,3 мың теңгені құрады.   

Ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен табысы 
бар тұрғындар үлесі 2000 жылғы 11,6 пайыздан  
2010 жылы 3,4 пайызға дейін қысқарды.  

2011  25-27 мамырда Дүниежүзі қазақтарының  
 IV  құрылтайы болды

2011 7-9 маусымда 7-Дүниежүзілік Ислам 
 экономикалық форумы өтті

2011 The 5th  World Kurultai of Kazakhs was held on May 25-27
 
2011 The 7th World Islamic Economic Forum was held 
 on June 7-9 
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2011  27-30 июня прошел 38-й Совет министров 
 иностранных дел Организации Исламская 
 Конференция

8,7 
МЛН. М2/ MILLION М2

1997-2010 

2011 27-30 маусымда Ислам Конференциясы 
 Ұйымы Сыртқы істер министрлерінің 38-кеңесі өтті

2011 The 38th Council of Foreign Affairs Ministers of
 the  Organization of Islamic Conference was held
 on June 27-30 

ТҰРҒЫН ҮЙ ҒИМАРАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ
(пайдалануға берілді)

ВВОД ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (введено в эксплуатацию)
COMMISSIONING OF HOUSING (put into service)
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МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ /КУЛЬТУРА И СПОРТ/CULTURE AND SPORT
КУЛЬТУРА
В столице в настоящее время функционирует 67 

учреждений культуры, начиная с 1991 года созда-
но 5 театров, 9 музеев и галерей, за этот период 
был создан музей памяти жертв политических ре-
прессий, расширена сеть библиотек и культурно-
досуговых центров, в новые здания переведены 
государственная филармония и другие профес-
сиональные творческие ко ллективы.

В 2002 году в Астане построен цирк на 1000 
мест, кроме этого вводом новых объектов – Дво-
рец Независимости, Дверец мира и согласия, 
центральный киноконцертный зал «Казахстан»   
обеспечены условия для дальнейшего развития 
культурно-просветительной сферы.

Системно ведется работа по охране памятников 
культуры и зодчества, проведена их паспортиза-
ция,  во всех национально-культурных центрах при 
малой Ассамблее народа Казахстана работают 
творческие самодеятельные коллективы.

СПОРТ
В Астане за годы ее становления и развития 

обеспечены условия для привлечения жителей 
к активному досугу и массовому спорту, в городе 
сейчас действует 20 спортивных клубов и ДЮСШ, 
создан  спортивный клуб «Кайсар» для инвали-
дов,  честь столицы в профессиональных и меж-
дународных первенствах защищают хоккейный 
клуб «Барыс», футбольная команда «Астана», ба-
скетбольный и волейбольный клубы. 

Значительно расширена в столице сеть спортив-
ных объектов и сооружений, включая спортивно-
оздоровительные центры, доступные для жи-
телей, в частности, для студентов и  учащейся 
молодежи.

Проведена реконструкция лыже-роллейной  
трассы, в городе к зимним Азиатским играм по-
строены уникальные объекты (ледовый дворец 
«Алау», республиканский велотрек «Сарыарка», 
спортивный комплекс «Барыс», ледовые катки), 
которые сейчас используются  для проведения 
соревнований и тренировок.

2011  15 июня прошло заседание ШОС, 
 посвященное 10-летнему юбилею организации, 
 на которой была принята Астанинская 
 декларации 10-летия ШОС

2011  30 июля утверждена корректировка 
 Генерального плана до 2030 года

МӘДЕНИЕТ
Астанада қазіргі уақытта 67 мәдениет мекемесі 

жұмыс істейді, 1991 жылдан бастап 5 театр, 9  
мұражай және галерея құрылды, осы кезеңде сая-
си қуғын-сүргін құрбандарына арналған мұражай 
ашылды, кітапханалар мен мәдени-демалыс 
орталықтары желісі кеңейтілді, мемлекеттік фи-
лармония және басқа кәсіби шығармашылық 
ұжымдар жаңа ғимаратқа көшірілді.  

2002 жылы Астанада 1000 орындық цирк салын-
ды, бұдан басқа Тәуелсіздік Сарайы, Бейбітшілік 
және келісім сарайы, «Қазақстан» орталық ки-
ноконцерт залы сияқты жаңа объектілердің іске 
қосылуымен мәдени-ағарту  саласының одан әрі 
дамуы үшін жағдай жасалды.  

Мәдениет және сәулет ескерткіштерін қорғау 
жұмысы жүйелі жүргізіледі, оларды паспорт-
тандыру жүзеге асырылды, шағын Қазақстан 
халқы Ассамблеясы жанындағы барлық 
ұлттық-мәдени орталықтарда  шығармашылық 
көркемөнерпаздар ұжымдары жұмыс істейді.  

СПОРТ
Астанада оның қалыптасу және даму жыл-

дарында тұрғындарды белсенді демалыс мен 
бұқаралық спортқа тарту үшін жағдай жасалды, 
қалада қазір 20 спорт клубы және БСШ жұмыс 
істейді, мүгедектер үшін «Қайсар» спорт клубы  
құрылды, «Барыс» хоккей клубы, «Астана» фут-
бол командасы, баскетбол және волейбол клуб-
тары кәсіби және халықаралық біріншіліктерде 
Астананың намысын қорғайды.  

Астанада  тұрғындар, студенттер мен оқитын 
жастар үшін қолжетімді спорттық сауықтыру 
орталықтарын қосқанда, спорт объектілері мен 
құрылыстарының желісі едәуір кеңейді.  

Шаңғы-роллейлік трассаға қайта жаңғырту 
жүргізілді, қалада қысқы Азия ойындары-
на бірегей объектілер («Алау» мұз ауласы, 
«Сарыарқа» республикалық велотрегі, «Барыс» 
спорт кешені, мұз  сырғанақтары) салынды, қазір 
олар жарыстар мен жаттығулар өткізу үшін пай-
даланылуда.  

CULTURE
In the capital, there are currently functioning 67 

cultural institutions.  Since 1991 there have been built 
5 theaters, 9 museums and galleries. For this period 
there have been built a memory museum of political 
repression victims, extended network of libraries and 
cultural and leisure centers. The State Philharmonic 
and other professional creative groups have been  
moved  in new buildings .

In 2002 there was built a circus for 1000 seats, 
besides there were put into service new facilities 
such as  the Palace of Independence, the Palace  of 
Peace and Harmony, «Kazakhstan» Central Concert 
Hall as well as there were  provided all the conditions 
for the further  cultural and educational spheres 
development.

Systematically, the work on  cultural monuments and 
architecture protection, including their  certification is 
conducted. Creative amateur groups are working in all 
national and cultural centers at the Small Assembly of 
people of Kazakhstan.

SPORT
In Astana, in the years of its formation and 

development the conditions for attracting people to 
healthy lifestyle and sports were created. Now  the 
city has 20 sport clubs and children and youth sport 
schools. During this period «Kaisar» sport club  for 
people with disabilities,  «Barys» hockey club, 
«Astana» football team, basketball and volleyball 
clubs were established.

Sports facilities network, including fitness centers 
available to residents, particularly for students and 
youth has been significantly expanded in the capital.

There have been made the reconstruction of the 
ski-slopes rolley route. Unique facilities (Ice yard 
«Alau» Republican cycling track «Saryarka» sport 
complex, «Barys» skating rinks) which are used now  
for competitions and trainingn were built in the city for 
the Asian Winter Games.

2011  15 маусымда ұйымның 10 жылдық мерейтойына
  арналған ШЫҰ отырысы өтті, онда ШЫҰ 
 10 жылдығының Астана декларациясы қабылданды

2011 30 шілдеде 2030 жылға дейінгі Бас жоспарға
  түзету бекітілді.  

2011 The  SCO meeting dedicated to the 10th 
 anniversary of the organization was held on June 15.   
 The Astana Declaration of the 10th anniversary of the 
 SCO was adopted at the meeting

2011 The amendments to the General Plan 2030 
 were approved on July 30   
 was confirmed.
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1. Тәуелсіздік Сарайы Открыт 15 декабря 
2008 года. Является местом проведения офи-
циальных государственных мероприятий, фору-
мов, совещаний, встреч, съездов

Тәуелсіздік Сарайы Открыт 15 декабря 2008 
года. Является местом проведения официаль-
ных государственных мероприятий, форумов, 
совещаний, встреч, съездов

Тәуелсіздік Сарайы Открыт 15 декабря 2008 
года. Является местом проведения официаль-
ных государственных мероприятий, форумов, 
совещаний, встреч, съездов

2. Центральный концертный зал «Казахстан»
Центральный концертный зал «Казахстан» -  во-
площенная в жизнь идея итальянского архитек-
тора Манфреди Николетти.
 
Центральный концертный зал «Казахстан»
Центральный концертный зал «Казахстан» -  во-
площенная в жизнь идея итальянского архитек-
тора Манфреди Николетти. 

Центральный концертный зал «Казахстан»
Центральный концертный зал «Казахстан» -  во-
площенная в жизнь идея итальянского архитек-
тора Манфреди Николетти. 

3. Дворец Мира и согласия является симво-
лом дружбы, единения и мира на земле Казах-
стана. Идея строительства сооружения в виде 
Пирамиды, которое олицетворяет стремление 
независимого государства к миру и согласию 
принадлежит Н.Назарбаеву. Автором проекта 
является известный британский архитектор 
Норман Фостер.
 
Дворец Мира и согласия является символом 
дружбы, единения и мира на земле Казахстана. 
Идея строительства сооружения в виде Пирами-
ды, которое олицетворяет стремление незави-
симого государства к миру и согласию принад-
лежит Н.Назарбаеву. Автором проекта является 
известный британский архитектор Норман 
Фостер.

Дворец Мира и согласия является символом 
дружбы, единения и мира на земле Казахстана. 
Идея строительства сооружения в виде Пирами-
ды, которое олицетворяет стремление незави-
симого государства к миру и согласию принад-
лежит Н.Назарбаеву. Автором проекта является 
известный британский архитектор Норман 
Фостер.

4. Монумент «Астана–Байтерек» считается 
символом Астаны. Высота сооружения состав-
ляет 97 метров, с шаром, венчающим конструк-
цию — 105 метров. Диаметр шара 22 метра.
Монумент был построен по инициативе прези-
дента Нурсултана Назарбаева, как символ пере-
носа столицы из Алма-Аты в Акмолу в 1997 году.

Монумент «Астана–Байтерек» считается симво-
лом Астаны. Высота сооружения составляет 97 
метров, с шаром, венчающим конструкцию — 105 
метров. Диаметр шара 22 метра.
Монумент был построен по инициативе прези-
дента Нурсултана Назарбаева, как символ пере-
носа столицы из Алма-Аты в Акмолу в 1997 году.

Монумент «Астана–Байтерек» считается симво-
лом Астаны. Высота сооружения составляет 97 
метров, с шаром, венчающим конструкцию — 105 
метров. Диаметр шара 22 метра.
Монумент был построен по инициативе прези-
дента Нурсултана Назарбаева, как символ пере-
носа столицы из Алма-Аты в Акмолу в 1997 году.

АСТАНАНЫҢ ІРІ  ӘЛЕУМЕТТІК 
ОБЪЕКТІЛЕРІ
КРУПНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ СТОЛИЦЫ
MAJOR SOCIAL FACILITIES OF 
ASTANA

Бейбітшілік және келісім сарайы 
Дворец Мира и согласия
Palace of Peace and Accord

«Хан Шатыр» сауда-ойын-сауық кешені 
Торгово-развлекательный комплекс «Хан-Шатыр» 
Trade and Entertainment Complex «Khan Shatyr»

«Қазақстан» орталық концерт залы 
Центральный концертный зал «Казахстан»
«Kazakhstan» Central Concert Hall
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5. Президентский центр культуры
создан для ознакомления широкой обществен-
ности с историческим достоянием народа Ка-
захстана, достижениям мировой культуры и 
искусства. 

Президентский центр культуры
создан для ознакомления широкой обществен-
ности с историческим достоянием народа Ка-
захстана, достижениям мировой культуры и 
искусства.
 
Президентский центр культуры
создан для ознакомления широкой обществен-
ности с историческим достоянием народа Ка-
захстана, достижениям мировой культуры и 
искусства. 

6. Торгово-развлекательный комплекс 
«Хан-Шатыр» один из самых амбициозных про-
ектов в Астане. Венчая северный конец оси 
нового города, он возвышается на двухсотме-
тровом эллипсовидном фундаменте. Являясь 
самой высокой точкой новой столицы и самым 
просторным развлекательным центром Цен-
тральной Азии, «Хан шатыры» виден отовсюду.
 
Торгово-развлекательный комплекс 
«Хан-Шатыр» один из самых амбициозных про-
ектов в Астане. Венчая северный конец оси 
нового города, он возвышается на двухсотме-
тровом эллипсовидном фундаменте. Являясь 
самой высокой точкой новой столицы и самым 
просторным развлекательным центром Цен-
тральной Азии, «Хан шатыры» виден отовсюду.

 
Торгово-развлекательный комплекс 
«Хан-Шатыр» один из самых амбициозных про-
ектов в Астане. Венчая северный конец оси 
нового города, он возвышается на двухсотме-
тровом эллипсовидном фундаменте. Являясь 
самой высокой точкой новой столицы и самым 
просторным развлекательным центром Цен-
тральной Азии, «Хан шатыры» виден отовсюду.

«Астана–Бәйтерек»  монументі 
Монумент «Астана–Байтерек»
«Astana-Baiterek» monument 

Тәуелсіздік Сарайы 
Дворец Независимости
Independence Palace

Президенттік мәдениет орталығы 
Президентский центр культуры
Presidential Cultural Centre
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НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

АЛМАТЫ/АЛМАТЫ/ALMATY

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР GENERAL INFORMATIONОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОРОДА 
ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

По последним сведениям ученых, история со-
временного города Алматы  насчитывает не 
менее тысячи лет. С IX по XV век по Великому 
Шелковому пути, проходившему через  Илий-
скую долину, продвигались караваны. Здесь, на  
торговом пути из Европы в Китай, у подножья За-
илийского Алатау, и был расположен город с раз-
витой инфраструктурой. Алматы стал одним из 
торговых и сельскохозяйственных центров этого 
времени. 

В 1854 году на месте города было заложено 
Заилийское укрепление, позднее переименован-
ное в город-крепость Верный. В середине 1855 
года в Верный прибыла первая партия пересе-
ленцев из России. Рядом с  укреплением нача-
лось освоение Малой  станицы и  татарской сло-
бодки – город вновь наполнился жизнью.

В 1918 году в Верном была установлена совет-
ская власть и город с областью вошел в состав 
Туркестанской автономии (ТАССР) в составе 
РСФСР. 5 февраля 1921 года было принято ре-
шение  о переименовании Верного в Алма-Ату по 
старинному названию местности: Алматы - с ка-
захского «Яблоневое». 3 апреля 1927 года в Алма-
Ату из Кызылорды была перенесена столица 
Казахской АССР в составе РСФСР. Это событие 
имело для города судьбоносное значение, а тог-
да стало мотивацией к дальнейшему интенсив-
ному расстраиванию города. 

 В период с 1941 года, благодаря массовой эва-
куации рабочих и заводов из европейской части 
СССР во время Великой Отечественной войны, 
Алма-Ата из административно-торгового пункта 
с пригранично-охранным назначением и слабо-
развитой промышленностью превратилась в один 

1991 10 декабря в городе Алматы подписан Закон 
 о переименовании Казахской ССР в Республику
 Казахстан. Состоялось торжественное заседание
 Верховного Совета, посвященное вступлению 
 в должность первого всенародного избранного
 Президента Республики Н. А. Назарбаева 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 20 ЖЫЛЫНДАҒЫ 
ОБЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ  ЖЕТІСТІКТЕРІ  

MAIN ACHIEVMENTS OF THE CITY
OVER THE YEARS OF INDEPENDENCE

OF KAZAKHSTAN

Ғалымдардың соңғы мәліметтері бойынша, 
қазіргі заманғы Алматы қаласының мың жылдық 
тарихы бар.      IX-XV ғасырларда Іле алқабы 
арқылы өткен Ұлы жібек жолымен керуендер 
қозғалған. Мұнда Еуропа мен Қытайдың сау-
да жолында, Іле Алатауы бөктеріне  дамыған 
инфрақұрылымы бар қала орналасты. Алматы 
сол кезеңдегі сауда және ауыл шаруашылығы 
орталықтарының бірі болды. 

1854 жылы қала орнына Іле бекінісі қаланды, 
кейінірек ол Верный қала-бекінісі деп атауын 
өзгертті.  1855 жылдың ортасында Верныйға Ре-
сейден қоныс аударушылардың алғашқы  пар-
тиясы келді. Нығаюмен қатар Малая станицаны 
және татар слабодасын игеру басталды – қалада  
қайтадан қызу өмір басталды. 

1918 жылы Верныйға  кеңес билігі орнады да, 
қала РСФСР құрамында Түркістан автономиясы 
(ТАССР) құрамына кірді. 1921 жылы 5 ақпанда  
Верныйды  жердің ескі атауы бойынша Алма-
Ата деп атау туралы шешім қабылданды: Ал-
маты – қазақша  «Алмалы» дегенді білдіреді. 
1927 жылғы 3 сәуірде Қызылордадан РСФСР 
құрамында Қазақ АССР-інің астанасы  Алма-
Атаға  көшірілді.   Бұл оқиға қала тағдыры үшін 
маңызды болды, қаланың одан әрі қарқынды да-
муына себепші болды.  

1941  жылдан  бастап  Ұлы Отан соғысы жылда-
ры  КСРО-ның еуропалық бөлігінен жұмысшылар 
мен зауыттарды жаппай көшіруінің арқасында  
Алма-Ата шекаралық-қорғау тағайындауы және 
нашар дамыған өнеркәсібі бар әкiмшілік-сауда 
пунктінен   Кеңес Одағының аса ірі өнеркәсіп 
орталықтарының біріне айналды.  Соңғы он жыл-
да қала қарқынды дамып, кең инфрақұрылымға, 

In accordance with the latest information of 
scientists, the history of the modern Almaty city is 
at least a thousand years. From IX to XV century 
caravans were moving along the Silk Road that 
passed  through Ili valley. Here, on the trade route 
from Europe to China, at the foot of the Trans-Ili 
Alatau, there was located a city with high developed 
infrastructure. Almaty was one of the commercial and 
agricultural centers of that  time.

In 1854  in place of the town there was laid Zailiiskiy 
fortress, later renamed the fortress city Verniy. In the 
middle 1855 the first group of  immigrants arrived from 
Russia. Next to the strengthening there was started  
development of  Small Cossack  village and Tatar 
town outskirts  and the town was full of life again.

In 1918 in Verniy there was established  the Soviet 
power and the city with the region became a part of 
the Turkestan autonomy (TASSR) in the RSFSR. On 
February 5, 1921, it was decided to rename Verniy 
as Alma-Ata on the ancient name of the area: Almaty 
- Kazakh «Apple.» On April 3, 1927 the capital of 
Kazakh ASSR within the RSFSR was transferred 
from Kyzylorda to Alma-Ata. This event was crucially 
important for the city, and then it was a motivation for 
further intensive development of the city.

 In period from 1941 thanks to the mass evacuation 
of workers and factories of the European part of 
USSR during World War II, from administrative and 
trading center with border-guarding purpose and 
poor  industry Almaty  turned into one of the largest 
industrial centers of the Soviet Union. In the following 
decades the city grew rapidly, acquiring an extensive 
infrastructure, its own culture and style.

In 1993, when the country gained independence, 
the city regained its original name «Almaty».

1991 The Law «On renaming Kazakh SSR into the Republic
  of Kazakhstan» was signed in Almaty. The Supreme
  Council held a session dedicated to the assumption 
 of the office by First President of Kazakhstan
  N.Nazarbayev

1991 10 желтоқсанда Алматы қаласында Қазақ ССР-ін
 Қазақстан Республикасы деп қайта атау туралы
 Заңға қол қойылды. Жоғарғы Кеңестің
 Республиканың бүкіл халқы сайлаған тұңғыш 
 Президенті Н.Назарбаевтың   лауазымына кірісуіне 
 арналған салтанатты мәжілісі болды.   
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из крупнейших промышленных центров Совет-
ского Союза. Последующие десятилетия город 
активно развивался, приобретал обширную ин-
фраструктуру, собственную культуру, неповтори-
мый стиль.

В 1993 году, когда страна обрела Независи-
мость, городу было возвращено его исконное 
имя «Алматы». 

В 1997 году Указом Президента Республики Ка-
захстан столица была перенесена в город Аста-
ну. В настоящее время город Алматы является 
научным, культурным, историческим, производ-
ственным и финансовым центром страны. Со-
временный город разделен на 7 районов. Насе-
ление города  составляет - 1414,0 тыс. человек. 

Коэффициент рождаемости  вырос с 15,7 в 
1991 году до 27,7  родившихся  на 1000 человек  
в 2010 году.

На территории Республики Казахстан прожи-
вают около 130 представителей этноса, из них 
около 120 проживают в городе Алматы. Город 
многонационален: казахи составляют 731,7 тыс. 
(51,0%), русские – 446,1 тыс. (31,1%), уйгуры – 81,7 
тыс. (5,7%), корейцы – 27,2 тыс. (1,9%), татары – 
25,8 тыс. (1,8%), украинцы – 17,2 тыс. (1,2%), азер-
байджанцы – 10,0 тыс. (0,7%), немцы – 8,6 тыс. 
(0,6%), узбеки – 5,7 тыс. (0,4%), дунгане – 5,7 тыс.
(0,4%) и другие – 43,0 тыс. (3,0%). 

Алматы сегодня - крупнейший город Казахста-
на. Его население составляют  1,4 млн. человек, 
но при этом город занимает всего лишь 0,19% 
от общей территории республики. Таким образом, 
плотность заселения в мегаполисе  4 139 человек 
на квадратный километр.

1991 16 декабря в городе Алматы подписан 
 Конституционный закон «О Государственной 
 независимости Республики Казахстан»

1992  Впервые проведен Всемирный курултай казахов

1993  Утвержден герб города Алматы

мәдениетке, қайталанбайтын стильге ие болды.   
1993 жылы ел Тәуелсіздік алғанда қалаға ежелгі 

атауы «Алматы» қайтарылды.   
1997 жылы Қазақстан Республикасы Президен-

тінің Жарлығымен астана Астана қаласына 
көшірілді. Қазіргі уақытта Алматы елдің ғылыми, 
мәдени, тарихи, өндірістік және қаржы орталығы 
болып табылады.  Қазіргі заманғы қала 7 ауданға 
бөлінген.  Қала халқының саны  1414,0 мың адам-
ды құрайды. 

Бала туу коэффициенті 1991 жылғы 15,7-тен 
2010 жылы 1000 адамға ұлғайды.  

Қазақстан Республикасы аумағында 130-
ға жуық ұлыс өкілдері тұрады, оның 120-дайы  
Алматы қаласында тұрады. Қала көпұлтты: 
қазақтар 731,7  мың (51,0%), орыстар  – 446,1 мың 
(31,1%), ұйғырлар – 81,7 мың  (5,7%), кәрістер – 27,2 
мың (1,9%), татарлар – 25,8 мың (1,8%), украиндер 
– 17,2 мың (1,2%), әзірбайжандар – 10,0 мың (0,7%), 
немістер – 8,6 мың (0,6%), өзбектер – 5,7 мың 
(0,4%), дүнгендер – 5,7 мың (0,4%) және басқалар 
– 43,0 мың (3,0%). 

Алматы – бүгін Қазақстанның ірі қаласы.   
Халқының саны 1,4 млн. адамды құрайды, бірақ  
соған қарамастан қала    республиканың жалпы 
аумағының    0,19% ғана құрайды.  Осылайша, 
мегаполисте тұрғындардың орналасу тығыздығы 
шаршы шақырымға 4 139 адамнан келеді.   

In 1997, in accordance with the Decree of the 
President of the Republic of Kazakhstan, Astana 
became the capital of the country. Today,  Almaty is 
a scientific, cultural, historical, industrial and financial 
center of the country. The modern city is divided into 
7 regions. The city's population is 1414.0 thousand 
people.

The birth rate rose from 15.7 in 1991 to 27.7 births 
per 1000 people in 2010.

There are about 130 representatives of ethnic 
groups including 120 living in Almaty, on the territory 
of Kazakhstan. The city is multinational. The Kazakhs 
make 731,7 thousand (51.0%), Russians — 446.1 
thousand  (31.1%), Uighurs — 81.7 thousand (5.7%), 
Koreans — 27.2 thousand (1.9%), Tatars — 25. 8 
thousand (1.8%), Ukrainians — 17,2 thousand (1.2%), 
Azerbaijanis – 10.0 thousand (0.7%), Germans — 8.6 
thousand  (0.6%), Uzbeks — 5.7 thousand (0.4%), 
Dungans — 5.7 thousand (0.4%) and others — 43.0 
thousand (3.0%).

 Today, Almaty is the largest city in Kazakhstan. Its 
population is 1.4 million people, but the city occupies 
only 0.19% of the total territory of the republic. Thus, 
the population density in the city is 4139 people per 
square kilometer.

1991  The Constitutional Law  «On the state independence 
 of Kazakhstan» was signed in Almaty on December 16 
   

1992 The First World Kurultai of Kazakhs was held 

1993 The Emblem of Almaty was approved

1991  16 желтоқсанда Алматы қаласында «Қазақстан
 Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі 
 туралы» Конституциялық заңға қол қойылды.

1992  Бірінші рет Дүниежүзі қазақтарының құрылтайы
 өткізілді.

1993  Алматы қаласының  елтаңбасы бекітілді.
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ЭКОНОМИКА
В авангарде всех преобразований, происходив-

ших за годы независимости в республике, стоит 
город Алматы, в историю которого золотыми бук-
вами вписаны слова Первого Президента стра-
ны, который назвал Алматы – «золотой колыбе-
лью Независимости». 

Современный Алматы - это крупный образова-
тельный, финансовый, туристский и культурный 
центр страны.

ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Алматы занимает первое место по объему про-

изводства валового внутреннего продукта Ка-
захстана. Сегодня на экономику города прихо-
дится 18% всего валового внутреннего  продукта  
страны. По итогам 2010 года  ВВП города Алма-
ты  составил 3923  млрд.  тенге, намного опере-
див  по  данному  показателю отдельные области  
страны.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Алматы достиг роста объемов промышленной 

продукции с 1,4 млрд. тенге в 1993 году до 430,4 
млрд. тенге в 2010 году, а всего за годы незави-
симости выпущено продукции почти на 3 трлн. 
тенге. 

Не являясь  промышленным регионом, Алматы 
входит в пятерку индустриальных лидеров рес- 
публики, имеющих наиболее развитую обраба-
тывающую промышленность. При этом в структу-
ре обрабатывающей промышленности основной 
удельный вес занимает производство пищевых 
продуктов (80,8 %). За последнее время  прирост 
в данной отрасли составляет в 10-15%. 

В настоящее время в рамках Карты индустриа-
лизации в городе Алматы в 2010 и 2011-х годах 
реализовано девять проектов на общую сумму 
36,5 млрд. тенге. В их числе проекты такие, как 
производство  сложнейших  фармацевтических  
препаратов,  производство  средств  радиосвязи, 
строительных материалов, производство  про-
дуктов  питания  и  т. д.

1996  16 декабря в Алматы открыт монумент 
 Независимости.

1997  10 октября – Президент выступил с первым 
 ежегодным Посланием народу Казахстана 
 «Казахстан-2030. Процветание, безопасность 
 и улучшение благосостояния всех казахстанцев»

ЭКОНОМИКАСЫ
Республикада тәуелсіздік жылдары болған 

барлық қайта құрулар басында Алматы қаласы 
тұр, оның тарихына алтын әріптермен елдің 
Тұңғыш Президентінің  Алматыны  «Тәуелсіздіктің 
алтын бесігі» деп атаған сөзі жазылды.   

Қазіргі Алматы – бұл елдің ірі білім беру, қаржы, 
туристік және мәдениет орталығы.  

ЖАЛПЫ ӨҢІРЛІК ӨНІМ 
 Алматы Қазақстанның жалпы ішкі өнімін 

шығару көлемі бойынша бірінші орын алады. 
Бүгін қала экономикасына елдің барлық жалпы 
өнімінің  18%  тиесілі.  2010 жылдың қорытындысы 
бойынша Алматы қаласының ЖІӨ елдің жеке-
леген облыстарын аталған көрсеткіш бойынша 
біраз басып озып,  3923 млрд. теңгені құрады.  

ӨНЕРКӘСІП
Алматы   өнеркәсіп өнімдері көлемінің артуы   

1993 жылғы 1,4 млрд. теңгеден 2010 жылы 430,4 
млрд. теңгеге дейін жетті, ал тәуелсіздік жылда-
ры 3 трлн. теңгеге өнім шығарылды. 

Өнеркәсіптік өңір болып табылмаса 
да, Алматы анағұрлым дамыған өңдеуші 
өнеркәсібі бар республиканың индустриалдық 
көшбасшыларының бестігіне кіреді. Бұл ретте 
өңдеуші өнеркәсіп құрылымында тамақ өнімдері  
негізгі үлес  салмағына (80,8 %) ие. Соңғы уақытта 
аталған салада өсім 10-15 %-ды құрайды. 

Қазіргі уақытта Индустрияландыру картасы 
шеңберінде Алматы қаласында 2010 және 2011 
жылдары жалпы сомасы 36,5 млрд. теңгеге тоғыз 
жоба жүзеге асырылды. Олардың қатарында аса 
күрделі фармацевтикалық препараттар өндірісі, 
радиобайланыс құралдары өндірісі, құрылыс 
материалдары, тамақ өнімдері өндірісі және т.б. 
бар.

ECONOMY
At the forefront of all the transformations that have 

taken place since independence period  in the republic. 
Almaty city  in the history of which there are inscribed 
in golden letters the words of the First President of 
the country who called Almaty  the «golden cradle of 
Independence.»

Today Almaty is a major educational, financial, 
tourist and cultural center.

GROSS REGIONAL PRODUCT
Almaty ranks first in terms of gross domestic product 

of Kazakhstan. Today 18% of the gross domestic 
product accounts for the economy of the city. In 2010 
the GDP of Almaty city was 3923 billion tenge  which 
was the best indicator in the country.

INDUSTRY
Almaty achieved growth of industrial output from 1.4 

billion tenge in 1993 to 430,4 billion tenge in 2010, 
and all the years of independence it produced goods 
almost  to 3 trillion tenge.

Being a non-industrial area, Almaty is one of five 
industrial leaders of the republic, with the most 
advanced manufacturing industries. Meanwhile 
the main share of food production (80.8%) is in the 
structure of  manufacturing industry . In recent years,  
the growth rate in this industry makes 10-15%.

Presently, within the industrialization program of 
Almaty city in 2010 and 2011 there were implemented 
nine projects totaling  36.5 billion tenge. These 
include such projects as the production of complex 
pharmaceuticals, radio equipment, construction 
materials, food, etc.

1996 The Monument of Independence was opened in Almaty
  on December 16

1997 The President delivered his first annual Address to 
 the Nation “Kazakhstan – 2030. Prosperity,Security 
 and Improvement of Well-being of Kazakhstan Citizens” 
 on October 10

1996  16 желтоқсанда Алматыда Тәуелсіздік монументі 
 ашылды.

1997  10 қазан – Президент  Қазақстан халқына бірінші
 жыл сайынғы «Қазақстан-2030. Барлық 
 қазақстандықтардың өркендеуі, 
 қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы»  
 атты жолдауын жариялады.    
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1997  10 декабря – подписан Указ Президента 
 Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 
 «О переносе столицы Казахстана 
 из Алматы в Астану».

1997  The Decree of President N. Nazarbayev 
 “On moving the capital of Kazakhstan from Almaty 
 to Astana” was signed on December 10 

1997  10 желтоқсан – Қазақстан Республикасының
 Президенті Н.Ә. Назарбаев «Қазақстанның 
 астанасын Алматыдан Астанаға ауыстыру 
 туралы»  Жарлыққа қол қойды.

Жалпы халық саны (мың адам)
Общая численность населения (тыс. человек)

The total population number (thousand people)

ІӨӨ (ішкі өңірлік өнім)

ВРП (Внутренний региональный продукт)
GDP (Gross Domestic Product)Жұмыссыздық деңгейі

Уровень безработицы
The unemployment rate 
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10 
МЛН. М2 /MILLION М2

1991-2010 

1997  Построен Дворец студентов в  КАЗГУ 
 им. Аль-Фараби

1998  Открытие международного кинофестиваля 
 «Евразия»

1999  Открытие  ретро-фестиваля «Алматы – 
 Моя первая любовь»

1997 The Palace of Students was built in the Al-Farabi
  Kazakh State University 

1998 Opening of “Eurasia” International Film Festival 

1999 Opening of “Almaty – My First Love” retro festival 
 the retro-festival. 

1997  Әл-Фараби атындағы ҚазМУ-де Студенттер сарайы
  салынды.

1998  «Еуразия» халықаралық кинофестивалінің ашылуы.

1999  «Алматы – Моя первая любовь» рето-фестивалінің 
 ашылуы

ТҰРҒЫН ҮЙ ҒИМАРАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ
(пайдалануға берілді)

ВВОД ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (введено в эксплуатацию)
COMMISSIONING OF HOUSING (put into service)
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ИНВЕСТИЦИИ
Город Алматы имеет высокую инвестиционную 

привлекательность, что подтверждается высоки-
ми объемами инвестиций в основной капитал. На 
город приходится 8% инвестиций по стране, при 
том, что он не является сырьевым  регионом. 

В целом, с 1998 года объем инвестиций в ка-
питальное  строительство по городу вырос в 6,8 
раз, чему способствовала  реализация крупных 
инвестиционных  проектов в области  жилищного  
строительства.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Малый и средний бизнес - это основная фунда-

ментальная и стратегическая основа экономики 
города Алматы. По последним данным, более 
73,9 тысяч субъектов предпринимательства 
действуют в Алматы. Причем из них свыше 58 ты-
сяч – индивидуальные предприниматели. В сфе-
ре малого и среднего бизнеса города  занято 352 
тысячи алматинцев.  Сегодня сектор МСБ  дает  
в городскую казну более половины всех налого-
вых поступлений, в этой сфере работает  каждый 
третий  трудоспособный  горожанин.

Выпуск продукции  субъектами  малого и сред-
него  бизнеса с 2005 года вырос с 354  млрд. до 
1819  млрд.  тенге   в 2010  году, то  есть в 5,7  раз.

ИНФРАСТРУКТУРА
За годы Независимости город Алматы не толь-

ко получил новые архитектурные черты, но и 
приобрел новый характер современного мегапо-
лиса.

В городе построены современные комфорта-
бельные отели люкс-класса;  торговые центры 
и гипермаркеты; торгово-развлекательные цен-
тры мирового уровня. Особой гордостью горо-
да является комплекс деловых центров, таких 
как «MАRIOTТ» и «Нурлы Тау», расположенных 
вдоль проспекта Аль-Фараби.

Современный город Алматы - крупный узел 
автомобильного, железнодорожного и авиаци-

1999  В городе Алматы создан первый в стране 
 бизнес-инкубатор

2001 Впервые в Казахстане  в городе Алматы 
 были построены  Дом ветеранов и 
 социальный жилой дом для ветеранов

ИНВЕСТИЦИЯ
Алматы қаласының жоғары инвестициялық 

тартымдылығы бар, бұл негізгі капиталға жоғары 
инвестиция көлемімен расталады. Қалаға еліміз 
бойынша инвестицияның   8%-ы бөлінеді, әрі ол 
шикізат өңірі болып табылмайды.   

Жалпы 1998 жылдан қала бойынша күрделі 
құрылысқа инвестиция көлемі 6,8 есе өсті, бұл 
тұрғын үй құрылысы саласында инвестициялық 
жобалардың жүзеге асырылуына ықпал етті.  

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС
Шағын және орта бизнес – бұл Алматы қаласы 

экономикасының негізгі іргелі және стратегиялық 
негізі. Соңғы деректер бойынша Алматыда 73,9 
мыңнан артық   кәсіпкерлік субъектісі әрекет 
етеді. Олардың 58 мыңнан астамы – жеке 
кәсіпкерлер.  Қаланың  шағын және орта бизнес 
саласында 352 мың алматылық жұмыс істейді. 
Бүгінде ШОБ секторы қала қазынасына барлық 
салық түсімдерінің жартысынан көбін береді, 
бұл салада әрбір үшінші еңбекке жарамды қала 
тұрғыны жұмыс істейді.   

Шағын және орта бизнес субъектілерінің 
өнімдер шығаруы 2005 жылғы 354 млрд. теңгеден 
2010 жылы 1819 млрд. теңгеге дейін, яғни 5,7 есе 
өсті.   

ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ
Тәуелсіздік жылдары Алматы қаласы жаңа 

сәулеттік келбетке ғана емес, қазіргі заманғы 
мегаполистің жаңа сипатына да ие болды.   

Қалада қазіргі заманғы жайлы люкс класты 
қонақ үйлер; сауда орталықтары мен гипермар-
кеттер; әлемдік деңгейдегі сауда-ойын-сауық 
орталықтары салынды.   Әл-Фараби даңғылы 
бойына орналасқан  «MАRIOTТ» және «Нұрлы 
Тау» сияқты іскерлік орталықтары кешені  
қаланың ерекше  мақтанышы болып табылады.  

Қазіргі заманғы Алматы – автомобиль, теміржол 
және авиациялық қатынастың ірі торабы, онда 
екі теміржол вокзалы, әуежай, автовокзал 

INVESTMENTS
Almaty city has a high investment attractiveness 

proved by major volume of investments in fixed assets. 
8% of the investments in the country are accounted 
for the city although it is not a raw commodity region.

Generally, since 1998 investments volume in capital 
construction in the city increased 6,8 times, due to 
implementation of major investment projects in the 
housing sphere.

SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Small and medium-sized business is the main 

fundamental and strategic framework for the economy  
of Almaty city. According to the recent information, 
more than 73.9 thousand enterprises  are functioning 
in Almaty. Besides, over 58 thousand are individual 
entrepreneurs. 352 thousand residents of Almaty 
are employed in the sphere of small and medium 
business. Today, the SME sector makes more than 
half of all tax revenues to the city budget, every third 
citizen works in this area. 

Output of products provided by subjects of small 
and medium businesses since 2005 grew from 354 
billion to 1819 billion tenge in 2010, that is 5.7 times.

INFRASTRUCTURE
During the years of Independence Almaty city, 

received not only new architectural features, but also 
acquired a new character of the modern metropolis.

In the city there were built modern and comfortable 
luxury hotels, shopping malls and hypermarkets, 
shopping centers of world-class. A special pride of 
the city is a complex of business centers, such as 
«MARIOTT» and «Nurly Tau», located along the Al-
Farabi avenue.

Today, Almaty city is the great traffic centre of 
road, rail and air links, it has two railway stations, an 
airport, a bus terminal. Megalopolis serves as a major 
transport and aviation crossroads in Central Asia.

Now a large number of transit routes, which connect 
northern and southern, eastern and western parts of 
the Eurasian continent, runs through the city.

1999 The first in the country business incubator
  was established in Almaty

2001 The House of Veterans and social house for 
 veterans were built in Almaty for the first time 
 in Kazakhstan history

1999  Алматы қаласында елдегі алғашқы бизнес-
 инкубатор құрылды.

2001  Қазақстанда алғаш рет Алматы қаласында 
 ардагерлер үшін Ардагерлер үйі мен әлеуметтік
 тұрғын үй салынды 
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онного сообщения, в нем расположены два же-
лезнодорожных вокзала, аэропорт, автовокзал. 
Мегаполис выполняет роль крупного транспорт-
ного и авиационного перекрестка в Центрально-
Азиатском регионе. 

Через город проходит большое количество 
транзитных  маршрутов, соединяющих между со-
бой  северную и южную, восточную и западную  
части Евразийского континента.

За годы независимости введено в действие 
20 развязок, строится Восточная  объездная до-
рога, начато строительство дополнительных де-
вяти развязок. В текущем году будет запущена 
первая линия Алматинского  метрополитена.

В начале 2011 года создан первый в мегаполи-
се муниципальный автобусный парк, уже приоб-
ретены 200 современных автобусов, работающих 
на сжатом природном экологически чистом газе.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
В первые годы независимости Казахстана раз-

витие систем  тепло-водо-энергообеспечения 
практически не осуществлялось, что было свя-
зано с недостатком финансовых ресурсов.

Начиная с 2005 года развитию этой сферы уде-
ляется  приоритетное внимание.

За годы независимости в городе построено 
10 энергетических подстанций. Построены и 
реконструированы 3 крупных котельных «Ор-
бита», «Кокжиек», «Вокзальная», которые по-
зволили значительно улучшить теплоснабже-
ние  города.

Последние 5 лет большое внимание уделяется 
развитию распределительных и магистральных 
тепловых сетей, реконструировано 83 киломе-
тра, что позволило значительно обновить имею-
щийся фонд, уменьшить потери тепла и сокра-
тить число  аварий. 

За последние 3 года построено 145 километров 
электрических сетей.

2002 25 апреля в городе Алматы прошел первый 
 Евразийский медиа-форум, в котором выступили
 Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев
 
2003 Создана специальная экономическая зона 
 «Парк информационных технологий»

2003  Открытие кинофестиваля «Звезды Шакена»

орналасқан. Мегаполис Орталық Азия өңірінде ірі 
көлік және авиациялық қиылыс  рөлін атқарады.  

Қала арқылы өзара Еуразиялық континенттің 
солтүстік және оңтүстік, шығыс және батыс 
бөлігін біріктіретін транзиттік маршруттар өтеді.  

Тәуелсіздік жылдары 20 жолайрығы іске 
қосылды, Шығыс айналма жолы салынуда, 
қосымша тоғыз жолайрығы құрылысы бастал-
ды. Ағымдағы жылы Алматы метрополитенінің 
алғашқы желісі іске қосылмақ.   

2011 жылдың басында мегаполисте бірінші 
муниципалдық автобус паркі құрылды, 
сығымдалған табиғи экологиялық таза газбен 
жұмыс істейтін 200 қазіргі заманғы автобус са-
тып алынды.   

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КЕШЕН
Қазақстанның тәуелсіздігінің алғашқы жылда-

ры жылу-су-энергиямен қамтамасыз ету  жүйесін 
дамыту жүзеге асырылған жоқ, бұл қаржы 
ресурстарының жеткіліксіздігімен байланысты.  

2005 жылдан бастап осы саланың дамуына ба-
сым көңіл бөлінеді. 

Тәуелсіздік жылдары қалада 10 энергетикалық 
шағын станция салынды. 3 ірі «Орбита», 
«Көкжиек», «Вокзальная» қазандықтары салы-
нып, қайта жаңғыртылды, бұл қаланың жылумен 
жабдықталуын едәуір жақсартты.  

Соңғы 5 жылда тарату және магистральды 
жылу тораптарын дамытуға көңіл бөлінеді, 83 
шақырым қайта жаңғыртылды, бұл қолдағы 
қорды біраз жаңартуға, жылу шығынын азайтуға 
және апаттар санын қысқартуға мүмкіндік берді.  

Соңғы 3 жылда 145 шақырым электр желісі са-
лынды.  

Now a large number of transit routes, which connect 
northern and southern, eastern and western parts of 
the Eurasian continent, run through the city.

During the years of independence there have been 
enacted 20 interchanges; the Eastern bypass road 
is constructed. The construction of additional nine 
interchanges was started. The first line of Almaty 
subway will be launched this year.

At the beginning of 2011 there has been created the 
first municipal bus fleet in the city; 200 modern buses 
fueled by compressed natural gas were already 
purchased.

ENERGY
In the early years of Kazakhstan's independence 

the heat-water-energy supply practically  was not 
developed  due to lack of financial resources.

Starting from 2005, the development of this sphere 
was of the priority.

During the years of independence in the city there 
were built 10 power substations, constructed and 
reconstructed 3 large boilers «Orbit», «Kokzhiek», 
«Vokzalnyi», which significantly improved heat supply 
system  of the city.

For the recent 5 years, special attention was paid to 
development of distribution and heating main lines. 83 
km of lines have been already  reconstructed, which  
allows to upgrade the existing fund and  reducing heat 
losses as well as to reduce the number of accidents.

In recent 3 years, 145 kilometers of power networks 
were built.

2002  The First Eurasian Media Forum took place in
  Almaty on April 25. President of the country 
 N. Nazarbayev addressed the participants of the event 

2003 “Park of Innovative Technologies” Special 
 Economic Zone was established 

2003 Opening of the first film festival “Stars of Shaken”

2002 25 сәуірде Алматы қаласында бірінші Еуразия
 медиа-форумы өтті, онда Қазақстан 
 Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 
 сөз сөйледі.

2003 «Ақпараттық технологиялар паркі» арнайы  
 экономикалық аймағы құрылды.

2003  «Шәкен жұлдыздары» кинофестивалінің ашылуы.
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2962,6 млрд./billion
теңге/тенге/tenge

10 млн./мillion
теңге/тенге/tenge
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0 
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2006 По инициативе Главы государства, озвученной 
 на конгрессе финансистов (2004 год) принят 
 Закон «О Региональном финансовом центре  
 города Алматы». 

2006 В городе Алматы открыт мемориал 
 «Тәуелсіздік таңы»,  посвященный 
 участникам декабрьских событий

90%
85%

 2010

1991

2006  On the initiative of the President of Kazakhstan 
 put forward at the congress of financiers in 2004, the Law
  “On the regional financial center of Almaty” was adopted

2006  “TauelsizdikTany” (“Dawn of Independence”) 
 memorial was opened in Almaty in memory 
 of the participants of the December events  

2006  Қаржыгерлер конгресінде (2004 жылы) айтылған 
 Мемлекет басшысының бастамасымен «Алматы
 қаласының өңірлік қаржы орталығы туралы»
 Заң қабылданды.  

2006 Алматы қаласында желтоқсан оқиғаларына 
 арналған «Тәуелсіздік таңы» мемориалы ашылды.   

ЖАҢА САЛЫНҒАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED HEALTHCARE FACILITIES

ҚАЛАНЫҢ АУЫЗ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

DRINKING WATER SUPPLY

ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ
ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

INDUSTRIAL OUTPUT
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2007 23 апреля проведен первый международный 
 инвестиционный форум, организованный РФЦА 
 и агентством  ViIPromotion

2008  В городе  Алматы создан новый  
 Алатауский  район

4 
1991 1992-2010

51 

2010

1991

87

16

2007  The first international investment forum organized 
 by the Regional Financial Center of Almaty 
 and VilPromotion agency was held on April 23

2008 A new district titled Alatau district was 
 established in Almaty  

2007 23 сәуірде АӨҚО мен ViIPromotion агенттігі 
 ұйымдастырған бірінші халықаралық 
 инвестициялық форум өткізілді. 

2008  Алматы қаласында жаңа Алатау ауданы құрылды.  

ЖАҢА САЛЫНҒАН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН 
ОҚЫТУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

 КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED PRESCHOL EDUCATION 
FACILITIES

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ (ТжКБ)

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТиПО)

THE NUMBER OF CONSTRUCTED VOCATIONAL AND TECHNICAL 
EDUCATION FACILITIES
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ОБРАЗОВАНИЕ
Город Алматы является крупным образователь-

ным центром страны. Здесь внедряются новые 
технологии обучения, требующие использования 
мультимедийных кабинетов, новые обучающие 
программы и технологии.

В 2010 году расходы бюджета на образование 
составили 338,7 млрд. тенге, с ростом к 2005 году 
в 3,1 раза. 

В настоящий момент наблюдается ежегодный 
рост количества дошкольных организаций обра-
зования, соответственно, и увеличение числен-
ности воспитанников дошкольных организаций. 
Так, на 1 октября 2011 года их численность со-
ставила 41,4 тыс. детей против 20,5 тыс. детей в 
2000 году (на 1 октября 2010 год – 38,2 тыс. детей). 

За годы независимости уже построены 93 дет-
ских сада, в том числе за последние пять лет 
построено рекордное количество – 19 детских 
учреждений. А в последние два года по реализа-
ции государственного заказа введено в действие 
66 детских учреждений, частной и государствен-
ной формы собственности. 

В сфере среднего образования за 20 лет по-
строены 35 школ на 30 тыс. ученических мест, 
в том числе с 2007 по 2011 годы 13 объектов.

2008  Построен международный аэропорт и 
 новая взлетно-посадочная полоса для 
 приема  воздушных судов всех типов

БІЛІМ БЕРУ
Алматы қаласы елдің ірі білім орталығы болып 

табылады.  Мұнда мультимедиялық кабинеттерді, 
жаңа оқу бағдарламалары мен технологияларын 
пайдалануды талап ететін жаңа оқыту техноло-
гиялары енгізілуде.    

2010 жылы білім саласына бюджет шығыстары 
338,7 млрд. теңгені құрады, 2005 жылмен 
салыстырғанда 3,1 есе өсті. 

Қазіргі сәтте мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдары санының жыл сайын өсуі байқалады, 
сондай-ақ  соған сәйкес мектепке дейінгі 
ұйымдарда тәрбиеленушілер саны ұлғайды.   
Мысалы, 2011 жылғы 1 қазанда олардың саны 
41,4  мың бала болса, 2000 жылы 20,5 мың бала 
болды  (2010 жылғы 1 қазанда – 38,2  мың бала). 

Тәуелсіздік жылдары  93 балалар бақшасы са-
лынды, оның ішінде соңғы бес жылда рекордтық 
саны – 19 балалар мекемесі салынды. Ал соңғы 
екі жылда мемлекеттік тапсырысты жүзеге 
асыру бойынша жекеменшік және мемлекеттік 
меншік нысанындағы 66 балалар мекемесі іске 
қосылды.  

Орта білім саласында 20 жылда 30 мың 
оқушыға арналған 35 мектеп салынды, оның 
ішінде 2007 -2011 жылдар аралығында 13 объект 
пайдалануға берілді.  

EDUCATION
Almaty city is a major educational center. Here 

there are implemented new learning technologies, 
requiring the use of multimedia classrooms, new 
training programs and methods.

In 2010, the budget expenditure on education 
amounted to 338.7 billion tenge, with a rise in 2005  it 
increased  3.1 times.

At the moment there is an annual increase in the 
number of pre-school education organizations as well 
as increase in the number of children attending them. 
Thus, on October 1, 2011, their number was 41.4 
thousand children against 20.5 thousand children in 
2000 (on October 1, 2010 - 38.2 thousand children).

During the years of independence there have 
already been built 93 kindergartens, including a record 
number of 19 child care centers built for the last five 
years. Recently, 66 child care centers of private and 
public ownership were put into service.

In the field of secondary education for 20 years 
there have been built 35 schools for 30 thousand 
pupils, including 13 facilities built  from 2007 to 2011.

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА / СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА / SOCIAL SPHERE

2008 A new international airport and a new runway 
 were constructed

2008  Халықаралық әуежай және барлық үлгідегі әуе 
 кемелерін қабылдау үшін жаңа ұшу-қону жолағы 
 салынды. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
За последние годы г. Алматы зарекомендовал 

себя как крупнейший медицинский центр страны. 
Сегодня в мегаполисе организована работа око-
ло 1000  медицинских организаций, из  которых 
почти 90% - учреждения  частного сектора.

За годы независимости  введены в эксплуата-
цию современнейшие объекты здравоохране-
ния, использующие самые передовые методы 
диагностики и лечения. В их числе: Городская 
клиническая многопрофильная больница, не-
сколько крупных поликлиник  в  районах  индиви-
дуальной застройки,  создана  первая  в респу-
блике больница  сестринского ухода, построен 
современный  перинатальный центр, а также 
первый  в  стране  хоспис и  т.д.

Если в 1991 году было построено всего 3 объекта 
здравоохранения, то за все годы независимости, 
включая 2011 год – 36.

ЗАНЯТОСТЬ
Численность безработных граждан с 1999 года 

сократилась с  91 тысячи  человек  до 45,5  тысяч 
человек в 2010 году, то есть в  2 раза.

Сегодня уровень безработицы по городу не 
превышает 6,3%, при этом в 1991 году он состав-
лял 14%, зарегистрированная безработица не 
превышает отметки  0,6%.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Среднемесячные денежные доходы населения 

выросли в 9 раз и составили 92300 тыс тенге.
Сегодня среднемесячная заработная плата ал-

матинцев является самой высокой в республике 
и составляет 106,6 тыс. тенге.  По  сравнению с 
1995  годом  она  выросла в 21  раз.

3 
1991 1992-2010

31 

2010  Впервые за 10 лет местный исполнительный 
 орган города осуществил выпуск муниципальных
 облигаций и привлек инвестиции на реализацию 
 приоритетных проектов

2010  Открытие фестиваля яблок  «Apple fest».

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Соңғы жылдары Алматы қаласы өзін еліміздің 

ірі медициналық орталығы ретінде көрсетті. 
Бүгін мегаполисте 1000-ға жуық медициналық 
ұйым жұмысы ұйымдастырылды, оның  90%-ы – 
жекеменшік сектор мекемелері.

Тәуелсіздік жылдары диагностика мен 
емдеудің ең озық  әдістерін пайдаланатын 
қазіргі заманғы денсаулық сақтау объектілері 
пайдалануға берілді. Олардың ішінде: Қалалық 
клиникалық көпбейіндік аурухана, жеке құрылыс 
аудандарындағы бірнеше ірі емхана  бар, респу-
бликада тұңғыш медбикелік күтім ауруханасы, 
қазіргі заманғы перинатальды орталық, сондай-
ақ елімізде алғашқы хоспис және т.б. құрылды.  

Егер 1991 жылы бар болғаны 3 денсаулық 
сақтау объектісі салынса, тәуелсіздік жылдары, 
2011 жылды қоса алғанда, 36 объекті салынды.

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
 1999 жылдан жұмыссыз азаматтар саны  1999 

жылғы 91 мың адаман 2010 жылы 45,5 мың 
адамға дейін, яғни 2 есе қысқарды.  

Бүгін қала бойынша  жұмыссыздық деңгейі   
6,3 %-дан аспайды, бұл ретте 1991 жылы ол  
14%-ы құрады, тіркелген жұмыссыздық    0,6 % 
белгісінен аспайды.

ТҰРҒЫНДАРДЫҢ ТАБЫСЫ
Тұрғындардың орташа айлық  ақшалай табысы 

9 есе өсіп, 92300 мың теңгені құрады.   
Бүгінгі таңда алматылықтардың орташа айлық 

жалақысы  республикада ең жоғарысы болып та-
былады және 106,6 мың теңгені құрайды.  

2010 The local executive body of the city issued the 
 first municipal bonds and attracted investments i
 n implementation of projects 
 for the first time in 10 years.  

2010 Opening of the apple festival “Apple Fest”

2010  Бірінші рет 10 жылда жергілікті атқарушы орган 
 муниципалды облигациялар шығарды және басым 
 жобаларды жүзеге асыруға инвестиция тартты.

2010   «Apple fest» алма фестивалінің ашылуы.

ЖАҢА САЛЫНҒАН ОРТА БІЛІМ БЕРУ
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED SECONDARY EDU-
CATION FACILITIES

HEALTH
In recent years Almaty has established itself as the 

largest medical center in the country. Today about 
1000 medical institutions, of which almost 90% 
belong to private sector institutions are functioning.

During the years of independence there have been 
put in operation modern healthcare facilities using the 
most advanced diagnostic and treatment methods. 
These are the city multifield Clinics, several large 
clinics in the areas of personal development. The first 
hospital in the country for nursing care and a modern 
perinatal center, as well as the country's first hospice, 
etc.

If in 1991 only 3 health care facilities were built, 
then for all the years of independence, including the 
2011there were 36.

EMPLOYMENT
The number of unemployed since 1999 has 

decreased from 91 thousand to 45.5 thousand in 
2010, i.e. in 2 times.

Today, unemployment in the city does not exceed 
6.3%, while in 1991 it has been 14%, registered 
unemployment rate does not exceed 0.6%.

HOUSEHOLD INCOME 
Average monthly income increased  9-fold and 

reached 92 300 thousand tenge.
Today  the average monthly salary of Almaty is the 

highest in the country and makes 106.6 thousand 
tenge. In comparison with 1995 it increased in 21 
times.
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2011  Построен и реконструирован ряд уникальных
 спортивных объектов мирового уровня: 
 международный трамплин,  спорткомплекс
 «Медеу», горно-лыжная база «Шымбулак»,
 Дворец спорта имени Балуана Шолака

2011 A number of unique sport facilities of the world level 
 were built. These are the international sky jump, 
 “Medeu” sports complex, “Shymbulak” sky mountain 
 base, B.Sholak Palace of Sport  
 B. Sholak Sport Palace.

2011 Әлемдік деңгейдегі бірқатар бірегей спорт
 объектілері салынды және қайта жаңартылды: 
 халықаралық трамплин,   «Медеу» спорт кешені,
 «Шымбұлақ» тау-шаңғы базасы, Балуан Шолақ 
 атындағы спорт сарайы.
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КУЛЬТУРА
Город Алматы по праву можно назвать культур-

ной столицей страны. Если в 1999 году проводил-
ся 1 международный фестиваль, то в 2009 году 
их количество составило 6. 

Налажены и успешно работают международ-
ные культурные связи с городами ближнего и 
дальнего зарубежья. Так, Алматы является по-
братимом с 17 городами стран мира.

Ведутся работы по созданию археологическо-
го парка «Боролдайские сакские курганы». За 
2007-2008 годы благоустроена и озеленена тер-
ритория парка. Осуществляется проектирование 
объектов этнозоны, комплексное археологиче-
ское исследование, консервация и восстанов-
ление археологических объектов, планируемых 
для музеефикации. 

На сегодня в Алматы насчитывается 185 учреж-
дений культуры. В их числе: 18 театров,  33 му-
зея, 15 художественных галерей, 1 выставочный 
зал, 22 концертные организации, 17 кинотеатров, 
6 парков отдыха и аттракционов, цирк, зоопарк, 
9 учреждений клубного типа, 32 республикан-
ские и городские библиотеки, 30 национальных 
культурных центров.

СПОРТ
За весь период участия в Олимпийских играх, 

который  длится  с 1960 по 2010 годы, спортсме-
нами Алматы завоевано 26 золотых, 16 серебря-
ных и 19 бронзовых наград. 

Кроме того, в череде спортивных знаковых со-
бытий международного уровня, особое место за-
нимают – 7-е зимние Азиатские игры. Благодаря 
Азиатским играм город получил уникальный объ-
ект - Международный комплекс лыжных трам-
плинов, построенный по последним инновациям 
строительства. На базе данного комплекса по 
рекомендации FIS были организованы Континен-
тальный Кубок и Кубок Мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина.

2011  С 28 января по 6 февраля проведены  
 7-е зимние Азиатские игры

МӘДЕНИЕТ
Алматы қаласын  елдің мәдени астанасы  деп 

атауға болады. Егер 1999 жылы 1 халықаралық 
фестиваль өтсе, 2009 жылы олардың  саны 6-ға 
жетті. 

Жақын және алыс шетелдермен халықаралқ 
мәдени байланыстар жолға қойылған және табы-
сты  жұмыс істеуде. Мысалы, Алматы әлемнің 17 
елімен туыстас болып табылады.    

  «Боролдай  сақ қорғандары» археологиялық 
паркін құру жұмысы жүргізілуде.  2007-2008 
жылдары парк аумағы абаттандырылды және 
көгалдандырылды. Этноаймақ объектілерін 
жобалау, мұражай үшін жоспарланған 
археологиялық объектілерді археологиялық 
зерттеу, консервация және қалпына келтіру 
жұмыстары жүзеге асырылуда.   

Бүгінгі күні 185 мәдениет мекемесі бар. 
Олардың қатарында: 18 театр, 33 мұражай, 15 
көркемсурет галереясы, 1 көрме залы, 22 кон-
церт ұйымы, 17 кинотеатр, 6 демалыс паркі мен 
атракциондар, цирк, зоопарк, 9 клуб типтес ме-
кеме, 32 республикалық және қалалық кітапхана, 
30 ұлттық мәдени орталық бар.    

СПОРТ
1960-2010 жылдар аралығында Олимпиада 

ойындарына қатысқан  Алматы спортшылары 
26 алтын, 16 күміс және 19 қола медальді жеңіп 
алды.   

Сонымен бірге халықаралық деңгейдегі 
атаулы спорт оқиғалары тізбегінде   7-қысқы 
Азия ойындары ерекше орын алады. Азия 
ойындарының арқасында қала бірегей объектіге 
құрылыстың соңғы инновациялары бойынша 
салынған халықаралық шаңғы трамплиндері 
кешенін иеленді. Аталған кешен негізінде  FIS 
ұсынысымен шаңғымен трамплиннен  секіру бой-
ынша Континентальді кубок және Әлем кубогы 
ұйымдастырылды.  

CULTURE
Almaty city is the cultural capital of the country. In 

1999, there was held one international festival, then in 
2009 the number of them was 6.

The cultural relations with the cities of the CIS 
and non-CIS member states have been established 
and are successfully develpoed. Thus, Almaty is a 
twinned with 17 cities around the world.

The works on  creation of  «Boroldai Saki mounds»  
archaeological park is conducted. During 2007-2008, 
the park area was enhanced and landscaped . The 
design of  ethnic facilities, integrated archaeological 
research, preservation and restoration of 
archaeological sites scheduled for museumification 
is implemented.

Today, 185 cultural institutions are functioning in 
Almaty. These are 18 theaters, 33 museums, 15 art 
galleries, exhibition hall, 22 concert organizations, 17 
cinemas and 6 amusement parks and rides, circus, 
zoo, 9 clubs, 32 republican and city libraries, 30 
national  and cultural centers.

SPORT
For the entire period of the participation in the 

Olympics, which lasted from 1960 to 2010, athletes of 
Almaty won 26 gold, 16 silver and 19 bronze medals.

Besides, the 7th Asian Winter Games occupied a 
special place  in the history of sport of the city.

 Thanks to the Asian Games the city has now  unique 
facilities such as the International Ski Jump Complex, 
built with the latest innovations of construction. On 
the recommendation of the FIS, the Continental Cup 
and the World Cup ski jumping were organized on the 
basis of this complex.

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ / КУЛЬТУРА И СПОРТ / CULTURE AND SPORT

2011 The 7th Asian Winter Games were held from January 28 
 thought February 6

2011 28 қаңтардан 6 ақпан аралығында 7-қысқы 
 Азия ойындары өткізілді.
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0
1991 

15 387
2010

2011  11 ноября открыт памятник 
 Первого Президента РК

2011 The monument of the First President of Kazakhstan 
 was opened on November 11

2011  11 қарашада ҚР Тұңғыш 
 Президентінің ескерткіші ашылды.

ҚҰРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫ
КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

THE NUMBER OF CREATED JOBS
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ІРІ КӘСІПОРЫНДАР
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
BIGGEST ENTERPRISES

«ЫРЫСТЫ – АЭВРЗ» АҚ  
АО «ЫРЫСТЫ – АЭВРЗ».
«YRYSTY - AEVRZ» JSC

«Рахат» АҚ    
АО «Рахат»
«Rahat» JSC
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«Бахус»  акционерлік қоғамы 
Акционерное общество «Бахус
«Bacchus» joint-stock company

БЕЛКАМИТ АҚ 
АО БЕЛКАМИТ
BELKAMIT JSC
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АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

AKMOLA REGION
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1992 Город Целиноград переименован в Акмолу, 
 а область - в Акмолинскую

1997 Город Акмола – центр Акмолинской области
 объявлен столицей Республики Казахстан

Акмолинская область – одна из относительно 
молодых областей страны, так как региону чуть 
более 70 лет, образован он был 14 октября 1939 
года. При этом областной центр – город Кокшетау, 
расположенный в живописных краях северного 
Казахстана, насчитывает более чем 185-летнюю 
историю.

Территория Акмолинской области, богатая при-
родным разнообразием, раскинула свои просто-
ры в центральной и северной части Республики 
Казахстан и составляет 146,2 тысячи квадратных 
километров. 

Но главное  богатство региона – это его люди. 
Северный край издавна был родиной многих уче-
ных, просветителей, писателей. Еще одна осо-
бенность  региона – его многонациональность.  
В мире и согласии здесь живут представители 
многих народов, зачастую роднясь в большие 
дружные семьи. Сегодня общая численность на-
селения – 731,7 тысячи человек. Из них казахи со-
ставляют 330,8 тысячи человек  (45,2%), русские – 
263,1 тысячи (36%), украинцы – 45,9 тысячи (6,3%), 
немцы – 30,1 тысячи (4,1%), белорусы – 14,7 тысячи 
(2%), татары – 14,6 тысячи человек (2%), поляки 
– 9,2 тысячи человек (1,3%) и другие националь-
ности – 23,3 тысячи человек (3,1%).

В состав области входят города Кокшетау, 
Степногорск, 17 районов, 8 городов районного 
подчинения, 17 районных центров, 236 сельских 
округов. 

Природа щедро одарила регион своими бо-
гатствами. Так, Акмолинская область занимает 
одно из ведущих мест в республике по запасам 
полезных ископаемых. Здесь сосредоточены все 
разведанные в Казахстане запасы технических 
алмазов, 25 процентов урана, 12 процентов зо-
лота, имеются неограниченные ресурсы строи-
тельного и облицовочного камня, строительных 
и кварцевых песков, кирпичных глин, доломита, 
каолина и других общераспространенных полез-
ных ископаемых. 

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР GENERAL INFORMATIONОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЛАСТИ 
ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 20 ЖЫЛЫНДАҒЫ 
ОБЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ  ЖЕТІСТІКТЕРІ  

MAIN ACHIEVMENTS OF THE REGION
OVER THE YEARS OF INDEPENDENCE

OF KAZAKHSTAN

Ақмола облысы  салыстырмалы түрде алғанда 
еліміздің жас облыстарының бірі болып табы-
лады, өңірге  70 жылдан асты,  ол 1993 жылғы 
14 қазанда құрылған.  Бұл ретте  Қазақстанның 
солтүстігінің  табиғаты әсем аймағында 
орналасқан    облыс орталығы – Көкшетау 
қаласының 185 жылдан астам тарихы бар.   

Ақмола облысы  аумағының табиғаты бай 
әрі алуан түрлі, алқапты даласы Қазақстан 
Республикасының орталық және солтүстік 
бөлігіне дейін созылып жатыр және 146,2 мың 
шаршы шақырымды құрайды.   

Бірақ өңірдің басты байлығы – бұл оның адам-
дары. Солтүстік өңір ежелден көптеген ғалым, 
ағартушы, жазушылардың отаны болып та-
былады. Өңірдің тағы бір ерекшелігі – оның 
көпұлттылығы. Мұнда көптеген ұлт өкілдері тату-
тәтті үлкен отбасы болып өмір сүруде.  Бүгінгі күні 
халқының жалпы саны – 731,7 мың адам.   Оның 
ішінде қазақтар 330,8 мың адамды  (45,2%), 
орыстар – 263,1 мың (36%), украиндер – 45,9 мың 
(6,3%), немістер – 30,1 мың (4,1%), белорустар – 
14,7 мың (2%), татарлар – 14,6 мың (2%), поляк-
тар – 9,2 мың (1,3%) және басқа ұлттар – 23,3 мың 
(3,1%) адамды құрайды.

Облыс құрамына Көкшетау, Степногорск 
қалалары, 17 аудан, аудандық маңызы бар 8 
қала, 17 аудан орталығы, 236 ауылдық округ 
кіреді.  

Өңірдің табиғаты түрлі байлықтарға толы. 
Ақмола облысы пайдалы қазбалар қоры бой-
ынша республикада жетекші орындардың бірін 
алады. Мұнда Қазақстанда барланған барлық 
техникалық алмас қорлары, уранның 25 пайы-
зы, алтынның 12 пайызы шоғырланған, құрылыс 
және қаптауыш тастардың, құрылыс және кварц 
құмының,  кірпіш балшығы, доломит, калоин 
және басқа  кең таралған пайдалы қазбалардың 
шектелмеген ресурстары бар.  

Akmola is one of the relatively young regions of the 
country, as it is more than 70 years passed since it 
was founded  in October 14, 1939. Meanwhile, the  
regional center is  Kokshetau which is located  in 
beautiful lands of northern Kazakhstan and has more 
than 185-year history.

Akmola region is  rich in natural diversity and covers 
the territory of 146.2 thousand square kilometers in 
the central and northern parts of Kazakhstan.

But the main wealth of the region  is   people. The 
Northern area has always been motherland for many 
scientists, enlighteners and writers. Another feature 
of the region is  its multi-nationality.

People of different nationalities and ethnic groups 
live here in peace and harmony, often becoming 
relatives of a big friendly family. Today, the total 
number of the population is 731.7 thousand people. 
The Kazakhs make 330.8 thousand people (45.2%), 
Russians — 263,1 thousand (36%), Ukrainians — 45, 
9 thousand (6.3%), Germans — 30, 1 thousand (4.1 
%), Belarusians — 14.7 thousand (2%), Tatars — 14.6 
thousand people (2%), and other nationalities — 23.3 
thousand people (3.1%).

Kokshetau, Stepnogorsk, 17 districts, 8 towns of 
district subordination, 17 regional centers, 236 rural 
districts are a part of the region.

Nature has generously endowed the region with its 
wealth. Thus, Akmola region takes one of the leading 
places in the country in terms of mineral resources. 
All the proven reserves of  industrial diamonds are 
concentrated there ias well as 25 percent of uranium,  
12 percent of gold,  unlimited resources of  building 
and facing stone, construction and silica sand, brick 
clay, dolomite, kaolin and other common minerals.

1992 Tselinograd city was renamed Akmola, while the region 
 was renamed Akmola region

1997 Akmola city – the center of Akmola region was 
 announced the capital city of the country

1992 Целиноград қаласы Ақмола, облыс – Ақмола 
 облысы деп атауы өзгерді

1997 Ақмола қаласы – Ақмола облысының орталығы 
 Қазақстан Республикасының астанасы 
 деп жарияланды
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1998 Официальное переименование города Акмола 
 в город Астана и презентация новой столицы 

1999 Перенос административного центра 
 Акмолинской  области из города Астаны 
 в город Кокшетау

1999 Открытие памятника Абылай хану в г. Кокшетау 

1998 Official renaming of Akmola to Astana and presentation of 
 the new capital 

1999 Moving of Akmola region’s administrative center from 
 Astana to Kokshetau 

1999 Opening of the monument to Abylai Khan in Kokshetau

1998 Ақмола қаласының атауы Астана қаласы деп 
 ресми түрде өзгерді және жаңа астананың 
 тұсаукесері өткізілді    

1999 Ақмола облысының әкімшілік орталығы Астана 
 қаласынан Көкшетау қаласына ауыстырылды

1999 Көкшетау қаласында Абылай хан ескерткіші  ашылды   
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 ЭКОНОМИКАСЫ / ЭКОНОМИКА / ECONOMY

ЭКОНОМИКА
Акмолинская область располагает значитель-
ным экономическим потенциалом и природными 
ресурсами. Регион производит  четвертую часть 
общереспубликанского объема высококаче-
ственной продовольственной пшеницы. 
Наблюдается постоянный рост в добыче золото-
содержащих руд и концентратов, увеличиваются 
объёмы добычи каменного угля, а также ряда 
общераспространённых полезных ископаемых: 
доломита, щебня и глины.

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Валовой региональный продукт возрос с 

2,3 млрд. тенге в 1993 году до 586 млрд. тенге в 
2010 году или в 255 раз. На душу населения ва-
ловой региональный продукт возрос с 3 тысяч до 
798 тысяч тенге.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 20 прошедших лет в индустриальном сек-

торе Акмолинской области появились новые со-
временные высокотехнологичные заводы и фа-
брики, также акмолинцами сохранен профиль 
деятельности 20-ти крупнейших производств, 
действовавших в советское время.  

Как результат - производство промышленной 
продукции возросло с 10 млн. тенге в 1991 году 
до 180 млрд. тенге в 2010 году.

Доля обрабатывающей промышленности  в об-
щем объеме производства в 2010 году достигла 
71%. Только в Акмолинской области производят-
ся подшипники и оказываются услуги по ремонту 
электровозов, ускоренными темпами развива-
ются строительная индустрия, машиностроение, 
металлургия и химическая отрасль. 

За два года в рамках Государственной программы 
форсированного индустриально-инновационного 
развития успешно реализовано 33 проекта на 92 
млрд. тенге с созданием более 5 тысяч новых ра-
бочих мест. 

2002 Праздничные мероприятия, посвященные 
 200-летию хана Кенесары

2003 Девятое пленарное заседание Совета 
 инвесторов при Президенте РК 
 в п. Бурабай Щучинского района

ЭКОНОМИКАСЫ
Ақмола облысы біраз экономикалық әлеует пен 

табиғи ресурстарға иелік етеді. Өңір жоғары сапа-
лы азық-түліктік   бидайдың  жалпыреспубликалық 
көлемінің төрттен бір бөлігін өндіреді. 

Құрамында алтыны бар кендер мен концен-
траттарды өндіруде тұрақты өсу байқалуда, тас 
көмір, сондай-ақ бірқатар кең таралған пайдалы 
қазбалар: долмит, қиыршық тас және балшық 
өндіру көлемі ұлғаюда.  

ЖАЛПЫ ӨҢІРЛІК ӨНІМ
Жалпы өңірлік өнім 1993 жылғы 2,3 млрд. 

теңгеден 2010 жылы 586 млрд. теңгеге дейін не-
месе 255 есе артты. Жан басына шаққанда жал-
пы өңірлік өнім 3 мыңнан 798 мың теңгеге дейін 
өсті.  

ӨНЕРКӘСІП
20 жыл ішінде Ақмола облысының 

индустриалдық секторында жаңа заманауи 
жоғары технологиялық зауыттар мен фабри-
калар пайда болды, сондай-ақ ақмолалықтар 
кеңес уақытында жұмыс істеген 20 ірі өндіріс 
қызметінің профилін сақтап қалды.  

Оның нәтижесі  ретінде өнеркәсіптік өнім 
өндіру 1991 жылғы 10 млн. теңгеден 2010 жылы 
180 млрд. теңгеге дейін ұлғайды.    

Жалпы өндіріс көлеміндегі өңдеуші 
кәсіпорындар үлесі 2010 жылы 71%-ға жетті. 
Ақмола облысының өзінде ғана мойынтірек 
шығарылады және элктровоздарды жөндеу 
қызметі көрсетіледі, құрылыс индустриясы, ма-
шина жасау, металлургия және химия саласы 
қарқынды түрде дамуда.   

Екі жыл ішінде Қазақстан Республикасының 
Жеделдетілген индустриалдық-инновациялық 
дамуының мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде  5 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын 
құрумен 92 млрд. теңгеге 33 жоба жүзеге асы-
рылды. 

ECONOMY
Akmola regiona has great economic potential and 

natural resources. The region produces a quarter of 
the country's high-quality wheat.

There has been observed steady growth in the 
mining of gold ores and concentrates, increase of coal 
production volume, as well as a number of common 
minerals: dolomite, gravel and clay.

GROSS REGIONAL PRODUCT
The gross regional product grew from 2.3 billion 

tenge in 1993 to 586 billion tenge in 2010, or 255 
times. Gross regional product per capita  has 
increased from 3 thousand to 798 thousand tenge.

INDUSTRY
New modern high-tech factories and plants were 

established n the industrial sector of the region over 
20 years. Akmola region's people have preseved the 
activity of 20 biggest enterprises established in the 
Soviet era.

As a result, the industrial production increased from 
10 million tenge in 1991 to 180 billion tenge in 2010.

The share of manufacturing industry in total 
output reached 71% in 2010. In Akmola there is a 
production of bearings and repair services for electric 
locomotives are rendered as well as construction 
industry, machine building, metallurgy and chemical 
industry are rapidly developing.

33 projects  totaling 92 bln tenge with the creation 
of more than 5 thousand new jobs were implemented 
in  two years within the State Program of Forced 
Industrial-Innovative Development. 

2002 Events dedicated to 200th anniversary 
 of Kenesary Khan

2003 The 9th plenary session of the Investors Council 
 under the President of Kazakhstan held in Burabai 
 village of Shchuchinsk district

2002 Кенесары ханның 200 жылдығына  арналған 
 мерекелік іс-шаралар

2003 Щучье ауданы Бурабай кентінде ҚР Президенті 
 жанындағы Инвесторлар кеңесінің тоғызыншы 
 пленарлық мәжілісі
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2004 Открытие обелиска Абылай хану 
 в Щучинском районе 

2005 Открытие ТОО «КамАЗ-Инжиниринг» 
 по сборке автомобилей и прицепной техники

1991

586 000 000 000
теңге/тенге/tenge

2 300 000 000

2010

1993

6 400 000 000 
рубль/рублей/rubles

2004 Unveiling of Abylai Khan obelisk in Shchuchinsk district 

2005 Opening of LLP “KamAz – Engineering” assembling cars 
 and towed vehicles 

2004 Щучье ауданында Абылай ханға арналған 
 ескерткіштің ашылуы 

2005 Автомобильдер мен тіркеу техникасын құрастыратын 
 «КамАЗ-Инжиниринг» ЖШС  ашылуы

ІӨӨ (ішкі өңірлік өнім)

ВРП (Внутренний региональный продукт)
GDP (Gross Domestic Product)

Жалпы халық саны (мың адам)
Общая численность населения (тыс. человек)

The total population number (thousand people)

ТҰРҒЫН ҮЙ ҒИМАРАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ
(пайдалануға берілді)

ВВОД ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (введено в эксплуатацию)
COMMISSIONING OF HOUSING (put into service)
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2006 Ввод в эксплуатацию наземного комплекса 
 управления космическими аппаратами «КаzSat» 
 в Аккольском районе

2007 Открытие мемориально-музейного 
 комплекса «Алжир» в Целиноградском районе

1,2
трлн./trillion

теңге/тенге/tenge

11,3
млн./мillion

теңге/тенге/tenge

1991-2010

1991

2011

2010

1991

7,3
млн./million

2,1
млн./million

2,6
млн./million

1 079 млрд./billion
теңге/тенге/tenge

10 млн./мillion
теңге/тенге/tenge

1991

1991-2010

0 
1991 1991-2010

6 
1994 2010

6,5 5,8

2006 Ground spacecraft control complex “KazSat” was 
 launched in Akkol district

2007 Opening of the memorial complex “ALZHIR” 

2006 Ақкөл ауданында   «КаzSat»  ғарыш аппараттарын 
 басқаратын жерүсті кешенінің пайдалануға берілуі

2007 Целиноград ауданында «Алжир» мемориалдық-
 мұражай кешенінің ашылуы

ЖАЛПЫ АСТЫҚ ЖИНАУ (өндегеннен кейінгі салмағы)
ВАЛОВЫЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ (в весе после доработки)
GROSS GRAIN HARVEST

Жұмыссыздық деңгейі
Уровень безработицы

The unemployment rate 

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі
Валовая продукция сельского хозяйства

Gross agricultural output 

ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ
ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

INDUSTRIAL OUTPUT

ЖАҢА САЛЫНҒАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED HEALTHCARE FACILITIES
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Акмолинская область, известная богатым уро-

жаем и почитаемым во всем мире «мраморным 
мясом», является крупнейшим агропромышлен-
ным регионом Казахстана и вносит значитель-
ный вклад в обеспечение продовольственной 
безопасности государства.

Валовая продукция сельского хозяйства обла-
сти в общем объеме страны занимает в среднем 
более 12%. Объем произведенной продукции 
возрос с 11,3 млн. тенге в 1991 году до 109 млрд. 
тенге в 2010 году.

Регион издавна отличался плодородием, а 
сегодня, благодаря внедрению прогрессив-
ных агротехнических технологий, наблюдается 
устойчивая тенденция увеличения урожая. Так, 
урожайность зерновых культур увеличена с 5,5 
центнеров с гектара в 1991 году до 17 центнеров 
в 2011 году.

Среднегодовое производство зерна составля-
ет 4,2 млн. тонн.  В 2011 году, с учетом благопри-
ятных агрометеорологических условий, собран 
рекордный урожай зерновых - 7,3 млн. тонн. Та-
ким образом, доля экспорта в регионе доведена 
до 4 млн. тонн.

В рамках создания продовольственного пояса 
вокруг столицы  Астаны с 2008 года в отрасли 
животноводства, переработки и хранения сель-
хозпродукции реализовано  43 инвестиционных 
проекта. 

Введены в эксплуатацию 2 современные 
молочно-товарные фермы с законченным ци-
клом переработки продукции, мясоперераба-
тывающий комбинат с ориентацией на экспорт 
мяса, 5 откормочных площадок и хозяйств-
репродукторов, птицефабрика, теплица и 6 ово-
щехранилищ. 

ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиционный потенциал края возрастает 

с каждым годом. Так,  инвестиции в основной 
капитал  увеличены с 0,7 до 107 млрд. тенге или 
в 153 раза.  Эти результаты отразились на всей 
экономике республики, так как  основные посту-
пления налогов и платежей в бюджет увеличи-
лись в 190 раз. 

2008 Создание специальной экономической зоны 
 «Бурабай»

2008 Саммит Глав-государств Организации 
 Договора коллективной безопасности 
 в п. Бурабай Бурабайского района

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Ақмола облысы –  мол астығымен  белгілі және 

дүние жүзінде «мәрмәр ет» деп ардақталатын 
Қазақстанның аса ірі агроөнеркәсіптік өңірі бо-
лып табылады, сондай-ақ   мемлекеттің азық-
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қомақты 
үлес қосады.  

Облыстың жалпы ауыл шаруашылығы  өнімдері 
елдің жалпы көлемінде  орташа алғанда   12%-
дан астамды  алады. Шығарылған өнімдер көлемі 
1991 жылғы 11,3 млн. теңгеден 2010 жылы 109 
млрд. теңгеге дейін артты.   

Өңір ежелден құнарлылығымен ерекшеленеді, 
бүгінгі күні прогрессивті агротехникалық 
технологиялардың арқасында астық түсімін 
ұлғайтудың тұрақты үрдісі байқалуда. Мысалы, 
дәнді дақылдардың  шығымдылығы 1991 жылы 
5,5 центнер болса, 2010 жылы 17 центнерге дейін 
ұлғайды. 

Астықтың орташа жылдық  өндірісі  4,2 
млн. тоннаны құрайды. 2011 жылы қолайлы 
агрометеорологиялық жағдайларға байланы-
сты дәнді дақылдардың рекордтық астығы – 7,3 
млн. тонна жиналды. Осылайша, өңірдегі экспорт 
үлесі 4 млн. тоннаға дейін жеткізілді.  

 Астана қаласының маңына азық-түлік 
белдеуін құру шеңберінде 2008 жылдан бері 
мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы 
өнімдерін қайта өңдеу және сақтау саласында 43 
инвестициялық жоба іске асырылды.  

Өнімді қайта өңдеудің аяқталған циклімен 2 
заманауи сүт-тауар фермасы, ет экспортына 
бағдарланған ет өңдеу комбинаты, 5 бордақылау 
алаңы және шаруашылық-репродуктор, құс 
фабрикасы, жылыжай, 6 көкөніс қоймасы 
пайдалануға берілді.   

ИНВЕСТИЦИЯ
Өңірдің инвестициялық әлеуеті жыл сайын 

артуда. Мысалы, негізгі капиталға  инвестиция 
0,7-ден 107 млрд. теңгеге дейін немесе 153 есе 
ұлғайды.  Бұл нәтижелер республиканың бүкіл 
экономикасынан көрініс тапты, бюджетке негізгі 
салықтар мен төлемдер түсімі 190 есе ұлғайды. 

AGRICULTURE
Akmola region is famous for its rich harvest and 

«marble meat» appreciated throughout the world 
and the largest agro-industrial region in Kazakhstan. 
It makes a significant contribution to food security of 
the state.

Gross agricultural output of the region in the total 
amount of the country is on average more than 12%. 
The production volume increased from 11.3 million 
tenge in 1991 to 109 billion tenge in 2010.

The region has always been characterized by its 
fertility, and today thanks to the implementation of 
advanced agricultural technology there has been a 
steady increase in the yield. Thus, the grain crops 
yield increased from 5.5 centners per hectare in 1991 
to 17 centners per ha in 2011.

The average annual grain production is 4.2 million 
tons. In 2011, due to the favorable agro-meteorological 
conditions the record grain crop of 7.3 million tons 
there was harvested. Thus, the share of export of the 
region increased to 4 million tons.

43 investment projects in the livestock industry, 
processing and storage of agricultural products were 
realized within the framework of creation a food belt 
around Astana in 2008.

Two modern dairy farms with a complete production 
processing cycle, meat processing  plant with a focus 
on meat export, 5 feedlots and multiplication farms, a 
poultry, a greenhouse and  6 vegetable stores were 
put  into operation.

INVESTMENTS
Investment potential of the region is growing annually. 

Thus, the investment in fixed assets increased from 
0.7 to 107 billion tenge or  53 times. These results had 
positive impact on the economy of the country as long 
as the main tax incomes and payments to the budget 
increased  190 times.

2008 Establishment of “Burabai” Special economic Zone  

2008 The CSTO Heads of State Summit in Burabai village 
 

2008 «Бурабай» арнайы экономикалық аймағының
 құрылуы

2008 Бурабай ауданы Бурабай кентінде Ұжымдық 
 қауіпсіздік шарты ұйымына мүше мемлекет  
 басшыларының саммиті 
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Количество зарегистрированных субъектов 

малого и среднего бизнеса к 2011 году возросло 
до 49,6 тысяч.  Количество занятых в них людей - 
до 116,2 тысяч человек.   

Вырос и объем продукции и услуг в сфере ма-
лого и среднего бизнеса – в целых 180 раз и до-
стиг 225 млрд. тенге.  

ИНФРАСТРУКТУРА
За последние пять лет проведена реконструк-

ция и  ремонт более 706 километров автомо-
бильных дорог областного значения, а это 26% 
от общей протяженности. Доля дорог в хорошем 
и удовлетворительном состоянии возросла с 
23% в 2000 году до 49% в 2011 году.

По территории Акмолинской области проходит 
первый в Казахстане шестиполосный 224-ки-
лометровый автобан «Астана-Щучинск». За по-
следние восемь лет улучшено водообеспечение 
224-х населенных пунктов с общей численностью 
467 тысяч человек. Если в 2002 году только 55% 
жителей пользовались качественной питьевой 
водой, то сейчас этот показатель достиг 83%.

СТРОИТЕЛЬСТВО
С 2000 года в области введено в эксплуатацию 

1,1 млн.  квадратных метров жилья. Последние 
пять лет ежегодно  вводится в среднем около 
160 тыс. квадратных метров, что более чем в 5 
раз больше, чем в 1991 году. За эти годы 7,7 ты-
сяч семей въехали в новые квартиры.

83%
55%

 2010

20020
1991 

16 568
2010

2009 Открытие Дворца спорта «Бурабай» в г. Кокшетау 

2009 70-летие образования Акмолинской области 

                 и  185-летие г. Кокшетау

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС
Тіркелген шағын және орта бизнес 

субъектілерінің саны 2011 жылға қарай 49,6 
мыңға дейін өсті. Онда жұмыс істейтіндер саны 
116,2 мың адамға дейін жетті.  

Шағын және орта бизнес саласындағы өнімдер 
мен қызметтер көлемі де 180 есе өсіп, 225 млрд. 
теңгеге жетті.  

ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ
Соңғы бес жылда облыстық маңыздағы 706 

шақырымнан астам автомобиль жолдарына 
жаңғырту және жөндеу жұмыстары жүргізілді, бұл 
жалпы ұзақтығының  26%-ын құрайды. Жақсы 
және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың 
үлесі 2000 жылы 23% болса, 2011 жылы 49%-ға 
дейін жетті. 

Ақмола облысы аумағынан Қазақстанда 
алғашқы алтыжолақты 224 шақырымдық 
«Астана-Щучье» автобаны өтеді. Соңғы сегіз 
жылда  жалпы саны 467 мың адамы бар 224 
елдімекенді сумен қамтамасыз ету жақсартылды. 
Егер 2002 жылы тұрғындардың 55%-ы ғана сапа-
лы ауыз суды тұтынса, қазір бұл көрсеткіш 83%-
ға жетті.

ҚҰРЫЛЫС
2000 жылдан бері облыста 1,1 млн. шаршы 

метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Соңғы бес 
жылда жыл сайын орташа алғанда 160 мың шар-
шы метрдей іске қосылады, бұл 1991 жылмен 
салыстырғанда 5 еседен артық. Осы жылдар 
ішінде 7,7 мың отбасы жаңа пәтерлерге қоныс ау-
дарды.  

SMALL AND MEDIUM BUSINESS
The number of registered small and medium 

business entities increased to 49.6 thousand in 2011. 
The number of people employed in this area made 
116 200 people.

The volume of products and services of small and 
medium business increased 180 times and reached 
225 billion tenge.

INFRASTRUCTURE
Reconstruction and repair of more than 706 

kilometers of regional significance roads was carried 
out over the last five years. This is 26% of the total 
length. The share of roads in good and fair condition 
increased from 23% in 2000 to 49% in 2011.

Astana-Shchuchinsk road - the first six-lane 224-
km highway in Kazakhstan passes across Akmola 
region.  Water supply system was improved in 224 
villages with  total population 467 000 people over 
the last eight years. In 2002, 55% of the population 
enjoyed good quality drinking water, now this figure 
reached 83%.

CONSTRUCTION
1,1 million square meters of housing has been 

commissioned  in Akmola region since 2000. 
About 160 thousand square meters are annually 
commissioned over the last five years. This  is  5 times 
more than in 1991. During these years 7.7 families  
moved into new apartments.

2009 Opening of “BUrabai” Sports Palace in Kokshetau

2009 Celebration of the 70th anniversary of Akmola region and 
 185th anniversary of Kokshetau

2009 Көкшетау қаласында «Бурабай» спорт 
 сарайының ашылуы 

2009 Ақмола облысы құрылуының 70 жылдығы және 
 Көкшетау қаласының 185 жылдығы

ҚҰРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫ
КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

THE NUMBER OF CREATED JOBS
АУЫЗ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІҢ,

ҚАЛАЛАРДЫҢ САНЫ
КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ГОРОДОВ 

ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
THE NUMBER OF VILLAGES AND TOWNS PROVIDED 

WITH DRINKING WATER 
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2009 Первый Международный инвестиционный 
 Форум «Акмола-Инвест» в п. Бурабай 
 Бурабайского района

2009 The first international investment forum “Akmola Invest” 
 was held in Burabai village

2009 Бурабай ауданы Бурабай кентіндегі бірінші 
 «Ақмола-Инвест» халықаралық инвестициялық 
 форумы  
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ОБРАЗОВАНИЕ
За годы Независимости акмолинцам созда-

ны все условия для получения качественного 
образования. Открыто 58 детских садов и 305 
мини-центров, в том числе за счет нового стро-
ительства – 9 детских садов на 2,2 тысяч мест.

Тем самым охват дошкольным воспитанием 
возрастет до 67,5%, тогда как в 1999 году дан-
ный показатель составлял всего 8,2%. 

С 1991 года построено 20 общеобразова-
тельных школ на 6,3 тысяч ученических мест. 
В 2009 году в городе Кокшетау открыта Интел-
лектуальная школа. 

По темпам роста охвата молодежи техниче-
ским и профессиональным образованием Ак-
молинская область входит в первую пятерку 
регионов страны. Здесь действует 18 профес-
сиональных лицеев и  26 колледжей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицина в области переживает этап ре-

структуризации  и модернизации. Более чем 

2009 Открытие «Назарбаев Интеллектуальной школы» 
 в г. Кокшетау 

2009 Ввод в эксплуатацию первого в Казахстане 
 шестиполосного автобана «Астана - Щучинск» 

БІЛІМ БЕРУ
Тәуелсіздік жылдары ақмолалықтарға сапа-

лы білім алу үшін барлық жағдай жасалды. 58 
балабақша, 305 шағын орталық, оның ішінде 
жаңа құрылыстар есебінен 2,2 мың орындық 9 
балалар бақшасы ашылды.  

Мұнымен мектепке дейінгі тәрбиелеу   67,5%-
ға дейін ұлғаяды, 1999 жылы бұл көрсеткіш бар 
болғаны 8,2%-ды құраған болатын. 

1991 жылдан бері 6,3 мың оқушыға арналған 20 
жалпы білім беретін мектеп салынды. 2009 жылы 
Көкшетау қаласында зияткерлік мектебі ашыл-
ды. 

Жастарды техникалық және кәсіптік біліммен 
қамту қарқыны бойынша Ақмола облысы ел 
өңірлерінің алғашқы бестігіне кіреді. Мұнда 18 
кәсіптік лицей және 26 колледж жұмыс істейді.  

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Облыста  медицина қайта құрылымдау және 

жаңғырту кезеңін бастан өткеруде. 1991 жылмен 
салыстырғанда денсаулық сақтауды дамытуға 

EDUCATION
During the years of Independence Akmola region  

residents have had all necessary conditions for  
quality education.  58 kindergartens and 305 mini-
centers, including  9 kindergartens for 2.2 thousand 
children of new construction are available now.

The embracement with preschool education is 
expected to increase to 67.5% while in 1999 this 
figure was 8.2%.

20 secondary schools for 6.3 thousand pupils have 
been constructed since 1991. In 2009, an intellectual 
school was opened in Kokshetau.

 Akmola region is among the top five regions of the 
country in terms of youth embracement with technical 
and vocational education. There are 18 vocational 
schools and 26 colleges available.

HEALTH
Medicine in the region is at the stage of restructuring 

and modernization. Financing for health development 
increased more than 200 times against 1991.

For the last five years there have been constructed 

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА/СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА/SOCIAL SPHERE

2009 Opening of the Nazarbayev Intellectual Schools in Kokshetau 

2009 Commissioning of the first in Kazakhstan six-lane autobahn 
 “Astana – Schuchinsk” 
 

2009 Көкшетау қаласындағы «Назарбаев Зияткерлік 
 мектебінің» ашылуы 

2009 Қазақстанда алғашқы «Астана-Щучье» 
 алтыжолақты автобанының пайдалануға берілуі   
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в 200 раз по сравнению с 1991 годом увеличи-
лось финансирование на развитие здравоохра-
нения.

За последние пять лет построено шесть но-
вых объектов здравоохранения, в том числе 
Центр крови, новый корпус Перинатального 
центра и детское отделение противотуберку-
лезного диспансера в городе Кокшетау. 

ЗАНЯТОСТЬ
Численность безработных по сравнению с 

1994 годом сократилась в 2,3 раза, уровень об-
щей безработицы - с 6,5 до 5,8%. За последние 
десять лет создано более 132 тысяч новых ра-
бочих мест.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Среднемесячная номинальная заработная 

плата в области возросла с 129,4 тенге в 1993 
году до 54,6 тысяч тенге в 2010 году.

Доля населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума сократилась с 42,9 до 4,4%.

2010 Торжественный запуск золотоизвлекательной 
 фабрики ТОО «Алтынтау Кокшетау»

арналған қаржыландыру 200 еседен артыққа 
ұлғайды.  

Соңғы бес жылда алты жаңа денсаулық сақтау 
объектісі салынды, оның ішінде Көкшетау 
қаласында Қан орталығы, перинатальды 
орталықтың жаңа корпусы және туберкулезге 
қарсы диспансердің балалар бөлімшесі салын-
ды.  

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
Жұмыссыздар саны 1994 жылмен салыс-

тырғанда 2,3 есе, жалпы жұмыссыздық деңгейі   
6,5%-дан 5,8%-ға дейін қысқарды.  Соңғы он 
жылда 132 мың жаңа жұмыс орны ашылды.

ТҰРҒЫНДАРДЫҢ ТАБЫСЫ
Облыста орташа айлық номиналды жалақы 

1993 жылы  129,4 теңге болса, 2010 жылы 54,6 
мың теңгеге дейін жетті.  

Ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен табысы 
бар  тұрғындар үлесі  42,9%-дан 4,4%-ға дейін 
қысқарды.

six new healthcare facilities, including the Blood 
Center, a new building of the perinatal center and 
children's department of tuberculosis dispensary in 
Kokshetau.

EMPLOYMENT
The number of unemployed people decreased 

2.3 times against 1994. The unemployment rate 
decreased from 6.5% to 5.8%. For the last ten years,  
there have been created more than 132 thousand  
new jobs.

HOUSEHOLD INCOME
Monthly average nominal salaries in the region 

increased from 129.4 tenge in 1993 to 54, 6 thousand 
tenge in 2010.

Percentage of population with income below the 
poverty level decreased from 42.9% to 4.4%.

2010 The launch of gold producing factory LLP 
 “Altyntau Kokshetau”

2010 «Алтынтау Көкшетау»  ЖШС алтын алу фабрикасын 
 салтанатты түрде іске қосу 
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КУЛЬТУРА
В области успешно функционирует 776 учреж-

дений культуры. Согласно рейтингу обеспечен-
ности объектами культуры, Акмолинская область 
занимает 3-е место среди регионов страны. 

За годы Независимости в областном центре 
открыт Казахский музыкально-драматический 
театр, в рамках программы «Мәдени мұра» из-
дан Свод памятников историко-культурного на-
следия региона, завершена модернизация Ак-
молинской областной универсальной научной 
библиотеки имени М. Жумабаева, ведется ре-
конструкция историко-краеведческого музея в 
городе Кокшетау, начато строительство Дома 
Дружбы.

Большой вклад в развитие культуры в регионе 
вносят сами люди, 70 творческих самодеятель-
ных коллективов достойно несут звания «Народ-
ный» и «Образцовый», 9 работников культуры 
заслуженно удостоены различных высоких сте-
пеней выдающихся деятелей культуры Респу-
блики Казахстан, 25 работников  награждены 
Почетным знаком «Мәдениет қайраткері»  Мини-
стерства культуры Республики Казахстан. 

СПОРТ
Сегодня количество спортивных сооружений 

увеличилось на 548 объектов. 
В городе Кокшетау построен Дворец спорта 

«Бурабай» с хоккейным кортом, бассейном, тре-
нажерным залом, в селе Жаксы возведен уни-
кальный спортивный комплекс, которому нет 
аналогов в Казахстане. 

Спортивными организациями области вносится 
вклад в олимпийский резерв страны, за 20 лет 
подготовлено  2 олимпийских чемпиона и 4 при-
зера Олимпийских игр,  6 чемпионов мира, 120 
чемпионов и призеров Азиатских игр, 280 масте-
ров спорта Республики Казахстан и мастеров 
спорта международного класса.

В копилке Азиады из 70 завоеванных медалей 
на долю акмолинцев приходится 11 медалей.

2010 51-я Международная олимпиада школьников 
 по математике в Бурабайском районе, 
 в которой приняли участие 600 человек 
 из 98 стран

МӘДЕНИЕТ
Облыста 776 мәдениет мекемесі табы-

сты жұмыс істейді. Мәдениет объектілерімен 
қамтамасыз етілу рейтингісіне сәйкес Ақмола 
облысы ел өңірлері арасында 3-орын алады. 
Тәуелсіздік жылдары облыс орталығында Қазақ 
музыкалық драма театры ашылды,  «Мәдени 
мұра» бағдарламасы шеңберінде Өңірдің 
тарихи-мәдени мұра ескерткіштерінің жинағы 
шығарылды, М. Жұмабаев атындағы Ақмола 
облыстық әмбебап ғылыми кітапханасын  
жаңғырту аяқталды, Көкшетау қаласында 
тарихи-өлкетану мұражайын қайта жасау 
жұмысы жүргізілуде, Достық үйінің құрылысы 
басталды.   

Өңірде мәдениеттің дамуына  адамдардың 
өзі үлкен үлес қосуда, 70 шығармашылық 
көркемөнерпаздар ұжымы  «Халық» және «Үлгілі» 
атағын лайықты түрде алып жүр, 9 мәдениет 
қызметкері  түрлі жоғары дәрежедегі  Қазақстан 
Республикасының көрнекті мәдениет қайраткері  
атағын иеленді, 25 қызметкер  Қазақстан 
Республикасының «Мәдениет қайраткері» 
құрмет белгісімен марапатталды.   

СПОРТ
Бүгінде спорттық ғимараттар саны 548 

объектіге көбейді.  
Көкшетау қаласында хоккей корты, бассейні, 

тренажерлік залы бар «Бурабай» спорт сарайы, 
Жақсы ауылында Қазақстанда баламасы жоқ 
бірегей спорт кешені салынды.  

Облыстың спорттық ұйымдары елдің 
олимпиадалық резервіне үлес қосуда, 20 жыл 
ішінде 2 олимпиада чемпионы және 4 Олимпиада 
ойындарының жүлдегері, 6 әлем чемпионы, 120 
Азия ойындары чемпионы мен жүлдегері, 280 
Қазақстан Республикасының спорт шебері  және 
халықаралық кластағы спорт шебері дайындал-
ды.   

Азиада қоржынында жеңіп алған 70 медальдің 
1 медалі ақмолалықтарға тиесілі.   

CULTURE
776 cultural institutions are successfully functioning 

in the region now. Akmola region takes the third place 
among  regions of the country in terms of provision 
with cultural facilities.

The Kazakh Music and Drama Theater was 
opened in the regional center during the years of 
Independence. Within the «Madeni Mura» program 
there was published the Code of monuments 
of historical and cultural heritage of the region, 
completed the modernization of M. Zhumabayev 
Akmola  Universal Scientific Library. The historical 
museum in Kokshetau was renewed. The construction 
of the Friendship House was started.

A large contribution to the development of culture in 
the region is made by the people. 70 creative amateur 
groups named  «National» and «Exemplary» function 
in the region. 9 cultural workers have earned higher 
degrees in different cultural spheres of the Republic 
of Kazakhstan. 25 employees have been awarded 
«Madeniet Kairatkerі»medal and the Medal  of the 
Ministry of Culture of Kazakhstan.

SPORT
Today, the number of sport facilities increased  by 

548 facilities.
«Burabai» Sports Palace  with hockey court, pool, 

gym were built in Kokshetau. In Zhaksy village there 
was built a unique sports complex, which has no 
analogues in Kazakhstan.

Regional sport organizations contribute to the 
Olympic reserve of the country: over 20 years there 
have  been trained two Olympic champions and four 
Olympic medalists, 6 champions, 120 winners and 
champions of the Asian Games, 280 masters of sport 
of the Republic of Kazakhstan and the masters of 
sport of international class.

Akmola region sportsmen won 11 out of 70 medals 
won by the Kazakh team at the 7th Asian Winter 
Games.

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ / КУЛЬТУРА И СПОРТ / CULTURE AND SPORT

2010 The 51st International Math Olympiad for school 
 students in Burabai district. 
 600 people from 98 countries took part in it 

2010 Бурабай ауданында математикадан оқушылардың 
 51-халықаралық  олимпиадасы, оған 98 елден 
 600 адам қатысты
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2011 Международный V Курултай республиканского 
 общества «Қазақ тілі»

2011 Первый международный музыкальный фестиваль  
 «Көкшетау -  тал бесігім» 
                 (Кокшетау - моя колыбель) 

2011 The 5th international Kurultai of the republican 
 community “Kazak Tili” (“Kazakh Language”) 

2011 The 1st international festival “Kokshetau – My Cradle” 

2011   «Қазақ тілі» республикалық қоғамының 
 халықаралық V құрылтайы

2011 «Көкшетау –  тал бесігім» атты бірінші халықаралық 
 музыкалық фестиваль 

ЖАҢА САЛЫНҒАН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН 
ОҚЫТУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

 КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED PRESCHOL EDUCATION 
FACILITIES

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ (ТжКБ)

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТиПО)

THE NUMBER OF CONSTRUCTED VOCATIONAL AND TECHNICAL 
EDUCATION FACILITIES

ЖАҢА САЛЫНҒАН ОРТА БІЛІМ БЕРУ
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED SECONDARY EDU-
CATION FACILITIES
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«Altyntau Kokshetau»  ЖШС 
ТОО «Altyntau Kokshetau» 
 «Altyntau Kokshetau» LLP

  «Көкшетау  минералды  суы» 
АО «Кокшетауские минеральные воды» 
 «Kokshetau  mineral water» JSC

«Қазақалтын»  ГМК»  АҚ    
АО «ГМК «Казахалтын» 

«MMC «Kazakhaltyn» JSC

ІРІ КӘСІПОРЫНДАР
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
BIGGEST ENTERPRISES
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 «Атбасар  электровоз-жөндеу зауытының» 
филиалы «Қамқор-Локомотив» ЖШС

Филиал «Атбасарский электровозоре    
монтный завод ТОО «Камкор-Локомотив» 

«Kamkor-Locomotive LLP», affiliated branch of  
''Atbasar elektric locomotive repair plant''

«Камаз-Инжиниринг» АҚ 
АО «Камаз-Инжиниринг»
«Kamaz-Engineering» JSC



142

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ/АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ/AKMOLA REGION

НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

INDEPENDENT
IN 20 YEARS



ОҚИҒАЛАР

143

АЙТУЛЫ

знаменательные события/significant events

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

AKTOBE REGION
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АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ/АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ/AKTOBE REGION

Актюбинская область образована 10 марта 
1932 года.

Областной центр - г. Актобе. 
Территория Актюбинской области одна из са-

мых больших и значимых в Казахстане - 300,6 
тысяч квадратных километров, является второй 
по величине после Карагандинской области и за-
нимает 11% территории Республики Казахстан. 

По административно-территориальному деле-
нию область разделена на 12 районов, 141 сель-
ский (аульный) округ. 

Население - 777,5 тыс. человек (на начало 2011 
года). По национальному составу казахи состав-
ляют – 78,3%, русские – 12,6%, украинцы – 4,73%, 
татары - 1,34%, немцы – 0,93%, белорусы – 0,26%, 
молдаване – 0,25%, чеченцы – 0,21%, корейцы – 
0,18%, азербайджанцы – 0,15%, башкиры – 0,13%, 
болгары – 0,13%, другие – 0,81%.

Актюбинская область обладает уникальной 
минерально-сырьевой базой, занимает выгод-
ное геополитическое и транзитное положение на 
стыке Европы и Азии, является мощным транс-
портным узлом на пересечении республикан-
ских и международных грузовых и пассажирских 
потоков.

Недра Актюбинской земли таят в себе 10 про-
центов разведанных запасов нефти страны и 30 
процентов прогнозируемого углеводного сырья. 
Помимо этого, область занимает второе место 
в мире по запасам хромовых руд (более 400 млн. 
тонн) и третье место в республике по запасам 
медной руды (100 млн. тонн). На этом природное 
богатство области не ограничивается, Актюбин-
ская земля насыщена и другими полезными ре-
сурсами. 

1992  Празднование 325-летия Есет батыра, 
 возведение мавзолея на месте его захоронения

1995  Образована Малая Ассамблея народов 
 Казахстана (в области проживают представители 
 около 90 национальностей)

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР GENERAL INFORMATIONОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЛАСТИ 
ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 20 ЖЫЛЫНДАҒЫ 
ОБЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ  ЖЕТІСТІКТЕРІ  

MAIN ACHIEVMENTS OF THE REGION
OVER THE YEARS OF INDEPENDENCE

OF KAZAKHSTAN

Ақтөбе облысы 1932 жылғы 10 наурызда 
құрылды.

Облыс орталығы – Ақтөбе қаласы. 
Ақтөбе облысының аумағы Қазақстандағы 

ең үлкен және маңызды аймақтардың бірі, 
300,6 мың шаршы шақырым, үлкендігі бойынша 
Қарағанды облысынан кейін екінші болып табы-
лады, Қазақстан Республикасы аумағының 11% 
алып жатыр. 

Әкімшілік-аумақтық бөлінімі бойынша облыс 12 
ауданға, 141 ауылдық округке бөлінген. 

Тұрғындары  – 777,5 мың адам (2011 жылдың 
басында). Ұлттық құрамы бойынша қазақстар 
– 78,3%, орыстар – 12,6%, украиндер – 4,73%, 
татарлар - 1,34%, немістер – 0,93%, белорусь-
тер – 0,26%, молдавандар – 0,25%, шешендер – 
0,21%, кәрістер – 0,18%, әзірбайжандар – 0,15%, 
башқұрттар – 0,13%, болгарлар – 0,13%, басқалар 
0,81% құрайды.

Ақтөбе облысы  бірегей минералды-шикізат ба-
засына иелік етеді, Еуропа мен Азия тоғысында 
тиімді геосаяси және транзиттік жағдайға ие, 
республикалық және халықаралық жүк пен жо-
лаушылар ағыны қиылысындағы қуатты көлік то-
рабы болып табылады.   

Ақтөбе жерінің қойнауында елдің барланған 
мұнай қорының 10 пайызы  және болжанған 
көсірсутегі шикізатының  30 пайызы бар.    Бұдан 
басқа облыс хром кенінің қоры бойынша (400 млн. 
тоннадан аса) дүние жүзінде екінші орын және 
мыс рудасы қорлары бойынша (100 млн. тонна)  
республикада үшінші орын алады. Облыстың 
табиғи байлығы мұнымен шектелмейді. Ақтөбе 
жері басқа да  пайдалы қазбаларға бай.  

Aktobe region was formed on March 10, 1932.
The regional center is Aktobe.
The territory of Aktobe region is one of the largest 

and most significant in Kazakhstan — 300.6 thousand 
square kilometers. It is the second largest after  
Karaganda region and occupies 11% of the territory 
of Kazakhstan.

 The region is divided into 12 districts, 141 villages in 
accordance with its administrative-territorial division.

Population is 777.5 million people (as of the 
beginning of 2011). The Kazakhs makes  78.3% of the 
population, Russians — 12.6%, Ukrainians — 4.73%, 
Tatars — 1.34%, Germans — 0.93%, Belarusians — 
0.26%, Moldovans — 0.25%, Chechens — 0.21%, 
Koreans — 0.18%, Azerbaijanis — 0.15%, Bashkirs — 
0.13%, Bulgarians — 0.13%, others - 0.81%.

Aktobe region has a unique mineral resource base 
and takes an advantageous geopolitical and transit 
position between Europe and Asia. It is a powerful 
transportation hub at the intersection of domestic and 
international cargo and passenger traffics.

Subsurface resources of Aktobe land keep 10 
percent of the country's proven oil reserves and 30 
percent of predicted carbohydrate raw materials. In 
addition, the region ranks the second in terms of the 
world chrome ore reserves (more than 400 million 
tons) and the third in the country in terms of the copper 
ore reserves (100 million tons). But natural wealth of 
the region is not limited in this, the land of Aktobe is 
also ample for other useful resources.

1992 Celebration of the 325th anniversary of Yesetai Batyr 
 Construction of a mausoleum at his burial place  

1995 The Small Assembly of People of Kazakhstan was 
 established (representatives of over 90 nationalities 
 live in the region)

1992 Есет батырдың 325 жылдығы  тойланды, 
 жерленген жеріне кесене тұрғызылды. 

1995 Қазақстан халықтарының кіші ассамблеясы 
 құрылды (облыста 90-ға жуық ұлт өкілдері тұрады).
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1996  Создание АО «СНПС-Актобемунайгаз» - 
 одного из крупнейших нефтегазодобывающих  
 компаний на территории Республики Казахстан

1997 Проведение в г. Актобе чемпионата мира 
  по  самбо

1996 Establishment of JSC “CNPC – Aktobemunaigas”  - one 
 of the biggest oil refinery companies in Kazakhstan

1997  The World Sambo Championship was held in Aktobe

1996 Қазақстан Республикасы аумағындағы мұнай-газ 
 өндіретін ірі компаниялардың бірі  
 «СНПС-Ақтөбемұнайгаз»   АҚ   құрылды.  

1997 Ақтөбе қаласында самбодан әлем чемпионаты өтті.
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ЭКОНОМИКА / ЭКОНОМИКА / ECONOMY

ЭКОНОМИКА
Область относится к индустриально-развитым 

регионам страны. Удельный вес области в про-
мышленном производстве республики  значи-
тельный и составляет 7,9% (5-е место). Эконо-
мика имеет достаточно диверсифицированную 
структуру: промышленность, сельское хозяй-
ство, строительство, транспорт, торговля. 

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Валовой региональный продукт (ВРП) Актюбин-

ской области по сравнению с 1993 годом вырос 
в 822 раза. В  пересчете на душу населения ВРП 
вырос в 787 раз и составил 1,5 миллиона тенге.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Высокими темпами развивается и промышлен-

ное производство: за последние 10 лет его объе-
мы возросли в 10,3 раза.   

Основная доля производимой в области про-
дукции приходится на промышленные предприя-
тия АО «СНПС-Актобемунайгаз», Донской горно-
обогатительный комбинат и Актюбинский завод 
ферросплавов АО «ТНК «Казхром», АО «АЗХС», 
АО «Актюбрентген». 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За годы независимости удалось добиться пози-

тивных преобразований и в сельском хозяйстве. 
Так, объем валовой продукции аграрного секто-
ра увеличился по сравнению с 1995 годом в 15,6 
раза и достиг свыше 80 млрд. тенге. Кроме того, 
производство мяса возросло в 1,5 раза, молока - 
в 1,8 раза, яиц - в 2,2 раза. На сегодняшний день 
потребности населения в продукции сельского 
хозяйства на 80 процентов обеспечиваются за 
счет собственных товаров. 

ИНВЕСТИЦИИ
Благодаря богатству края природными ресур-

сами, выгодным географическим положением и 
развитыми транспортной и коммуникационной 
системами, за последние 15 лет общий объем 

1999 Актюбинский завод ферросплавов впервые 
 в Казахстане освоил производство нового 
 сплава - металлического хрома.

ЭКОНОМИКАСЫ 
Облыс елдің индустриялдық дамыған өңіріне 

жатады. Республиканың  өнеркәсіптік өндірісінде 
облыстың үлестік салмағы едәуір және  7,9% 
(5-орын) құрайды. Экономикасының едәуір 
әртараптандырылған құрылымы бар: өнеркәсіп, 
ауыл шаруашылығы, құрылыс, көлік, сауда. 

ЖАЛПЫ ӨҢІРЛІК ӨНІМ
Ақтөбе облысының жалпы өңірлік өнімі (ЖӨӨ) 

1993 жылмен салыстырғанда  822 есе өсті.  Жан 
басына шаққанда ЖӨӨ  787 есе артып, 1,5 мил-
лион теңгені құрады.   

ӨНЕРКӘСІП
 Өнеркәсіптік өндіріс жоғары қарқынмен даму-

да: соңғы 10 жылда оның көлемі 10,3 есе артты.   
Облыста шығарылған өнімнің негізгі үлесі   

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ, Донской таукен-
байыту комбинаты және   «ТНК «Казхром» АҚ 
Ақтөбе ферроқорытпа зауыты,   «АЗХС» АҚ,   «Ак-
тюбрентген» АҚ өнеркәсіптік кәсіпорындарына 
тиесілі. 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Тәуелсіздік жылдары  ауыл шаруашылығында 

да позитивті қайта құруларға қол жеткізілді. 
Мысалы, аграрлық сектордың жалпы өнімі 1995 
жылмен салыстырғанда 15,6 есе ұлғайып, 80 
млрд. теңгеден артыққа жетті. Сонымен бірге  ет 
өндірісі 1,5 есе, сүт – 1,8 есе, жұмыртқа – 2,2 есе 
өсті.   Бүгінде  тұрғындардың ауыл шаруашылығы 
өнімдеріне мұқтаждығының 80 пайызы жеке тау-
арлар есебінен қамтамасыз етіледі.  

ИНВЕСТИЦИЯЛАР
Өлкенің табиғи ресурстарға, тиімді 

географиялық жағдайға және дамыған көлік, 
коммуникациялық жүйелерге  бай болуының 
арқасында соңғы 15 жылда облысты дамытуға 
инвестицияның жалпы көлемі 2 триллион теңгені 
құрады.

ECONOMY
The region is one the industrially developed regions 

of the country. The regional share of industrial 
production in the republic is significant - 7.9% (5th 
place). The economy has sufficiently diversified 
structure including industry, agriculture, construction, 
transport and trade.

GROSS REGIONAL PRODUCT
Gross regional product (GRP) of Aktobe region 

increased 822 times against 1993. The per capita 
gross regional product increased 787 times and 
reached 1.5 million tenge.

INDUSTRY
Industrial production is rapidly developing: for the 

last 10 years its volume increased 10.3 times.
The main share of products manufactured in the 

region accounted for the industrial enterprises such 
as JSC «'CNPC-Aktobemunaigas»,  Don mining-and-
processing integrated works, JSC Aktobe Ferro-alloy 
Plant, JSC «TNK» Kazchrome», JSC «AZHS»,  JSC 
«Aktyubrentgen» .

AGRICULTURE
During the years of independence there have been 

achieved positive changes in the agriculture as well. 
Thus, the gross output of the agricultural sector 
increased 15.6 times compared to 1995 and reached 
over 80 billion tenge. The meat production increased 
1.5 times, milk - 1.8 times, eggs - 2.2 times. Today, 
the population's needs in agricultural production are 
satisfied by their own products by 80 percent.

INVESTMENTS
For the last 15 years the total investments  volume in 

the region amounted to about 2 trillion tenge thanks to 
the richness of regional natural resources, favorable 
geographical location and well-developed transport 
and communication systems. 

1999 Aktobe ferroalloy plant mastered the production of a new 
 ferroalloy - metal chrome for the first time in Kazakhstan

1999 Қазақстанда алғаш рет Ақтөбе ферроқорытпа 
 зауыты  жаңа қорытпа – металл хром өндірісін 
 игерді. 
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2009
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2001

1997
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2010

2007

2003

1999

1995

1991

2004 Открытие железнодорожной линии Хромтау
  – Алтынсарино, которая сократила расстояние 
 между Центром и Востоком Казахстана с одной
 стороны, и с Западом - с другой на 2 тысячи 
 километров

1151,4 
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

1, 4
 млрд./billion

теңге/тенге/tenge

2010

1993

2004 Opening of the railway line “Khromtau – Altynsarino” 
 that helped to reduce the distance between 
 central and eastern Kazakhstan
 

2004 Хромтау – Алтынсарин  теміржол желісінің 
 ашылуы, ол бір жағынан Қазақстанның Орталығы 
 мен Шығысы арасындағы аралықты және екінші 
 жағынан, Батыспен аралықты 2 мың 
 шақырымды қысқартты.  

ЖӨӨ (жалпы өңірлік өнім)
ВРП (Валовой региональный продукт)

GDP (Gross Domestic Product)

Жалпы халық саны (мың адам)
Общая численность населения (тыс. 

человек)
The total population number (thousand 

people)
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инвестиций в развитие области составил поряд-
ка 2 триллионов тенге.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Только за последние 5 лет количество субъ-

ектов малого и среднего бизнеса в области 
увеличилось в 2 раза, а численность, занятых 
в этой сфере, – в 1,6 раз. При этом объем про-
изведенной этими предприятиями продукции 
вырос в 6 раз. 

ИНФРАСТРУКТУРА
За последние годы наблюдается динамика ро-

ста и в таких отраслях, как воздушные, железно-
дорожные и автомобильные коммуникации обла-
сти. 

Актюбинский аэропорт реконструирован в соот-
ветствии с международными стандартами, в на-

2005 Празднование 80-летия Героя Советского 
 Союза Алии Молдагуловой, открыт 
 мемориальный комплекс памяти Алии.

2005 Футбольный клуб «Актобе» 
 стал чемпионом Казахстана. 

ШАҒЫН ЖӘНЕ  ОРТА БИЗНЕС
Тек соңғы 5 жылда облыста шағын және орта 

бизнес субъектілерінің саны 2 есеге ұлғайды, 
ал осы салада жұмыс істейтіндер саны  1,6 есе 
артты. Бұл ретте осы кәсіпорындар шығарған 
өнімдері көлемі 6 есе өсті.  

ИИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ
Соңғы жылдары облыстың әуе, теміржол және 

автомобиль коммуникациясы сияқты салала-
рында да өсу серпіні байқалуда.  

Ақтөбе әуежайы халықаралық стандарттарға 
сәйкес қайта жаңғыртылды, қазіргі уақытта жо-
лаушылар және жүк терминалдарын жаңарту 
жұмысы жүргізіліп жатыр. «Батыс Еуропа – Ба-
тыс Қытай» халықаралық транзиттік дәлізі 
учаскесінің құрылыс жұмыстары жүргізілуде. 
Алыс 90-жылдары өңір тұтынатын энергияның 

SMALL AND MEDIUM BUSINESS
The number of small and medium businesses 

entities increased 2 times in the region over the last 
5 years, while the number of people employed in this 
sphere - 6 times.

IINFRASTRUCTURE
Dynamic growth has been observed in such 

industries as air, rail and road communications of the 
region for the recent years.

Aktobe airport was reconstructed in accordance 
with international standards, now there are updated 
passenger and cargo terminals. There are provided 
as well works on construction of  «Western Europe 
- Western China» international transit corridor.  In 
90s, the region  was consuming about 85 % of power 
supplied from Russia, and now it is getting about 3%.

2005 Celebration of the 80th anniversary of USSR Hero 
 Aliya Moldagulova. The memorial complex of Aliya was 
 unveiled. 

2005 FC “Aktobe” won the championship of Kazakhstan 

2005 Кеңес Одағының батыры Әлия Молдағұлованың 
 80 жылдығын тойлау, Әлияға арналған 
 мемориалдық кешеннің ашылуы.  

2005 «Ақтөбе» футбол клубы Қазақстанның чемпионы 
 болды.   
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стоящий момент идет обновление пассажирских 
и грузовых терминалов. Ведутся работы по строи-
тельству участка международного транзитного ко-
ридора «Западная Европа - Западный Китай». В да-
лекие 90-е годы регион получал практически 85% 
потребляемой электроэнергии из России,  а сегод-
ня получает всего лишь около 3%. 

Это стало возможным благодаря реализации 
мегапроекта – строительства  ЛЭП-500 «Север-
ный Казахстан-Актюбинская область», а также 
развития собственных генерирующих источников. 
На сегодня 80% населения  области обеспечены 
собственным дешевым газом. 87% населения 
охвачены централизованной системой водо-
снабжения.  

СТРОИТЕЛЬСТВО
За годы Независимости в регионе введено в 

эксплуатацию 4,3 млн. квадратных метров жилья. 
Только за последние 6 лет, в рамках реализации 
Госпрограммы жилищного строительства введе-
но жилья в 1,5 раза больше, чем за все предыду-
щие годы. Квартиры получили более 20 тысяч 
семей. 

2011

2010

1991

428,6

64,4

492,4 

0 
1991 1991-2010

139

2006 Открытие горно-обогатительного комбината 
 по переработке медной руды и медного 
 концентрата. 

2006 Начало строительства межрегиональной   
 линии электропередач «Ульке-Житикара»,  
 которая стала важным шагом в обеспечени

 энергетической независимости области

85%-ын Ресейден алса, бүгінде бар болғаны    
3%-дайын ғана алады. 

Бұл    ЛЭП-500 «Солтүстік Қазақстан-Ақтөбе 
облысы» құрылысы мегажобасын іске асы-
ру сондай-ақ жеке генерациялайтын көздерді 
дамытудың  арқасында мүмкін болды.   Бүгінде 
облыс тұрғындарының  80%-ы   өздерінің жеке ар-
зан газымен қамтамасыз етілген. Тұрғындардың   
87%-ы орталықтандырылған сумен жабдықтау 
жүйесімен қамтылған

ҚҰРЫЛЫС
Тәуелсіздік жылдары өңірде 4,3 млн. шар-

шы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Соңғы 
6 жылдың өзінде ғана Мемлекеттік тұрғын 
үй құрылысы бағдарламасын жүзеге асыру 
шеңберінде өткен  жылдарға қарағанда 1,5 есе-
ден артық  тұрғын үй салынды. 20 мыңнан астам 
отбасы пәтер алды. 

This became possible due to the implementation 
of a mega-project on construction of «North 
Kazakhstan-Aktobe region» Power Line-500, as well 
as developing its own generating sources. Presently, 
80% of the population are supplied with their own 
cheap gas. 87% of the population has the access to 
the centralized water supply system.

CONSTRUCTION
4.3 million square meters of housing were 

commissioned in the region during the years of 
independence. Only in the last 6 years, within the 
framework of State Housing Program there were 
commissioned domestic houses 1.5 times more than 
during all previous years. More than 20 thousand 
families have received apartments.

2006 Opening of mining and processing integrated works to 
 process copper ore and copper concentrate  

2006 The beginning of the construction of “Ulke – Zhitikara” 
 interregional power line that made great contribution to 
 ensuring energy independence of the region

2006 Мыс кені мен мыс концентратын өңдейтін 
 таукен-байыту комбинаты ашылды. 

2006 «Өлке-Жітіқара» өңіраралық электр тарату 
 желісінің құрылысы басталды, ол облыстың 
 энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз етудегі 
 маңызды қадам болды.

ЖАҢА САЛЫНҒАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED HEALTHCARE FACILITIES

ЖАЛПЫ АСТЫҚ ЖИНАУ (өндегеннен кейінгі салмағы)
ВАЛОВЫЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ (в весе после доработки)
GROSS GRAIN HARVEST

мын. тонн/тыс. тонн/thousand tons

мын. тонн/тыс. тонн/thousand tons

мын. тонн/тыс. тонн/thousand tons
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2006 В рамках празднования 100-летия выдающегося
 казахского композитора Ахмета Жубанова 
 в Актобе был открыт мемориальный комплекс. 
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млрд./billion
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1994

2006 A memorial complex was opened in Aktobe within the 
 frameworks of celebration of the 100th anniversary of 
 outstanding Kazakh composer AkhmetZhubanov 

2006 Көрнекті қазақ композиторы Ахмет Жұбановтың 
 100 жылдығын тойлау шеңберінде Ақтөбеде 
 мемориалдық кешен ашылды. 

ТҰРҒЫН ҮЙ ҒИМАРАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ
(пайдалануға берілді)

ВВОД ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (введено в эксплуатацию)
COMMISSIONING OF HOUSING (put into service)

Жұмыссыздық деңгейі
Уровень безработицы

The unemployment rate 

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі
Валовая продукция сельского хозяйства

Gross agricultural output 

ЖАҢА САЛЫНҒАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED HEALTHCARE FACILITIES

ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ
ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

INDUSTRIAL OUTPUT

ҚҰРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫ
КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

THE NUMBER OF CREATED JOBS
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ОБРАЗОВАНИЕ
Сегодня наглядно видны и успехи области в 

сфере образования. Число детских дошкольных 
организаций выросло с 76 до 503 единиц. В со-
ответствии с Программой «Балапан»,  в период 
с 2009 по 2011 годы в регионе открыто около 127 
детских дошкольных организаций, в которых ка-
чественное дошкольное образование получают 
8,0 тыс. детей. 

За последние 10 лет введены в эксплуатацию 
более 40 общеобразовательных школ на 13,8 
тыс. мест. Число высших учебных заведений 
возросло с 2-х до 9-ти, удовлетворяя полностью 
потребности экономики области в специали-
стах различных направлений. Сегодня в Актобе 
функционируют такие крупные вузы как Воен-
ный институт ВВС имени Талгата Бигельдинова, 
Западно-Казахстанская медицинская академия 
имени Марата Оспанова, госуниверситет имени 
Кудайбергена  Жубанова, государственный педин-
ститут. В 24,3 раза увеличилось финансирование 
системы технического и профессионального об-
разования. В области сегодня действуют 27 кол-
леджей и 15 лицеев. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Динамичное развитие получила система здра-

воохранения. Финансирование  медицины увели-
чилось в 20,5 раз. За годы независимости в обла-
сти построены и отремонтированы 432 объекта 
здравоохранения на сумму 30,8 млрд. тенге. Ре-
зультатом проделанной работы стали позитив-
ные  показатели  здоровья населения. Так, рож-
даемость за последние 10 лет увеличилась в 1,6 
раза, а смертность снизилась на 31%. При этом 
материнская смертность сократилась в 4 раза, 
заболеваемость туберкулезом – в 2,7 раза.

Сегодня в области успешно действует старей-
шее предприятие АО «Актюбрентген», которое 
является единственным производителем меди-
цинских рентгеновских аппаратов в Республике 
Казахстан, освоено производство компьютерных 
томографов. 

2007 Область стала инициатором 
 республиканской акции «С дипломом в село!».

2007 Реконструкция мавзолея Абат-Байтак, 
 воздвигнутого в честь сына известного 
 философа Асана кайгы Абата

БІЛІМ БЕРУ
Бүгін білім саласындағы облыс жетістікері 

айқын көрінеді.  Мектепке дейінгі балалар 
ұйымдарының саны 76-дан 503 бірлікке дейін 
өсті. «Балапан» бағдарламасына сәйкес 2009-
2011 жылдар аралығында өңірде 127 мектеп-
ке дейінгі балалар ұйымы ашылды, оларда 8,0 
мыңнан астам бала сапалы мектепке дейінгі 
білім алуда.  

Соңғы 10 жылда  13,8 мың орындық 40-тан 
аса жалпы білім беретін мектеп пайдалануға 
берілді. Жоғары оқу орындарының саны облыс 
экономикасының түрлі бағыттағы мамандарға 
деген мұқтаждығын толық қанағаттандыра оты-
рып,   2-ден 9-ға дейін өсті.   Бүгін Ақтөбеде Талғат 
Бигельдинов атындағы ӘӘК Әскери институ-
ты, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан 
медициналық академиясы, Құдайберген 
Жұбанов атындағы мемлекеттік университет, 
мемлекеттік пединститут сияқты ірі жоғары 
оқы орындары жұмыс істейді. Техникалық және 
кәсіптік білім беру жүйесін қаржыландыру 24,3 
есе ұлғайды. Облыста бүгінгі таңда 27 колледж 
және 15 лицей жұмыс істейді.  

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Денсаулық сақтау жүйесі серпінді дамуға ие 

болды. Медицинаны қаржыландыру 20,5 есе 
ұлғайды. Тәуелсіздік жылдары облыста 30,8 
млрд. теңге сомасына 432 денсаулық сақтау 
объектісі салынып, жөнделді. Атқарылған 
жұмыстар нәтижесі тұрғындар денсаулығының 
позитивті көрсеткіштері болды. Соңғы 10 жыл-
да бала туу 1,6 есеге ұлғайды, кісі өлімі   31%-ға 
төмендеді. Бұл ретте аналар өлімі 4 есе, туберку-
лезбен ауыру 2,7 есе қысқарды.  

Бүгін облыста бұрыннан келе жатқан    «Актю-
брентген» АҚ кәсіпорны табысты жұмыс істеуде, 
ол Қазақстан Республикасында медициналық 
рентген аппараттарының жалғыз шығарушысы 
болып табылады, компьютерлік томография 
өндірісі игерілді.  

EDUCATION
Today, the progress and success of the region are 

clearly visible in the education sector. The number of 
preschool institutions increased from 76 to 503 units. 
In accordance with the «Balapan» program about 
127 pre-school organizations were opened in the 
region   from 2009 to 2011. They are attended by 8.0 
thousand children.

For the last 10 years there were put in operation 
more than 40 secondary schools for 13.8 thousand 
pupils. The number of higher education institutions 
has increased from 2 to 9 meeting completely the 
needs of the region's economy in specialists of 
different directions. Today, such major universities 
as Talgat Bigeldinov Military Institute of Air Force, 
Marat Ospanov West Kazakhstan Medical Academy, 
Kudaibergen Zhubanov State University, State 
Pedagogical Institute are functioning in Aktobe. 
Financing for technical and vocational education 
increased 24.3 times. Today there are 27 colleges 
and 15 high schools in Aktobe region. 

HEALTH
The healthcare system also received dynamic 

development. Financing of medicine increased 
20.5 times. During the years of independence there 
were built and repaired 432 healthcare facilities to 
the amount of 30.8 billion tenge. Positive health 
outcomes became result of this work. Thus, the birth 
rate increased 1.6 times over the last 10 years. The 
rate of mortality decreased by 31%. At the same time, 
maternal mortality reduced 4 times, the number of 
tuberculos cases decreased 2.7 times.

Today, the oldest enterprise «Aktyubrentgen» JSC 
which is the only manufacturer of medical X-ray 
units in Kazakhstan is successfully functioning in the 
region. The commercial production of CT scanners 
was opened as well.

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА / СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА / SOCIAL SPHERE

2007 “With diploma to village” campaign was initiated by the 
 region

2007 Reconstruction of Abat-Baitak mausoleum that was built in 
 honor of outstanding philosopher AsanKaigy’s son Abat 

2007 Облыс «Дипломмен – ауылға!» республикалық 
 акциясының бастамашысы болды.

2007 Белгілі философ Асан қайғының ұлы Абаттың 
 құрметіне тұрғызылған Абат-Байтақ кесенесі қайта 
 жаңартылды 



152

НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ/АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ/AKTOBE REGION

КУЛЬТУРА
За годы Независимости сеть учреждений куль-

туры и искусства увеличилась в 2,4 раза. Откры-
то 279 учреждений, в том числе 111 клубных, 141 
библиотечных, 10 музеев и 17 районных и об-
ластных учреждений, в том числе Дом дружбы, 
музеи,  центры и др.

За  последние  8 лет проведен капитальный  и 
частичный ремонт в 120 учреждениях культуры 
и искусства.

Были построены здания областной научно-
универсальной библиотеки им. С.Баишева и об-
ластного бибколлектора, областного Дома друж-
бы, мемориального комплекса «Кобыланды», 
мемориального музея братьев Жубановых и др. 
Здания областного театра драмы им. Т.Ахтанова, 
театра кукол «Алакай» были капитально отре-
монтированы.

В рамках программы «Мәдени мұра» проведе-
ны реставрационные работы уникального памят-
ника XIV-XV века мавзолея Абат Байтак в Коб-
динском районе, мавзолея XIX века Жаныс тамы 
в Иргизском и Карагул тамы в Мугалжарском   
районах, исследован храм-святилище V-VI в. до 
н.э. Қызылүйік в Байганинском районе и более 
100 памятников каменного века в Мугалжарских 
горах. 

0 
1991 1992-2011

14 

2007 В г. Актобе и Хобдинском районе прошли 
 торжественные мероприятия, посвященные 
 открытию мемориального комплекса 
 Кобланды батыра

2007 Открытие первой очереди третьего 
 Жанажольского газоперерабатывающего 
 завода, который стал одним из крупнейших 
 прорывных проектов в нефтегазовой 
 отрасли  страны

МӘДЕНИЕТ
Тәуелсіздік жылдары мәдениет және өнер 

мекемелері желісі 2,4 есе ұлғайды. 279 мекеме 
ашылды, оның ішінде 111 клуб, 141 кітапхана, 
10 мұражай және 17 аудандық, облыстық ме-
кеме, соның ішінде Достық үйі, мұражайлар, 
орталықтар және басқалар ашылды.  

Соңғы 8 жылда 120 мәденит және өнер 
мекемесінде күрделі және ішініра жөндеу 
жүргізілді.

 С.Бәйішев атындағы облыстық ғылыми-
әмбебеп кітапхана және облыстық кітапханалық 
коллектор, облыстық Достық үйі, «Қобыланды» 
мемориалдық кешені, ағайынды Жұбановтар 
мемориалдық мұражайы және басқа ғимараттар 
салынды. Т. Ахтанов атындағы облыстық дра-
ма театр, «Алақай» қуыршақ театры күрделі 
жөндеуден өтті.

  «Мәдени мұра»  бағдарламасы шеңберінде 
XIV-XV ғасырдың бірегей ескерткіштері  Қобда 
ауданындағы Абат Байтақ кесенесі, XIX  ғасыр 
кесенесі Ырғыздағы  Жаныс тамы және Мұғалжар 
ауданындағы Қарағұл тамына реставрациялық 
жұмыстары жүргізілді,   біздің эрамызға дейінгі 
ғибадатхана, Байғанин ауданындағы  Қызылүйік 
жән Мұғалжар тауларындағы тас ғасырының 100-
ден астам ескерткіші зерттелді. 

CULTURE
The network of culture and art  institutions 

increased 2.4 times over the years of Independence. 
Presently, there are 279 institutions, including 111 
clubs, 141 libraries, 10 museums and 17 district and 
regional institutions, including the Friendship House, 
museums, centers, etc. in the region.

Capital and partial was carried out in 120 institutions 
of culture and art repair over the last 8 years.

The buildings of S. Baisheva  regional scientific 
library and regional library collector, Regional House 
of Friendship, «Kobylandy» memorial complex,  
Memorial Museum of brothers Zhubanov  etc. were 
built as well.  Buildings of T.Ahtanov regional drama 
theater, «Alakai» puppet theater  were repaired.

Within «Madeni Mura» program there were carried 
out restoration works at the unique monument of XIV-
XV century Abat Baytak mausoleum in Kobdinsky 
district, Zhanys tamy mausoleum of the XIX century 
in  Irgizsky district and Karagul tamy in Mugalzhar. A 
research was carried out at Khyzylyіk temple-shrine 
of V-VI centuries BC in Bayganinsky district and more 
than 100 monuments of the Stone Age in Mugalzhar 
mountains.

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ / КУЛЬТУРА И СПОРТ / CULTURE AND SPORT

2007 Events dedicated to the opening of a memorial complex of 
 KoblandyBatyr were held in Aktobe and 
 Khoblandy district of the region

2007 The launch of the first stage of the third Zhanazhol gas 
 processing plant that became one of the major breakthrough 
 projects in the oil and gas sector of the country 

2007 Ақтөбе қаласында және Қобда ауданында 
 Қобыланды батыр  мемориалдық кешенінің 
 ашылуына арналған салтанатты іс-шара өтті

2007 Елдің мұнай-газ саласындағы аса ірі жобалардың 
 бірі болған үшінші Жаңажол газ өңдеу зауытының 
 бірінші кезегі ашылды 

ЖАҢА САЛЫНҒАН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН 
ОҚЫТУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

 КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED PRESCHOL EDUCATION 
FACILITIES
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2007 Открытие кардиохирургического центра, 
 благодаря которому появилась возможность 
 проведения высокоспециализированных 
 операций на уровне региона

2008 В Актобе прошел V международный форум 
 глав приграничных регионов, с участием 
 президентов России и Казахстана 

87%
70,2%

 2010

2002

2007 Opening of a cardio surgery center that provided with an 
 opportunity to conduct highly qualified surgeries at the 
 regional level 

2008 The 5th international forum of Heads of cross-border regions 
 was held in Aktobe. The Presidents of Kazakhstan and 
 Russia took part in it

2007 Кардиохирургиялық орталық ашылды, оның 
 арқасында өңір деңгейінде жоғары 
 мамандандырылған операцияларды жасау 
 мүмкіндігі пайда болды  

2008 Ақтөбеде Ресей және Қазақстан президенттерінің 
 қатысуымен шекара маңындағы өңірлер 
 басшыларының  V халықаралық форумы өтті

АУЫЗ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІҢ,
ҚАЛАЛАРДЫҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ГОРОДОВ 
ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

THE NUMBER OF VILLAGES AND TOWNS PROVIDED WITH DRINK-
ING WATER 
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7 
1991 1992-2011

54 

2011

1991

42

36

2009 Открытие центра телемедицины, 
 соединившего телесвязью 7 отдаленных 
 районов области

2010 Молодежная марафон-эстафета 
 «Расцвет села - расцвет Казахстана», 
 которая сыграла особую роль в организации 
 летнего досуга несовершеннолетних и молодежи 

2009 Opening of a telemedicine center that connected 7 remote 
 districts of the region by telecommunication

2010 Youth marathon-relay “Prosperity of Village – Prosperity of 
 Kazakhstan” that plaid an important role in organization of 
 summer vocations of the under aged and the younger 
 generation

2009 Облыстың 7 шалғай ауданын телебайланыспен 
 жалғастырған телемедицина орталығының ашылуы  

2010 «Кәмелеттік жасқа томағандар мен жастардың 
 жазғы демалысын ұйымдастыруда ерекше рөл 
 атқарған «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның 
 гүлденуі» атты жастар марафон-эстафетасы  

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ (ТжКБ)

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТиПО)

THE NUMBER OF CONSTRUCTED VOCATIONAL AND TECHNICAL 
EDUCATION FACILITIES

ЖАҢА САЛЫНҒАН ОРТА БІЛІМ БЕРУ
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED SECONDARY EDU-
CATION FACILITIES
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знаменательные события/ significant events

СПОРТ
В 2005-2009 годах  произведен капитальный ре-

монт в 11 детско-юношеских спортивных школах 
на сумму свыше 500,0 млн. тенге. Была выполне-
на капитальная реконструкция Центрального ста-
диона города Актобе, завершено строительство 
административного корпуса и реконструкция фут-
больного поля детско-юношеской школы олим-
пийского резерва по футболу, которое было осна-
щено искусственным покрытием и подогревом. 
На месте старого стадиона «Нефтяник» возведен 
современный центр подготовки олимпийского ре-
зерва, остроен современный теннисный центр. На 
сегодня область располагает 1,5 тысячами спор-
тивными сооружениями,  что на 200 единиц боль-
ше, чем в 1991 году. За 20 лет число занимаю-
щихся спортом возросло в 4,4 раза и составило 
19,5% от общего числа населения области. 

Спортсмены области в более чем 700 междуна-
родных и республиканских чемпионатах и турни-
рах и завоевали 87 золотых, более 200 серебря-
ных и более 100 бронзовых медалей.

2011 Открытие областной многопрофильной 
 детской больницы, оснащенной новейшим
 медицинским оборудованием, позволяющая 
 оказывать высокоспециализированную 
 медицинскую помощь детям на 
 региональном уровне

СПОРТ
2005-2009 жылдары 500,0 млн. теңгеден 

артық сомаға 11 балалар-жасөспірімдер 
мектебіне күрделі жөндеу жүргізілді. Ақтөбе 
қаласының Орталық стадионына  күрделі 
қайта жасау жұмыстары жүргізілді, әкімшілік 
корпусының құрылысы аяқталды және фут-
болдан олимпиадалық резервтегі балалар-
жасөспірімдер мектебінің футбол алаңы 
қайта жаңғыртылды, ол жасанды жабумен, 
жылытқышпен жарақтандырылды.  Ескі «Не-
фтяник» стадионының орнына олимпиадалық 
резервті даярлайтын заманауи орталық 
тұрғызылды, заманауи тенннис орталығы са-
лынды. Бүгінде облыс 1,5 мың спорт ғимаратына 
иелік етеді, бұл 1991 жылға қарғанда 200 бірлікке 
көбірек.    20 жыл ішінде спортпен айалысатын-
дар саны 4,4 есе өсіп, жалпы облыс тұрғындары 
санының  19,5% -н құрады. 

Облыс спортшылары 700-ден астам 
халықаралық және республикалық чемпионат-
тар мен турнирлерде 87 алтын, 200-ден артық 
күміс және 100-ден аса қола медальді  жеңіп 
алды.  

SPORT
In 2005-2009, capital repair was carried out in 11 

youth sport schools to the amount of  over 500.0 
million tenge. The reconstruction of the Central 
stadium was carried out in  Aktobe. The construction 
of administrative building and reconstruction of a 
football field for Children and Youth School of Olympic 
Reserve was completed. The last one was equipped 
with an artificial surface and heating system. A 
modern training center for Olympic Reserve and ca 
modern tennis center were built at the place of the 
old stadium «Neftyanik». Today, the region has 1,5 
thousand sport facilities that is 200 units more than 
in 1991. In 20 years, the number of people involved in 
sports has increased 4.4 times and reached 19.5% of 
the total population of the region.

Aktobe sportsmen participated in more than 
700 international and national championships and 
tournaments and won 87 gold medals,0 more than 
200 silver and 100 bronze medals.

2011 Opening of the regional multi-field children hospital 
 equipped with advanced medical devices allowing to 
 render highly qualified medical aid to children at the 
 regional level

2011 Өңірлік деңгейде балаларға жоғары 
 мамандандырылған медициналық көмек көрсетуге 
 мүмкіндік беретін ең жаңа медициналық 
 жабдықпен жарақтандырылған облыстық көпбейінді 
 балалар ауруханасының ашылуы 
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«СНПС-АҚТӨБЕМҰНАЙГАЗ» АҚ  
АО «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ» 

«CNPC-Aktobe» JSC

ТОО «КАЗАХОЙЛ АКТОБЕ». 
ТОО «КАЗАХОЙЛ АКТОБЕ».
ТОО «КАЗАХОЙЛ АКТОБЕ».

ІРІ КӘСІПОРЫНДАР
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
BIGGEST ENTERPRISES

«ҚАЗАҚОЙЛ АҚТӨБЕ» ЖШС  
ТОО «Казахойл Актобе»
«Kazakhoil Aktobe» LLP 



ОҚИҒАЛАР

157

АЙТУЛЫ
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«Savola Foods CIS» ЖШС.  
 ТОО «Savola Foods CIS». 
«Savola Foods CIS» LLP 

 
ДОНСКОЙ ТБК –«Қазхром» ТҰК» 

АҚ филиалы  
ДОНСКОЙ ГОК – филиал АО 

«ТНК «Казхром»
Donskoy mining-and-processing integrated 
works - a branch of «TNK Kazchrome» JSC 

АҚТӨБЕ ФЕРРОҚОРЫТПА ЗАУЫТЫ – 
«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы

АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ – 
филиал АО «ТНК Казхром». 

Aktobe ferroalloy plant is an affiliated branch of 
«TNK Kazchrome» JSC. 
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Алматинская область была образована 20 фев-
раля 1932 года с центром в г. Алма-Ата. 

В марте 1944 года из ее состава выделяется 
Талды-Курганская область.

В конце 1957 года Алма-Атинская и Талды-
Курганская области были объединены, а в 1967 
году вновь была выделена Талды-Курганская об-
ласть.

Последнее объединение двух областей - Алма-
тинской и Талдыкорганской – произошло в 1997 
году.

В состав области входят 16 сельских районов и 
3 города областного подчинения (города Талды-
корган, Капшагай, Текели).

В соответствии с Указом Президента Респу-
блики Казахстан №585 от 14 апреля 2001 года 
«О передислокации областного центра Алматин-
ской области», областным центром стал город 
Талдыкорган.

Население области на начало 2011 года состав-
ляло 1873,4 тыс. человек. Плотность – 8,4 человек 
на кв. км. В области проживают представители 
более 103 национальностей. На начало 2010 года 
доля казахов составила 64,7%, русских – 17,3%, уй-
гуры – 9,2%, турки – 1,9%, азербайджанцев – 1,1 %, 
корейцев – 1,0%, курдов – 0,9%, татар – 0,9%, нем-
цев – 0,8%, украинцев – 0,5%, чеченцев – 0,4 %, дру-
гих – 1,4%.

Территория области занимает площадь 223,9 
тысяч кв. км.

Алматинская область располагает практически 
всеми видами природных ресурсов, важнейшими 
из которых являются цветные металлы – свинец, 
цинк, медь; редкие – вольфрам, олово, молибден, 
бериллий; благородные – золото и серебро. Вы-
явлены крупные месторождения энергетических 
бурых углей. 

1995 Основано ТОО «Хамле компани ЛТД». 
 Это дало мультипликативный эффект 
 развитию пищевой промышленности области, 
 в том числе среднему и малому бизнесу

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР GENERAL INFORMATIONОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЛАСТИ
ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 20 ЖЫЛЫНДАҒЫ 
ОБЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ  ЖЕТІСТІКТЕРІ  

MAIN ACHIEVMENTS OF THE REGION
OVER THE YEARS OF INDEPENDENCE
OF KAZAKHSTAN

Алматы облысы   1932 жылы 20 ақпанда 
құрылды. Орталығы Алматы қаласы болып 
белгіленді.

1944 жылғы наурызда оның құрамынан 
Талдықорған облысы бөлініп шықты.  

1957 жылдың аяғында Алматы мен Талдықорған 
облыстары біріктірілді, 1967 жылы қайтадан 
Талдықорған облысы   бөлінді. 

Екі облысты – Алматы және Талдықорған – соңғы 
біріктіру 1997 жылы болды.  

Облыс құрамына 16 ауылдық аудан және 
3 облыстық маңыздағы қала (Талдықорған, 
Қапшағай, Текелі) кіреді.

«Алматы облысының облыс орталығын көшіру 
туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
2001 жылғы 14 сәуірдегі № 585 Жарлығына 
сәйкес облыс орталығы Талдықорған қаласы бо-
лып белгіленді. 

 Облыс халқының саны 2011 жылдың басын-
да 1873,4 мың адамды құрады. Тығыздығы – бір 
шаршы шақырымға 8,4 адам.  Өңірде 103 ұлт 
пен ұлыс өкілдері тұрады. 2010 жылдың басын-
да қазақтардың үлесі - 64,7 %, орыстар – 17,3 %, 
ұйғырлар – 9,2 %, түріктер – 1,9 %, әзірбайжандар 
– 1,1 %, кәрістер – 1,0 %, күрдтер – 0,9 %, татарлар 
– 0,9 %, немістер – 0,8 %, украиндер – 0,5 %, ше-
шендер – 0,4 %, басқалар – 1,4 % құрайды.

Облыс аумағы   223,9 мың шаршы шақырымды 
алып жатыр. 

Алматы облысында табиғи ресурстардың 
барлығы дерлік бар, олардың ішінде 
маңыздылары түсті металдар – қорғасын, мы-
рыш, мыс; сирек кездесетіндері – вольфрам, 
қалайы, молибден, берилий; асыл металдар – ал-
тын және күміс. Энергетикалық қоңыр көмірдің 
ірі кенорны анықталды.   

Almaty region was formed on February 20, 1932 
with the center in Almaty.

In March 1944, Taldykorgan region was separated 
from it.

In late 1957, Almaty and Taldykorgan regions were 
united and in 1967 Taldykorgan region was separated 
again.

The last time the two regions Almaty and Taldykorgan 
were united in 1997.

Today, the region consists of 16 rural districts 
and 3 cities of regional subordination (Taldykorgan 
Kapshagay, Tekeli).

In accordance with the Decree of the President of 
the Republic of Kazakhstan as of April 14, 2001 «On 
the relocation of the regional center of Almaty region» 
Taldykorgan city became the regional center.

The population of the area at the beginning of 2011 
made 1873.4 thousand people. The density was 8,4 
people per square kilometer. There  are more than 
103 nationalities living in the region. At the beginning 
of 2010, the share of the Kazakhs made 64.7%, 
Russians — 17.3%, Uighurs — 9.2%, Turks — 1.9%, 
Azerbaijanians — 1.1%, Koreans — 1.0%, Kurds — 
0.9%,   Tatars — 0.9%, Germans — 0.8%, Ukrainians 
— 0.5%, Chechens — 0.4% and others — 1.4%.

The territory of the region covers an area of 223.9 
thousand square km.

Almaty region has almost all types of natural 
resources, the most important of them are non-
ferrous metals - lead, zinc, copper, rare  - tungsten, 
tin, molybdenum, beryllium, noble - gold and silver. 
Large deposits of brown power coal have been found  
in the region as well.

1995  LLP “Hamle ltd” company was founded. It had a positive 
 multiplier effect on the regional food industry development 
 including the small and medium business

1995   «Хамле компани ЛТД» ЖШС құрылды. Бұл облыста 
 тамақ өнеркәсібін, оның ішінде орта және шағын 
 бизнестің дамуына мультипликативтік әсер берді. 
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1997 Принята Стратегия развития до 2030 года. 
 Выстроенные в ней приоритеты позволили 
 принять свои стратегические и программные 
 документы для развития области, 
 начался подъем экономики

1997 The Development strategy till 2030 was adopted. The 
 priorities that were outlined in the Strategy allowed to 
 adopt strategic and program documents on regional 
 development. Economic recovery began. 

1997 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясы қабылданды. 
 Онда берілген басымдықтар облысты дамыту 
 үшін стратегиялық және бағдарламалық 
 құжаттар қабылдауға мүмкіндік берді, экономика 
 көтеріле бастады.
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ЭКОНОМИКАСЫ / ЭКОНОМИКА / ECONOMY

Алматинская область относится к регионам 
аграрной направленности. Область занимает 
доминирующее положение в республиканском 
товарном производстве виноградных вин, мяса 
домашней птицы, табачных изделий, солода, 
упаковки из бумаги и гофрокартона, стеклотары 
и электрических аккумуляторов.

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
По сравнению с 1997 годом ВРП увеличился 

в 10,3 раза и достиг 977,9 млрд. тенге в 2010 году, 
на душу населения - в 8,9 раз и составил 530,5 
тысяч тенге в 2010 году.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленную политику и индустриальную 

базу области формируют 39 крупных и 86 сред-
них предприятий.

Объем промышленного производства вырос 
в 38,6 тыс. раз и составил 366,8 млрд. тенге в 
2010 году.

За последние 13 лет введено 1226 новых объ-
ектов, создано свыше 32 тысяч рабочих мест.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Область является одним из крупных агроинду-

стриальных регионов в республике, где произво-
дится около 16% валовой аграрной продукции от 
общереспубликанского объема.

В 2010 году объем валовой продукции сельско-
го хозяйства достиг 227,8 млрд. тенге, увеличив-
шись к уровню 1991 года в 69 раз. 

 
ИНВЕСТИЦИИ
За 20 лет в область было привлечено 1,4 трлн. 

тенге инвестиций. Только за 2011 год планиру-
ется привлечь 354,5 млрд. тенге инвестиций, 
что в 114,4 раза больше уровня 1991 года. 

1998 На базе плодоконсервных заводов открылись
 винзаводы АО «Голд Продукт», ТОО «Дионис»,
 ТОО «Иссык» и др., продукция которых 
 сегодня завоевала международное признание

Алматы облысы аграрлық бағыттағы өңірлер 
қатарына жатады. Облыс жүзім шарабын, үй 
құстары етін, темекі өнімдерін, крахмал, уыт, 
қағаз және гофрокартоннан жасалған қораптар, 
шыны ыдыстар және электр аккумуляторларын 
өндіруде республикада негізгі  орын алады.  

ЖАЛПЫ ӨҢІРЛІК ӨНІМ
Жалпы өңірлік өнім 1997 жылмен салыстырғанда  

10,3 есеге ұлғайып, 977,9 млрд. теңгеге жетті, жан 
басына шаққанда 8,9 есе өсіп, 2010 жылы 530,5 
мың теңгені құрады.   

ӨНЕРКӘСІП
Облысытың өнеркәсіп саясаты мен 

индустриялық базасын 39 ірі және 86 орта 
кәсіпорын құрайды. 

Өнеркәсіптік өндіріс көлемі  38,6 мың есе өсіп, 
2010 жылы 366,8 млрд. теңгені құрады.

Соңғы 13 жылда 1226 жаңа объект салынып, 32 
мыңнан аса жұмыс орны ашылды.  

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Облыс республикадағы ірі агроиндустриялық 

өңірлердің бірі болып табылады, мұнда жалпы 
республикалық  аграрлық өнім  көлемнің 16%-ға 
жуығы шығарылады.    

2010 жылы жалпы ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің көлемі 227,8 млрд. теңгеге жетіп, 
1991 жылғы деңгейден 69 есе ұлғайды.   

 
ИНВЕСТИЦИЯ
20 жыл ішінде облысқа 1,4 трл. теңге инвести-

ция тартылды. 2011 жылдың өзінде ғана 354,5 
млрд. теңге тарту жоспарланып отыр, бұл 1991 
жылғы деңгейден 114,4 есе көп. 

Almaty region is one of the agricultural regions of 
the country. The area has a dominant position in the 
national production of wine, meat, poultry, tobacco, 
malt, paper and corrugated cardboard wrapper , 
glass and electric batteries.

GROSS REGIONAL PRODUCT
In comparison with 1997, GRP has increased 10.3 

times  and reached 977.9 billion tenge in 2010, the per 
capita GRP -  8.9 times reaching KZT 530.5 thousand.

INDUSTRY
Industrial policy and industrial base  of the region 

are  formed by 39 large and 86 medium enterprises.
Industrial production increased 38.6 thousand times 

and amounted to 366.8 billion tenge in 2010.
For  the last 13 years there were introduced 1226 

new facilities. Over 32 thousand new jobs were 
created.

AGRICULTURE
The region is one of the major agro-industrial 

regions in the country. It produces about 16% of gross 
agricultural output of the country's volume.

In 2010 the volume of gross agricultural output 
amounted  to 227.8 billion tenge increasing 69 times 
against 1991 level.

 
INVESTMENTS
Within 20 years  there were attracted investments to 

the amount of 1.4 trillion tenge. In 2011 it is planned to 
involve 354.5 bln tenge of  investments that is  114.4 
times more than in 1991.

1998 JSC “GoldProduct”, LLP “Dionysus”, LLP “Issyk” and other 
 wineries were opened on the basis of plants producing 
 canned fruits. The products of these wineries won 
 international recognition. 

1998 Жеміс консерві зауыттары базасында   
 «Голд Продукт» АҚ,  «Дионис» ЖШС,  «Иссык» ЖШС 
 және басқа да шарап зауыттары ашылды, олардың 
 өнімдері бүгінде халықаралық дәрежеде танымал 
 болды   
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1655,3
1647,7

1616,1
1584,6

1556,5
1554,3

1560,3
1589,8

1620,7
1804

1836,6
1873,42011

2009

2005

2001

1997

1993

2010

2007

2003

1999

1995

1991

1998 Построен и выведен на проектную мощность
 современный завод Стекольной Компании
 «САФ» по производству стеклотары 
 для ликероводочной, винодельческой, 
 плодоконсервной и фармацевтической 
 промышленности

1998 “SAF” Glass Company constructed a plant producing 
 glassware for alcoholic beverages, canned fruits and 
 pharmaceuticals 

1998 Ликер-арақ, шарап ісі, жеміс консерві және 
 фармацевтикалық өнеркәсіп үшін шыны ыдыс 
 шығаратын қазіргі заманғы «САФ» Шыны 
 Компаниясы зауыты салынып, іске қосылды.   

Жалпы халық саны (мың адам)
Общая численность населения (тыс. человек)

The total population number (thousand people)
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
За последние 12 лет количество активных субъ-

ектов малого и среднего бизнеса выросло в 3,6 
раза до 108 тыс. единиц в 2010 году.

Объем произведенной продукции субъектами 
малого и среднего бизнеса за 1999-2010 годы 
увеличился в 25 раз и составил 472 млрд. тенге. 

ИНФРАСТРУКТУРА
Алматинский регион является крупным логи-

стическим центром Казахстана. Область ста-
ла транспортным коридором между Китаем и 
республиками Средней Азии, между Россией и 
Кыргызстаном, Таджикистаном. С 2003 года вы-
полнены работы на 16 тысячах км автомобиль-
ных дорог. 

Реализуются проекты международного тран-
зитного коридора «Западная Европа - Западный 
Китай», строится железнодорожная линия Хор-
гос - Жетыген. 

1999 Началось формирование холдинговой 
 структуры ТОО «АСПМК-519» на базе 
 созданного дочернего предприятия 
 «Темирбетон» - единственного в республике
 предприятия по выпуску опор для линий
 электропередач

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС
Соңғы 12 жылда шағын және орта бизнестің 

белсенді субъектілерінің саны 2010 жылы 3,6 есе 
108 мың бірлікке дейін өсті.  

Шағын және орта бизнес субъектілері шығарған 
өнім көлемі 1999-2010 жылдар аралығында 25 
есе ұлғайып, 472 млрд. теңгені құрады. 

ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ
Алматы өңірі Қазақстанның ірі логистикалық 

орталығы болып табылады. Облыс Қытай және 
Орта Азия республикалары арасындағы, Ресей, 
Қырғызстан және Тәжікстан арасындағы көлік 
дәлізі болып саналады. 2003 жылдан бері 16 мың 
шақырымға автомобиль жолдары  жұмыстары 
жүргізілді. 

    «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» халықаралық 
транзит дәлізі жобасы жүзеге асырылуда,  
Қорғас-Жетіген  теміржол желісі  салынуда.   

Облыстың Іле ауданында   «DAMU» инду-

SMALL AND MEDIUM BUSINESS
The number of active small and medium business 

entities  increased 3.6 times up to 108 thousand units 
in 2010.

The volume of goods manufactured by small and 
medium business increased 25 times and reached  
472 billion tenge in 1999-2010.

INFRASTRUCTURE 
Almaty region is a major logistics center in 

Kazakhstan. The area became the transport corridor 
between China and Central Asian countries between 
Russia, Kyrgyzstan and Tajikistan. Repair work has 
been carried out at 16 thousand kilometers of roads 
since 2003.

Such projects as international transit corridor 
«Western Europe - Western China» and a railway line 
Khorgos Zhetygen were implemented.

 «DAMU» industrial-logistic center was opened. 
In the Ili district of the region, and in Talgar district 

1999 The formation of LLP“ASPMK-519” holding structure 
 was commenced on the basis of “Temirbeton” enterprise – 
 the only enterprise producing power line pylons

1999 Электр тарату желілері үшін тіреулер шығаратын 
 республикадағы жалғыз кәсіпорын «Темірбетон»  
 еншілес кәсіпорны базасында құрылған   
 «АСПМК-519» ЖШС ходингтік құрылымының 
 қалыптасуы басталды. 
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2000 В числе первых появилась табачная компания
 ТОО «Филипп Моррис Казахстан», 
 которая дала работу жителям целого района.

5 200 000 9 500 000

2 300 000 000 000

1991–2010 гг.
1991 г.

2000 LLP “Philip Morris Kazakhstan” was one of the first 
 companies opened in the region. It created jobs for 
 residents of one district

2000 Алғашқылардың бірі болып тұтас аудан 
 тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз етіп отырған  
 «Филипп Моррис Қазақстан» ЖШС темекі 
 компаниясы құрылды. 

1991-2010 жж. 
ТҰРҒЫН ҮЙ ҒИМАРАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ (м2)

 (пайдалануға берілді)
ВВОД ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (м2) за 1991-2010 гг. 

(введено в эксплуатацию)
COMMISSIONING OF HOUSING (sq m) for 1991-2010 

(put into service)

1991–2010 жж. пайдалануға берілді
За 1991–2010 гг. введено в эксплуатацию

put into service in 1991-2010
ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
INDUSTRIAL OUTPUT
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В Илийском районе области открыт Индуст-
риально-логистический центр «DAMU», а в Талгар-
ском районе – многопрофильный логистический 
комплекс «Юско Логистик».

Региональный рынок электроэнергии представ-
лен энергетическими мощностями АО «АлЭС», 
ТОО «Казцинк ТЭК» и 8 региональными ГЭС. Реа-
лизуется Программа развития гидро- и ветроэнер-
гетики области. Запущено 5 малых ГЭС суммарной 
мощностью 19,3 МВт.

В рамках программы «Питьевая вода» за 2002-
2010 годы проведены работы по реконструкции и 
строительству системы водоснабжения в 316 насе-
ленных пунктах области (325 объектов). Из 770 на-
селенных пунктов области обеспечены питьевой 
водой 98,8%.

СТРОИТЕЛЬСТВО
С начала реализации программы с 2005 года 

в области введено в эксплуатацию почти 3 млн. 
квадратных метров жилья. 

Возведены новые жилые комплексы и микро-
районы, коттеджные городки со строительством 
коммерческих, офисных, общеобразовательных и 
дошкольных зданий, объектов общественного пи-
тания, торгово-развлекательные комплексы и т. д.

2001 Принято постановление о передислокации 
 областного центра из г. Алматы в г. Талдыкорган

98,8%

98,3%

 2010

2002

0 
1991 2004–2010

30 0
1991 

32 900
2010

стриялық-логистикалық орталығы, Талғар ауда-
нында «Юско Логистик» көпбейінді логистикалық 
кешені ашылды.

Электр энергиясының өңірлік нарығы   «АлЭС» 
АҚ,   «Қазцинк ТЭК» ЖШС және  8 өңірлік СЭС-тің 
энергетикалық қуатымен қамтамасыз етілген. 
Облыста гидро және жел энергетикасын да-
мыту бағдарламасы іске асырылуда. Жалпы 
қуаттылығы 19,3 МВт  5 шағын СЭС іске қосылды.  

2002-2010 жылдары «Ауыз су» бағдарламасы 
шеңберінде облыстың  316 елді мекеніне (325 
объект) сумен жабдықтау жүйесін салу және 
қайта жаңарту жұмыстары жүргізілді. Облыстың 
770 елдімекенінің  98,8% ауыз сумен қамтамасыз 
етілді.

ҚҰРЫЛЫС
2005 жылдан бастап бағдарламаны жүзеге 

асыру басталысымен облыста 3 млн. шаршы 
метр тұрғын үй пайдалануға берілді.  

Коммерциялық, кеңселік, жалпы білім беретін 
және мектепке дейінгі ғимараттар, қоғамдық 
тамақтандыру объектілері, сауда-ойын-сауық 
кешендері  және т.б.  салу арқылы жаңа тұрғын 
үй кешендері мен шағын аудандар  салынды.  

there is a  «Yusko Logistics» multi-logistic complex.
Regional electric power market  is represented by 

generating capacities of JSC «AlES», LLP «Kazzinc 
TEK» and 8 regional hydro-electric power stations. 
The Program of hydro and wind energy development 
is realized in the region. There were launched five 
small hydropower plants with total capacity of 19.3 
MW.

As a part of «Drinking Water» program for 2002-
2010 the work on water supply  reconstruction and 
construction  in 316 settlements of the region (325 
sites) was carried out. 98.8% of the 770 settlements 
of the region have been provided with drinking water.

CONSTRUCTION
About 3 million square meters of housing was 

commissioned in the region starting from  the program 
realization in 2005. 

New apartment complexes and housing estates, 
cottage villages with the construction of commercial, 
office, education and pre-school buildings, catering, 
shopping complexes, etc. were built.

2001 The resolution of moving the regional center from 
 Almaty to Taldykorgan was adopted 

2001 Облыс орталығын Алматы қаласынан Талдықорған 
 қаласына көшіру туралы қаулы қабылданды.

ҚҰРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫ
КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

THE NUMBER OF CREATED JOBS

АУЫЗ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІҢ,
ҚАЛАЛАРДЫҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ГОРОДОВ 
ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

THE NUMBER OF VILLAGES AND TOWNS PROVIDED WITH DRINK-
ING WATER 

ЖАҢА САЛЫНҒАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED HEALTHCARE FACILITIES
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2011

2010

1991

1,2

1,1

0,7

1,5
трлн./trillion

теңге/тенге/tenge

3,3
млн./million

теңге/тенге/tenge

1991-2010

1991

2003-2005  Годы развития села. 
                  В аграрном секторе проведены глубокие
                  преобразования по переходу к рыночной
                  экономике, осуществлены структурные 
                  реформы сельскохозяйственного 
                  производства

2003-2005     The years of village development.
  Profound transformations aimed at transition 
  to the market economy as well as the 
  structural reforms were carried out in the 
  agricultural sector 

2003-2005 Ауылды дамыту жылдары. Аграрлық
   секторда нарықтық экономикаға өту 
  бойынша қайта құру жүргізілді.  
  Ауыл шаруашылығы өндірісін
   құрылымдық реформалау жүзеге 
  асырылды.

ЖАЛПЫ АСТЫҚ ЖИНАУ  
(бастапқы кіріске алу салмағы)

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ  
(в первоначально-оприходованном весе)

GROSS GRAIN HARVEST 

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі
Валовая продукция сельского хозяйства

Gross agricultural output 

млн. тонн/million tons

млн. тонн/million tons

млн. тонн/million tons



168

НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ/АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ/АЛМАТY REGIONАЛМАТЫ ОБЛЫСЫ/АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ/АЛМАТY  REGION

ОБРАЗОВАНИЕ
Бюджет системы образования области вырос 

с 5,4 млрд. тенге, в 1998 году до 59,6 млрд. тенге 
или в 11,0 раз. 

За эти годы построено 67 школ. Создана «На-
зарбаев Интеллектуальная школа» в г. Талды-
корган открыты 3 детских сада. Отремонтирова-
но 1096 объектов образования. 

Все школы подключены к сети Интернет. Каж-
дая вторая школа подключена к каналу дистан-
ционного обучения, установлены интерактивные 
доски. Каждая третья школа области имеет лин-
гафонные кабинеты, а каждая четвертая осна-
щена кабинетами новой модификации. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Бюджет системы здравоохранения вырос с 

2,5 млрд. тенге в 1997 году до 36,8 млрд. тенге, 
или в 15 раз. 

Открыты современные медицинские центры: 
диагностический, перинатальный, кардиоло-
гический. В области действует медицинский 
информационно-аналитический центр. За 2004-
2010 годы построены 30 медицинских учрежде-
ний. В области имеются 3 современных компью-
терных томографа и 8 маммографов. 

В области внедряются передовые медицин-
ские технологии. Впервые проведены 2 слож-
ные операции на открытом сердце – аортокоро-
нарное шунтирование, а также имплантация 4 
электрокардиостимуляторов при полной атрио-
вентерикулярной блокаде. 

2005 Большой толчок развитию жилищного 
 комплекса и строительной отрасли дала 
 принятая жилищная программа С 2005 года 
 в области построено 2,8 млн. кв. метров жилья

БІЛІМ БЕРУ
Облыстың білім беру жүйесінің бюджеті  1998 
жылғы 5,4 млрд. теңгеден 59,6 млрд. теңгеге 
дейін немесе 11,0 есе өсті.  
Осы жылдар ішінде 67 мектеп салынды. 
Талдықорған қаласында «Назарбаев зияткерлік 
мектебі» және 3 балалар бақша ашылды. 1096 
білім беру объектілері жөнделді.   
Барлық мектептер Интернет желісіне қосылған. 
Әрбір екінші мектеп қашықтықтан оқыту арна-
сына қосылған, интерактивті тақта орнатылған. 
Облыстың әрбір үшінші мектебінде линга-
фон кабинеттері  бар, ал әрбір төртінші мек-
теп жаңа модификациядағы кабинеттермен 
жабдықталған.   

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Денсаулық сақтау жүйесінің бюджеті 1997 жылғы 
2,5 млрд. теңгеден 36,8 млрд. теңгеге дейін не-
месе 15 есе өсті.   
Қазіргі заманғы медициналық: диагностикалық 
перинатальді, кардиологиялық орталықтар 
ашылды. Облыста медициналық ақпараттық-
аналитикалық орталық жұмыс істейді. 2004-2010 
жылдары 30 медициналық мекеме салынды. Об-
лыста 3 қазіргі заманғы компьютерлік  тамограф 
және 8 маммограф бар. 
Облыста озық медициналық технологиялар 
енгізілуде. Бірінші рет ашық жүрекке 2 күрделі 
операция – аортокоронарлық шунттау, сондай-
ақ толық атрио-вентерикулярлық блокадада 4 
элеткрокардиостимулятор имплатанциясын салу 
операциясы жасалды. 

EDUCATION
The regional education budget increased from 5.4 

bln tenge in 1998 to 59.6 billion tenge or 11 times.
67 schools, Nazarbayev Intellectual School in 

Taldykorgan and three kindergartens were built 
during these years. 1096 educational facilities were 
repaired.

All schools are connected to the Internet. Every 
second school is connected to the distance learning 
portal, interactive whiteboards are installed. Every 
third school has  language laboratories, and  every 
fourth school is equipped  with new modified 
classrooms.

HEALTH
The budget of the healthcare system grew from 2.5 

bilion tenge in 1997 to 36.8 billion tenge or 15 times.
There are modern medical centers such as 

diagnostic, perinatal, cardiac. Medical information 
and analytical center is functioning in the region. 30 
medical institutions were constructed in 2004-2010. 
The region has 3 modern computed tomographic 
scanners and 8 mammographs.

Advanced  medical technologies are introduced in  
the region. Two complicated open-heart surgeries - 
aortocoronary shunt procedure and implantation of 4 
cardiostimulators at  complete atrioventricular heart 
block were conducted for the first in the region.

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА / СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА / SOCIAL SPHERE

2005 The Housing construction program gave an impetus for 
 development of the housing complex and the 
 construction industry. 2.8 mlnsq m of housing has been 
 constructed in the region since 2005

2005 Тұрғын үй кешені мен құрылыс саласының дамуына 
 тұрғын үй бағдарламасы үлкен серпін берді. 2005 
 жылдан  бері облыста 2,8 миллион шаршы м. тұрғын 
 үй салынды. 
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2007 Позитивным моментом для области стал визит
 Президента РК Н.Назарбаева в 2007 году. 
 Представленная тогда стратегия 
 территориального развития области до 2020 года
 нашла положительные отзывы со стороны 
 Главы государства

ЗАНЯТОСТЬ
Уровень безработицы уменьшен с 14,2% в 1999 

году до 5,6% в 2010 году.  За 2000-2010 годы соз-
дано более 202,4 тысяч рабочих мест. 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В 2010 году в сравнении с 1993 годом средне-

месячная заработная плата выросла с 99 тенге 
до 58 430 тенге, а среднедушевой денежный до-
ход – с 971 тенге до 27 474 тенге.

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
Жұмыссыздық деңгейі  1999 жылғы   14,2%-

мен салыстырғанда 2010 жылы  5,6%-ға азайды.   
2000-2010 жылдары 202,4 мыңнан астам жұмыс 
орны құрылды. 

ТҰРҒЫНДАРДЫҢ ТАБЫСЫ
2010 жылы  1993 жылмен салыстырғанда орта-

ша жалақы 99 теңгеден  58430 теңгеге дейін, ал 
жан басына шаққандағы ақшалай табыс  971 
теңгеден 27474 теңгеге дейін өсті.  

EMPLOYMENT
The unemployment rate decreased from 14.2% in 

1999 to 5.6% in 2010. More than 202 400 new jobs 
were created in 2000-2010.

HOUSEHOLD INCOME 
In 2010, the average monthly salary rose from 99 

tenge to 58 430 tenge against 1993 and the average 
per capita income  increased from 971 tenge to 27 
474 tenge.

2007 The visit of President N. Nazarbayev that he paid to the 
 region in 2007 was a memorable event for Almaty region  
 a positive feedback from the Head of State

2007 Облыс үшін 2007 жылы ҚР Президенті 
 Н. Назарбаевтың сапары позитивті көрініс тапты. 
 Сол кезде ұсынылған облыстың 2020 жылға дейінгі 
 аумақтық даму стратегиясы  Мемлекет басшысы 
 тарапынан оң пікірге ие болды.
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2009 Открытие новой интеллектуальной
 школы Первого Президента

МӘДЕНИЕТ
Өңірде мәдениеттің дамуын қаржыландыру да 

бірнеше есе, яғни 1998 жылғы 0,3 млрд. теңгеден  
қазіргі уақытта 8,7 млрд. теңгеге дейін өсті.

Облыста  Сүйінбай Арон атындағы облыстық 
филармония, С.Сейфуллин атындағы кітапхана, 
«Сазген», «Адырна», «Алтынай», «Қобыз сары-
ны», «Құлансаз» және «Биг-Бенд» ансамблдері, 
М. Төлебаев атындағы халық аспаптары оркестрі.
Облыста 174 кітапхана, 182  Мәдениет үйі, 12  
мұражай және 2 сурет галереясы ашылған. 
Өңірде облыстық халық шығармашылығы 
орталығы және тарихи-мәдени  мұраны қорғау 
жөніндегі облыстық орталық жұмыс істейді.

Талдықорғанда Тілдер сарайы, Достық үйі 
салынған. 140 мәдени объектіге күрделі жөндеу 
жүргізілді.

СПОРТ
Спорт саласының бюджеті 1997 жылғы 78,9 

млн. теңгеден 2,9 млрд. теңгеге дейін өсті.    
2010 жылы салынған 1500 орындық бірегей 

Спорт сарайы, сондай-ақ ипподром  облыс 
орталығының көрнекі орындары болып табыла-
ды.  Барлығы 7 спорт объектісі салынып, қайта 
жаңғыртылды. 46 спорт алаңына күрделі жөндеу 
жүргізілді.   

Ұлттық құрама қатарына Алматы облысынан 
шыққан  515 спортшы кіреді.

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ / КУЛЬТУРА И СПОРТ / CULTURE AND SPORT

2009 Opening of a new Intellectual School of the First 
 President 

2009   Тұңғыш Президенттің жаңа зияткерлік мектебінің 
    ашылуы.
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КУЛЬТУРА
Финансирование развития культуры в регионе 

также возросло в разы: с 0,3 млрд. тенге в 1998 
году до 8,7 млрд. тенге в настоящее время.

В области работают областная филармо-
ния имени Суюнбай Арона, библиотека имени 
С.Сейфуллина, ансамбли «Сазген», «Адыр-
на», «Алтынай», «Кобыз сарыны», «Кулансаз» 
и «Биг-Бенд», оркестр народных инструментов 
имени М. Толебаева.

В области открыты 174 библиотеки, 182 Дома 
культуры, 12 музеев и 2 картинные галереи. 
В регионе действуют областной центр народ-
ного творчества и областной центр по охране 
историко-культурного наследия

Построен Дворец языков, Дом дружбы в г. Тал-
дыкорган. Капитальный ремонт проведен 
в 140 культурных объектах. 

СПОРТ
Бюджет спорта вырос с 78,9 млн. тенге в 1997 

году до 2,9 млрд. тенге. 
Достопримечательностью областного центра 

является введенный в 2010 году уникальный Дво-
рец спорта на 1500 посадочных мест, а также ип-
подром. Всего же построено и реконструирова-
но 7 спортивных объектов. Капитальный ремонт 
проведен на 46 спортплощадках.

В состав национальной сборной входят 515 
спортсменов – выходцев из Алматинской области.

0 

1991 1992-2010

3 
0 

1991 1992-2010

67

CULTURE
Funding of the culture development  in the region 

increased several times from 0.3 bln tenge in 1998 to 
8.7 billion tenge this year.

The region has Suyunbaev Aaron regional 
philharmonic, S. Seifullin library, «Sazgen» ensemble, 
«Altynai», «Kobyz Saryn», «Kulansaz» and «Big 
Band» ensembles and M. Tolebaeva Folk Orchestra.

There are 174 libraries, 182 community centers, 12 
museums , two art galleries,  a regional folk art center  
and the regional center for the  Historical and Cultural 
Heritage Protection in the region. 

   The Palace of languages, House of Friendship 
were constructed in Taldykorgan. Major repairs were 
carried out in 140 cultural facilities.

SPORT
Sports budget raised from 78.9 million tenge in 

1997  to 2.9 billion tenge.
The showplace of the regional center is the unique 

Sport Palace for 1500 seats  commissioned in  2010 
as well as the racetrack. Totally, 7 sports facilities 
were constructed and reconstructed. Capital repairs 
were  carried out in 46 recreation facilities.

The national team consists of 515 athletes - people 
from Almaty region.

ЖАҢА САЛЫНҒАН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН 
ОҚЫТУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

 КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
THE NUMBER OF CONSTRUCTED PRESCHOL EDUCATION FACILITIES

ЖАҢА САЛЫНҒАН ОРТА БІЛІМ БЕРУ
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
THE NUMBER OF CONSTRUCTED SECONDARY EDUCATION FACILITIES
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 «Фудмастер компаниясы» АҚ   
АО «Компания Фудмастер» 
«FoodMaster Company» JSC

«Кока Кола Алматы Боттлерс» БК ЖШС
ТОО СП «Кока Кола Алматы Боттлерс» 
«Coca Cola Almaty Bottlers» LLP Sp

ІРІ КӘСІПОРЫНДАР
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
BIGGEST ENTERPRISES
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 «RG Brands Kazakhstan» ЖШС
ТОО «RG Brands Kazakhstan» 
«RG Brands Kazakhstan» LLP

 «Филипп Моррис Қазақстан» ЖШС 
ТОО «Филипп Моррис Казахстан» 
«Philip Morris Kazakhstan» LLP  

«Трансстроймост» АҚ
АО «Трансстроймост»
«Transstroymost» JSC 
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АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

ATYRAU REGION
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1992 Открытие Атырауского областного музея 
  художественного и декоративно-прикладного 
  искусства

1992  Город Гурьев переименован в город Атырау, 
 а область в  Атыраускую

Атырауская область расположена на западе 
Республики Казахстан.

Регион был образован в 1938 году и до 1992 
года именовался Гурьевской областью.

Площадь области составляет 118,6 тысяч кв. км, 
или 4,35% от общей площади территории Казах-
стана. 

Областным центром является город Атырау, 
который до 1992 года назывался Гурьев.

В состав Атырауской области входят 2 горо-
да: Атырау – областного значения и Кульсары 
– районного значения, 2 поселка, 174 села в со-
ставе 7 районов и Атырауская городская адми-
нистрация.

В области проживает 531 562 человека. 
В Атырауской области по численности преобла-

дают казахи - 91,5%. Проживают и русские - 6,3%, 
украинцы - 0,3%, немцы - 0,1%, белорусы - 0,1%, 
корейцы -  0,3%, татары - 0,4%, другие - 1,0%.

Атырауская область, богатая природными ре-
сурсами, является одним из ведущих регионов 
Казахстана с интенсивно развивающейся нефте-
газовой промышленностью. 

На территории области выявлены крупнейшие 
месторождения нефтегазового и газоконденсат-
ного сырья, разработанные на территории 4-х 
районов. Область также располагает уникаль-
ными месторождениями различных минералов и 
строительных материалов. Основу минерально-
сырьевой базы твердых полезных ископаемых 
составляют месторождения боратовых руд в Ин-
дерском районе.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР GENERAL INFORMATIONОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЛАСТИ
ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 20 ЖЫЛЫНДАҒЫ 
ОБЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ  ЖЕТІСТІКТЕРІ  

MAIN ACHIEVMENTS OF THE REGION
OVER THE YEARS OF INDEPENDENCE

OF KAZAKHSTAN

Atyrau region is located in the west of Kazakhstan. 
TThe region was formed in 1938 and bore the name 

Guryev region till 1992. 
The oblast’s area is 118.6 th.sq.m. or 4.35% 

Kazakhstan's total area. 
The region’s center is Atyrau city bore the name 

Guryev region till 1992. 
There are 2 major cities in the structure of Atyrau 

region - Atyrau and Kulsary as well as 2 settlements, 
174 villages in the structure of 7 districts and Atyrau 
city administration. 

531562 people live in the region. 
The Kazakhs make 95% of Aturay residents. The 

number of the Russians makes 6.3%, Ukrainians – 
0.3%, Germans – 0.1%, Byelorussians – 0.1%, Koreans 
– 0.3%, Tatars -0.4%, others – 1.0%. 

Atyrau region is rich in natural resources and one 
of the leading Kazakhstan regions with intensively 
developing oil-and-gas industry.   

On the territory of the region there the biggest oil-
and-gas and gas condensate raw materials deposits. 
There are also unique deposits of different minerals 
and construction materials in the region. The basis 
of mineral depot of solid minerals compounds the 
deposits of borate ore in Indersky region. 

Атырау облысы Қазақстан Республикасының 
батысында орналасқан.  

Өңір 1938 жылы құрылып, 1992 жылға дейін Гу-
рьев облысы болып аталған.  

Облыстың аумағы 118,6 мың шаршы км. немесе 
Қазақстан аумағының жалпы  ауданының 4,35%-
ын құрайды.    

1992 жылға дейін Гурьев деп аталған облыс 
орталығы Атырау қаласы болып табылады.     

Атырау облысының құрамына 2 қала: Атырау 
– облыстық мәні бар  және Күлсары – аудандық 
маңызды қала, 2 кент, 7 аудан құрамындағы 174 
ауыл және Атырау қалалық әкімшілігі кіреді.  

 Атырау облысында  531562  адам тұрады.  
Қазақтар басым - 91,5%. Одан кейін орыстар 
- 6,3%, украиндер - 0,3%, немістер - 0,1%, бело-
русьтер - 0,1%, кәрістер -  0,3%, татарлар - 0,4%,  
басқалар - 1,0%.

Атырау облысы табиғи ресурстарға бай,  мұнай-
газ өнеркәсібі  қарқынды дамып жатқан жетекші 
өңірдің бірі.  

Облыс аумағында  4 аудан аумағында игеріл-
ген мұнай-газ және газ конденсаты шикізаты ірі 
шығатын кенорындары табылды. Облыста түрлі 
минералдар мен құрылыс материалдарының кені 
бар. Қатты пайдалы қазбалардың минералды-
шикізат негізін Индер ауданындағы борат кендері 
құрайды. 

1992 Opening of Atyrau regional art and applied art museum 
 

1992 Guryev was renamed Atyrau, the region was named 
 Atyrau region 

1992 Атырау облыстық көркем және қолданбалы сән 
 өнерінің мұражайы ашылды. 

1992 Гурьев қаласы Атырау қаласына, ал облыс Атырау 
 облысы деп қайта аталды. 
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1993  Построен первый в республике осетровый завод

1996  Проведены археологические исследования в 50 км 
 от современного города Атырау, знаменитого 
 города Сарайджука. в ходе были определены 
 три этапа жизни города

1993  The country’s first sturgeon plant was built 

1996 Archeological excavations of Saraidzhuktown were 
 carried out in 50 km from Atyrau. The excavations 
 allowed to define the three stages of the town’s life 

1993 Республикада алғашқы бекіре зауыты салынды  

1996 Қазіргі Атырау қаласынан 50 км қашықтықта 
 орналасқан әйгілі Сарайшық қаласында 
 археологиялық зерттеулер жүргізілді. Зерттеу 
 барысында қаланың өмір сүруінің үш кезеңі
 анықталды
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ЭКОНОМИКАСЫ / ЭКОНОМИКА / ECONOMY

1999  Открытие музея-заповедника «Хан Ордалы 
 Сарайчик»

1999  В ходе археологических работ в Жылыойском 
 районе в Коргане  был найден «Золотой человек» 
 времен сарматов

ЭКОНОМИКА
Область является одним из крупнейших инду-

стриальных регионов Республики Казахстан, и 
занимает 26% всей промышленности республи-
ки и по данному показателю находится на 1-м 
месте среди областей. 

На ее долю приходится около 13% суммарного 
валового внутреннего продукта Казахстана. Об-
ласть сохранила лидирующие позиции: по объему 
ВРП на 2 месте, ВРП на душу населения 1 место 
в республике.

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
В 1991 году ВРП достиг  4,6 млрд. тенге, когда 

как 2010 года объем превысил 2,8 трлн. тенге. 
В расчете на душу населения по данному показа-
телю область стабильно занимает первое место 
(5401 тыс. тенге). 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объемы добычи нефти и газа в 2010 году увели-

чились практически в 8 раз по сравнению с 1991 
годом. Данный факт способствовал увеличению 
объемов производства промышленной продукции, 
который в 2010 году достиг 3,1 трлн. тенге  (3 млн. 
тенге – 1991 году).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем валовой продукции сельского хозяй-

ства за 20 лет увеличился в 49 раз и соста-
вил в 2010 году 19,5 млрд. тенге (в 1991 году – 400 
млн. тенге). 

Рыбная отрасль имеет большое значение, как 
для экономики региона, так и в масштабе респу-
блики, более половины рыбных  ресурсов добы-
вается здесь. На сегодня объем добычи рыбы 
по сравнению с 1991 годом вырос на 37,5%.

ЭКОНОМИКА
Облыс Қазақстан Республикасының ірі 

индустриялық өңірлерінің бірі болып табылады  
және де республика өнеркәсібінің 26%-н алады, 
аталған көрсеткіш бойынша облыстар арасында 
1-орынға ие.   

Оның үлесіне Қазақстанның ішкі жалпы 
өнімінің 13%-ы келеді. Облыс жетекші позицияны 
ұстап тұр: ЖӨӨ бойынша 2-орында, жан басына 
шаққанда ЖӨӨ республика бойынша 1-орынды 
алады.  

ЖАЛПЫ ӨҢІРЛІК ӨНІМ
ЖӨӨ 1991 жылы  4,6 млрд. теңгеге жетті, 2010 

жылы көлемі   2,8 трлн. теңгеден асқан болатын. 
Осы көрсеткіш бойынша жан басына шаққандағы 
есеппен облыс тұрақты түрде бірінші орынды 
(5401 мың теңге) алып келеді. 

 ӨНЕРКӘСІП
Мұнай мен газ өндіру көлемі 2010 жылы 1991 

жылмен салыстырғанда 8 есеге көбейді.  Бұл 
факт 2010 жылы 3,1 мрлн. теңгеге  (3 млн. теңге 
– 1991 жылы) жеткен өнеркәсіптік өнім көлемінің 
ұлғаюына мүмкіндік берді. 

   
 АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы көлемі 

20 жыл ішінде 49 есеге өсіп, 2010 жылы 19,5 млрд. 
теңгені (1991 жылы – 400 млн. теңге) құрады.   

Балық өнеркәсібі өңір экономикасына да, ре-
спублика аумағында да үлкен маңызға ие, өйткені 
балық ресурстарының басым көпшілігі осы об-
лыста өндіріледі.  Бүгінгі таңда балық аулау 1991 
жылғымен салыстырғанда  37,5% -ға артты.  

ECONOMY
The region is one of the largest industrial regions in 

Kazakhstan. It takes 26% of all industry of the country 
and ranks first in terms of this indicator. 

It takes 13% of Kazakhstan total gross domestic 
product. The region is leading in terms of the GRP 
volume and GRP per capita ain the country.  

GROSS REGIONAL PRODUCT
In 199, the GRP reached 4.6 bln. tenge while in 

2010 it exceeded 2.8 trillion tenge. In terms of the per 
capita GRP the region invariably takes the first place 
(5401 thousand tenge) in the country. 

INDUSTRY
The bulk of oil mining and gas recovery increased 8 

times in 2010 compared to 1991. This fact promoted 
an increase in the bulk of industrial production which 
in 2010 reached 3.1 trillion tenge (3 mln tenge in 1991). 

AGRICULTURE
The volume of gross agriculture output increased 

49 times over 20 years and reached 19.5 bln tenge in 
2010 (in 1991 – 400 mln tenge).  

The fishery sector has special importance for both 
the regional economy and for the country. More than 
a half of fish resources is produced here. Today, the 
bulk of the fishery increased by 37.5% against 1991. 

1999 Opening of “Khan OrdalySaraichik” reserve museum

1999 The Golden Man dated back to the Sarmatians time was 
 found during archeological works in Zhylyoisk district

1999 «Сарайшық Хан Ордасы» мұражай-қорығы ашылды

1999 Жылыой ауданында археологиялық жұмыс 
 жүргізу нәтижесінде Қорғаннан сармат кезеңінің 
 «Алтын адамы» табылды
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2001  В городе Атырау состоялась V-я сессия 
 Межправительственного Совета стран СНГ 
 по развитию, использованию и охране недр. 

2001  Город Атырау отметил свой очередной день 
 рождения - 361-й по счету, под знаком 10-летия 
 независимости Республики Казахстан. 

2,8 
трлн./trillion

теңге/тенге/tenge
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2001 The 5th session of the CIS Intergovernmental Council 
 focused on development, use and protection of mineral 
 resources was held in Atyrau  

2001 Atyrau celebrated its 361st birthday within the 
 frameworks of the 10th anniversary of Kazakhstan’s 
 independence  

2001 Атырау қаласында ТМД елдерінің жер қойнауын 
 дамыту, пайдалану және қорғау 
 бойынша Үкіметаралық кеңесінің V  сессиясы өтті 

2001 Атырау қаласы өзінің кезекті 361-туған күнін 
 тойлады. Ол Қазақстан Республикасының 
 тәуелсіздігіне 10 жыл толуымен тұстас келді  

ЖӨӨ (жалпы өңірлік өнім)
ВРП (Валовой региональный продукт)

GDP (Gross Domestic Product)

Жалпы халық саны (мың адам)
Общая численность населения (тыс. человек)

The total population number (thousand people)
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2003  В рамках ЮНЕСКО отмечалось 200-летие 
 великого акына-импровизатора, батыра 
 Махамбета Утемисова.

2005  Открытие культурного центра в честь 175-летия 
 великого композитора Курмангазы в селе 
 Алтынжар Астраханской области

ИНВЕСТИЦИИ
В настоящее время наблюдается тенденция 

быстрого роста инвестиций в основной капитал. 
В 2010 году в область было инвестировано свы-
ше 1,1 трлн. тенге, тогда как в 1991 году объем 
инвестиций составил 2,4 млрд. тенге. 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Объемы выпускаемой продукции субъектами 

малого и среднего бизнеса за прошедшие годы 
увеличились в 66 раз, количество занятых в сфе-
ре МСБ превысило 81 тыс. человек, что составля-
ет свыше 30% всего занятого населения области.

ИНФРАСТРУКТУРА
По области за последние пять лет отремонти-

рованы более 1800 километров автомобильных 
дорог. Улучшение состояния автомобильных до-
рог выросло с 23% в 1991 году до 62% в 2010 году.

Ведется реконструкция автодороги «Индер 
- Миялы - Сагиз - Карабау». Также реконструи-
рованы расположенные на территории области 
дороги республиканского значения «Атырау - 
Уральск» и «Атырау - Актау».

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ежегодно в области вводится более полумил-

лиона квадратных метров жилья. Данный показа-
тель является одним из лучших в стране. В 2010 
году по области введено 548,1 тыс.кв. метров, 
в 1991 году –  163 тыс.кв. метров.

INVESTMENTS
Presently, there is a tendency of rapid growth of 

investments into the fixed capital. In 2010 there were 
more than 1.1 trillion tenge invested while in 1991 the 
volume of investments was 2.4 billion tenge. 

SMALL AND MIDDLE BUSINESS 
The goods produced by small and medium business 

entities increased 66 times. The number of people  
involved in SME activity exceeded 81 thousand 
people. This is over 30% of all employed population.

INFRASTRUCTURE
More than 1800 kilometers of highways were 

repaired in the region over the last five years. The 
improvement of road condition increased from 23% in 
1991 to 62% in 2010. 

The road “Inder-Miyaly-Sagiz-Karabau” is under 
reconstruction. “Atyrau-Uralsk” and “Atyrau-Aktau” 
roads of republican importance which are located on 
the territory of the region have been reconstructed as 
well.

CONSTRUCTION
More than half a million of square meters of housing 

is commissioned in the region annually. This indicator 
is one of the best in the country. In 2010 548.1th.sq.m  
have been commissioned in the region, in 1991 – 
163th.sq.m. 

ИНВЕСТИЦИЯ
Қазіргі кезде инвестицияларды негізгі капиталға 
салу үрдісінің өсуі байқалады. 2010 жылы облы-
ста 1,1 трлн. теңгеден астам қаражат инвестици-
яланды, ал 1991 жылы инвестициялау көлемі 2,4 
млрд. теңге болатын.  

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС
Шағын және орта бизнес субъектілері шығаратын 
өнімнің көлемі соңғы жылдарда 66 есеге көбейді, 
ШОБ саласында 81 мың адам жұмыс істейді. Бұл 
облыстың бүкіл жұмыс істейтін халқының 30%-
нан астамын құрайды деген сөз.   

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
Облыс бойынша соңғы бес жылда 1800 кило-
метрдей автомобиль жолдары жөндетілді. Ав-
томобиль жолдары жағдайының жақсаруы 1991 
жылғы 23%-дан 2010 жылы 62%-ға дейін артты.  
«Индер-Миялы-Сағыз-Қарабау» автожолда-
ры қайта жаңартылуда. Сондай-ақ  облыс 
аумағында орналасқан «Атырау-Орал» және 
«Атырау-Ақтау» республикалық маңызы бар 
жолдар қайта жаңартылуда. 
 
ҚҰРЫЛЫС
Жыл сайын облыста жарты миллионнан астам 
тұрғын үй шаршы метрі пайдалануға беріледі. 
Бұл көрсеткіш еліміздегі ең үздік көрсеткіштердің 
бірі болып табылады. 2010 жылы облыс бойын-
ша  548,1 мың шаршы метр, 1991 жылы –  163 мың 
шаршы метр пайдалануға берілді. 

2003 The celebration of the 200th anniversary of outstanding 
 akyn-improviser, batyr MakhambetUtemisov was 
 organized in the region by the UNESCO  

2005 Opening of a cultural center within the celebration of the 
 175th anniversary of Kurmangazy in Altynzhar village of 
 Astrakhan region  

2003 ЮНЕСКО шеңберінде атақты суырып салма ақын, 
 батыр Махамбет Өтемісұлының 200 жылдығы 
 тойланды.  

2005 Астрахан облысының Алтынжар ауылында ұлы 
 композитор Құрманғазының 175 жыл толуына 
 арналып мәдениет орталығы ашылды.  
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2008  В селе Ганюшкино Курмангазинского района и 
 в Макатском районе были сданы Дома культуры

2009  Создание СПК «Махамбет» с открытием цеха по 
 переработке молока в Махамбетском районе

139,6
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

202,0
млн./мillion

теңге/тенге/tenge

1991-2010

1991

2011 
210

2010 
192,3

1991 
140

3,5 
МЛН. М2/ MILLION М2

2003-2010 

2008 The Houses of culture were put into service in 
 Ganyushkino village of Kurmangazy district and in Makatai 
 district of the region 

2009 “Makhambet” Socio-Entreprenural Corporation and milk 
 processing plant were established in Makhambet district 

2008 Құрманғазы ауданының Ганюшкино ауылында және 
 Мақат ауданында Мәдениет үйі пайдалануға берілді 

2009 Махамбет ауданында сүт өнімдерін өңдейтін 
 цехтың ашылуына байланысты «Махамбет» 
 СӨК құрылды 

ТҰРҒЫН ҮЙ ҒИМАРАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ
(пайдалануға берілді)

ВВОД ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (введено в эксплуатацию)
COMMISSIONING OF HOUSING (put into service)

КӨКӨНІС ДАҚЫЛДАРЫНЫҢ ШЫҒЫМДЫЛЫҒЫ (ц/га)
УРОЖАЙНОСТЬ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР (ц/га) 
VEGETABLE YIELD (centner/hа)

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі
Валовая продукция сельского хозяйства

Gross agricultural output 
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2009  В городе Атырау построено новое здание 
 областной научно-универсальной библиотеки 
 имени Г. Сланова

2010  Ввод в эксплуатацию завода по ремонту 
 и сервисному обслуживанию газотурбинного 
 оборудования, ТОО «Казтурборемонт»

ОБРАЗОВАНИЕ
За 1991-2010 годы были построены 67 школ и 45 

детских садов. Обеспечено 100-процентное под-
ключение школ к сети Интернет. Сегодня к вы-
сокоскоростному интернету имеют доступ 72% 
школ, еще в 80% школ установлено интерактив-
ное оборудование. В школах созданы 27 линга-
фонных мультимедийных кабинетов и 30 кабине-
тов биологии. 

Удалось увеличить охват детей дошкольным 
воспитанием с 48% до 67% (из 31,5 тысяч детей 
охвачено дошкольным воспитанием 21 тыс.). Это 
стало возможным за счет строительства новых 
детских садов и мини-центров, общей вместимо-
стью более 2500 мест.

EDUCATION 
67 schools and 45 kindergartens were constructed 

in 1991-2010. 100% of schools were provided with 
Internet access. Today, 72% of schools have access 
to the high-speed Internet. In 80% schools interactive 
equipment has been installed. In schools 27 language 
multimedia laboratories and 30 biology cabinets have 
been formed in schools.

The embracement of children with preschool 
education increased from 47% to 67%. It became 
possible due to construction of new kindergartens 
and mini-centers with total capacity of 2500 places.

 БІЛІМ БЕРУ
 1991-2010 жылдары 67 мектеп пен 45 балабақша 

салынды. Мектептердің 100 пайызы интернет 
желісіне қосылды.  Бүгінгі таңда  мектептердің 
72%-ы жоғары жылдамдықтағы интернетке 
қосылып,  тағы да 80% мектепте интербелсенді 
жабдықтар орнатылды.   Мектептерде 27 линга-
фонды мультимедиялық кабинет және 30 биоло-
гия кабинеті құрылды.  

Балалардың 48%-дан 67%-ын мектепалды 
тәрбиемен қамтуға мүмкіндік  туды (31,5 мың 
баладан 21 мыңы мектепке дейінгі тәрбиемен 
қамтылды).  Бұл нәтижеге жалпы сыйымдылығы 
2500-ден астам жаңа балалар бақшасы мен 
шағын орталықтарды салу арқылы қол жеткізілді.  

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА / СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА / SOCIAL SPHERE

2009 A new building of the G.Slanovregional universal research 
 library was built in Atyrau  

2010 The launch of a plant for repair and maintenance of gas 
 turbine equipment LLP “KazTurboRemont” 

2009 Атырау қаласында Ғ. Сланов атындағы облыстық 
 ғылыми-әмбебап кітапхананың жаңа ғимараты 
 тұрғызылды. 

2010 «Қазқұбыржөндеу» ЖШС-нің газ құбыр 
 жабдықтарын жөндеуге және сервистік қызмет 
 көрсетуге арналған зауыты іске қосылды.   



ОҚИҒАЛАР

183

АЙТУЛЫ

знаменательные события/ significant events

2011  Проведение крупной сельскохозяйственной 
 ярмарки и фестиваля «Ас атасы-нан» в предверии 
 празднования 20 летия Независимости, а также 
 в честь отраслевого праздника работников 
 сельского хозяйства

176,2
тыс. 

2001 

256,2
тыс.

2010

5300
2001 

12 700
2011

1999 2010

13,5% 4,9%

2011 A large-scale agricultural fair and “As atasy – nan” festival 
 were held on the threshold of the 20th anniversary of 
 Kazakhstan’s independence and within the celebration of 
 the Day of Agricultural Workers

2011 Тәуелсіздіктің 20 жылдығын мерекелеу қарсанында,
 сонымен бірге ауыл шаруашылығы 
 қызметкерлерінің салалық мерекесіне құрметіне ірі 
 ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі және  
 «Ас атасы – нан» атты фестиваль өткізілді. 

Жұмыссыздық деңгейі
Уровень безработицы

The unemployment rate 

ҚАМТЫЛҒАН ТҰРҒЫНДАРДЫҢ САНЫ
ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ

THE NUMBER OF EMPLOYED POPULATION

ҚҰРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫ
КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

THE NUMBER OF CREATED JOBS
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2011  Запуск завода по производству одноразовых 
 шприцев, ТОО «Брандо»

4 
1991 1991-2010

16 

3 119 512 МЛН. ТЕНГЕ

3 МЛН.ТЕНГЕ1991

2010

2011 The launch of LLP “Brando” disposable syringes plant2011 «Брандо» ЖШС-нің бір рет пайдаланылатын 
 шприцтер шығаратын зауыты іске қосылды.  

ЖАҢА САЛЫНҒАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED HEALTHCARE FACILITIES

ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ
ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

INDUSTRIAL OUTPUT
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
За 20 лет было построено 48 объектов, осна-

щенных современным медицинским оборудова-
нием. Так, например, построены:

- родильный дом в микрорайоне Алмагуль г. Аты-
рау.

- пристроика для установки симулятора “Акью-
ти” в областном онкологическом диспансере.

- ЦРБ на 50 коек и 70 посещении в Исатайском, 
Индерском и Махамбетском  районах.

В 2010 году в области внедрена телемедицина 
в сельской местности, что позволит повысить до-
ступность специализированной медицинской по-
мощи населению. Помимо этого, с недавних пор 
жителям Атырау стали более доступными слож-
ные операции на сердце, этому способствовало 
усиление кардиохирургических служб города. 

ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятого населения с каждым го-

дом растет, в  2001 году этот показатель соста-
вил составило 176,2 тыс.человек, в 3 квартале 
2011 года – уже 277,4 тыс. человек. 

За последние 10 лет в области отмечается 
снижение уровня безработицы с 13,5 до 4,9% 
от экономически активного населения области. 
Численность безработных за данный период 
снизилась с 27,5 тысяч человек до 14,4 тысяч че-
ловек.

В 2011 году в области создано 12,7 тыс. новых 
рабочих мест, для сравнения в 2001 – всего 5,3 тыс. 
рабочих мест. Кроме того, на 1 ноября 2011 года 
доля занятости безработных составила 43,7%, а 
в 2001 году - 22,5%. 

2011  Ввод в эксплуатацию металлургического 
 комбината по производству металлопроката

HEALTH CARE
48 facilities were constructed and equipped with 

modern medical equipment in 20 years. For example, 
these are: 

-  maternity hospital in Almagul microdistrict in 
Atyrau city;

-  a building for “Acuty” stimulator in the regional 
oncological clinic. 

-  CRH for 50 beds and 70 visits in Issatay, Inder 
and Makhambet districts.

In 2010, telemedicine was introduced in the rural 
areas that will make it possible for the special medical 
service to access to the population.  Besides, 
complicated heart surgeries became more affordable 
for Atyrau residents due to development of cardio 
surgery services of the city. 

EMPLOYMENT
The number of employed people increases every 

year. In 2001 there were 176.2 thousand of employed 
people, in the 3rd quarter of 2011 - 277.4 thousand 
people.  

There is a decrease in unemployment rate from 
13.5% to 4.9% in terms of the city’s economically 
active population. The number of unemployed people 
for this period has decreased from 27.5 thousand 
people to 14.4 thousand people.

12.7 thousand new jobs were created in the region 
in 2011 comparing to 5.3 thousand in 2001. Besides, 
as of November 1, 2011 the share of employment 
of unemployed people was 43.7% against 22.5% in 
2001.

 ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
20 жыл ішінде заманауи медициналық жабдық-

пен жарақталған 48 объекті салынды. Мысалы:
- Атырау қаласының Алмагүл шағын ауданында 

перзентхана.
- облыстық онкологиялық диспансерінде “Акью-

ти” симуляторын орнатуға арналған қосалқы 
ғимарат салынды.

- Исатай, Индер, Махамбет аудандарында 50 
орындық және 70 келушіге арналған ОАА іске 
қосылды.  

2010 жылы облыста халыққа мамандандырылған 
медициналық көмектің қол жетімділігін қамта-
масыз ететін ауылды жердегі телемедици-
на қолданысқа енгізілді.  Бұған қоса, қаланың 
кардиохирургиялық қызметтерінің күшейтілуінің 
арқасында Атырау тұрғындарының жүрекке 
күрделі операциялар жасатуына мүмкіндіктері 
бар.

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
Жұмыспен қамтылған халықтың саны жыл 

сайын өсіп келеді, 2001 жылы бұл көрсеткіш 
176,2 мың адам болған болса, 2011 жылдың  
3-тоқсанында  - 277,4  мың адамды құрады. 

Соңғы он жылда облыста жұмыссыздық 
деңгейінің облыстағы экономикалық тұрғыдан 
белсенді тұрғындар санының 13,5%-нан 4,9%-на 
дейін төмендегені байқалады. Аталған кезеңде 
жұмыссыздар саны  27,5 мыңнан 14,4 мың адамға 
дейін азайды.   

2011 жылы облыста 12,7 мың жаңа жұмыс 
орны құрылды, салыстыру үшін 2001 жылы – 
барлығы 5,3 мың жұмыс орны болған.  Бұған 
қоса, 2011 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша 
жұмыссыздарды жұмыспен қамту үлесі  43,7%-
ды құрады, ал 2001 жылы – 22,5% болған. 

2011 The launch of Metallurgical plant for the production of 
 rolled metal products 

2011 Металл прокат өндіретін металлургиялық 
 комбинат іске қосылды.
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КУЛЬТУРА
За период с 1991 по 2010 годы были построены 

24 объекта культуры. Так, например:
- в Курмангазинском, Жылойском и Макатском 

районах сданы в эксплуатацию Дома культуры;
- в городе Атырау построено здание областной 

научно-универсальной библиотеки имени Г. Сла-
нова. 

Всего на сегодняшний день в области в сфе-
ре культуры оказывает услуги населению 261 
учреждение. Книжный фонд библиотек состав-
ляет – 2 млн. единиц, музейные экспонаты до-
стигли 144 тысячи единиц. 

СПОРТ
За последние годы в сфере спорта было по-

строено 30 новых объектов, из них:
- реконструкция стадиона “Нефтяник” и «Судо-

ремонтник» в г.Атырау.
- строительство ледового катка для массового 

катания в г. Атырау.
- строительство ФОК в Курмангазинском и Ин-

дерском районах.
- строительство спортивных ангаров в населен-

ных пунктах.

2011  Строительство 4 очереди расширения 
 Атырауской ТЭЦ»

CULTURE 
For the period from 1991 to 2010 there were 24 

cultural facilities constructed in the region. For 
example, these are: 

- in Kurmangazinsky, Zhyloisky and Makatsky 
districts there were Houses of culture brought into 
operation; 

- in Atyrau city there was a building of regional 
science and universal library named after G.Slanov 
constructed. 

Totally, there are 261 facilities that render services 
in the sphere of culture in the region. Book fund of the 
libraries is 2 mln units. Museum pieces have reached 
144 thousands units. 

SPORT
30 new projects were constructed in the sport 

sphere in the recent years. These are:
reconstruction of “Neftyanik” and “Sudoremontnik” 

stadiums in Atyrau city; 
construction of skating-rink for the mass skating in 

Atyrau;  
construction of PHIC in Kurmangazinsky and 

Indersky districts; 
construction of sport docks in the rural areas. 

 МӘДЕНИЕТ
1991 жылдан 2010 жылға дейінгі кезеңде 2 

мәдениет объектісі салынды.  Мысалы:
-  Құрманғазы, Жылыой, Мақат аудандарында 

Мәдениет үйлері пайдалануға берілді.
- Атырау қаласында  Ғ. Сланов атындағы 

облыстық ғылыми-әмбебап кітапхана ғимараты 
салынды. 

Бүгінгі күні облыста мәдениет саласында 
барлығы 261 мекеме халыққа қызмет көрсетеді.  
Кітапханалардың қоры 2 млн. бірлікті құрап, 
мұражай экспонаттары  144  мың бірлікке жетті. 

СПОРТ
Соңғы жылдары спорт саласында 30 жаңа объ-

ект салынды, оның ішінде:
Атырау қаласында «Мұнайшы» және «Кеме 

жөндеуші» стадиондарын қайта жаңарту;  
Атырау қаласында жаппай коньки тебуге 

арналған мұз айдыны салынды;
Құрманғазы және Индер аудандарында 

Облыстық футбол клубтарының құрылысы;
Елді мекендердегі спорт ангарларының 

құрылысы.

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ / КУЛЬТУРА И СПОРТ / CULTURE AND SPORT

2011 Construction of the fourth stage of the Atyrau HPP 
 expansion 

2011 «Атырау ЖЭС» кенейтудін 4-кезегінің құрылысы 

ЖАҢА САЛЫНҒАН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН 
ОҚЫТУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

 КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED PRESCHOL EDUCATION 
FACILITIES
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2011  Запуск завода по производству 
 металлопластиковых труб

2010

1991

894

718

2011 The launch of a plant on production of  
 metal-reinforced plastic pipes 

2011 Металл пластикалық құбыр шығаратын 
 зауыт іске қосылды

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ (ТжКБ)

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТиПО)

THE NUMBER OF CONSTRUCTED VOCATIONAL AND TECHNI-
CAL EDUCATION FACILITIES ЖАҢА САЛЫНҒАН ОРТА БІЛІМ БЕРУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
THE NUMBER OF CONSTRUCTED SECONDARY EDUCATION FACILITIES
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«Ембімұнайгаздың» 
«Ембімұнайгаз» өндірістік 
филиалы 

«Эмбамунайгаз» 
Производственный Филиал 
«Эмбамунайгаз» 

«Embamunaigas» production 
branch of «Embamunaigas» 

Атырау мұнай өңдеу зауыты 
Атырауский нефтеперерабатывающий завод –
Atyrau Refinery – one of the largest industrial
enterprises in Kazakhstan

«Шеврон Мұнайгаз Инк.» 
 «Шеврон Мунайгаз Инк.»
Chevron Munaigas Inc. 

ІРІ КӘСІПОРЫНДАР
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
BIGGEST ENTERPRISES
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 «Теңізшевройл» ЖШС  
ТОО «Тенгизшевройл» 

Tengizchevroil LLP

«Аджип ККО» компаниясы  
Компания «Аджип ККО» 
“Agip KCO” company 



190

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ/АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ/AKMOLA REGION

НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

INDEPENDENT
IN 20 YEARS



ОҚИҒАЛАР

191

АЙТУЛЫ

знаменательные события/significant events

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

EAST KAZAKHSTAN REGION



192

НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

INDEPENDENT
IN 20 YEARS
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Восточно-Казахстанская область была образо-
вана в 1932 году. Этот обширный регион, третий 
по величине в Казахстане, общей протяженно-
стью 283,3 тысячи квадратных  километров, рас-
положился в восточной части Казахстана вдоль 
реки Иртыш. Его современный областной центр 
– город Усть-Каменогорск. 

Административная структура области – 10 го-
родов, 15 сельских районов, 798 поселков и сел, 
255 сельских и поселковых округов.

Восточный Казахстан насчитывает 1 млн. 397 
тысяч человек. Плотность расселения – 4,9 чело-
век на квадратный километр, это седьмое место 
по республике. Доля казахов составляет 56,0%, 
русских – 40,2%, украинцев – 0,5%, немцев – 1,0%, 
татар – 1,3%, белорусов – 0,1%, узбеков – 0,1%, че-
ченцев – 0,1%, азербайджанцев – 0,1%, корейцев 
– 0,1%, уйгуров – 0,1%, других национальностей – 
0,4 %.

Восточно-Казахстанская область –  главная 
«кладовая» полезных ископаемых, единствен-
ный в республике производитель цинка, титана, 
магния, тантала и других редких и редкоземель-
ных металлов, а также топлива для атомных 
электростанций.

В недрах региона сосредоточено более 50 ме-
сторождений драгоценных  металлов, а также 
множество месторождений для производства 
цемента и другой продукции строительной инду-
стрии.

На территории Восточного Казахстана успешно 
работают крупные и средние предприятия цвет-
ной металлургии, машиностроения, автомобиле-
строения, энергетики, стройиндустрии, легкой и 
пищевой промышленности, известные далеко за 
пределами не только региона, но и Казахстана. 

1991 29 августа Президентом РК Н. А. Назарбаевым
 был подписан Указ №409 «О закрытии 
 Семипалатинского ядерного полигона».

1992 Первое золото суверенного Казахстана 
 было выплавлено в Восточном Казахстане

1992 В Усть-Каменогорске открыт первый 
 Дом Дружбы.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР GENERAL INFORMATIONОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЛАСТИ 
ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 20 ЖЫЛЫНДАҒЫ 
ОБЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ  ЖЕТІСТІКТЕРІ  

MAIN ACHIEVMENTS OF THE  REGION
OVER THE YEARS OF INDEPENDENCE

OF KAZAKHSTAN

East Kazakhstan region was established in 1932. 
This is a big region, third largest one in Kazakhstan, 
with total area of 283,3 thousand square kilometres. It 
is located in the east of Kazakhstan along Irtysh river. 
Its modern regional centre is Ust-Kamenogorsk. 

The administrative structure of the oblast includes 
10 cities, 15 rural areas, 798 settlements and villages, 
etc.

The population of East Kazakhstan reaches 1 million 
397 thousand people. The population density is 4,9 
people per one square kilometer. This is the seventh 
place in the country. The share of the Kazakhs makes 
56,0%, Russians - 40,2%, Ukrainians - 0,5%, Germans 
- 1,0%, Tartars - 1,3%, Byelorussians - 0,1%, Uzbeks 
- 0,1%, Chechens - 0,1%, Azerbaijanians - 0,1%, 
Koreans - 0,1%, Uigurs - 0,1%, other nationalities - 
0,4%.

East Kazakhstan region is a major “storehouse” 
of the mineral deposits, the only producer of zinc, 
titan, magnesium, tantalum, other rare and rare earth 
metals, and also the fuel for atomic power stations in 
the country.

More than 50 deposits of the precious metals, and 
also plenty of the deposits are concentrated in the 
bottoms of the region for production of the cement 
and other outputs of the construction industry.

The large and medium enterprises of the nonferrous 
industry, mechanical engineering, automotive 
industry, power engineering, building industry, light 
and food-processing industry, are wll-known far 
away beyond both the region  and Kazakhstan. They 
are successfully functioning in the territory of East 
Kazakhstan.

Шығыс Қазақстан облысы 1932 жылы құрылған.  
Аумағы бойынша Қазақстанның үшінші өңірі бо-
лып табылатын жалпы көлемі 283,3 мың шаршы 
километрге созылған бұл облыс Қазақстанның   
шығыс бөлігінде Ертіс өзенінің бойында 
орналасқан.  Облыстың қазіргі орталығы – 
Өскемен қаласы.  

Облыстың әкімшілік құрылымы – 10 қала, 15 
ауылдық аудан, 798 кент және ауылдан, 255 
ауылдық және кенттік округтен тұрады.  

Шығыс Қазақстанда 1 млн. 397 мың адам 
тұрады.  Орналасу тығыздығы –  бір шаршы 
километріне 4,9 адам, республикада бұл жетінші 
орын.  Қазақтардың үлесі - 56,0 %, орыстар – 40,2 
%, украиндар – 0,5 %, немістер – 1,0 %, татарлар 
– 1,3 %, белорусьтер – 0,1 %, өзбектер – 0,1%, ше-
шендер – 0,1 %, әзірбайжандар – 0,1 %, кәрістер 
– 0,1 %, ұйғырлар – 0,1 %, өзге ұлттар – 0,4 %. 

 Шығыс Қазақстан облысы –  республика бой-
ынша мырыш, титан, магний, тантал және де 
басқа сирек кездесетін металдардың, пайдалы 
қазбалардың «қоймасы», атом электростанция-
лары үшін отын өндіретін жалғыз өндіруші.  

Өңір қойнауында асыл металдың 50-ден артық 
кені, сондай-ақ цемент және де басқа да құрылыс 
индустриясы өндірісіне қажетті көптеген кен-
орындары орналасқан.  

Шығыс Қазақстанның аумағында аты өңірде 
ғана емес, Қазақстан бойынша белгілі түсті ме-
таллургия, машина жасау, автомобиль жасау, 
энергетика, құрылыс индустриясы, жеңіл және 
тағам өнеркәсібінің ірі және орта кәсіпорындары 
жұмыс істейді.   

1991  The President signed the Decree “On closure of the 
 Semipalatinsk Test Site” on August 29

1992  The first gold of sovereign Kazakhstan was smelted in 
 East Kazakhstan  

1992  The first House of Friendship was opened in 
 Ust-Kamenogorsk

1991 29 тамызда ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев 
 «Семей ядролық полигонын жабу туралы» 
  №409 Жарлыққа  қол қойды. 

1992 Шығыс Қазақстанда егемен Қазақстанның алғашқы 
 алтыны қорытылды. 

1992 Өскеменде алғашқы Достық үйі ашылды. 
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1993 Состоялась торжественная церемония 
 открытия Майкапчагайской таможни 
 на границе Зайсанского района и Китая.

1995 В г. Усть-Каменогорске состоялось 
 учредительное собрание Малой Ассамблеи 
 народов Восточного Казахстана

1993  The opening ceremony of Maikapchagai customs station 
 on the border between Zaisan district and China

1995  The foundation meeting of the Small Assembly of People 
 of East Kazakhstan region was held in Ust-Kamenogorsk

1993 Зайсан ауданы мен Қытай шекарасында 
 Майқапшағай кеденінің салтанатты ашылу рәсімі өтті

1995 Өскеменде Шығыс Қазақстан халқы кіші 
 ассамблеясының құрылтай жиналысы өтті 
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ЭКОНОМИКАСЫ / ЭКОНОМИКА / ECONOMY

ЭКОНОМИКА
Восточно-Казахстанская область – крупнейший 

промышленный, энергетический, аграрный реги-
он с развитой транспортной инфраструктурой и 
культурным наследием. 

На территории Восточно-Казахстанской об-
ласти сложился многоотраслевой индустриаль-
ный комплекс. Промышленность региона пред-
ставлена тремя отраслями: горнодобывающая 
промышленность, обрабатывающая промыш-
ленность и производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды.

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Валовой региональный продукт возрос за годы 

независимости в 8 раз и составил 1244,1 млрд. 
тенге, в том числе на душу населения в  9,1 раза 
и составил 889,8 тысяч тенге.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 20 прошедших лет в промышленности объ-

ем производства увеличился в 8 раз и достиг 
642 млрд. тенге. На сегодняшний день в этой 
сфере осуществляют деятельность более 170 
крупных и средних предприятий, на которых за-
нято 80 тысяч человек. Производительность тру-
да с 18 тысяч увеличилась до 8 млн. тенге.

В горнодобывающей подотрасли на сегодняш-
ний день объемы превышают объемы двадцати-
летней давности в 11 раз.

В области введены многие крупные промыш-
ленные объекты, ведется строительство Акто-
гайского горно-обогатительного комбината, кото-
рый будет самым крупным предприятием в СНГ 
по добыче медного концентрата с мощностью 
400 тысяч тонн медного концентрата в год.

В обрабатывающей промышленности товар-
ная продукция выросла в восемь раз и состави-
ла 463 млрд.тенге. 

В подотрасли цветной металлургии рост объе-
мов за истекший период составил 8,4 раза и до-
стиг 265,2 млрд. тенге. 

1995 В урочище Жидебай – на родине Абая 
 Кунанбаева открылся мемориал мавзолеев
 Абая и Шакарима, приуроченный к 150-летию 
 Абая Кунанбаева

2000 В г. Семипалатинске состоялось открытие 
 единственного в РК подвесного моста через 
 р. Иртыш

ЭКОНОМИКА
Шығыс Қазақстан облысы – дамыған көлік 

инфрақұрылымы және мәдени мұрасы бар ірі 
өнеркәсіптік, энергетикалық, аграрлық өңір.  

Шығыс Қазақстан облысының аумағында 
көп салалы индустриялық кешен қалыптасқан.  
Өңірдің өнеркәсібі: тау-кен өндіру өнеркәсібі, 
өңдеу өнеркәсібі және электр энергиясын, газ 
бен су өндіру  және тарату сияқты үш салаға 
бөлінген.   

ІШКІ ӨҢІРЛІК ӨНІМІ
Өңірлік ішкі өнім тәуелсіздік жылдары 8 есеге 

өсіп, 1244,1 млрд. теңгені, оның ішінде жан ба-
сына шаққанда 9,1 есеге өсіп, 889,8 мың теңгені 
құрады.   

ӨНЕРКӘСІБІ
Өткен 20 жыл ішінде өнеркәсіптегі өндіріс 

көлемі 642 млрд. теңгеге жетіп, 8 есеге артты. 
Бүгінгі  таңда  бұл салада 80 мың адам жұмыс 
істейтін 170 ірі және орта кәсіпорын бар.  Еңбек 
өнімділігі 18 мың теңгеден 8 млн. теңгеге дейін 
өсті.   

Тау-кен өндіретін кіші салада бүгінгі күні жиыр-
ма жылдағы көлемнен 11 есеге көп.  

Облыста көптеген ірі өнеркәсіп объектілері 
іске қосылған, ТМД бойынша мыс концентра-
тын өндіретін, қуаты жылына 400 мың тонна 
болатын ең ірі кәсіпорын - Ақтоғай кен байыту 
комбинатының құрылысы жүріп жатыр.  

Қайта өңдеу өнеркәсібінде тауар өнімі сегіз 
есеге өсіп, 463 млрд. теңгеге жетті.  

Түсті металлургия кіші саласында өткен 
кезеңдегі көлем 8,4 есеге жеткізіліп, 265,2 млрд. 
теңгені құрады.  

Машина жасау саласында жалпы тауар өнімінің 
көлемі 13,8 есеге өсіп, 63,7 млрд. теңгені құрады.  
Өткен жылдарда  «Азия-Авто» ЖШС,  «Сем-
Аз» ЖШС, «Daewoo Bus Kazakhstan» ЖШС іске 
қосылды.  

ECONOMY
East Kazakhstan region is the largest industrial, 

agraricultural region with well-developed transport 
infrastructure and cultural heritage. 

The multi-industrial complex has been developed in 
the territory of East Kazakhstan region. The regional 
industry is represented by three sectors: mining 
industry, manufacturing industry, electric power, gas 
and water production and distribution.

GROSS REGIONAL PRODUCT
During the independence time, the gross regional 

product increased 8 times and reached 1244,1 billion 
tenge. The per capita GRP increased 9,1 times 
reaching 889,8 thousand tenge.

INDUSTRY
The industrial production volume increased 8 

times to 642 billion tenge over the last 20 years. 
Today, more than 170 large and medium enterprises 
with 80 thousand employees are functioning in this 
sphere. The labour efficiency has increased from 18 
thousand to 8 million tenge.

Today, the production volumes of the mining 
subindustry exceed the volumes that were registered 
twenty years ago 11 times.

Many big industrial facilities are launched in the 
region. The Aktogai Mining and Refining Plant which 
will be the largest enterprise in the CIS in terms of 
the  extraction of copper concentrate with capacity 
of 400 thousand tons of copper concentrate per year 
is under construction.

The commodity products increased eight times 
and reached 463 billion tenge.

The nonferrous industry’s volumes for this period 
increased 8,4 times to 265,2 billion tenge. 

1995  Memorial mausoleums of Abai and Shakarim were opened 
 in Zhidebai mountain area within the celebration of the 
 150th anniversary of AbaiKunanbayev

2000  The first in the country suspension bridge across Irtysh 
 River was opened in Semipalatinsk

1995 Жидебай шатқалында, яғни Абай Құнанбайұлының 
 туған жерінде Абай Құнанбайұлының 150 жыл 
 толуына арналған Абай және Шәкәрім кесенелерінің 
 мемориалы ашылды 

2000 Семей қаласында ҚР-дағы Ертіс өзені арқылы 
 өтетін жалғыз аспалы көпір ашылды 
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2002 В г. Риддер состоялся Международный 
 информационный молодежный форум 
 «Кольцо Евразии» 

2002 В г. Усть-Каменогорске на Казахстанском 
 автосборочном заводе «Азия Авто» состоялся 
 технический пуск первой очереди автомобилей
 «Нива». 

2002  International Youth Information Forum «The Ring of 
 Eurasia» was held in Ridder   

2002  The first stage of «Niva» cars assembling was launched 
 at «Asia Auto» cars assembling plant in 
 Ust-Kamenogorsk

2002 Риддер қаласында «Еуразия сақинасы» 
 Халықаралық ақпараттық жастар форумы өткізілді

2002 Өскемендегі «Азия Авто» қазақстандық 
 автоқұрастыру зауытында «Нива» автомобилінің 
 бірінші кезегі техникалық тұрғыдан іске қосылды 
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В машиностроении общее количество товар-
ной продукции выросло в 13,8 раза и состави-
ло 63,7 млрд. тенге. За эти годы  введены в экс-
плуатацию АО «Азия-Авто», ТОО «Сем-Аз», ТОО 
«Daewoo Bus Kazakhstan».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В агропромышленном комплексе объем вало-

вой продукции сельского хозяйства увеличился в 
7 раз и достиг 153 млрд.тенге, в том числе в рас-
тениеводстве –  в 6 раз,  в животноводстве в 8 раз. 
За последние 13 лет создано и действует  бо-
лее  14 тысяч крестьянских хозяйств.

ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций в основной капитал посто-

янно растет, и в настоящее время  увеличился 
уже в 7 раз и составил 145 млрд. тенге. Наибо-
лее привлекательной отраслью для вложения 
средств является промышленность, доля кото-
рой составляет более 60%.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
В сфере малого и среднего бизнеса в области 

только за последние 10 лет создано более 60 ты-
сяч предприятий, число которых выросло в 9 раз. 
Субъектами предпринимательства выпущено 
продукции, товаров и оказано услуг на сумму бо-
лее 307 млрд. тенге, что означает общий рост в 
19 раз. В данной сфере занято 240 тысяч населе-
ния, что в 6 раз больше, чем 20 лет назад.

2004 Закончилась «стройка века», длившаяся долгих
 28 лет — сдан в эксплуатацию Шульбинский
 судоходный шлюз на Иртыше

2007 В г. Усть-Каменогорске прошел первый 
 Международный форум предприятий 
 Восточного Казахстана и Китая

1773,3
1772,7

1685
1600,2

1532,9
1499,1

1465,9
1442,1

1424,5
1417,9

1398,1
13972011

2009

2005

2001

1997

1993

2010

2007

2003

1999

1995

1991

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
Агроөнеркәсіп кешенінде ауыл шаруашылы-

ғының жалпы өнімі 7 есеге ұлғайтылып, 153 
млрд. теңгені құрады, оның ішінде өсімдік 
шаруашылығында  – 6 есеге, мал шаруашылығында 
8 есеге  ұлғайтылды. Соңғы 13 жыл ішінде 14 
мыңнан астам шаруа қожалықтары құрылып, 
жұмыс істеуде.  

ИНВЕСТИЦИЯ
Негізгі капиталға салынатын инвестиция көлемі 

үнемі өсіп отырады және де қазіргі кезде 7 есеге 
ұлғайтылып, 145 млрд. теңгені құрады.  Қаражат 
салуға барынша тартымды сала - үлесі  60%-дан 
асатын өнеркәсіп болып табылады.  

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС
Шағын және орта бизнес саласында облыс 

бойынша соңғы 10 жылдың ішінде 60 мыңнан 
астам кәсіпорын құрылып, саны 9 есеге артты.  
Кәсіпкерлік субъектілері 307 млрд. теңге сомаға 
өнім, тауар өндіріп, қызмет көрсеткен, бұл 
көрсеткіш жалпы 19 есеге артқандығын білдіреді.   
Аталған салада 240 мың адам жұмыс істейді, бұл 
жиырма жыл алдындағы көрсеткіштен 6 есеге 
көп.   

AGRICULTURE
The gross production volume of the agribusiness 

increased 7 times and made 153 billion tenge, 
including in crop husbandry - 6 times, in livestock 
breeding - 8 times. More than 14 thousand of farms 
have been developed and are functioning over the 
last 13 years.

INVESTMENTS
The capital investment volume is constantly 

increasing. Currently it has increased 7 times 
and made 145 billion tenge. The most attractive 
investment area is the industry, which share makes 
more than 60 %.

SMALL AND MEDIUM ENТERPRISES
Only for the last 10 years, more than 60 thousand 

the enterprises were established in small and 
medium business. The business entities produced 
the outputs, goods and rendered the services for 
more than 307 billion tenge or 19 times increase. 
240 thousand people of the region are employed in 
this sphere that is 6 times more than 20 years ago.

2004  The construction of Shulbinsky navigation lock was 
 completed 

2007  The first International Forum of Entrepreneurs of East 
 Kazakhstan and China was held in Ust-Kamenogorsk 

2004 28 жылға созылған «ғасыр құрылысы» 
 аяқталды, яғни Ертістегі Шүлбі кеме жүзу шлюзі 
 пайдалануға берілді.

2007 Өскемен қаласында Шығыс Қазақстан және 
 Қытай кәсіпорындарының алғашқы Халықаралық 
 форумы өтті.  

Жалпы халық саны (мың адам)
Общая численность населения (тыс. человек)

The total population number (thousand people)
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1,8
МЛН. М2/ MILLION М2

1997-2010

2008 В г. Семей проведена международная 
 научно-практическая конференция, 
 посвященная 90-летию движения «Алаш»

2009 В г. Усть-Каменогорске прошел 
 Республиканский Форум 
 промышленников Казахстана

1,1
трлн./trillion

теңге/тенге/tenge

1,4
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

1991-2010

1991

1,2 
трлн./trillion

теңге/тенге/tenge

155,4 
млрд./billion

2010

1997

2008  International scientific and practical conference 
 dedicated to the 90th anniversary of «Alash» movement 
 was held in Semey 

2008  The National Forum of Industrial Workers was held in 
 Ust-Kamenogorsk

2008 Семей қаласында «Алаш» қозғалысының 
 90 жылдығына арналған халықаралық 
 ғылыми-тәжірибелік конференция өтті
 
2009 Өскеменде Қазақстан өнеркәсіпшілерінің
 Республикалық форумы өтті 

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі
Валовая продукция сельского хозяйства

Gross agricultural output 

ТҰРҒЫН ҮЙ ҒИМАРАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ
(пайдалануға берілді)

ВВОД ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (введено в эксплуатацию)
COMMISSIONING OF HOUSING (put into service)

ЖӨӨ (жалпы өңірлік өнім)
ВРП (Валовой региональный продукт)

GDP (Gross Domestic Product)
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ИНФРАСТРУКТУРА
Протяженность сетей железных дорог в ре-

гионе составляет более 11 тысяч километров, 
на которых действует 24 вокзала. Для сокра-
щения времени в пути на 12 часов построена и 
запущена железнодорожная линия Чарск - Усть-
Каменогорск.

В области функционирует два аэропорта со 
статусом «международный», а также четыре на 
внутренних авиаперевозках. 

За последние 4 года построено 469 километров 
новых автодорог и 131 километр мостов, прове-
дена реконструкция и ремонт 496 километров 
дорожных путей. К наиболее значимым инве-
стициям в дорожную отрасль относится строи-
тельство автомобильного моста в городе Семей, 
автомобильной дороги «Риддер – граница Рос-
сийской Федерации», дорога «Усть-Каменогорск 
– Зыряновск».

В энерго- и теплоснабжении рост объемов до-
стиг 61,2 млрд. тенге, что больше в 4,7 раза от 
уровня 1997 года. В отрасли работают около 20 
предприятий по выработке электрической и те-
пловой энергии, в числе которых к вновь введен-
ным можно отнести Шубинскую ГЭС. Гидроэлек-
тростанции восточного региона вырабатывают 
пятую часть энергии от всего республиканского 
объема. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
Начиная с 2005 года, в рамках госпрограмм, 

осуществляется  строительство коммунального 
и доступного жилья. За эти годы построено около 
307 тысяч квадратных метров государственного 
жилья.

2009 1 сентября в г. Семей открыла свои двери 
 Интеллектуальная школа Первого Президента 
 Республики Казахстан физико математи-
 ческого направления

2010 В г. Усть-Каменогорске прошел первый 
 в Казахстане Международный фестиваль 
 меда с участием ученых и специалистов 
 из Германии, Китая, Израиля, России, 
 Таджикистана и Киргизии.

10 207
1997 

16 781
2010

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
Өңірдегі теміржол желілерінің ұзындығы 11 

мың километрден асады, онда 24 вокзал жұмыс 
істейді. Жол жүру уақытын 12 сағатқа  қысқарту 
үшін Шар-Өскемен теміржол желісі құрылып, 
пайдалануға берілді.  

Облыста екі халықаралық, төрт ішкі авиатасы-
малдау дәрежесі бар әуежай қызмет көрсетеді.  

Соңғы 4 жыл ішінде 469 километр жаңа авто-
жол және 131 километр көпір салынып, 496 ки-
лометр жол қайта  жаңартылып, жөнделді. Жол 
саласындағы ең елеулі инвестицияларға Семей 
қаласындағы автомобиль көпірінің құрылысы, 
«Риддер –  Ресей Федерациясының шекара-
сы» автомобиль жолының, «Өскемен – Зырянь» 
жолының құрылысы жатады.  

Энергиямен және жылумен жабдықтау көлемі 
61,2 млрд. теңгеге жеткізілді, бұл 1997 жылғы 
деңгейден 4,7 есеге көп.  Салада электр және 
жылу энергиясын шығаратын 20-ға жуық 
кәсіпорын жұмыс істейді,  олардың құрамына 
жаңадан салынған  Шүлбі ГЭС-ін жатқызуға бо-
лады.  Шығыс өңірінің гидроэлектростанциялары 
республикалық энергия шығару көлемінің  бес-
тен бір бөлігін  қамтамасыз етеді.

 ҚҰРЫЛЫС
2005 жылдан бері мемлекеттік бағдарлама ая-

сында коммуналды және қолжетімді тұрғын үй 
құрылысы жүзеге асырылуда. Аталған жылдары 
мемлекеттік тұрғын үйдің 307 мың шарты метрі 
пайдалануға берілді.  

БІЛІМ БЕРУ

INFRASTRUCTURE
The length of the regional railways where 24 

railroad stations are functioning makes more than 
11 thousand kilometres.  In order to reduce the 
transit time by 12 hours, the railway line Charsk-Ust- 
Kamenogorsk was constructed and commissioned.

 Two airports with international status and also four 
specialized airports function in the region. 

469 kilometres of new highways and 131 kilometers 
of bridges were constructed over the recent 4 years. 
496 kilometres of the roads were reconstructed and 
maintained. The construction of the automobile bridge 
in Semey city, highway “Ridder - Border of the Russian 
Federation”, road “Ust Kamenogorsk – Zyryanovsk” 
are referred to the most significant projects.

The increase in the power and heat supply volumes 
made 61,2 billion tenge. That is 4,7 times more than 
the level of 1997.  About 20 power and heat generating 
enterprises function in the industry, among which, the 
Shubinsky Hydroelectric Station. The hydroelectric 
stations of the eastern region generate one fifth part 
of the power from the country's total volume. 

CONSTRUCTION
Since 2005, within the limits of the governmental 

programs, the municipal and accessible houses have 
been under construction. For these years, about 307 
thousand square metres of the public houses were 
built.

2009  The first Nazarbayev Intellectual School was opened in 
 Semey on September 1

2009  The first Honey Festival attended by scientists from 
 Germany, China, Israel, Russia, Tajikistan and 
 Kyrgystan was held in Ust-Kamenogorsk

2009 1 қыркүйекте Семей қаласында Қазақстан 
 Республикасының Тұнғыш Президентінің физика-
 математика бағытындағы зияткерлік 
 мектебі өз есігін айқара ашты. 

2010 Өскемен қаласында Германияның, Қытайдың, 
 Израильдің, Ресейдің, Тәжікстанның және 
 Қырғызстанның ғалымдары мен мамандарының 
 қатысуымен Қазақстанда алғаш рет Халықаралық 
 бал фестивалі өткізілді. 

ҚҰРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫ
КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

THE NUMBER OF CREATED JOBS
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468

595
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2010 В г. Усть-Каменогорск проведен 
 VII Форум межрегионального сотрудничества
 Казахстана и России с участием 
 Глав государств.

229
184

 2010

2005

 

2010  The 7th Forum of Interregional Cooperation between 
 Kazakhstan and Russia attended by the Heads of State 
 was held in Ust-Kamenogorsk  

2010 Өскеменде Мемлекет басшысының қатысуымен 
 Қазақстан мен Ресейдің аймақаралық 
 ынтымақтастығының  VII Форумы өтті. 

АУЫЗ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІҢ,
ҚАЛАЛАРДЫҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ГОРОДОВ 
ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

THE NUMBER OF VILLAGES AND TOWNS PROVIDED WITH DRINK-
ING WATER 

Жұмыссыздық деңгейі
Уровень безработицы

The unemployment rate 

ЖАЛПЫ АСТЫҚ ЖИНАУ (өндегеннен кейінгі салмағы)
ВАЛОВЫЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ (в весе после доработки)

GROSS GRAIN HARVEST

мын. тонн/тыс. тонн/thousand tons

мын. тонн/тыс. тонн/thousand tons

мын. тонн/тыс. тонн/thousand tons
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ОБРАЗОВАНИЕ
К настоящему времени построено 70 учрежде-

ний образования. С 2011 года начато строитель-
ство 24 новых школ взамен старых зданий.

За счет возврата зданий и открытия мини-
центров при школах охват детским дошкольным 
образованием составил 81% и вырос в 4,5 раза. 
Охват предшкольной подготовкой детей 5-6-лет-
него возраста составляет 100%.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Бюджет здравоохранения за последние пять 

лет возрос в три раза и составил 43,6 млрд. тенге. 
В настоящее время построено 12 объектов 

здравоохранения, в 2011 году ведется строитель-
ство еще четырех объектов.

В целях реабилитации населения, пострадав-
шего от последствий испытаний ядерного по-
лигона, завершено строительство 1-й очереди 
Радиологического центра регионального онколо-
гического диспансера города Семей, идет завер-
шение его 2-й очереди.

Приобретено и установлено медицинское обо-
рудование на сумму около 5 млрд. тенге. 

Все это позволило снизить уровень материн-
ской смертности на 56%, младенческой смерт-
ности – на 24%.

ЗАНЯТОСТЬ
За 20 лет численность занятого населения уве-

личилась на 9%, уровень безработицы сократил-
ся в 3 раза и составил 5,2%.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За годы независимости доля населения с дохо-

дами ниже прожиточного минимума сократилась 
в 5,6 раза и составила 6,6%, а величина номи-
нального денежного дохода на душу населения 
увеличилась в 3,1 раза.

2010 В г. Усть-Каменогорск открыла свои двери
 Интеллектуальная школа Первого Президента
 Республики Казахстан  химико-биологического 
 направления

Қазіргі уақытта 70 білім беру мекемесі салын-
ды. 2011 жылдан бастап ескі ғимараттардың ор-
нына 24 жаңа мектептің құрылысы басталды.  

Ғимараттарды қалпына келтіру және мекте-
птердің жанынан шағын орталықтар ашу есебінен 
мектепке дейінгі біліммен қамту   81%-ды құрап, 
4,5 есеге артты.    Мектепалды даярлаумен 5-6 
жас-тағы балалар 100% қамтылды.  

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Соңғы бес жылда денсаулық сақтау саласының 

бюджеті үш есеге артып, 43,6 млрд. теңгені 
құрады. 

Қазіргі кезде 12 денсаулық сақтау объектісінің 
құрылысы аяқталып, 2011 жылы тағы да төрт 
объектінің құрылысы жүріп жатыр.  

Ядролық полигон сынақтарының салдарынан 
зардап шеккен адамдарды оңалту мақсатында  
Семей қаласы Радиологиялық өңірлік онко-
логиялық диспансер орталығы 1-кезегінің 
құрылысы аяқталып, 2-кезегінің құрылысы жүр-
гізіліп жатыр.  

Шамамен 5 млрд. теңгеге жуық сомаға меди-
циналық жабдық сатып алынып, орнатылды.   

Мұның бәрі ана өлім-жітімін 56%-ға, нәре-
стелердің шетінеуін 24%-ға азайтуға мүмкіндік 
берді.  

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
20 жыл ішінде жұмыспен қамтылған халықтың 

саны 9%-ға, ал жұмыссыздық деңгейі 3 есеге 
қысқартылып, 5,2%-ды құрады.  

 ХАЛЫҚТЫН ТАБЫСЫ
Тәуелсіздік  жылдары табысы күнкөріс дең-

гейінен төмен адамдардың саны 5,6 есеге азай-
ып, 6,6%-ды құрады, ал жан басына шаққандағы 
номиналды ақшалай табыс 3,1 есеге көбейді.   

EDUCATION
Presently, 70 education institutions have been 

constructed. 24 new schools instead of the old 
buildings have been started to be constructed since 
2011.

Thanks to the return of the buildings and opening of 
the mini-centers at schools, the preschool education 
embraced 81% of children increasing 4,5 times. 100% 
of 5-6 years old children were embraced by preschool 
education.

PUBLIC HEALTH SERVICES
The public health budget increased three times and 

made 43,6 billion tenge over the last five years. 
Currently, 12 public healthcare facilities were built, 

four more facilities are under construction in 2011.
In order to rehabilitate the population, affected by 

nuclear tests, the construction of the 1st stage of the 
Radiological Center of the Regional Oncologic Clinic 
of the Semey City was completed. The construction 
of its 2nd stage nears completion.

The medical equipment totaling 5 billion tenge was 
acquired and installed. 

All these measures allowed to reduce the maternal 
mortality rate by 56%, infant mortality rate by 24%.

EMPLOYMENT
The total number of employed population increased 

by 9%, the unemployment rate was reduced 3 times 
and made 5,2% over 20 years.

HOUSEHOLD INCOME
The share of the population with substandard 

income reduced 5,6 times to 6,6%. The value of the 
nominal monetary income per capita increased 3,1 
times.

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА / СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА / SOCIAL SPHERE

  
 
2010  The first chemical and biological Intellectual School of 
 the First President was opened in Ust-Kamenogorsk 

2010 Өскемен қаласындағы Қазақстан 
 Республикасының Тұнғыш Президентінің 
 химия-биологиялық бағыттағы зияткерлік 
 мектебі өз есігін айқара ашты.
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2010 В г. Усть-Каменогорске состоялось открытие
 Левобережного этнографического комплекса
 областного музея-заповедника, не имеющего
 аналогов в Казахстане

2011 Восточно-казахстанские спортсмены по итогам
 Азиады-2011 завоевали 17 золотых, 
 11 серебряных и 7 бронзовых медалей

641,3 млрд./billion
теңге/тенге/tenge

        0,03 млрд./billion
            теңге/тенге/tengeГЕ

1991

1991-2010

2010  An ethnographic complex of the regional reserve museum 
 was opened on the left bank of Irtysh River in 
 Ust-Kamenogorsk

2011  East Kazakhstan region's sportsmen won 17 gold, 11 silver 
 and 7 bronze medals at the Asian Winter Games 

2010 Өскеменде  облыстық мұражай-қорығының  
 Қазақстанда теңдесі жок Сол жағалау
 этнографиялық кешені ашылды
 
2011 Шығысқазақстандық спортшылар Азиада-2011 
 қорытындысы бойынша 17 алтын, 11 күміс және 
 7 қола медальдарын жеңіп алды

ЖАҢА САЛЫНҒАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED HEALTHCARE FACILITIES

ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ
ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

INDUSTRIAL OUTPUT

ЖАҢА САЛЫНҒАН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН 
ОҚЫТУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

 КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED PRESCHOL EDUCATION 
FACILITIES
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2011 В ВКО состоялся первый Международный 
 Форум «Алтай - золотая колыбель 
 тюркского мира» (ТЮРКСОЙ).

2011  The first International Forum «Altai - the Golden Cradle of 
the Turkic World» (TURKSOY) was held in East Kazakhstan region

2011 ШҚО-да «Алтай – түрік әлемінің алтын бесігі» 
 атты  алғашқы Халықаралық форум 
 (ТҮРІКСОЙ) өтті. 

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ (ТжКБ)

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТиПО)

THE NUMBER OF CONSTRUCTED VOCATIONAL AND TECHNICAL 
EDUCATION FACILITIES
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знаменательные события/ significant events

КУЛЬТУРА
В целом по области за 20 лет сеть учреждений 

культуры и искусства увеличилась на  9%, или на 
274 ед.

В 2011 г. на сферу культуры области предусмо-
трено 4,5 млрд. тенге, в сравнении с 1991 г. уве-
личение средств составило  в  17 раз. 

Отремонтировано 326 объектов культуры, или 
50% от общей сети государственных организа-
ций культуры области (326/648ед.), создано 3354 
рабочих места.

Созданы: 
• Молодежный театр «Дарига-ай» в г. Семей;
• Театр песни «Еураз-шоу» в г. Семей;
• Казахская труппа при областном театре име-

ни Жамбыла города Усть-Каменогорска; 
• Театр-сервис «Жаналык» и  ансамбль «Достык» 

в г. Семей;
• 2 оркестра казахских народных инструмен-

тов,  2 камерных оркестра, симфонический 
оркестр при областных филармониях г. Усть-
Каменогорска, Семей.

3 
1996 1997-2010

66 

2011 В городах Семей и Курчатов прошли мероприятия  
 в рамках Международного Форума 
 «За безъядерный мир». В них принимали 
 участие представители 26 стран и 
 20 международных и общественных организаций

 МӘДЕНИЕТ
Жалпы облыс бойынша 20 жыл ішінде мәдениет 

және өнер мекемелерінің желісі 9 %-ға немесе 
274 бірлікке арттырылды.   

2011 ж.  облыстың мәдениет саласына 4,5 
млрд. теңге көзделді, бұл 1991 жылғымен 
салыстырғанда 17 есеге көп.  

326 мәдениет объектісі немесе облыстың 
мемлекеттік мәдениет ұйымдарының жал-
пы желісінің 50%-ына (326/648 бірлік) жөндеу 
жүргізіліп, 3354 жұмыс орны құрылды.  

 
• Семей қаласында «Дариға-ай» жастар теа-

тры;
• Семей қаласында «Еураз-шоу» ән театры;
• Өскемен қаласының Жамбыл атындағы 

облыстық театрының жанынан қазақ труппасы; 
• Семей қаласында «Жаңалық» театр-сервисі  

мен  «Достық» ансамблі;
• Өскемен, Семей қалаларында 2 қазақ 

ұлттық аспаптар оркестрі,  2 камералық ор-
кестр, облыстық филармониялардың жанынан 
симфониялық  оркестр құрылды. 

CULTURE
The network of the culture and art facilities increased 

by 9% or 274 units in the region over 20 years.
In 2011, 4,5 billion tenge was allocated for regional 

culture industry. The funds increased 17 times 
compared with 1991. 

326 culture facilities or 50 % from the general 
network of the state culture organizations (326/648 
units) were repaired, 3354 jobs were created in the 
region.

The following facilities were established: 
• Youth Theatre “Dariga-ai” in Semey;
• Song’s Theatre  “Euras-show” in Semey;
• Kazakh Troupe under the Regional Theatre named 

after Zhambyl in Ust-Kamenogorsk; 
• Theatre-Service “Zhanalyk” and Ensemble “Dos-

tyk” in Semey;
• 2 Kazakh Folk Instruments Orchestras, 2 Chamber 

Orchestras, Symphonic Orchestra under the Regional 
Philharmonics of Ust-Kamenogorsk and Semey.

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ / КУЛЬТУРА И СПОРТ / CULTURE AND SPORT

 
2011  Representatives of 26 world countries and 20  
 international and non-governmental organizations took 
 part in events held within the International Forum for  
 Nuclear-free World in Semey and Kurchatov
  

2011 Семей және Курчатов қалаларында «Ядролық 
 қарусыз әлем» атты Халықаралық форум аясында
 іс-шаралар өтті. Оған 26 мемлекеттің, 
 сондай-ақ 20 халықаралық және қоғамдық 
 ұйымның өкілдері қатысты

ЖАҢА САЛЫНҒАН ОРТА БІЛІМ БЕРУ
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED SECONDARY 
EDUCATION FACILITIES
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«Қазмырыш» ЖШС
ТОО «Казцинк»
“Kaztsink” LLP

«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ
АО «Ульбинский металлургический завод»
Ulba Metallurgical Plant JSC

«АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
Plant on Production of the Titanic Ingots and Alloys .

ІРІ КӘСІПОРЫНДАР
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
BIGGEST ENTERPRISES
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Металлургиялық кешеннің құрылысы және 
«Бақыршық» кенорнында жылына 1,5 млн. тонна кен 
өндіретін жерасты кенішің игеру
   
Строительство металлургического комплекса и раз-
работка подземного рудника, производительностью 
1,5 млн. тонн руды в год на месторождении Бакырчик
 
Construction of the Metallurgical Plant and Development 
of the Underground Mine with Mine Output of 1,5 million 
tons per a year at Deposit Bakyrchik

Өскемен қаласында автобөлшектер жасайтын 
толық циклді автозауыт пен технопарктың құрылысы

Строительство автозавода полного цикла и технопарка по произ-
водству автокомпонентов в г. Усть-Каменогорск
 
Construction of the Full Cycle Automobile Factory and Industrial Park 
on Manufacture of the Car Details in Ust Kamenogorsk city

«Өскемен арматура зауыты» АҚ
АО «Усть-Каменогорский арматурный завод»
Ust-Kamenogorsk Valve Plant JSC

 «Бұқтырма Цемент Компаниясы» АҚ
АО «Бухтарминская Цементная Компания»
JSC «Bukhtarma Cement Company»
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ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

ZHAMBYL REGION
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ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ/ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ/ ZHAMBYL REGION

Жамбылская область (ранее носила название 
Джамбульская область) - образована Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 14 октя-
бря 1939 года из части Южно-Казахстанской об-
ласти.

Областной центр, носивший во временной хро-
нике имена – Аулие Ата-Мирзоян-Джамбул-Тараз. 
(истинное историческое название возвращено 
Указом Главы государства, Первого Президента 
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 
в октябре 1997 года).  

Территория области занимает 144,3 тыс. км². 
В географическом отношении территория обла-
сти в основном равнинная и часть южной - пред-
горная. 

В области проживает порядка 1,047 млн. че-
ловек (2010 г.). Население представлено более 
чем 100 национальностями и народностями. 
71,4 % постоянного населения составляют каза-
хи. Плотность населения составляет - 7,2 чел. на 
кв. км.

В составе области город областного подчине-
ния - Тараз и 10 районов.

Анализ этнического состава населения об-
ласти свидетельствует, что в настоящее время 
наиболее многочисленными этносами являются 
казахи (71,4% от общей численности населения) 
и русские 12%. Далее следуют дунгане (4,02%), 
турки (2,9%), узбеки (2,4%), корейцы (1,0%), курды 
(1,3%), азербайджанцы (1,1%) и татары (0,9%). 

Жамбылская область является уникальной ба-
зой фосфоритового и плавикошпатового сырья. 
Область богата  цветными металлами, баритом, 
углем, облицовочными, поделочными и техниче-
скими камнями, строительными материалами.

1997 В соответствии с Указом Президента РК 
 город Жамбыл переименован в город Тараз 

2002 Праздничные мероприятия, посвященные 
 2000-летию города Тараза 

2002 Мероприятия, посвященные 70-летию 
 областной газеты «Ак жол»

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР GENERAL INFORMATIONОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЛАСТИ
ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 20 ЖЫЛЫНДАҒЫ 
ОБЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ  ЖЕТІСТІКТЕРІ  

MAIN ACHIEVMENTS OF THE REGION
OVER THE YEARS OF INDEPENDENCE

OF KAZAKHSTAN

Жамбыл облысы (бұрын Джамбул облысы) – 
Оңтүстік Қазақстан облысының бір бөлігінен 
1939 жылғы 14 қазандағы КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Жарлығымен құрылған.   

Әулие ата – Мирзоян – Джамбул-Тараз деп 
аталған облыс орталығы (тарихи атауы Мемле-
кет басшысының, Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
Жарлығымен 1997 жылғы қазанда қайтарылды).  

Облыс аумағы 144,3 мың км²-ді алып жатыр. Об-
лыс аумағы географиялық қатынаста негізінен 
тегіс, ал оңтүстік бөлігі – таулы аймақ.   

Облыста шамамен 1,047 млн. адам тұрады 
(2010 ж.). Облыс халқы 100-ден астам ұлт пен 
ұлыстан құралған.  Тұрғындардың 71,4%-ын 
қазақтар құрайды. Халықтың тығыздығы – бір 
шаршы метрге 7,2 адамды құрайды.

Облыс құрамында облыстық бағыныстағы Та-
раз қаласы мен 10 аудан бар.  

Облыстың этникалық құрамы қазіргі кезде қа-
зақтар (71,4%) және орыстар 12% көпсанды этно-
сты құрайтындығын білдіреді.   Одан әрі  дүнгендер 
(4,02%), түріктер (2,9%), өзбектер (2,4%), кәрістер 
(1,0%), курдтер (1,3%), әзірбайжандар (1,1%)  және  
татарлар (0,9%). 

Жамбыл облысы  фосфорит және  балқыма 
шпаты шикізатының бірегей қоры болып табыла-
ды. Облыс түрлі түсті металдарға, баритке,  көмір, 
әрлейтін, өңдейтін және техникалық тастарға, 
құрылыс материалдарына бай. 

Zhambyl region is established by the Decree of the 
Presidium of the Supreme Body of the USSR as of 
October 14, 1939 from part of the South Kazakhstan 
region. 

The regional center was named Aulie Ata-Mirzoyan-
Jambul-Taraz in the time chronicle (true historical 
name was returned by Decree of the Head of State 
Nursultan Nazarbayev in October 1997).  

The regional area is 144,3 thousand km². In 
geographical relation, the territory is basically flat and 
the southern part is a foothill. 

Approximately 1,047 million people (2010) are living 
in the region. The population is represented by more 
than 100 nationalities and nations. 71,4 % of the 
resident population are Kazakhs. The population’s 
density makes 7,2 persons per sq. km.

The region includes the city of the regional 
submission Taraz and 10 areas.

The analysis of the ethnic structure of the 
population certifies that currently the most numerous 
ethnoses are Kazakhs (71,4% from total population) 
and Russians - 12%. Then, Dungans (4,02%), Turks 
(2,9%), Uzbeks (2,4%), Koreans (1,0%), Kurds (1,3%), 
Azerbaijanians (1,1%) and Tatars (0,9%) are following. 

The Zhambyl region is the single base of the 
phosphorite and calcium fluoride raw materials. 
The region is rich with nonferrous metals, barite, 
coal, facing, jobbing and technical stones, building 
materials.

1997 ҚР Президентінің Жарлығына сәйкес Жамбыл 
 қаласының атауы Тараз қаласы етіп өзгертілді 

2002 Тараз қаласының 2000 жылдығына арналған 
 мерекелік іс-шаралар 

2002 «Ақ жол» облыстық газетінің 70 жылдығына 
 арналған іс-шаралар   

1997 By the Decree of the President Zhambyl was renamed 
 Taraz  

2002 Celebration of the 2000th anniversary of Taraz 
 
 
2002 Events dedicated to the 70th anniversary of the regional
 newspaper «Ak zhol» 
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2004 Окрытие памятника А.С. Пушкину в г. Таразе

2005 Открытие реставрированного мавзолея 
 «Айша биби» 

2005 Торжественное открытие «Дома дружбы» 

2005 Торжественное открытие в г. Тараз памятника 
 Герою Советского Союза А. Сухамбаеву 

2004 Тараз қаласында А.С.Пушкинге ескерткіш ашылды

2005 Реставрациядан кейін «Айша бибі» 
 мавзолейінің ашылды

2005 «Достық үйі» салтанатты түрде ашылды  

2005 Тараз қаласында Кеңес Одағының Батыры  
 А. Сухамбаевқа ескерткіштің салтанатты 
 түрде ашылуы

2004 Opening of a monument to A.Pushkin in Taraz

2005 Opening of the restored «Aishabibi» mausoleum 
 
 
2005 Opening of the House of Friendship 

2005 Opening of the monument for Hero of the Soviet 
 Union A.Sukhambayev in Taraz 
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ЭКОНОМИКАСЫ / ЭКОНОМИКА / ECONOMY

ЭКОНОМИКА
Жамбылская область – регион с богатой исто-

рией и большими перспективами экономиче-
ского развития, обладающий рядом важных 
конкурентных преимуществ. Это выгодное гео-
графическое положение, развитая транспортная 
и инженерная инфраструктура. Регион имеет 
высокий промышленный, экономический, науч-
ный и кадровый потенциал и считается одним из 
крупнейших традиционных культурных центров 
Республики Казахстан.

ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
За годы независимости валовой региональный 

продукт возрос с 0,9 млрд. тенге в 1993 году до 
446,4 млрд. тенге в 2010 году или в 496 раз. На 
душу населения валовой региональный продукт 
возрос с 0,9 тысяч  до 429 тысяч тенге.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 20 прошедших лет производство промыш-

ленной продукции возросло с 10,1 млрд. тенге 
в 1994 году до 119,6 млрд. тенге в 2010 году, 
темп роста в номинальном выражении соста-
вил 11,8 раз.

Ведущим сектором промышленной индустрии 
является химический, обеспечивающий на се-
годня 72% экспортной продукции области.

В 2010 году реализовано 8 инвестиционных 
проектов на общую сумму 55,9 млрд. тенге. За 
счет введенных предприятий создано 2 018 но-
вых рабочих мест. 

Основу промышленного производства состав-
ляют более 300 крупных и средних предприятий.

2006 Торжественные мероприятия, посвященные 
 70-летию областного казахского театра

2006 Открытие «Дворца бокса» в г. Тараз

2008 Торжественное открытие областной мечети 
 «Хибатулла Тарази» 

2008 Республиканские Дельфийские игры

ЭКОНОМИКА 
Жамбыл облысы – бай тарихы және бірқатар 

басты бәсекеге қабілетті экономикалық даму 
перспективасы бар өңір.  Өңір географиялық 
ыңғайлы жерде орналасқан, дамыған көлік 
және инженерлік инфрақұрылымы бар.   
Өңірдің өнеркәсіптік, экономикалық, ғылыми 
және кадрлық әлеуеті өте жоғары, Қазақстан 
Республикасының дәстүрлі мәдени ошақтарының 
бірі болып саналады.  

ЖАЛПЫ ӨҢІРЛІК ӨНІМ
Тәуелсіздік жылдары ішкі өнім 1993 жылғы 0,9 

млрд. теңгеден 2010 жылы 446,4 млрд. теңгеге 
дейін немесе 496 есеге өсті.   Жан басына 
шаққандағы ішкі өңірлік өнім 0,9 мыңнан 429 
мыңға дейін өсті.  

ӨНЕРКӘСІП 
Өткен 20 жыл ішінде  өнеркәсіптік өнім өндіру 

1994 жылғы 10,1 млрд. теңгеден 2010 жылы 119,6 
млрд. теңгеге дейін өсіп,  өсу қарқыны номинал-
ды қатынаста 11,8 есеге артты.   

Өнеркәсіп индустриясының жетекші секторы 
облыстың 72% экспорттық өнімін қамтамасыз 
ететін химия өнеркәсібі болып табылады.  

 2010 жылы  жалпы сомасы 55,9 млрд. теңгеге 
8 инвестициялық жоба жүзеге асырылды. Іске 
қосылған кәсіпорындардың есебінен 2018 жаңа 
жұмыс орны құрылды.    

Өнеркәсіптік өндіріс негізін 30 астам ірі және 
орта кәсіпорын құрайды.  

ECONOMY 
Zhambyl region is a region with rich history and huge 

prospects of the economic development, possessing 
a number of the important competitive advantages. 
This is the favourable geographical position, the 
developed transport and engineering infrastructure. 
The region has high industrial, economic, scientific 
and personnel potential and is considered as the 
one of the largest traditional cultural centres of 
Kazakhstan.

GROSS REGIONAL PRODUCT
During the independence years, the gross regional 

product increased from 0,9 billion tenge in 1993 to 
446,4 billion tenge in 2010 or 496 times. The gross 
regional product per capita increased from 0,9 
thousand to 429 thousand tenge.

INDUSTRY
The industrial output increased from 10,1 billion 

tenge in 1994 to 119,6 billion tenge in 2010, the growth 
rate in nominal value made 11,8 times.

The leading industrial sector is chemical sector, 
covering 72 % of the export production for today.

In 2010, 8 investment projects for totaling 55,9 
billion tenge are implemented. At the expense of 
the founded enterprises, 2 018 new workplaces are 
established. 

The industrial production basis consists of more 
than 300 large and medium enterprises.

2006 Облыстық қазақ театрының 70 жылдығына 
 арналған салтанатты іс - шаралар

2006 Тараз қаласындағы «Бокс сарайының» ашылуы  

2008 «Хибатулла Тарази» облыстық мешітінің 
 салтанатты ашылуы 

2008 Республикалық Дельфий ойындары

2006 Events dedicated to the 70th anniversary of the 
 Regional Kazakh Theatre

2006 Opening of the Palaceof Boxing in Taraz

2008 Opening of the regional mosque «Hibatulla Tarazi»
  

2008 The National Delphic Games



ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ/ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ/ ZHAMBYL REGION ОҚИҒАЛАР

211

АЙТУЛЫ

знаменательные события/significant events

446,4
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

3,8
 млрд./billion

теңге/тенге/tenge

2010

1991

1042,2
1031,1

1009,7
1002,4

986,1
979,2

985,5
1001,1

1018,8
1034,6

1046,5
1052,42011

2009

2005

2001

1997

1993

2010

2007

2003

1999

1995

1991

954,1 млрд./billion
теңге/тенге/tenge

10,1 млн./мillion
теңге/тенге/tenge

1994

1994-2010

2008 Торжественные мероприятия, посвященные 
 165-летию Ы. Дүкенулы 
  
2009  Торжественные мероприятия, посвященные 
 70-летию Жамбылской области
 
2009 Мероприятия, посвященные 90-летию 
 областной газеты «Знамя труда»

2008 Ы. Дүкенұлының 165 жылдығына арналған 
 салтанатты іс-шаралар  

2009  Жамбыл облысының 70 жылдығына арналған 
 салтанатты іс-шаралар     

2009 «Еңбек Туы» облыстық газетінің 90 жылдығына 
 арналған іс-шаралар   

2008 Events dedicated to the 165th anniversary of Y. Dukenuly  
  
2009  Events dedicated to the 70th anniversary of 
 Zhambyl region

2009 Events dedicated to the 90th anniversary of the regional 
 newspaper «Flag of Labor»

ЖӨӨ (жалпы өңірлік өнім)
ВРП (Валовой региональный продукт)

GDP (Gross Domestic Product)
ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
INDUSTRIAL OUTPUT

Жалпы халық саны (мың адам)
Общая численность населения (тыс. человек)

The total population number (thousand people)
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Валовая продукция сельского хозяйства области 

в общем объеме страны занимает 4,7%. Объ-
ем произведенной продукции возрос с 5,0 млрд. 
тенге в 1994 году до 68,5 млрд. тенге в 2010 году, 
или в 13,7 раза в номинальном выражении.

Урожайность зерновых культур увеличена с 9,4 
центнеров с гектара в 1994 году до 16,4 центне-
ров в 2011 году.

В области устойчиво ведется работа по ди-
версификации растениеводческой отрасли. Так, 
площадь масличных культур увеличилась по 
сравнению с 1991 годом в 6,4 раза, картофеля 
– 1,9 раза, овоще-бахчевых – 4,4 раза, плодово-
ягодных – 3,5 раза.

В животноводстве по сравнению с 1991 годом 
производстве молока выросло в 2,9 раза, произ-
водство мяса в 1,7 раза. 

Объем произведенной продукции сельского 
хозяйства по сравнению с 1994 годом вырос бо-
лее чем в 21 раз. 

Площадь тепличных хозяйств по сравнению с 
1991 годом выросла  в 2,1 раза, по сравнению с 
2001 годом в 3,5 раза.

В отрасли АПК с 2008 года были реализованы 
18 инвестиционных проктов на общую сумму 
5,3 млрд. тенге, 

2010 Торжественные мероприятия, 
 посвященные 100-летию Героя Советского Союза
 Б. Момышулы

2010 Открытие в г. Таразе областного «Центра крови» 

2011

2010

1991

376,7
тыс. тонн

372,6
тыс. тонн

697,0
тыс. тонн

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Облыстың ауыл шаруашылығы жалпы өнімін 

еліміздің жалпы көлемінің 4,7%-ын құрайды.  
Өндірілген өнім көлемі 1994 жылғы 5,0 млрд. 
теңгеден 2010 жылы 68,5 млрд. теңгеге дейін не-
месе   номиналды қатынаста 13,7 есеге өсті.   

Дәнді дақылдарды жинау 1994 жылғы гекта-
рынан 9,4 центнерден 2011 жылы 16,4 центнерге 
дейін көбейтілді.  

Облыста өсімдік шаруашылығы саласын-
да әртараптандыру жұмысы тұрақты түрде 
жүргізіледі.  Майлы дақылдардың аумағы 1991 
жылғымен салыстырғанда 6,4 есеге, картоптың 
аумағы – 1,9 есеге, көкөніс-бақша дақылдары – 
4,4 есеге, жеміс-жидек – 3,5 есеге артты.   

Мал шаруашылығында 1991 жылғымен 
салыстырғанда сүт өнімі 2, есеге, ет өнімі 1,7 есе-
ге арттырылды.  

Ауыл шаруашылығында өндірілген өнімнің 
көлемі 1994 жылғымен салыстырғанда 21 есеге 
артты.  

Жылыжай шаруашылығының аумағы 1991 
жылғымен салыстырғанда 2,1 есеге, 2001 
жылғымен салыстырғанда 3,5 есеге артты.  

Агроөнеркәсіптік кешен саласында 2008 жыл-
дан бері жалпы сомасы 5,3 млрд. теңгеге 18 
инвестициялық жоба іске асырылды.  

AGRICULTURE
The gross agricultural output in total amount of 

the country covers 4,7%. The volume of the outputs 
increased from 5,0 billion tenge in 1994 to 68,5 billion 
tenge in 2010 or 13,7 times in nominal value.

The productivity of the grain crops is increased from 
9,4 centners per one hectare in 1994 to 16,4 centners 
in 2011.

 The plant-growing industry is steadily diversified in 
the region. So, the area of the olive cultures increased 
6,4 times in comparison with 1991, potato - 1,9 times, 
vegetable-melon - 4,4 times, fruit-berry - 3,5 times.

With reference to the animal industries, in 
comparison with 1991, the milk production increased 
2,9 times, meat production 1,7 times. 

In comparison with 1994, the agriculture outputs 
increased more than 21 times. 

In comparison with 1991, the area of the hothouse 
economy increased 2,1 times, 3,5 times in comparison 
with 2001.

18 investment projects totaling 5,3 billion tenge 
were implemented since 2008.

2010 Кеңес Одағының Батыры Б. Момышұлының           
 100 жылдығына арналған салтанатты іс-шаралар  
 
2010 Тараз қаласында облыстық «Қан орталығының» 
 ашылуы 

2010 Celebration of the 100th anniversary of 
 Soviet Union Hero B. Momyshuly 

2010 Opening of the regional Blood Center in Taraz 

ЖАЛПЫ АСТЫҚ ЖИНАУ (өндегеннен кейінгі салмағы)
ВАЛОВЫЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ (в весе после доработки)

GROSS GRAIN HARVEST
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1994 2010

8,3 5,7

2010 Запуск Таразского металлургического завода 
 по производству ферросплавов 

2010 Начало строительства автодороги 
 «Западный Китай – Западная Европа»

5 
1991 1991-2010

157 

2010 Ферроқорытпасын өндіру жөніндегі 
 Тараз металлургиялық зауытының іске қосылуы  

2010 «Батыс Қытай – Батыс Еуропа» 
 автожолы құрылысының басталуы  

2010 The launch of Taraz Metallurgy Plant 
 on Production of Ferro-alloys 
 
2010 Start of the construction of  «West China - 
 West Europe» transit corridor 

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі
Валовая продукция сельского хозяйства

Gross agricultural output 

Жұмыссыздық деңгейі
Уровень безработицы

The unemployment rate 

ЖАҢА САЛЫНҒАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED HEALTHCARE FACILITIES
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ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций в основной капитал в 2010 

году составил 146,8 млрд. тенге и возрос в 53,5 
раза относительно 1998 года.  Эти результаты от-
разились в экономике области, так, поступления 
налогов и платежей в бюджет увеличились с 1995 
года по 2010 год в 10,5 раз.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Количество активных предприятий – субъектов 

малого и среднего бизнеса-возросло с 1,2 тысяч 
в 2005 году до 1,6 тысяч в 2010 году, рост на 6,9%.  
Количество занятых людей в данных компаниях 
увеличилось с 24,3 тыс. человек до 40,4 тысяч, 
или в 1,7 раз.  Объем продукции и услуг в сфере 
малого и среднего бизнеса вырос в 6,2 раза и до-
стиг 133,1 млрд. тенге.  

ИНФРАСТРУКТУРА
За последние пять лет проведена реконструк-

ция и ремонт более 1200 километров автомо-
бильных дорог областного значения, а это 53% от 
общей протяженности. Доля дорог в хорошем и 
удовлетворительном состоянии возросла с 47% 
в 2000 году до 75% в 2011 году.

С целью развития транзитного потенциала Ре-
спублики Казахстан, начаты работы по «Проекту 
реконструкции международного транзитного ко-
ридора Западный Европа – Западный Китай».

В рамках Госпрограммы «Питьевые воды» с 
2003 года введены в эксплуатацию водопрово-
дные сети в 58 СНП и обеспечено качественной 
питьевой водой 154,8 тыс. человек (25,9%). 

В 2010 году завершено строительство 2-х ниток 
магистрального газопровода «Казахстан - Ки-
тай» протяженностью  469 км. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
С 1991 года по 2010 год в области введено в экс-

плуатацию 2,7 млн.квадратных метров жилья. 
С 1991 года обладателями  нового жилья стали 
более 28 тыс. семей, в том числе с 2006 года по 
2010 год – 10,7 тыс. семей.

2010 Первый Международный инвестиционный 
 Форум «ZHAMBYL-INVEST-2011» в г. Тараз

2010 Ввод в эксплуатацию завода 
 ТОО «Амангельдинский ГПЗ» 
 по переработке сырой нефти 

ИНВЕСТИЦИЯ
2010 жылы негізгі капиталға салынған ин-

вестиция көлемі 146,8 млрд. теңгені құрап, 
1998 жылғыға қарағанда  53,5 есеге өсті. Бұл 
нәтижелер облыстың экономикасына әсерін 
тигізді, себебі салықтар мен төлемдердің бюд-
жетке түсімі 1995 жылдан 2010 жылға дейін 10,5 
есеге көбейді.  

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС
Белсенді кәсіпорындар саны – шағын және орта 

бизнес субъектілері 2005 жылғы 1,2 мыңнан  2010 
жылы 1,6 мыңға дейін,  яғни 6,9%-ға өсті.    Аталған 
компанияларда жұмыс істейтін адамдардың 
саны 24,3 мың адамнан 40,4 мыңға дейін не-
месе 1,7 есеге артты.  Шағын және орта бизнес 
саласындағы өнімдер мен қызметтер көлемі 6,2 
есеге артып,   133,1 млрд. теңгеге жетті.  

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
Соңғы бес жыл ішінде 1200 километр 

облыстық маңызы бар   автомобиль жолда-
ры қайта жаңартылып, жөнделді, бұл оның 
жалпы ұзындығының 53%-ы.  Жақсы және 
қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың үлесі 
2000 жылғы  47%-дан 2011 жылы 75%-ға дейін 
арттырылды.     

Қазақстан Республикасының транзиттік әлеу-
етін дамыту мақсатында «Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай халықаралық транзиттік дәлізін рекон-
струкциялау жобасы» бойынша жұмыс басталды.  

«Ауыз су» мемлекеттік бағдарламасының 
шеңберінде 2003 жылдан бастап 58 елді мекенде 
су-құбыр желілері пайдалануға беріліп, 154,8 мың 
адам (25,9 %) сапалы ауыз сумен қамтамасыз 
етілді.  

  2010 жылы ұзындығы 469 км. «Қазақстан 
- Қытай» 2 желілі магистральдық газ құбыр-
ларының құрылысы аяқталды.   

ҚҰРЫЛЫС
1991 жылдан 2010 жылға дейін облыста 2,7 млн. 

шаршы метр пайдалануға берілді.  1991 жыл-
дан бері 28 мыңнан астам отбасы  жаңа тұрғын 
үймен, оның ішінде – 2006 жылдан бері 10,7 мың 
отбасы қамтамасыз етілді.   

INVESTMENTS
In 2010, the volume of the capital investments made 

146,8 billion tenge and increased 53,5 times against 
1998. These results were reflected in the regional 
economy. The tax and budget payments increased 
10,5 times from 1995 to 2010.

SMALL AND MEDIUM BUSINESS
The number of small and medium business entities 

increased from 1,2 thousand in 2005 to 1,6 thousand 
in 2010 increasing by 6,9 %. The number of people 
employed  in these companies increased from 24,3 
thousand to 40,4 thousand or 1,7 times. The total 
products and services of the small and medium 
business increased 6,2 times and made 133,1 billion 
tenge.  

INFFRASTRUCTURE
More than 1200 kilometres of highways of the 

regional importance are reconstructed and repaired 
for the last five years. It makes 53% of the total extent. 
The share of the roads in good and satisfactory 
condition increased from 47% in 2000 to 75% in 2011.

For development of the transit potential of 
Kazakhstan the works on implementation of «Project 
of the Reconstruction of the International Transit 
Corridor Western Europe - Western China» are 
started.

Within the State Program «Drinking Water» since 
2003 the water supply systems are put into operation 
in 58 rural areas and 154,8 thousand people (25,9 %) 
were provided with drinking water. 

In 2010, 2 branches of the main gas pipeline 
«Kazakhstan - China» in extent of 469 km were 
completed. 

CONSTRUCTION
Since 1991 to 2010, 2,7 million square metres of 

the houses are put into operation. Since 1991, the 
owners of the new houses became more than 28 
thousand families, including 10,7 thousand families in 
2006 - 2010.

2010 Тараз қаласында «ZHAMBYL-INVEST-2011»
 алғашқы халықаралық инвестициялық 
 форумы 

2010 Шикі мұнай өңдейтін «Амангелді ГПЗ» 
 ЖШС зауытының іске қосылуы  

2010 The first International Investment Forum 
 «ZHAMBYL-INVEST-2011» in Taraz

2010 The launch of the factory «Amangeldy »
 on processing of the crude oil 
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2010 Открытие медресе при областной мечети 
 «Хибатулла Тарази»

2011 ІІІ Республиканский конкурс певцов и 
 исполнителей «Кел, еркем,  Алатауына!» 

168
110

 2010

2002

0
1991 

39 068
2010

2,7
МЛН. М2/ MILLION М2

1991-2010

2010 «Хибатулла Тарази» облыстық мешітінің 
 жанынан медресенің ашылуы  

2011 «Кел, еркем,  Алатауыңа!» ІІІ Республикалық 
 әншілер мен орындаушылар байқауы  

2010 Opening of a madrasah under the regional mosque
  «Hibatulla Tarazi» 

2011 The 3rd competition of the singers 
 and performers  «Kel, erkem, Alatauyna!»  

ТҰРҒЫН ҮЙ ҒИМАРАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ
(пайдалануға берілді)

ВВОД ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (введено в эксплуатацию)
COMMISSIONING OF HOUSING (put into service)

ҚҰРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫ
КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

THE NUMBER OF CREATED JOBS

АУЫЗ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІҢ,
ҚАЛАЛАРДЫҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ГОРОДОВ 
ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

THE NUMBER OF VILLAGES AND TOWNS PROVIDED WITH DRINK-
ING WATER 
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2011 Открытие ТОО «Энерджи Тараз» 
 по производству светодиодных 
 светильников и ламп

2011 Жарық диодты шамдар мен лампалар 
 шығаратын  «Энерджи Тараз» ЖШС  
 ашылуы  

2011 Opening of LLP «Energy Taraz» on production of 
 LED light bulbs  
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ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование радует статистикой: 

за 11 лет открыто 124 детских садов и 175 мини-
центров, и по состоянию на 1 ноября 2011 года 
в области действует 163 детских садов и 175 ми-
ницентров с охватом 30,9 тыс. детей, что в 5,6 
раза больше уровня 2000 года. 

С 1991 года построено 48 общеобразователь-
ных школ и 10 пристроек  на 24,7 тысяч учениче-
ских мест. 

В области действует 20 профессиональных ли-
цеев и 36 колледжей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицина в области переживает этап реструк-

туризации  и модернизации. Почти в 74 раз по 
сравнению с 1994 годом увеличилось финанси-
рование на развитие здравоохранения, в том 
числе на приобретение дорогостоящего высоко-
эффективного оборудования, направленного на 
профилактику заболеваний.

За последние пять лет построено 40 новых 
объектов здравоохранения, в том числе област-
ной Центр крови, ЦРБ на 150 коек и противоту-
беркулезный диспансер на 40 коек в с. Кулан 
Т.Рыскуловского района, туббольница на 40 коек 
в. Мойынкум, городская поликлиника на 500 по-
сещений в г. Таразе и 35 сельских амбулаторний 
и медицинских пунктов. 

ЗАНЯТОСТЬ
Численность официально зарегистрированных 

безработных по сравнению с 1999 годом сокра-
тилась в 1,9 раз, уровень официально зареги-
стрированной безработицы – с 14,6% сократился 
до 5,7%. Создано более 93,2 тысяч новых рабо-
чих мест.

2011 Торжественное открытие 
 кардиологического центра в г. Тараз

БІЛІМ БЕРУ
Мектепке дейінгі білім беру статистикасы көңіл 

қуантады:   11 жыл ішінде 124 балалар бақшасы, 
175 шағын орталық ашылып, 2011 жылғы 1 
қарашадағы жағдай бойынша облыста 30,9 
мың баланы  қамтыған  163 балабақша мен 175 
шағын орталық қызмет істейді, бұл 2000 жылғы 
деңгеймен салыстырғанда 5,6 есеге көп.  

 1991 жылдан бері 24,7 мың оқушы орнына 
есептелген 48 жалпы білім беру мектептер мен 
10 қосымша мектептер салынды.  

Облыста 20 кәсіптік лицей мен 36 колледж 
жұмыс істейді.  

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Облыстағы медицина қайта құрылымдау және 

жаңарту кезеңін бастан өткізуде. 1994 жылғымен 
салыстырғанда денсаулық сақтау саласын да-
мытуды қаржыландыру 74 есеге өсті, оның ішінде 
аурулардың алдын алуға бағытталған жоғары 
тиімді жабдықтарды сатып алу жоспарланған.   

Соңғы бес жыл ішінде 40 жаңа денсаулық 
сақтау объектісі, оның ішінде Қан орталығы, 
150 орындық Орталық аудандық ауруха-
на,       Т.Рысқұлов ауданының Құлан кентінде 
40 орындық туберкулезге қарсы диспансер, 
Мойынқұмда 40 орындық тубаурухана, Тараз 
қаласында 500 адамды қабылдайтын қалалық 
емхана,  35 ауылдық  амбулаторлық және 
медициналық пункт салынды.  

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
Ресми тіркелген жұмыссыздар саны 1999 жыл-

мен салыстырғанда 1,9 есеге, ресми тіркелген 
жұмыссыздық деңгейі - 14,6%-дан 5,7%-ға  азай-
ды. 93,2 мыңнан аса жаңа жұмыс орны құрылды.

EDUCATION
The preschool education has satisfying statistics: 

124 kindergartens and 175 mini-centers were 
opened during 11 years. As of November , 2011, 163 
kindergartens and 175 mini-centers with coverage of 
30,9 thousand children are functioning. This is 5,6 
times more than the level of 2000. 

Since 1991, 48 comprehensive schools and 10 
additional buildings for 24,7 thousand seats were 
constructed. 

20 professional lyceums and 36 colleges are 
functioning in the regio.

HEALTHCARE
The medicine is passing through restructuring and 

modernization stage in the region. The financing of 
the public health services, including the acquisition 
of the expensive highly effective equipment aimed at 
prophylaxis of the diseases, increased almost in 74 
times compared to 1994.

 40 new healthcare facilities were constructed for the 
last five years, including the Regional Blood Center, 
CRH for 150 beds and Antituberculous Clinic for 40 
beds in the village Kulan of T. Ryskulovsky district, 
Antituberculous Hospital for 40 beds in Moiynkum 
village, City Polyclinic for 500 visits in Taraz and 35 
rural ambulatories and medical aid stations. 

EMPLOYMENT
In comparison with 1999, the number of the officially 

registered unemployed persons decreased 1,9 times. 
The level of the officially registered unemployment 
was reduced from 14,6% to 5,7%. More than 93,2 
thousand new jebs were created.

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА/СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА/SOCIAL SPHERE

2011 Тараз қаласында кардиологиялық 
 орталықтың салтанатты ашылуы  

2011 Opening of a cardio surgery centre 
 in Taraz 
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ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Среднемесячная номинальная заработная 

плата в области за годы независимости возрос-
ла в 564 раза (с 91 тенге в 1993 году до 51340 тен-
ге в 2010 году), среднедушевые месячные денеж-
ные доходы населения – в 15,2 раз (с 1,8 до 28,5 
тысяч тенге). Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума сократилась с 70,7 до 
5,3%.

КУЛЬТУРА
В области функционируют 527 учреждений 

культуры и искусства. 
В 2011 году завершены археологические рабо-

ты по восстановлению средневекового караван-
сарая «Төрткүл  XI-XIII в.в.» в г. Таразе. С ноября 
2011 года начались раскопки Древнего городища 
Тараз.

СПОРТ
Сегодня количество спортивных объектов уве-

личилось на 1812 объектов. 
В городе Таразе построены спортивный ком-

плекс «Олимпик». 
Спортивными организациями области вносится 

вклад в олимпийский резерв страны, за 20 лет 
подготовлено 3 олимпийских чемпиона и 4 при-
зера Олимпийских игр, 83 чемпионов и призеров 
чемпионата мира, Азии, 1 чемпион Азиатских игр 
и 4 призера Азиатских игр.

2011 Проведение археологических раскопок на 
 территории центрального рынка г. Тараза

ХАЛЫҚТЫН ТАБЫСЫ
Облыстағы орташа айлық номиналды жалақы 

тәуелсіздік жылдары 534 есеге (1993 жылғы 91 
теңгеден 2010 жылы 51340 теңгеге), халықтың 
орташа ақшалай айлық табысы 15,2 есеге (1,8-
ден 28,5 мың теңгеге) артты. Табысы күнкөріс 
деңгейінен төмен халықтың үлесі 70,7%-дан 
5,3%-ға дейін қысқарды.  

МӘДЕНИЕТ
Облыста 527 мәдениет және өнер мекемесі 

жұмыс істейді.  
 2011 жылы Тараз қаласында «Төрткүл  XI-XIII ғғ.» 

ортағасырлық керуен сарайды қалпына келтіру 
жөнінде археологиялық жұмыстар жүргізілді.     
2011 жылдың қарашасынан бастап көне Тараз 
шаһарының қазба жұмыстары  басталды. 

СПОРТ
Бүгінгі таңда спорт объектілерінің саны 1812 

көбейді.  
 Тараз қаласында «Олимпик» спорт кешені са-

лынды. 
Облыстың спорт ұйымдары еліміздің олимп-

иадалық резервіне елеулі үлес қосып келеді, 
20 жыл ішінде 3 олимпиада чемпионы,  4 
олимпиада ойындарының жеңімпазы, әлем 
чемпионаттарының 83 чемпионы мен жеңімпазы, 
Азия ойындарының 1 чемпионы және 4 жеңімпазы  
шықты. 

POPULATION INCOMES
The monthly average nominal salaries increased 

564 times in the region during the independence 
years (from 91 tenge in 1993 to 51340 tenge in 2010). 
The monthly monetary incomes of the population per 
capita increased 15,2 times (from 1,8 to 28,5 thousand 
tenge). The share of the population with substandard 
income decreased from 70,7% to 5,3%.

CULTURE
527 culture and art institutions are functioning in the 

region. 
In 2011, the archaeological works on restoration of 

the medieval caravansarai «Tortkul of XI-XIII century» 
are completed in Taraz city. Since November, 2011, 
the ancient settlement Taraz was started to be digged.

SPORT
Today, the quantity of the sport facilities was 

increased by 1812. 
The sport complex «Olimpik» was constructed in 

Taraz. 
The sport organizations of the region make a 

contribution to the Olympic Reserve of the country. 
3 Olympic Champions and 4 winners of the Olympic 
Games, 83 champions and winners of the World 
Championship, Asia were prepared for the last 20 
years as well as 1 champion of the Asian Games and 
4 winners of the Asian Games.

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ / КУЛЬТУРА И СПОРТ / CULTURE AND SPORT

2011 Тараз қаласының орталық базарының аумағында
  археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу  

2011 Archeological excavations on the territory of the
 central market of Taraz 2011 Opening of the 
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1991 1992-2010

11 7 
1991 1992-2010

51 

2011 Открытие колледжа «Культуры и искусства» 
 в г. Таразе

2010

1994

60

30

2011 Тараз қаласында «Мәдениет және өнер»
  колледжінің ашылуы   

2011  Opening of Culture and Art college in Taraz  

ЖАҢА САЛЫНҒАН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН 
ОҚЫТУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

 КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED PRESCHOL EDUCATION 
FACILITIES

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ (ТжКБ)

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТиПО)

THE NUMBER OF CONSTRUCTED VOCATIONAL AND TECHNICAL 
EDUCATION FACILITIES

ЖАҢА САЛЫНҒАН ОРТА БІЛІМ БЕРУ
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED SECONDARY EDU-
CATION FACILITIES
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«ТаразТеріАяқкиім» ЖШС  
ТОО «ТаразКожОбувь» 
«TarazKozhObuv» LLP 

 «Қант» АҚ
АО «Кант». 
JSC «Kant» 

«Шығыс кен басқару» ЖШС
ТОО «Восточное рудоуправление»
LLP «Eastern Mining Group»
 

ІРІ КӘСІПОРЫНДАР
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
BIGGEST ENTERPRISES
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«Қазфосфат» ЖШС 
ТОО «Казфосфат» 
«Kazphosphat» LLP 

«Тараз металлургиялық зауыты» ЖШС      
ТОО «Таразский металлургический завод».  
«Taraz Metallurgy Plant» LLP
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫCЫ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

WEST KAZAKHSTAN REGION
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ/ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/WEST KAZAKHSTAN REGION

Западно-Казахстанская область была образо-
вана 10 марта 1932 года.

Областной центр региона – город Уральск, 
основанный в 1613 году.

Площадь области составляет 151,3 тысяча кв. км.
Западно-Казахстанскую область называют во-

ротами в центральные и южные области респу-
блики и в государства Средней Азии. Она грани-
чит с пятью областями Российской Федерации: 
Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Са-
марской и Оренбургской.

В Западно-Казахстанской области 12 сель-
ских районов, 2 города, 4 поселка, 159 поселко-
вых и аульных округов, 472 сельских населен-
ных пункта.

В регионе по данным за 1 января 2011 года про-
живает 608,3 тысячи человек. Плотность населе-
ния 4,1 человек на 1 кв. км.

На территории Западно-Казахстанской обла-
сти проживают около 80 национальностей и на-
родностей. Среди них наиболее многочисленны-
ми  являются 6 национальностей – казахи (72,2%), 
русские (22,7%), украинцы (1,9%), татары (1,4%), 
белорусы (0,4%) и немцы (0,2%), на долю которых, 
по данным переписи населения 2009 года, прихо-
дится 98,8% населения области.

Это – единственная область Казахстана, грани-
чащая с пятью областями дружественной Рос-
сии, что благотворно отразилось на формирова-
нии самобытной многонациональной культуры, 
традиций и истории края.

1992  250-летие со дня рождения народного батыра, 
 знаменитого полководца Сырыма Датова

1993  Проведен республиканский айтыс акынов к 
 юбилею 150-летия Абая Кунанбаева

1997  Открыт мемориальный комплекс Жангир хана 
 в п. Урда Бокейординского района

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР GENERAL INFORMATIONОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЛАСТИ
ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 20 ЖЫЛЫНДАҒЫ 
ОБЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ  ЖЕТІСТІКТЕРІ  

MAIN ACHIEVMENTS OF THE REGION
OVER THE YEARS OF INDEPENDENCE

OF KAZAKHSTAN

Батыс Қазақстан облысы 1932 жылдың 10 нау-
рызында құрылды.

Өңірдің облыс орталығы – 1613 жылы негізі 
қаланған Орал қаласы.

Облыс ауданы 151,3 мың шаршы км құрайды.
Батыс Қазақстан облысын республиканың 

орталық және оңтүстік облыстары мен Орталық 
Азия мемлекеттерінің қақпасы деп атайды.  
Ол Ресей Федерациясының бес облысымен 
шектеседі: Астрахань, Волгоград, Саратов, Са-
мара және Орынбор.

Батыс Қазақстан облысында 12 аудан, 2 қала, 
4 елді мекен, 159 кенттік және ауылдық округтер, 
472 ауылдық елді мекен бар.

2011 жылдың 1 қаңтарындағы мәліметтер 
бойынша өңірде 608,3 адам тұрады. 1 шаршы 
шақырымдағы тұрғындардың тығыздығы – 4,1 
адам. 

Батыс Қазақстан облысы аумағында 80-ге жуық 
ұлттар мен ұлыстар тұрады. Олардың арасында 
ең көп тарағаны 6 ұлт - қазақтар (72,2%), орыстар 
(22,7%), украиндер (1,9%), татарлар (1,4%), бело-
русьтер (0,4%) және немістер (0,2%), 2009 жылғы 
халық санағының мәліметтері бойынша олардың 
үлесіне облыс тұрғындарының 98,8%-ы келген. 
Бұл – Қазақстанның достас Ресейдің бес облысы-
мен шектесетін жалғыз облысы, бұл өз кезегінде 
өңірдің өзіндік көпұлттық мәдениеті, дәстүрі мен 
тарихының қалыптасуына оң ықпалын тигізді. 

West-Kazakhstan region was established on March 
10, 1932. 

The regional center is Uralsk founded in 1613. 
The regional area is 151.3th.sq.m.
People call West-Kazakhstan region the gates 

into the central and south regions of the country and 
Central Asian countries. It borders with five regions of 
Russia: Astrakhan, Volgograd, Saratov, Samara and 
Orenburg regions.

There are 12 rural districts, 2 cities, 4 settlements, 
159 villages and aul districts, 472 localities in West-
Kazakhstan region. 

I608.3 thousand people live in the region as of 
January 1, 2011. The population density is 4.1 people 
per 1 sq.m.

On the territory of West Kazakhstan region there 
are about 80 nationalities. These are the Kazakhs 
(72.2%), Russians (22.7%), Ukrainians (1.9%), Tatars 
(1.4%), Belorussians (0.4%) and Germans (0.2%).

This is the only Kazakhstan region that borders with 
five regions of friendly Russia that has beneficially 
reflected on forming of original multiethnic culture, 
traditions and history of the country. 

1992  Celebration of the 250th anniversary batyr Syrym Datov

1993  The national aitys of akyns dedicated to the 150th 
 anniversary of Abai Kunanbayev

1997  Opening of a memorial complex of Zhangir Khan was 
 Urda village of Bokeyordy district
 

1992 Халық батыры, әйгілі қолбасшы Сырым Датұлының 
 туғанына 250 жыл толды. 

1993 Абай Құнанбайұлының 150 жылдық мерейтойына 
 арналып, республикалық ақындар айтысы өтті. 

1997 Бөкей ордасы ауданының Ұрда ауылында Жәңгір 
 ханның мемориалдық кешені ашылды.  
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1999  В Бокейординском районе построен мавзолей 
 ученого Мухаммед-Салыка Бабажанова

1999  Проведен 1 республиканский конкурс «Атамекен»
 исполнителей песен Ескендира Хасангалиева

2001  Возле города Уральск был обнаружен 
 археологический городок XІІI века

1999  The museum of scientist Mukhammed-Salyk Babazhanov 
 was built in Bokeyordy district 

1999 The first republican songs contest “Atamaken” was held in 
 the region 

2001  An archeological settlement of the 13th century was found 
 near Uralsk  

1999 Бөкей ордасы ауданында ғалым Мұхаммед-Салық 
 Бабажановтың кесенесі салынды. 

1999 Ескендір Хасанғалиевтің әндерін 
 орындаушылардың «Атамекен» 
 1-республикалық байқау өтті. 

2001 Орал қаласы маңынан XІІI ғасырдағы 
 археологиялық қалашық табылды. 
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Западный Казахстан – один из самых дина-
мично развивающихся областей страны. Здесь 
действуют крупнейшее в мире Карачаганакское 
нефтегазоконденсатное месторождение, мно-
жество заводов и фабрик, успешно развиваются 
машиностроительная, транспортная, строитель-
ная и судостроительная отрасли, сельское хо-
зяйство и перерабатывающая промышленность, 
предпринимательство.

Доля области в ВВП республики с 1995 года 
увеличилась с 2,7 до 4,8%.

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Объем валового регионального продукта, воз-

рос с 25 млрд. тенге в 1995 году до 1048,8 млрд. 
тенге в 2010 году, а в расчете на душу населения 
увеличился с 38,5 тысяч тенге до 1730,4 тысячи 
тенге. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объём производства промышленной продук-

ции возрос с 12,3 млрд. тенге в 1995 году до 990,1 
млрд. тенге в 2010 году. 

Добыча природного газа в 2010 году по сравне-
нию с 1995 годом увеличилась в 5,9 раз, газового 
конденсата – в 4,6 раза. 

Построены объекты переработки газа и жидких 
углеводородов, обратной закачки газа в пласт, 
модернизированы производственные мощности. 
Введены в эксплуатацию Карачаганакский пере-
рабатывающий комплекс, нефтепровод «Кара-
чаганак - Большой Чаган - Атырау».

В регионе обеспечен стабильный рост и разви-
тие обрабатывающей промышленности, объем 
производства которой возрос в 11,9 раза.

Область является одним из четырех регионов 
Казахстана, специализирующихся на производ-
стве продуктов нефте- и газопереработки. В целях 
дальнейшего развития инфраструктуры нефте-
газового сектора построена установка демер-

ЭКОНОМИКАСЫ / ЭКОНОМИКА / ECONOMY

2001  К 200-летию народного кюйши Даулеткерея был 
 построен мавзолей в Бокейординском районе
 
2001  Бокейординский исторический музейный комплекс
  был принят в члены Международного музейного
  комплекса в г. Париж

2001  В г. Уральске был открыт Ледовой Дворец спорта

Батыс Қазақстан – еліміздің қарқынды дамып 
келе жатқан облыстарының бірі. Мұнда әлемдегі 
ірі Қарашығанақ мұнай-газ конденсат кенор-
ны, көптеген зауыттар мен фабрикалар жұмыс 
істейді, машина жасау, көлік, құрылыс және 
кеме жасау салалары, ауыл шаруашылығы мен 
өңдеуші кәсіпорын, кәсіпкерлік табысты дамуда.

Облыстың республика ІЖӨ-дегі үлесі 1995 
жылғы 2,7%-дан 4,8%-ға дейін өсті.

ЖАЛПЫ ӨҢІРЛІК ӨНІМ
Жалпы өңірлік өнім көлемі 1995 жылғы 25 

млрд. теңге көлемінен 2010 жылы 1048,8 млрд. 
теңгеге дейін өсті, ал тұрғындардың жан басына 
шаққанда 38,5 мың теңгеден 1730,4 мың теңгеге 
дейін ұлғайды.

ӨНЕРКӘСІП
Өнеркәсіптік өнім өндірісі 1995 жылғы 12,3 

млрд. теңге көрсеткіштен 2010 жылы 990,1 млрд. 
теңгеге дейін өсті.

Табиғи газ өндіру 2010 жылы 1995 жылмен 
салыстырғанда 5,9 есе, газ конденсатын өндіру 
– 4,6 есе артты.

Газ және сұйық көмірсутек өңдеу, газды пластқа 
қайта айдау объектілері салынды, өндірістік 
қуаттар қайта жаңғыртылды. Қарашығанақ 
өңдеуші кешені, «Қарашығанақ – Үлкен Шаған – 
Атырау» мұнай құбыры пайдалануға берілді.

Өңірде өңдеуші өнеркәсіптіктің тұрақты өсуі 
мен дамуы қамтамасыз етіліп, оның көлемі 11,9 
есе ұлғайды. 

Облыс Қазақстанның мұнай және газ 
өнімдері өндірісіне маманданған төрт өңірінің 
бірі болып табылады. Мұнай-газ секторының 
инфрақұрылымын одан әрі дамыту мақсатында 
мұнай демеркаптанизация қондырғысы, мұнай 
құю терминалы, «Шынар газ конденсаты кенор-
ны – Белес аулы» магистральдық мұнай құбыры 
салынды. 

West Kazakhstan is one of the most dynamically 
developing regions of the country. The largest in the 
world Karachaganak oil-and-gas condensate deposit, 
great number of plants and factories; engineering, 
transport, construction and shipbuilding branches, 
agriculture and processing industry, entrepreneurship 
are successfully developing in the region.

The region's share in the country’s GDP increased 
from 2.7% to 4.8%.

GROSS REGIONAL PRODUCT
Volume of gross regional product increased from 25 

bln tenge in 1995 to 1048.8 bln tenge in 2010. The per 
capita GRP increased from 38.5 thousand tenge to 
1730.4 thousand tenge. 

INDUSTRY
The volume of industrial products manufacture 

increased from 12.3 bln tenge in 1995 to 990.1 bln 
tenge in 2010. 

Extraction of natural gas in 2010 in comparison with 
1995 increased 5.9 times, gas condensate – 4.6 times. 

There were the facilities of gas processing and 
liquid hydrocarbons, reverse pumping of gas into the 
layer constructed, production capacities have been 
modernized.  Karachaganak Refinery complex, oil 
pipeline “Karachaganak - Bolshoy Chagan – Atyrau” 
were implemented. 

In the region a stable growth and development of 
refinery industry is provided, the production bulk of 
which has increased 11.9 times.

The region is one of Kazakhstan's regions 
specializing on oil-and-gas refining. With a view 
of further development of infrastructure of oil-and-
gas section there have been an installation of oil 
demercaptanisation, bulk-oil terminal, “Chinarevskoye 
gas condensate deposit – Beles station” oil-trunk 
pipeline constructed.

In the metal-processing branch a new manufacture 
of pipes production was opened which allows to meet 

2001  A mausoleum of national kyuishi Dauletkerey was built in 
Bokeiordy district to his 200th anniversary
 
2001  Bokeiordinsky historical museum complex was 
 included into the International museum complex 
 in Paris city.

2001  The Ice Palace of Sport was opened in Uralsk

2001 Бөкей ордасы ауданында халық күйшісі 
 Дәулеткерейдің 200 жылдығына арналып кесене 
 тұрғызылды.  

2001 Бөкей ордасының тарихи мұражай кешені Париж 
 қаласындағы Халықаралық мұражай кешенінің 
 мүшелігіне қабылданды. 

2001 Орал қаласында Мұзайдынды спорт сарайы
 ашылды. 
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2002  Поставлен памятник великому Абаю 

2002  Открыт Казахский областной 
 драматический театр.

2002  Открыт автомобильный мост через реку Урал,
 длина мостового перехода  1948,7 м
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2002  Unveiling of the Monument of Abai Kunanbayev

2002  The Regional Kazakh Drama Theater was opened

2002  The road bridge across Ural River was opened.  
 The length of the bridge is 1948.7 m

2002 Ұлы Абайға ескерткіш қойылды 

2002 Облыстық қазақ драма театры ашылды

2002 Орал өзені арқылы автомобиль көпірі ашылды 
 Көпірдің ұзындығы – 1948,7 м

ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ
ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

INDUSTRIAL OUTPUT

Жалпы халық саны (мың адам)
Общая численность населения (тыс. человек)

The total population number (thousand people)

ЖӨӨ (жалпы өңірлік өнім)
ВРП (Валовой региональный продукт)

GDP (Gross Domestic Product)
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2004  В г. Уральске был открыт плавательный бассейн
 «Жайык самалы»

2004  Запущен экспортный трубопровод 
 «Карачаганак-Большой Чаган-Атырау, 
 протяженность - 635,3 км

2005  Открыта областная мечеть в г. Уральске 

2010

2009

76,3

146,4

Металл өңдеу саласында бүкіл Қазақстанның 
қажеттілігін қамтамасыз етуге қабілетті, құбыр 
шығаратын жаңа өндіріс ашылды. 

2010 жылы Индустрияландыру картасы шең-
берінде 9 инвестициялық жоба жүзеге асыры-
лып, бұл өңірдің электр энергиясы импортына 
тәуелділігін қысқартуға, экпортқа бағытталған 
өнімдер шығаруды ұлғайтуға, еңбек өнімділігін 
өсіруге мүмкіндік берді. 

  
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 

1995 жылдан 2010 жылға дейін 5,7 млрд. теңгеден 
52,8 млрд. теңгеге дейін өсті.

Мал шаруашылығы саласында 1995 жылғы 
деңгеймен салыстырғанда сүт өндірісі 25,3%-ға, 
жұмыртқа – 4 есе өсті.

Өсімдік шаруашылығында картоп өндіру 2,2 
есе, көкөністер – 3,2 есе ұлғайды. 

Соңғы екі жыл ішінде облыста ауыл шаруа-
шылығы өнімдерін өндіру мен өңдеуді дамытуға 
бағытталған инвестициялық жобалар жүзеге 
асырылды: май өңдеу зауыты, сүт-тауар ферма-
сы, 2 диірмен кешені, нан зауыты, жемшөп кешені 
және т.б.

ИНВЕСТИЦИЯ
1998-2010 жылдары облыс экономикасының 

дамуына 1878,7 млрд. теңге инвестициялан-
ды. 2011 жылы 54,7 млрд. теңге шетелдік инве-
стиция Қарашығанақ газ конденсаты кенорнын 
жарақтандыруға жұмсалды. 

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС
Шағын және орта бизнестің өнім өндірісі 1997 

жылғыдан 14,6 есе, еңбекке тартылғандардың 
саны 1,4 есе өсті.

 
ҚҰРЫЛЫС
20 жыл ішінде облыста 2,5 млн. шаршы 

метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Құрылыс 
жұмыстарының көлемі 1995 жылдан 33,7 есе 
ұлғайды. 

 
2004  Swimming pool “Zhaiyk samaly” was opened in Uralsk 

2004  The export pipeline “Karachaganak-Bolshoi Chagan-
Atyrau” was launched. Its total length is 635.3 km

2005  The regional mosque was opened in Uralsk  

2004 Орал қаласында «Жайық самалы» жүзу бассейні 
 ашылды.  

2004 Ұзындығы 635,3 км болатын «Қарашығанақ-
 Үлкен Шаған-Атырау» экспорттық құбыржолы 
 іске қосылды. 

2005 Орал қаласында облыстық мешіт ашылды.  

ЖАЛПЫ АСТЫҚ ЖИНАУ (өндегеннен кейінгі салмағы)
ВАЛОВЫЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ (в весе после доработки)

GROSS GRAIN HARVEST

мын. тонн/тыс. тонн/thousand tons

мын. тонн/тыс. тонн/thousand tons
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каптанизации нефти, нефтеналивной терминал, 
магистральный нефтепровод «Чинаревское га-
зоконденсатное месторождение – с.Белес».

В отрасли металлообработки открыто новое 
производство по выпуску труб, позволяющее по-
крыть потребности всего Казахстана.  

В 2010 году в рамках Карты индустриализа-
ции реализовано 9 инвестиционных проектов, 
что позволило сократить зависимость региона 
от импорта электроэнергии, увеличить выпуск 
экспортоориентированной продукции, повысить 
производительность труда. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем валовой продукции сельского хозяйства 

с 1995 года по 2010 год увеличился с 5,7 млрд. 
тенге до 52,8 млрд. тенге.

В отрасли животноводства по сравнению с 
уровнем 1995 года возросло производство моло-
ка на 25,3%, яиц – в 4 раза.

В растениеводстве увеличилось производство 
картофеля в 2,2 раза, овощей – в 3,2 раза.

За последние два года в области реализова-
ны инвестпроекты, направленные на развитие 
производства и переработки сельхозпродук-
ции: маслоперерабатывающий завод, молочно-
товарная ферма, 2 мельничных комплекса, хлеб-
завод, откормочный комплекс и др.

ИНВЕСТИЦИИ
В 1998-2010 годы в развитие экономики обла-

сти было инвестировано 1878,7 млрд. тенге. В 
2011 году 54,7 млрд. тенге иностранных инвести-
ций направлены на обустройство Карачаганак-
ского газоконденсатного месторождения.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Производство продукции малым и средним 

бизнесом с 1997 года увеличилось в 14,6 раза, 
численность занятых – в 1,4 раза.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За 20 лет в области введено более 2,5 млн. кв. 

метров жилья. Объем строительных работ по 
сравнению с 1995 годом увеличился в 33,7 раза.

ОБРАЗОВАНИЕ

2005  Запущен Карачаганакский перерабатывающий 
 комплекс

2005  Запущена установка комплексной подготовки 
 газа на Карачаганакском месторождении

2006  С участием Глав государств Республики 
 Казахстан и Российский Федерации Н.Назарбаева
  и В. Путинабыл открыт музей Абая и Пушкина в 
 г. Уральске.

136
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 2010

2000

422,0
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

15,0
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

1993-2010

2000

the needs of all Kazakhstan.  
In 2010, within the frameworks of the Indus-trialization 

Map 9 investment projects were implemented. It 
allowed to reduce the region‘s dependence on the 
electric power import, increase the manufacture 
of export-oriented products, increase the labor 
productivity. 

AGRICULTURE
The bulk of gross agricultural output increased from 

5.7 bln tenge to 52.8 bln tenge in 1995-2010. 
The milk production has increased by 25.3%, the 

production of eggs – 4 times In the sphere of animal 
husbandry against 1995. 

The potato production increased 2.2 times, 
vegetables – 3.2times in the crop husbandry sector. 

investment projects aimed at development of 
agricultural production manufacturing and processing 
such as butter-processing plant, milk commodity 
farm, 2 grinding complexes, bakery plant, feeding 
plant, and others were implemented  in the region 
over the last two years.

INVESTMENTS
1878.7 bln tenge was invested in the regional 

economy development in 1998-2010. In 2011, 
54.7 bln tenge was invested in  the development of 
Karachaganak gas condensate deposit. 

SMALL AND MIDDLE BUSINESS 
The volume of production of  small and medium 

business increased 14.6 times from 1997. The number 
people employed in the sphere increased 1.4 times. 

CONSTRUCTION
For 20 years more than 2.5 mln sq m of housing 

have been commissioned. The bulk of construction 
works has increased 33.7 times from 1995. 

EDUCATION 
Financing of educational sphere at the expense of 

the state budget for the last 10 years has increased 
6 times.

The network of kindergartens is actively restored in 
the region. The number of kindergartens in 2010 has 

2005  The Karachganak refinery complex was launched

2005  The plant on gas preparation was put into service on 
 Karachaganak deposit
 
2006  The museums of Abai and Pushkin was opened in Uralsk 
 with the participation of Presidents of Kazakhstan and 
 Russia N.Nazarbayev and V.Putin.

2005 Қарашығанақ өңдеу кешені іске қосылды. 

2005 Қарашығанақ кенорнында газды кешенді
 дайындау қондырғы іске қосылды. 

2006 Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы 
 мемлекет басшылары Н.Назарбаев 
 пен В.Путиннің қатысуымен Орал қаласында Абай 
 және Пушкиннің мұражайы ашылды.  

АУЫЗ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІҢ,
ҚАЛАЛАРДЫҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ГОРОДОВ 
ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

THE NUMBER OF VILLAGES AND TOWNS PROVIDED WITH 
DRINKING WATER 

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі
Валовая продукция сельского хозяйства

Gross agricultural output 
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Финансирование сферы образования области 
за счет государственного бюджета за последние 
10 лет возросло в 6 раз.

В регионе активно восстанавливается сеть дет-
ских дошкольных учреждений. Количество дет-
ских садов в 2010 году превысило уровень 1995 
года на 232 единиц (1995 году – 206 единиц, 2010 
году – 438 единиц). Численность детей, которые 
имеют возможность посещать дошкольные орга-
низации, увеличилась с 14,3 до 25,1 тысяч. Охват 
дошкольными организациями составляет 94,2%.

За 2000-2010 годы построены 26 школ, 7 при-
строек к школам, 2 музыкальные школы и 6 дет-
ских садов.   

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Финансирование сферы здравоохранения об-

ласти за счет государственного бюджета за по-
следние 10 лет возросло в 9,1 раза.

Внедрена высокоспециализированная меди-
цинская помощь на уровне областных органи-
заций по кардиохирургии, онкологии, травмато-
логии. В регионе действуют 41 больница и 156 
амбулаторий и поликлиник.

За 2000-2010 годы построен и реконструирован 
71 объект здравоохранения.

ЗАНЯТОСТЬ
В 2010 году численность безработных в обла-

сти снизилась на 41,1% по сравнению с 1995 го-
дом. Уровень общей безработицы за этот период 
снизился практически в половину: с 10,8 до 5,6%. 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За годы Независимости среднемесячная номи-

нальная заработная плата выросла в 23,3 раза, 
среднедушевой номинальный денежный доход 
в месяц – до 50001 тенге (рост в 35,6 раза).

2006  Открыта автомобильная дорога 
 «Уральск-Атырау», протяженность 488 км

2006  Открыта лечебно-диагностический корпус
 перинатального центра, г. Уральск

2006  Открыта газотурбинная электростанция 
 на Уральской ТЭЦ

БІЛІМ БЕРУ
Облыстың білім беру саласын мемлекеттік 

бюджет есебінен қаржыландыру соңғы 10 жыл 
ішінде 6 есе өсті. 

Өңірде сәбилердің мектепалды мекемелері 
белсенді түрде қалпына келтірілуде. 2010 жылы 
балалар бақшасының саны 1995 жылғы 232 бірлік 
деңгейінен асып түсті (1995 жылы – 206 бірлік, 2010 
жылы – 438 бірлік). Мектепалды мекемелеріне 
бара алатын балалар саны 14,3-тен 25,1 мыңға 
дейін өсті. Мектепалды мекемелерінің қамтуы 
94,2% құрайды.

2000-2010 жылдар аралығында 26 мектеп, 7 
мектеп жаны құрылысы, 2 музыка мектебі және 
6 балалар бақшасы салынды.

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Облыстағы денсаулық сақтау саласын мем-

лекеттік бюджет есебінен қаржыландыру соңғы 
10 жыл ішінде 9,1 есе өсті. 

Кардиохирургия, онкология, травмотология 
бойынша облыстық ұйымдар деңгейінде жоғары 
маманданған медициналық көмек енгізілді. 
Өңірде 41 аурухана және 156 амбулатория мен 
емхана жұмыс жасайды. 

2000-2010 жылдар аралығында 71 денсаулық 
сақтау объектісі қайта жаңартылды. 

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
2010 жылы облыстағы жұмыссыздар саны 1995 

жылмен салыстырғанда 41,1%-ға төмендеді. Осы 
мерзім ішіндегі жалпы жұмыссыздық деңгейі жар-
тысына жуық: 10,8%-дан 5,6% дейін төмендеді.

ТҰРҒЫНДАРДЫҢ ТАБЫСЫ
Тәуелсіздік жылдары орташа айлық номинал-

ды жалақы 23,3 есе, бір ай ішіндегі жан басына  
шаққандағы орташа номиналды ақшалай табыс 
50001 теңгеге дейін өсті (өсім 35,6 есе).

exceeded the rate of 1995 by 232 buildings (in 1995 
- 206 buildings, in 2010 – 438 buildings).  The number 
of children attending kindergartens has increased 
from 14.3 to 25.1 thousands. The embracement with  
kindergartens is 94.2%.

26 schools, 7 annexes to schools, 2 music schools 
and 6 kindergartens were constructed in 2000-2010.     

HEALTH CARE 
The financing of healthcare sphere at the expense 

of the state budget has increased 9.1 times for the last 
10 years.  

Highly-specialized medical service at the level of 
regional organizations of cardiac surgery, oncology, 
traumatic surgery has been implemented. There 
are 41 hospitals and 156 outpatients’ clinics and 
departments in the region.

There were 71 healthcare facilities  constructed in 
2000-2010. 

EMPLOYMENT
In 2010, the number of unemployed people in the 

region reduced to 41.1% against 1995. The total 
unemployment rate for this period reduced from 
10.8% to 5.6%. 

POPULATION INCOMES
For the years of the Independence monthly average 

nominal salaries increased 23.3 times, average 
income per capita – to 50001 tenge (35.6 times 
increase).

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА / СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА / SOCIAL SPHERE

2006  The road “Uralsk-Atyrau” was opened. The total length of 
 the road is 488 km  

2006  The perinatal center was opened in Uralsk 

2006  The gas turbine power station was opened at the 
 Uralsk HPP 

2006 «Орал-Атырау» автомобиль жолы ашылды, 
 ұзындығы – 488 км. 

2006 Орал қаласында перинатальды орталықтың 
 емдеу - диагностикалық корпусы ашылды. 

2006 Орал қаласының ЖЭС-да газқұбыр электр 
 станциясы ашылды. 
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2008  Запущен газопровод «Кайрат-Муратсай», 
 протяженность 72,7 км

2009 На республиканском уровне было
  отмечено 100-летие народного артиста
  РК  Г. Курмангалиева

2008  “Kayrat-Muratsai” gas pipeline was launched. Its total 
 length makes 72.7 km 

2009  The 100th anniversary of People’s artist of Kazakhstan
 G.Kurmangaliyev was celebrated at the state level

2008 «Қайрат-Мұратсай» газ құбырыі іске қосылды. 
 Ұзындығы – 72,7 км

2009 ҚР-ның халық әртісі Ғ.Құрманғалиевтің 100 жылдық 
 мерейтойы республикалық деңгейде атап өтілді  

ЖАҢА САЛЫНҒАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED HEALTHCARE FACILITIES

ҚҰРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫ
КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

THE NUMBER OF CREATED JOBS
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КУЛЬТУРА
С 1999 года в Западно-Казахстанском реги-

оне построены 4 объекта культурной сферы, 
капитально отремонтированы 182 здания. Для 
посещения гражданами открыто 36 библиотек, 
84 клуба и 10 музеев. В области созданы 9 про-
фессиональных музыкальных и хореографиче-
ских коллективов.

СПОРТ
В 2006 году в области действовал 1471 спортив-

ный объект, а в 2010 году их количество достигло 
1551. За последние годы капитально отремонти-
рованы 10 мини-стадионов, сданы в эксплуата-
цию 26 спортплощадок.

0 
1991 1991-2010

6 
2010

1991

39

26

2654,6 
МЫН. М2/ ТЫС. М2/

THOUSAND. М2

1991-2010 

2010  Запущена ГТЭС в г. Уральске

МӘДЕНИЕТ
1999 жылдан бері Батыс Қазақстан өңірінде 4 

мәдени сала объектісі тұрғызылып, 182 ғимарат 
күрделі жөндеуден өтті. Азаматтардың келуі 
үшін 36 кітапхана, 84 клуб және 10 мұражай 
ашылды. Облыста 9 кәсіби музыкалық және 
хореографиялық ұжымдар құрылды. 

СПОРТ
2006 жылы облыста 1471 спорт объектісі 

жұмыс жасаса, 2010 жылы олардың саны 1551-ге 
жетті. Соңғы жылдары 10 шағын стадион күрделі 
жөндеуден өтіп, 26 спорт алаңы пайдалануға 
берілді. 

CULTURE 
4 cultural facilites were built in West Kazakhstan 

region since 1999. 182 buildings were repaired. There 
were 36 libraries, 84 clubs and 10 museums opened 
in the region. 9 professional music and choreographic 
groups were created. 

SPORT
In 2006, there were 1471 sport facilities in the 

region and in 2010 their number reached 1551. For 
the last years 10 mini-stadiums were repaired, 26 
sport grounds were put into operation.

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ /КУЛЬТУРА И СПОРТ/CULTURE AND SPORT

2010  The Thermal Power Plant was launched in 
 Uralsk 

2010 Орал қаласында  СЖЭС іске қосылды. 

ТҰРҒЫН ҮЙ ҒИМАРАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ
(пайдалануға берілді)

ВВОД ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (введено в эксплуатацию)
COMMISSIONING OF HOUSING (put into service)

ЖАҢА САЛЫНҒАН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН 
ОҚЫТУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

 КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED PRESCHOL EDUCATION 
FACILITIES

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ (ТжКБ)

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТиПО)

THE NUMBER OF CONSTRUCTED VOCATIONAL AND TECHNICAL 
EDUCATION FACILITIES
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2011 В рамках празднования 20-летия 
 Независимости Республики Казахстан в 
 селе Казталовка был введен в эксплуатацию
 детский сад «Нурбалапан» на 280 мест, 
 в селе Ажибай Казталовского района 
 детский сад на 50 мест

2011  “Nurbalapan” kindergarten for 280 children in Kaztalovka 
 village and a kindergarten for 50 children in Azhibai village 
 were put into service within the celebration of the 20th  
 anniversary of Independence of Kazakhstan  

2011 Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 
 20 жылдығын мерекелеуге  байланысты  
 Қазталовка ауылында 280 орындық 
 «Нұрбалапан» балабақшасы және Қазталовка
 ауданындағы Әжібай ауылында 50 орындық 
 балабақшасы 

ЖАҢА САЛЫНҒАН ОРТА БІЛІМ БЕРУ
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED SECONDARY EDU-
CATION FACILITIES
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«БҚМК» АҚ 
АО «ЗКМК» 

JSC “WKEC” (West Kazakhstan Engineering Company) 

«ҚазАрмапром» ЖШС 
ТОО «КазАрмапром»
“KazArmaProm” LLP 

«Зенит» Орал зауыты» АҚ 
АО «Уральский Завод «Зенит» 
JSC “Zenit” Uralsk Plant  

ІРІ КӘСІПОРЫНДАР
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
BIGGEST ENTERPRISES
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«Стройкомбинат» ЖШС   
ТОО «Стройкомбинат»          
LLP “Stroykombinat”   

«Батыс Қазақстан құрылыс 
материалдар корпорациясы» 
акционерлік қоғамы 

Акционерное общество 
«Западно-Казахстанская Корпорация 
Строительных Материалов»  

JSC “West Kazakhstan Corporation of 
Construction Materials”  
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ҚАРАҒАНДЫ  ОБЛЫСЫ
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

KARAGANDA REGION
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ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ/КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ/KARAGANDA REGION

Карагандинская область образована 10 марта 
1932 года с центром в г. Петропавловске, с 29 июля 
1936 года с центром в г. Караганде.

Территория области равна 428.0 тыс. кв. км. 
Область граничит с 9 из 14 областей Республи-
ки Казахстан. На этой территории могли бы вме-
ститься такие государства как Беларусь, Литва, 
Эстония и Латвия вместе взятые.

В области 9 сельских районов, 11 городов, из 
которых 9 республиканского и областного под-
чинения, 11 поселков городского типа, 190 сель-
ских (поселковых) округов, в них 422 сельских на-
селенных пункта.

В 1991 году численность населения Караган-
динской области составляла 1 711,8 тыс. чел.; 
в 1999 году – 1 411,4 тыс. чел.; в 2011 году – 1 352,3 
тыс. чел. 

По данным Национальной переписи населения 
2009 года, в области проживали представители 
115 национальностей: доля казахов в общей чис-
ленности населения составила 44,1%, русских – 
39,6%, украинцев – 4,7%, немцев – 2,9%, татар – 
2,5%, белорусов – 1,3%, другие – 4,9%. 

Карагандинская область является не только 
географическим, но и историческим центром 
Казахстана. На ее территории находится древ-
ний политический центр кочевников Казахстана 
– Улытау (Великая гора),  на которой представи-
тели трех казахских жузов (родов) высекли свои 
родовые танба (знаки), олицетворяющие един-
ство и общность казахской нации.

1991  19 августа 1991 года Карагандинскому 
 государственному университету присвоено 
 имя академика Е.А.Букетова

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР GENERAL INFORMATIONОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЛАСТИ
ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 20 ЖЫЛЫНДАҒЫ 
ОБЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ  ЖЕТІСТІКТЕРІ  

MAIN ACHIEVMENTS OF THE REGION
OVER THE YEARS OF INDEPENDENCE
OF KAZAKHSTAN

Қарағанды облысы 1932 жылдың 10 науры-
зында орталығы Петропавл қаласында, 1936 
жылдың 29 шілдесінен бері орталығы Қарағанды 
қаласында болып құрылды.

Облыс аумағы 428.0 мың шаршы шақырымға 
тең. Облыс Қазақстан Республикасының 14 
облысының  9-ымен шектеседі. Бұл аумаққа Бе-
ларусь, Литва, Эстония және Латвия секілді мем-
лекеттер сыйып кетеді. 

Облыста 9 аудан, оның ішінде 9 республикалық 
және облыстық бағыныстағы 11 қала, 11 қала 
үлгісіндегі кент, 190 ауылдық (кенттік) округтер, 
олардың ішінде 422 ауылдық елді мекен бар. 

1991 жылы Қарағанды облысы халқының саны 
1 711,8 мың адамды құрады; 1999 жылы – 1 411,4 
мың адам; 2011 жылы – 1 352,3 мың адам. 

2009 жылғы Ұлттық халық санағы мәліметтері 
бойынша облыста 115 ұлт өкілдері өмір сүреді: 
тұрғындардың жалпы санындағы қазақтардың 
үлесі 44,1% құраса, орыстар– 39,6%, украиндер – 
4,7%, немістер – 2,9%, татарлар – 2,5%, беларусь-
тер – 1,3%, өзгелері – 4,9%.

Қарағанды облысы Қазақстанның тек 
географиялық қана емес, сондай-ақ тарихи 
орталығы болып табылады. Оның аумағында 
Қазақстан көшпелілерінің ертедегі саяси 
орталығы – Ұлытау орналасқан, онда қазақтың 
үш жүзінің өкілдері қазақ ұлтының бірлігі мен 
тұтастығын бейнелейтін өз ру таңбаларын 
(белгілерін) тасқа қашаған. 

Karaganda region was formed on March 10, 1932 
with the center in the city of Petropavlovsk and since 
July 29, 1936 with the center in the city of Karaganda.

Its total area is 428.0 thousand sq. km. The region 
borders with 9 of 14 regions of Kazakhstan. This 
territory would fit such countries as Belarus, Lithuania, 
Estonia and Latvia all together.

The region consists of 9 rural districts, 11 cities, 9 
out of which are republic and regional subordination, 
11 urban settlements, 190 country (rural) districts, 
422 rural settlements there.

In 1991, the population of Karaganda region was 1 
711.8 thousand people; in 1999 – 1 411.4 thousand 
people; in 2011 – 1 352.3 thousand people. 

In accordance with the National Census information 
of 2009, the representatives of 115 nationalities 
lived in the region, the share of Kazakhs in the total 
population was 44.1%, Russians - 39.6%, Ukrainians 
- 4.7%, Germans - 2.9%, Tatars – 2.5%, Belorussians 
- 1.3%, others - 4.9%. 

Karaganda region is both geographical and 
historical center of Kazakhstan. An ancient political 
center of the nomads of Kazakhstan - Ulytaun 
is located on its territory (the Great Mountain).  
The representatives of three Kazakh zhuzes (clan) 
inscribed their ancestral tanba (signs) embodying the 
unity and solidarity of the Kazakh nation.

1991  On August 19, 1991, the Karaganda State University was 
 named after E. Buketov 
 

1991 1991 жылдың 19 тамызында Қарағанды мемлекеттік 
 университетіне академик Е.А.  Бөкетовтің есімі
 берілді.
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1995  В г. Караганде образован институт фитохимии, 
 который в 2009 году был реорганизован в
  АО «Международный научно-производственный 
 холдинг «Фитохимия», в настоящее время 
 представляющий собой крупный 
 научно-производственный комплекс

1995  Phytochemie Institute was established in Karaganda 
 and later it was reorganized into JSC «International 
 Research and Production Holding»

1995 Қарағанды қаласында фитохимия институты 
 құрылды. 2009 жылы ол «Фитохимия» халықаралық 
 ғылыми-өндірістік холдингі» АҚ болып қайта 
 құрылды және қазіргі таңда ірі ғылыми-өндірістік 
 кешендердің бірі болып саналады. 
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ЭКОНОМИКА
Карагандинская область — это самая крупная 

промышленная область, мощный индустриаль-
ный центр, занимающий ведущее место в Казах-
стане.

Основу экономики Карагандинской области со-
ставляет горнодобывающая и обрабатывающая 
промышленность. За счет них создается более 
половины валовой добавленной стоимости ре-
гиона.

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
За годы независимости валовой региональный 

продукт области увеличился в 585 раз и достиг 
2 трлн. тенге. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За последние 20 лет объем промышленной 

продукции в действующих ценах увеличился в 
3,7 раза.

Значительную долю в объеме промышленного 
производства занимает обрабатывающая про-
мышленность. В целом за последние двадцать 
лет объем данной отрасли увеличился в 3,6 раза.

Металлургическая отрасль занимает основ-
ную долю в обрабатывающей промышленности, 
удельный вес которой вырос до 81,1% в 2010 году. 
Это рост производства аффинированного золота.

Проведена большая работа по техническому пе-
ревооружению угольных шахт. За последние три 
года приобретено 2 комплекса, позволившие уве-
личить нагрузку на лаву до 6-7 тыс. тонн в сутки.

В 2006 году на АО «Миттал Стил Темиртау» за-
пущена коксовая батарея №7 и получен первый 
кокс.

В 2007 году в г. Балхаше на ПО «Балхашцвет-
мет» ТОО «Корпорация Казахмыс» открыто сер-
нокислотное производство.

В 2008 году на АО «АрселорМиттал Темиртау» 
запущено сортопрокатное производство мощно-
стью 400 тыс. тонн проката в год. 

2002  В августе коллективы шахт им.Костенко и 
 Кузембаева установили мировой рекорд по 
 добыче угля, добыв за один месяц по 280 
 и 250 тонн угля каждая

2003  Построен монумент «Суюнши» в г. Караганде

ЭКОНОМИКА
Қарағанды облысы — бұл ең ірі өнеркәсіптік об-

лыс, Қазақстандағы жетекші орын алатын қуатты 
индустриялық орталық. 

Қарағанды облысы экономикасының негізін тау-
кен өндіруші және өңдеуші өнеркәсіп құрайды. 
Олардың есебінен өңірдің жалпы қосымша 
құнының жартысынан астамы құралады.  

ЖАЛПЫ ӨҢІРЛІК ӨНІМ
Тәуелсіздік жылдарында облыстың жалпы 

өңірлік өнімі 585 есе ұлғайып, 2 трлн. теңгеге 
жетті. 

ӨНЕРКӘСІП
Соңғы 20 жыл ішінде қолданыстағы бағадағы 

өнеркәсіптік өнім көлемі 3,7 есе ұлғайды. 
Өнеркәсіптік өндіріс көлеміндегі елеулі үлесті 

өңдеуші өнеркәсіп алады. Тұтастай алғанда, 
соңғы жиырма ішінде осы саланың көлемі 3,6 есе 
өсті. 

Металлургия саласы өңдеуші өнеркәсіпте 
негізгі үлесті алып, оның үлес салмағы 2010 
жылы 81,1% дейін өсті. Бұл – тазартылған алтын 
өндірісінің өсімі. 

Көмір шахталарының техникалық қайта 
жарақтануы бойынша үлкен жұмыстар 
атқарылды. Соңғы үш жыл ішінде 2 кешен сатып 
алынып, бұл лаваға түсетін  жүктемені тәулігіне 
6-7 мың тоннаға дейін ұлғайтуға мүмкіндік берді. 

2006 жылы «Миттал Стил Теміртау» АҚ-да №7 
кокстық батарея іске қосылып, алғашқы кокс 
алынды. 

2007 жылы Балқаш қаласындағы  «Қазақмыс 
корпорациясы» ЖШС-ның «Балхашцветмет» ӨБ-
да күкіртқышқыл өндірісі ашылды. 

2008 жылы «АрселорМиттал Теміртау» АҚ-да 
қуаты жылына 400 мың тонна прокат болатын 
сортопрокаттық өндіріс іске қосылды. 

Сонымен бірге «Silicium Kazakhstan» ЖШС 
металлургиялық кремний өндірісі іске қосылды. 

ECONOMICS
Karaganda region is the largest industrial region, a 

powerful industrial center taking the leading place in 
Kazakhstan.

Basis of the economy of Karaganda region is the 
mining and manufacturing industry. Due to this more 
than a half of gross value added of the region is 
created.

GROSS REGIONAL PRODUCT
During the years of independence, gross regional 

product increased 585 times and reached 2 trillion 
tenge. 

INDUSTRY
For 20 years, the total industrial output in existing 

prices increased 3.7 times.
The manufacturing industry makes a significant 

part of the total industrial production. In general, the 
volume of this industry increased 3.6 times over the 
past twenty years.

The metallurgical industry takes the major part in 
the manufacturing industry with the share of 81.1% in 
2010. It is the increase in production of fine gold.

Great work on technical upgrading of coal mines 
was conducted. Over the past three years, two 
complexes were purchased which allowed increasing 
the output per face up to 6-7 tons per day. 

In 2006, JSC Mittal Steel Temirtau launched coke-
oven battery and produced the first coke.

In 2007, the sulfuric acid production was launched at 
Balkhash production department of LLC Kazakhmys 
Corporation in Balkhash.

In 2008, JSC ArcelorMittal Temirtau launched the 
rolling production with the capacity of 400 thousand 
tons of rolled product per year.

Also the production of metallurgical silicon started 
at LLC Silicium Kazakhstan with the production 
capacity of 25 tons per year.

In 2009, the production of fiber-optic cable was 
launched at LLC KazCenterElectroProvod.

2002  The personnel of the mines named after Kostenko and 
 Kuzembayev set the world record in coal production in 
 August. They produced 280 and 250 tons of coal 
 in the month 
2003        «Suyunshi» monument was built in Karaganda    

2002 Тамыз айында Костенко және Күзембаев атындағы 
 шахта ұжымдары көмір өндіруден дүниежүзілік 
 рекорд жасады, яғни бір ай ішінде әрбірі 280 және
 250 тонна көмір өндірді.

2003 Қарағанды қаласында «Сүйінші» монументі салынды. 
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1 872,8 
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

3,2
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

2010

1993

1692,8
1646,1

1537,2
1461,1

1390,5
1344,2

1330,9
1334,4

1342,1
1346,9

1352,3
1354,22011

2009

2005

2001

1997

1993

2010

2007

2003

1999

1995

1991

4343

1991-
2010

2005  В г. Караганде прошел совет иностранных
 инвесторов с участием Президента 
 Республики Казахстан Назарбаева Н.А.
 
2005  15 сентября состоялось торжественное 
 открытие монумента – символа государственной
 целостности и единства Казахстана в Улытау

2005  The Foreign Investor Counsil was held in Karaganda 
 region with the participation of President of Kazakhstan 
 N. Nazarbayev.

2005  The monument– symbol of state integrity and solidarity 
 of Kazakhstan in Ulytau was opened on 
 September 15  

2005 Қарағанды қаласында Қазақстан Республикасының
  Президенті Н.Ә.Назарбаевтың қатысуымен шетел 
 инвесторларының кеңесі өтті

2005 15 қыркүйекте Ұлытауда Қазақстанның мемлекеттік
 тұтастығы мен бірлігінің символы - монумент салта
 натты тұрде  ашылды
 

ТҰРҒЫН ҮЙ ҒИМАРАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ
(пайдалануға берілді)

ВВОД ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (введено в эксплуатацию)
COMMISSIONING OF HOUSING (put into service)

Жалпы халық саны (мың адам)
Общая численность населения (тыс. человек)

The total population number (thousand people)

ІЖӨ (ішкі жалпы өнім)
ВВП (Внутренний валовый продукт)

GDP (Gross Domestic Product)

мын. м2/тыс. м2/thousand m2
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2011 
11,1

2010 
5,0

1991 
3,6

613,4
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

8,3
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

1991-2010

1991

2006 Проведен первый Ретро-фестиваль 
 «Караганда – город юности моей» 

2007  В г. Караганде проведен первый международный
 инвестиционный форум «Карагандаинвест-2007»

2006   The first retro festival titled “Karaganda – the city of 
 my youth” was held 

2007  The first international forum “Karagandainvest-2007” 
 was held in Karaganda.

2006 «Қарағанды – менің жастық шағымның қаласы» 
 атты алғашқы Ретро-фестиваль өткізілді.

2007 Қарағанды қаласында «Қарағандыинвест-2007» 
 алғашқы халықаралық инвестициялық форумы өтті.

АСТЫҚТЫҢ ӨНІМДІЛІГІ (ц/га)
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ (ц/га)

GRAIN YIELDS (centner/ha)

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі
Валовая продукция сельского хозяйства

Gross agricultural output 



ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ/КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ/KARAGANDA REGION ОҚИҒАЛАР

243

АЙТУЛЫ

знаменательные события/ significant events

Также запущено производство металлургиче-
ского кремния ТОО «Silicium Kazakhstan». С про-
изводственной мощностью 25 тысяч тонн в год.

В 2009 году осуществлен ввод производства 
волоконно-оптического кабеля на ТОО «Каз-
центрэлектропровод». 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За последние 20 лет наметилась тенденция 

увеличения объема валовой продукции, которая 
увеличилась в 9,9 раз к уровню 1991 года и со-
ставило 82 млрд. тенге.

Производство овощей в 2010 году составило 
102,6% к уровню 1991 года.

Наблюдается положительная тенденция разви-
тия отрасли животноводства. Производство мо-
лока составило 105,7% к уровню 1991 года.

В области развивается племенное животно-
водство, за последние 20 лет области создано 
47 племенных хозяйств,  численность племхозов 
увеличилась в 9,4 раза к уровню 1991 года. 

Объем производства пищевой продукции вы-
рос к 1991 году  в 33,5 раза.

В аграрном секторе Карагандинской области 
в 2010 году введены в действие 2 инвестицион-
ных проекта общей стоимостью 1747 млн. тенге. 

7,5 трлн./trillion
теңге/тенге/tenge

5  млрд./billion
теңге/тенге/tengeГЕ

1993

1993-20100 
1991 2010

18 237
93

 2010

2002

2007  В г. Балхаш на ПО «Балхашцветмет» ТОО 
 «Корпорация Казахмыс» открыто сернокислотное
 производство

2007  В областном центре открылась Аллея звезд, 
 посвященная выдающимся деятелям страны 
 и области, внесшим значительный вклад 
 в развитие культуры и искусства страны 

Өндірістік қуаты жылына 25 мың тонна. 
2009 жылы «Казцентрэлектропровод» ЖШС-да 

талшық-оптикалық кабель өндірісін енгізу жүзеге 
асырылды. 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Соңғы 20 жыл ішінде жалпы өнім көлемінің 

ұлғаю үрдісі байқалып, ол 1991 жылғы деңгеймен 
салыстырғанда 9,9 есе өсіп, 82 млрд. теңгені 
құрады. 

2010 жылы көкөністер өндіру 1991 жылғы 
деңгейдің 102,6%-ын құрады. 

Мал шаруашылығы саласының оңтайлы 
даму үрдісі байқалуда. Сүт өндірісі 1991 жылғы 
деңгейдің 105,7%-ын құрады. 

Облыста асыл тұқымды мал шаруашылығы 
дамуда, соңғы 20 жыл ішінде 47 асыл тұқымды 
мал шаруашылықтары құрылып, олардың саны 
1991 жылғы деңгеймен салыстырғанда 9,4 есе 
ұлғайды. 

Тамақ өнімдері өндірісі көлемі 1991 жылға 
қарай 33,5 есе өсті. 

Қарағанды облысының аграрлық секторында 
2010 жылы жалпы құны 1747 млн. теңге болатын 
2 инвестициялық жоба іске қосылды. 

AGRICULTURE
The trends for increase the gross agricultural output 

was outlined over the past 20 years. The gross 
agricultural output increased 9.9 times compared to 
1991 and made 82 billion tenge.

Vegetable production made 102.6% in 2010 
compared to 1991.

There is a positive trend in the livestock industry. 
Milk production was 105.7% compared to 1991.

The livestock breeding has been developing in the 
region over the past 20 years. 47 breeding farms were 
established, the number of breeding farms increased 
9.4 times compared to 1991.

The food production output has increased by 33.5% 
by 1991. 

In the agricultural sector in Karaganda region two 
investment projects with total cost of 1747 million 
tenge were put into operation in 2010. 

2007  The production of the sulfuric-acid was launched at 
 the Balkhashtsvetmet production department of LLC 
 Kazakhmys Corporation in Balkhash 

2007  The Walk of Fame dedicated to the outstanding figures of 
 the country contributed to culture and rts development was 
 opened in the regional center  

2007 Балқаш қаласындағы «Қазақмыс корпорациясы» 
 ЖШС-ның «Балқашцветмет» ӨБ-де 
 күкіртқышқыл өндірісі ашылды. 

2007 Облыс орталығында еліміздің мәдениеті мен 
 өнерінің дамуына елеулі үлес қосқан 
 мемлекетіміздің және облыстың танымал
 қайраткерлеріне арналған Жұлдыздар аллеясы
 ашылды.

АУЫЗ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІҢ,
ҚАЛАЛАРДЫҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ГОРОДОВ 
ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

THE NUMBER OF VILLAGES AND TOWNS PROVIDED WITH DRINK-
ING WATER 

ЖАҢА САЛЫНҒАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED HEALTHCARE FACILITIES

ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ
ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

INDUSTRIAL OUTPUT
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ИНВЕСТИЦИИ
За годы независимости в экономику региона 

было инвестировано 1547,3 млрд. тенге (1993 
-2010 годы).

В 2010 году объем вложенных инвестиций 
по сравнению 1993 годом возрос на 243,5 раза 
(211 085,0 млн. тенге против 867 млн. тенге).

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
С 1997 года количество активных субъектов 

малого и среднего предпринимательства увели-
чилось в 2,3; количество занятых в малом и сред-
нем бизнесе увеличилось в 2 раза.

Общий объем произведенной предпринимате-
лями области продукции увеличился в 20 раз, а 
платежи в бюджет более чем в 20 раз.

Росту и становлению предпринимательства 
способствует и поддержка их со стороны  финан-
совых структур. Так, с 1997 года объем выданных 
кредитов малому и среднему предприниматель-
ству вырос с 300 млн. тенге до 42,1 млрд. тенге.

0
1991 

6 614
2010

1994 2010

7,3 5,5

2007  5 сентября состоялось открытие памятника 
 Агыбаю батыру в г. Балхаше 

ИНВЕСТИЦИЯ
Тәуелсіздік жылдарында өңір экономикасына 

1547,3 млрд. теңге инвестицияланды (1993 -2010 
жылдар аралығында).

2010 жылы салынған инвестициялар көлемі 
1993 жылмен салыстырғанда 243,5 есе ұлғайды 
(867 млн. теңгеге қарсы 211 085,0 млн. теңге).

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС
1997 жылдан бері шағын және орта кәсіпкерліктің 

белсенді субъектілерінің саны 2,3 есе ұлғайды; 
шағын және орта бизнеске тартылғандардың 
саны 2 есе өсті. 

Облыс кәсіпкерлері өндірген өнімнің жал-
пы көлемі 20 есе, бюджетке төлемдер 20 есе 
ұлғайды. 

Кәсіпкерліктің өсуі мен қалыптасуына олардың 
қаржы құрылымдары тарапынан қолдауға ие 
болуы да ықпалын тигізді, осылайша 1997 жыл-
дан бері шағын және орта кәсіпкерлікке берілген 
несиелер көлемі 300 млн. теңгеден 42,1 млрд. 
теңгеге дейін артты. 

INVESTMENT
During the years of independence, 1547.3 billion 

tenge was invested in the regional economy (1993 
-2010).

In 2010, the volume of investments increased by 
243.5 times compared to 1993 (211 085.0 million 
tenge vs. 867 million tenge).

SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Since 1997, the number of active small and medium 

business entities increased 2.3 times. The number 
of people employed in small and medium business 
increased twofold.

The total volume of products produced by 
entrepreneurs was increased 20 times, and the 
payments to the budget - more than 20 times.

The support of financial institutions promotes growth 
and formation of business. Thus, the volume of loans 
to small and medium business increased from 300 
million tenge to 42.1 billion tenge.

2008  The monument of Agybai Batyr was opened in Balkhash2007 5 қыркүйекте Балқаш қаласында Ағыбай батыр 
 ескерткіші ашылды. 

Жұмыссыздық деңгейі
Уровень безработицы

The unemployment rate 

ҚҰРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫ
КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

THE NUMBER OF CREATED JOBS



ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ/КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ/KARAGANDA REGION ОҚИҒАЛАР

245

АЙТУЛЫ

знаменательные события/ significant events

ОБРАЗОВАНИЕ
За последние 10 лет расходы бюджета на обра-

зование в  регионе увеличились в 8 раз и состав-
ляют сегодня более 54 миллиардов тенге. 

Благодаря стабильному финансированию рас-
пахнули свои двери 12 новых детских садов, от-
крыто 293 мини-центра при школах, что позво-
лило довести охват дошкольным воспитанием и 
обучением до 85%.

За последние 10 лет в области введено в строй 
25 новых школ. 

С 2000 года в области открыты  55 детских 
сада и 294 дошкольных мини-центра при школах. 
Охват детей дошкольными организациями на 
сегодняшний день составляет 85% против 27% 
в 2000 году. 

Сегодня все школы области имеют доступ к Ин-
тернету, из них 72% - к широкополосному. 

Впервые в республике на базе Карагандинского 
политехнического колледжа совместно с южно-
корейской фирмой «AHA» в 2011 году начато 
производство инновационного обучающего обо-
рудования последнего поколения. 

С 2004 года школа-интернат для одаренных 
детей «Мурагер» впервые в республике начала 
внедрение пилотного проекта полиязычного об-
разования. 

В 2002 году на базе школы поселка Шашубай 
Актогайского района впервые в республике была 
начата апробация проекта «Ресурсный центр как 
образовательный комплекс нового типа». 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
За последние несколько лет построено 18 но-

вых больниц, поликлиник, врачебных амбулато-
рий, в том числе 3 центральные районные боль-
ницы, 4 городские поликлиники,  центр крови. 

Только за последние 2 года в рамках програм-
мы «Дорожная карта» отремонтировано и уте-
плено 150 медицинских организаций.   

2008  На АО «АрселорМиттал Темиртау» запущено 
 сортопрокатное производство мощностью 
 400 тыс. тонн проката в год 

БІЛІМ БЕРУ
Соңғы 10 жыл ішіндегі бюджеттен білім беру-

ге шығындар үлесі өңірде 8 есе ұлғайып, бүгінгі 
таңда 54 миллиард теңгені құрайды. 

Тұрақты қаржыландырудың арқасында 12 жаңа 
балалар бақшасы өз есігін айқара ашты, мектеп 
жанынан 293 шағын орталық ашылды, бұл мек-
тепалды тәрбиесі мен білім беруді  85% дейін 
қамтуға мүмкіндік берді. 

Соңғы 10 жыл ішінде облыста 25 жаңа мектеп 
тұрғызылды. 

2000 жылдан бері облыста 55 балалар бақшасы 
және 294 мектеп жанындағы мектепалды шағын 
орталықтары ашылды. Бүгінгі таңда мектепал-
ды ұйымдардың балаларды қамтуы 2000 жылғы 
27% қарағанда 85% құрайды. 

Бүгінде облыстың барлық мектептері интернет-
ке қосылған, олардың 72% - кең жолақты интер-
нетке қосылған. 

Республикада алғаш рет Қарағанды политех-
никалық колледжі базасында «AHA» оңтүстік 
корей фирмасымен бірлесіп 2011 жылы жаңа 
буынның инновациялық оқыту жабдығының 
өндірісі басталды. 

2004 жылдан бері «Мұрагер» дарынды 
балаларға арналған мектеп-интернаты ре-
спубликада алғаш рет көптілді білім берудің 
пилоттық жобасын енгізуді бастады. 

2002 жылы Ақтоғай ауданының Шашубай 
ауылының мектебі базасында республикада 
алғаш рет «Ресурстық орталық жаңа типті білім 
беру кешендері ретінде» жобасының апробация-
сы басталды. 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Соңғы бірнеше жыл ішінде 18 жаңа аурухана, 

емхана, дәрігерлік амбулатория, соның ішінде 3 
орталық аудандық аурухана, 4 қалалық емхана, 
қан орталығы салынды. 

Соңғы 2 жылдың ішінде «Жол картасы» 

EDUCATION
Over the past 10 years, the budget expenditures on 

education in the region increased 8 times and now it 
makes more than 54 billion tenge. 

Thanks to stable funding 12 new kindergartens were 
opened, 293 mini-center at schools were established. 
This allowed to embrace 85% of children with the 
preschool education and training.

25 new schools were put into operation in the region 
over the past 10 years.

Since 2000, 55 kindergartens and 294 preschool 
mini-centers at schools were commissioned in 
the region. The embracement with the preschool 
education is 85% today against 27% in 2000. 

 Today, all schools in the region have access to the 
Internet, 72% of them - to broadband Internet. 

For the first time in the country the production of 
innovative training equipment of last generation was 
launched at the Karaganda Polytechnic College in 
collaboration with the South Korean company «AHA» 
in 2011. 

Since 2004, for the first time in the country a 
boarding school for gifted children Murager started 
implemention of a pilot project on poly-lingual 
education. 

In 2002, for the first time in the country the 
approbation of the project “Resource Centre as a 
new type of educational facilities” was launched at a 
school in Shashubay village of Aktogay district.  

HEALTH
18 new hospitals, clinics, outpatient clinics including 

3 central district hospitals, 4 municipal polyclinics, 
and blood center were put into service over the last 
few years.

Within the program «Road Map» 150 medical 
organizations were repaired and insulated over the 
recent 2 years. 

The health budget in Karaganda region increased 
more than 2 times over the last 5 years.

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА / СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА / SOCIAL SPHERE

  
2008 The rolling production with the capacity 400 
 thousand tons of rolled products was launched at JSC 
 «ArselorMittalTemirtau» 

2008 «АрселорМиттал Теміртау» АҚ-да қуаты жылына 
 400 мың тонна прокат болатын сортопрокат
 өндірісі іске қосылды.
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2008  8 декабря состоялось открытие нового здания
 областного казахского драматического театра 
 имени С.Сейфуллина 

2008  Открыт Памятник Бухар жырау в г. Караганде

2008  The opening of a new building of S. Seifullin Regional 
 Drama Theatre was held on December 8 

2008  Bukhar Zhyrau Monument was unveiled in  
 Karaganda 

 2008 8 желтоқсанда С.Сейфуллин атындағы облыстық 
 қазақ драма театрының жаңа ғимараты
 ашылды

2008 Қарағанды қаласында Бұқар жырау ескерткіші 
 ашылды
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В Карагандинской области только за послед-
ние 5 лет бюджет здравоохранения увеличился 
более чем в 2 раза.

В области получило развитие такое направле-
ние в нейрохирургии, как нейроэндоскопические 
оперативные вмешательства.

Неотъемлемой частью здравоохранения обла-
сти стала телемедицина.

Ежегодно в области выполняется около тыся-
чи операций на открытом сердце, а с введением 
в строй кардиохирургического корпуса этот объ-
ем увеличится в 1,5 раза. 

ЗАНЯТОСТЬ
В области в два раза снизился расчетный уро-

вень безработицы с 11,1% в 1995 г. до 5,3% во вто-
ром квартале 2011 г. 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Среднедушевой денежный доход за последние 

10 лет вырос в 5 раз и превысил 45 тыс. тенге, 
а доля населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума снизилась с 39,4% (в 2001 году) до 
3,8% (в 2010 году).
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2008  9 декабря открыт памятник великому казахскому
 поэту, писателю, общественному деятелю Абаю

2008  Запущено производство металлургического 
 кремния ТОО «Silicium Kazakhstan» 

2010  2 июля в г. Темиртау прошли мероприятия, 
 посвященные празднованию 50-летия 
 Казахстанской Магнитки 

бағдарламасы аясында 150 медициналық ұйым 
жөндеуден өтіп, жылытылды. 

Қарағанды облысында тек соңғы 5 жыл ішінде 
денсаулық сақтау бюджеті 2 еседен астам 
ұлғайтылды. 

Облыста нейрохирургиядағы нейроэндоско-
пиялық операциялық араласу секілді бағыт да-
муын тапты.

Облыстың денсаулық сақтау саласының ажы-
рамас бөлігі телемедицина болды. 

Облыста жыл сайын мыңдаған ашық жүрек 
операциясы жүргізіледі, ал кардиохирургиялық 
корпус іске қосылғаннан бері бұл көлем 1,5 есеге 
өспек. 

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
Облыста жұмыссыздықтың есепті деңгейі 1995 

жылғы 11,1%-дан 2011 жылдың екінші тоқсанында 
5,3% дейін төмендеді. 

 
ТҰРҒЫНДАРДЫҢ ТАБЫСЫ
Соңғы 10 жыл ішіндегі орташа жандық ақшалай 

табыс 5 есе өсіп, 45 мың теңгеден асып түсті, 
ал күнкөріс минимумынан төмен табысы бар 
тұрғындардың үлесі 39,4%-дан (2001 жылы) 3,8% 
дейін (2010 жылы) төмендеді.

The development of such sector of neurosurgery as 
neuroendoscopic surgery was started in the region. 

The telemedicine become an integral part of the 
healthcare.

Every year about a thousand of open-heart surgeries 
are carried out in the region, this volume will increase 
1.5 times upon the launch of the cardio system shell. 

EMPLOYMENT
The estimated unemployment rate decreased twice 

from 11.1% in 1995 to 5.3% in the region in the second 
quarter of 2011. 

PERSONAL INCOME
The average per capita income for the past 10 years 

has increased 5 times and exceeded 45 thousand 
tenge. The proportion of the population with incomes 
below the subsistence level decreased from 39.4% 
(in 2001) to 3.8% (in 2010). 

2008  The monument to outstanding Kazakh poet, 
 writer and public figure Abai was unveiled on December 9

2008  The metallurgical silicon production was launched at LLC 
 Silicium Kazakhstan

2010  The celebration of the 50th  anniversary of Kazakhstan 
 Magnet was held in Temirtau on June 2 

2008 9 желтоқсанда қазақтың ұлы ақыны, жазушы, 
 қоғам қайраткері Абай ескерткіші ашылды
 
2008 «Silicium Kazakhstan» ЖШС-да металлургиялық 
 кремний өндірісі іске қосылды

2010 2 шілдеде Теміртау қаласында Қазақстан
 Магниткасының 50 жылдығын арналған 
 іс-шаралар өтті

ЖАҢА САЛЫНҒАН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН 
ОҚЫТУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

 КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED PRESCHOL EDUCATION 
FACILITIES

ЖАҢА САЛЫНҒАН ОРТА БІЛІМ БЕРУ
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED SECONDARY EDUCATION 
FACILITIES
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КУЛЬТУРА
За период 1999-2009 гг. произошел рост бюд-

жетного финансирования сферы культуры об-
ласти в 4 раза и в настоящее время составляет 
более 5 миллиардов тенге.

В рамках реализации программы «Культурное 
наследие» по итогам археологических исследо-
ваний выявлено более 2000 археологических ар-
тефактов (находок). 

Построено и открыто новое здание казахского 
драматического театра им. С. Сейфуллина. 

Из 17 музеев области отремонтировано 14 му-
зеев, завершился ремонт в 4 театрах, в цирке и 
концертном  зале «Шалкыма». 

СПОРТ
В области функционирует 40 спортивных школ.
Финансирование спорта по сравнению с 1993 го-

дом увеличилось с 108,2 млн. тенге до 5,2 млрд. 
тенге (увеличение в 48 раз или 480%).

Построено 40 спортивных сооружений.
За последние 2 года в регионах области уста-

новлено 34 многофункциональных хоккейных 
корта с искусственным покрытием. 

Проведены ремонтные работы спортивных со-
оружений на общую сумму свыше 4 млрд. тенге.

2011 31 мая в п.Долинка г.Шахтинска состоялось 
 торжественное открытие музея памяти жертв 
 политических репрессий 

2011  8-10 сентября в г. Караганде прошли мероприятия,
  посвященные празднованию 100-летия поэта 
 К. Аманжолова

МӘДЕНИЕТ
1999-2009 жж. мерзімінде облыстың мәдениет 

саласын бюджеттік қаржыландыру 4 есе өсіп, 
қазіргі уақытта 5 миллиардтан астам теңгені 
құрайды.

«Мәдени мұра» бағдарламасын жүзеге асыру 
аясында археологиялық зерттеулер нәтижесі 
бойынша 2000-нан астам археологиялық арте-
фактар анықталды. 

С.Сейфуллин атындағы қазақ драма театрының 
жаңа ғимараты салынып, ашылды. 

Облыстағы 17 мұражайдың 14 жөндеуден өтті, 
4 театрда, циркте және «Шалқыма» концерт за-
лында жөндеу жұмыстары аяқталды. 

 
СПОРТ
Облыста 40 спорттық мектеп жұмыс жасайды. 
Спорттық қаржыландыру 1993 жылмен 

салыстырғанда 108,2 млн. теңгеден 5,2 млрд. 
теңгеге дейін өсті (өсім 48 есе немесе 480%).

40 спорттық ғимараттар тұрғызылды.
Соңғы 2 жыл ішінде облыс өңірлерінде жасан-

ды жабыны бар 34 көпфункционалды хоккей кор-
ты орнатылды. 

Спорттық ғимараттардың жалпы сома-
сы 4 млрд. теңгеден астам болатын жөндеу 
жұмыстары жүргізілді. 

CULTURE
During the period from 1999 to 2009 the budget 

financing of culture in the region increased 4 times 
and now makes over 5 billion tenge.

More than 2,000 archaeological artifacts were 
discovered within archaeological research as a part 
of «Cultural Heritage» program implementation.

A new building of the Seyfullin Kazakh Drama 
Theatre was built and opened. 

14 museums out of 17 museums were repaired 
in the region. The repair of 4 theaters, circus and 
Shalkyma concert hall was completed. 

SPORT
There are 40 sport schools in the region.
Funding for sport increased from 108.2 million 

tenge to 5.2 billion tenge (an increase by 48 times or 
480%) against 1993 .

40 sports facilities were constructed.
Over the past 2 years in the areas of the region 34 

multipurpose hockey courts with artificial turf were 
launched.

Repair activities of sport facilities totaling over 4 
billion tenge were carriot out.

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ / КУЛЬТУРА И СПОРТ / CULTURE AND SPORT

2011  The opening ceremony of museum in remembrance of 
 victims of political repressions was held n Dolinka village 
 of Shakhtinsk on May 31 
  
2011  The celebration of the 100th anniversary of poet 
 K.Amanzholov was held on September 8-10 in 
 Karaganda  

2011 31 мамырда Шахтинск қаласының Долинка 
 елдімекенінде саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
 еске алу мұражайының салтанатты ашылуы болды. 

2011 8-10 қыркүйекте Қарағанды қаласында ақын 
 Қ.Аманжоловтың  100 жылдығын мерекелеуге 
 арналған іс-шаралар өтті. 
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2011 10 октября в г. Караганде состоялось открытие 
 памятника великому казахскому мыслителю 
 Казыбек бию. 

2011 21 октября в г. Караганде состоялось торжественное
 открытие памятника выдающемуся ученому,
 видному общественному и государственному 
 деятелю К.И.Сатпаеву.

2011  The opening of a monument to outstanding Kazakh 
 thinker Kazybek bi was held in Karaganda on October 10

2011  The opening of a monument to outstanding Kazakh 
 scientist, public figure K. Satpayev was held in 
 Karaganda on October 21

2011 10 қазанда Қарағандыда қазақтың ұлы ойшылы 
 Қазыбек би ескерткішінің ашылу рәсімі өтті. 

2011 21 қазанда Қарағанды қаласында әйгілі ғалым, 
 көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері 
 Қ.И.Сәтбаев ескерткішнің салтанатты ашылу 
 рәсімі өтті.  

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ (ТжКБ)

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТиПО)

THE NUMBER OF CONSTRUCTED VOCATIONAL AND TECHNICAL 
EDUCATION FACILITIES

ЕҢБЕКПЕН ҚАМТЫЛҒАН ШОБ саны
(шағын және орта кәсіпкерлік)
ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ МСП

(малым и средним предпринимательством) 
THE NUMBER OF EMPLOYEES in SMEs
(small and medium-sized enterprises)
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«АрселорМиттал Теміртау» АҚ 
АО «АрселорМиттал Темиртау» 
ArcelorMittal Temirtau JSC 

«Шұбаркөл көмір» АҚ. 
АО «Шубарколь комир». 
Shubarkol Komir JSC

«Жезқазғансирекмет» РМК
РГП «Жезказганредмет». 
«Zhezkazganredmet» State Regional 
Enterprise 

ІРІ КӘСІПОРЫНДАР
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
BIGGEST ENTERPRISES
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Балқаш түсті металдар өңдеу зауыты («ТМӨЗ» АҚ) 
Балхашский завод по обработке 
цветных металлов (АО «ЗОЦМ») 
Balkhash Non-Ferrous Metals Processing Plant 

«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС  
ТОО «Корпорация Казахмыс» 
Kazakhmys Corporation LLC 
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ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОSTANAY REGION
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ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ/КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ/KOSTANAY REGION

1992  6 августа образован Костанайский государственный  
 университет имени Ахмета Байтурсынова 

1995  В горнодобывающей отрасли введено новое 
 предприятия ТОО «Варваринское» (добыча 
 и переработка золотосодержащих руд и 
 производство медного концентрата и сплава Доре)

Кустанайская (ныне Костанайская) область 
была образована 29 июля 1936 года из 11 райо-
нов Актюбинской области и Пресногорьковского 
района бывшей Карагандинской области.

Территория составляет 196 тысяч кв. км и за-
нимает 7,7% от площади Казахстана. 

На территории области проживает 881,6 тысячи 
человек. Национальный состав области весьма 
разнообразен:  свой дом здесь обрели пред-
ставители более 100 национальностей и народ-
ностей. Численность казахов составляет 37,6%, 
русских - 42,8%, украинцев - 9,3%, немцев - 3,2%, 
других национальностей - 7,1%. 

Плотность населения – 4,5 человека на 1 кв. км. 
Административным центром является город 

Костанай, расположенный на берегу реки Тобол. 
Город основан в 1879 году.

В состав области входит 5 городов (в том числе 
1 город районного значения), 16 районов, 8 по-
сёлков (5 сельских и 3 городских), 252 сельских и 
аульных округа.

В подземной кладовой региона представлена 
практически вся таблица Менделеева. В недрах 
области сосредоточены значительные запасы 
чёрных, цветных, редких и благородных метал-
лов, неметаллических полезных ископаемых, бу-
рого угля, пресных и минеральных вод, лечебных 
грязей.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР GENERAL INFORMATIONОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЛАСТИ
ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 20 ЖЫЛЫНДАҒЫ 
ОБЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ  ЖЕТІСТІКТЕРІ  

MAIN ACHIEVMENTS OF THE REGION
OVER THE YEARS OF INDEPENDENCE

OF KAZAKHSTAN

Қостанай облысы 1936 жылы 29  шілдеде 
Ақтөбе облысының 11 ауданынан және бұрынғы 
Қарағанды облысының Пресногорьковский ауда-
нынан құрылды. 

Аумағы 196 мың текше км құрап, Қазақстан 
аумағының 7,7% жерін алып жатыр. 

Облыс аумағында  881,6 мың адам тұрады. 
Облыстың ұлттық құрамы алуан түрлі: 100 ұлт 
пен халық өкілдері осы жерде қонысын тап-
ты. Қазақтардың саны 37,6%, орыстар - 42,8%,  
украиндер - 9,3%, немістер - 3,2% және басқа да 
ұлттар 7,1% құрайды. 

Халықтың орналасу тығыздығы – 1 текше км 
жерге 4,5 адам.

Әкімшілік орталық Тобыл өзенінің жағасында 
орналасқан Қостанай қаласы болып табылады. 
Қаланың іргетасы 1879 жылы қаланған. 

Облыс құрамына 5 қала кіреді (соның ішінде 
аудандық маңызы бар 1 қала), 16 аудан, 8 
елдімекен (5 ауылдық және 3 қалалық), 252 
ауылдық округ.

Аумақтың жер қойнауында Менделеев 
кестесінің барлық элементтері бар.  Облыстың 
жер қойнауында қара, түсті, сирек кездесетін 
және асыл металдар, металл емес пайдалы 
қазбалар, құба көмір, тұщы және минералды су, 
емдік балшықтың біршама қоры шоғырланған. 

1992 6 тамызда Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай 
 мемлекеттік университеті құрылды. 

1995 Тау-кен өндірісі саласында жаңа кәсіпорын 
 «Варваринское»  ЖШС іске қосылды (алтынды кен 
 өндіру мен қайта өңдеу және Доре мыс 
 концентратын және қорытпасын өндіру). 

1992  The A.Baitursynov Kostanay State University was 
 established on August 6

1995  LLP «Varvarinskoye» new enterprise was launched in the 
 ore mining sector 

Kustanay (nowadays Kostanay) region was formed 
of 11 districts of Aktyubinsk region and former 
Karaganda region's Presnogor’kovka district on 29 
July 1936.  

The total area is 196,000 square kilometers. It 
occupies 7,7% of Kazakhstan area.  

The regional population is 881,6 thousand people. 
The ethnic composition is various: there are more 
than a hundred nationalities and ethnic groups. 
The number of the Kazakhs is 37,6%, Russians - 
42,8%, Ukrainians -  9,3%, Germans - 3,2%, other 
nationalities - 7,1%.

The population density is 4,5 people per a square 
kilometer.

The administrative center is Kostanay situated at 
Tobol River bank. The city was founded in 1879.

The province comprises 5 cities (including 1 city of 
regional subordinance), 16 districts, 8 settlements (5 
rural and 3 urban), 252 country and village districts.

The region's deposits contain almost the entire 
Mendeleyev’s table. There are considerable reserves 
of ferrous, nonferrous, rare and precious metals, 
nonmetallic mineral deposits, brown coal, fresh and 
mineral water, therapeutic muds in the province 
interior.  



ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ/КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ/KOSTANAY REGION ОҚИҒАЛАР

255

АЙТУЛЫ

знаменательные события/ significant events

2000  В городе Костанае открыт областной казахский 
 театр драмы имени Ильяса Омарова

2000  Открыт памятник Ахмета Байтурсынова, видного 
 государственного, политического 
 и общественного деятеля

2000 Қостанай қаласында Ілияс Омаров атындағы 
 облыстық қазақ драма театры ашылды

2000 Белгілі мемлекет, саяси және қоғам қайраткері 
 Ахмет Байтұрсыновқа ескерткіш ашылды

2000  The reional Kazakh Drama Theater named after 
 I.Omarov was opened in the region 

2000  The monument of A.Baitursynov was opened  
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ЭКОНОМИКАСЫ / ЭКОНОМИКА / ECONOMY

2000  В городе Костанае открыт стадион «Центральный» 
 после реконструкции под стандарты УЕФА 

2001  В области организован Клуб меценатов, в состав 
 которого вошли руководители крупных 
 предприятий области 

2002  В городе Костанае открыт Дворца Спорта

ЭКОНОМИКА
В Костанайской области добывается 100% ре-

спубликанского объема железорудных окатышей, 
бокситов и асбеста, а также около 80% железной 
руды. 

Во многом благодаря Костанайской житнице, Ка-
захстан стал крупнейшим мировым экспортёром 
зерна и муки. Доля экспорта зерна области за по-
следние 5 лет составляет 39%, муки – 36%.

В настоящее время в области производится в ре-
спубликанском объёме четверть всех зерновых и 
муки, 14,5% мяса в живом весе, 12% молока, 13,2% 
яиц, 11,4% макаронных изделий. 

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
В 2010 году по сравнению с 1993 годом валовой 

региональный продукт в области возрос в 226 раз 
и составил на душу населения 975,4 тысячи тенге 
против 3 тысяч тенге в 1993 году.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2010 году промышленностью области произ-

ведено продукции на 451 млрд. тенге, что в 300 
раз больше, чем в 1993 году. 

Промышленными предприятиями области про-
изводится электроэнергия, железная руда, ока-
тыши железорудные, бокситы, асбест, медные 
концентраты, сплав «Доре», мука, кондитерские 
изделия из шоколада и сахара, швейные изделия, 
обувь, водка, пиво, безалкогольные напитки, сли-
вочное масло, колбасные изделия и др.

За период с 2003 по 2009 годы в области было 
реализовано 95 инвестиционных проектов общей 
стоимостью 83,3 млрд. тенге с созданием порядка 
5 тысяч новых рабочих мест. Из них - 17 приори-
тетных инвестиционных проектов на общую сум-
му 65,1 млрд. тенге с созданием более 2,5 тысяч 
постоянных рабочих мест.

Костанайская область – один из крупнейших гор-
нодобывающих регионов Казахстана. Предприятия-
ми этой отрасли производится 100% республикан-
ского объема железорудных окатышей, бокситов 
и асбеста, 80% железной руды.

ЭКОНОМИКА 
Қостанай облысында республикалық темір ру-

далары кесегі, боксит пен асбест көлемінің 100%-
ы,  сондай-ақ темір рудасының  80%-ы өндіріледі.  

Көбінесе Қостанай астық қоймасының 
арқасында Қазақстан әлемдік  ірі  астық пен ұн 
экспорттаушы болды. Облыста соңғы 5 жылда 
астық экспорттау үлесі 39%, ұн - 36% құрады. .

Қазіргі таңда облыста республикалық 
көлемдегі барлық дәнді дақылдар мен ұнның  
төрттен бір бөлігі, тірідей өлшенген еттің 14,5%, 
12% сүт, 13,2% жұмыртқа, 11,4% макарон өнімдері 
өндіріледі. 

ӨҢІРЛІК ЖАЛПЫ ӨНІМ 
2010 жылы 1993 жылмен салыстырғанда өңірлік 

жалпы өнім облыста 226 есе өсті де, жан басына 
шаққанда 1993 жылы 3 мың болса,  975,4 мың 
теңгені құрады.

ӨНЕРКӘСІП
2010 жылы облыс өнеркәсібі 451 млрд. теңгеге 

өнім шығарды, бұл көрсеткіш 1993 жылмен 
салыстырғанда 300 есе артық. 

Облыстың өндірістік кәсіпорындары электр 
энергиясын, темір рудасын, темір руда-
сы кесектерін, боксит, асбест, мыс концен-
траттарын, «Доре» қорытпасын, ұн, шоко-
лад пен жұмыртқадан жасалған кондитерлік 
өнімдерді, тігін бұйымдарын, аяқ киім, арақ, 
сыра, алкогольсіз сусындар, сары май, шұжық 
өнімдерін және т.б. өндіреді. 

2003 жыл мен  2009 жыл аралығында облыста 
жалпы құны 83,3 млрд. теңгені құрайтын 5 мың 
жаңа жұмыс  орны құрылған  95 инвестициялық 
жоба іске асырылды. 

Қостанай облысы – Қазақстанның ең ірі тау-
кен өндіруші аймақтарының бірі. Осы саладағы 
кәсіпорындар республикалық көлемдегі 100% 
темір рудалары кесектерін, боксит және асбест, 
80% темір рудаларын өндіреді. 

2000 Қостанай қаласында УЕФА стандарты бойынша 
 қайта жаңартудан кейін «Орталық» стадионы 
 ашылды 

2001 Облыста құрамына облыстың ірі кәсіпорындарының 
 басшылары енген Меценаттар клубы 
 ұйымдастырылды 

2002 Қостанай қаласында Спорт сарайы ашылды  

2000  The Central Stadium was opened in Kostanay region 
 after a reconstruction 

2001  The Club of Patrons consisting of the heads of big 
 enterprises of the region was opened 

2002  The Palace of Sport was opened in Kostanay

ECONOMY 
100% of the country's volume of iron-ore pellets, 

bauxites and asbestos as well as about 80% of iron 
stone is produced in Kostanay region. 

Thanks to Kostanay breadbasket, Kazakhstan 
became the major world grain and flour exporter. Over 
the last 5 years the province share of grain exports 
makes 39% and 36% of flour exports. 

Presently, the country's extent there is a production 
of all grain and flour’s quarter, 14,5% of meat live 
weight basis, 12% of milk, 13,2% of eggs and 11,4% 
of pasta products in the province.

 
GROSS REGIONAL PRODUCT 
The gross regional product in 2010 compared to 

1993 grew 226 times and reached 975,4 thousand 
tenge per capita opposite to 3,000 tenge in1993. 

INDUSTRY
In 2010, the regional production output was equal 

to 451 billion tenge, i.e. 300 times more than in 1993. 
There are the production of electric power, iron 

stone, iron-ore pellets, bauxites, asbestos, copper 
concentrates, “Dore” alloy, flour, chocolate and sugar 
confectionery, wearing apparel, shoes, vodka, beer, 
nonalcoholic beverage, butter, sausage products and 
other products in the region.  

95 investment projects with 83,3 billion tenge were 
implemented in the region over a period from 2003 
to 2009. As a result approximately 5,000 jobs were 
created. These are 17 priority investment projects 
totaling 65,1 billion tenge with creation of more than 
2,500 permanent jobs. 

Kostanay region is one of the largest mining regions 
of Kazakhstan. The mining enterprise manufacture 
makes 100% of the country's volume of iron-ore 
pellets, bauxites and asbestos and 80% of iron stone.  
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2003  Проделана работа по восстановлению основных 
 цехов завода ОАО «Костанайдизель»

2004  На базе области проведена Международная 
 конференция по дошкольному воспитанию по линии 
 ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ «Предшколе – 5 лет»

856,7
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

3,8 
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

2010

1993

1239,1
1248,7

1201,6
1133,0

1020,5
959,3

919,6
907,4

900,3
889,4

886,3
881,62011

2009

2005

2001

1997

1993

2010

2007

2003

1999

1995

1991

3,3 
МЛН. М2/ MILLION М2

1991-2010 

2003 «Қостанайдизель» ААҚ зауытының негізгі цехтарын
 қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді

2004 Облыс базасында ЮНЕСКО және ЮНИСЕФ  желісі 
 бойынша «Мектепке дейінгі тәрбие мен білімге 
 5 жыл» атты мектепке дейінгі тәрбие берудің 
 Халықаралық конференциясы өтті.

2003  The work on reconstruction of the main works of JSC 
 «Kostanaydiesel» was conducted 

2004  International conference focused on preschool education 
 was organized in the region by the UNESCO 
 and the UNICEF

Жалпы халық саны (мың адам)
Общая численность населения (тыс. человек)

The total population number (thousand people)

ЖӨӨ (жалпы өңірлік өнім)
ВРП (Валовой региональный продукт)

GDP (Gross Domestic Product)

ТҰРҒЫН ҮЙ ҒИМАРАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ
(пайдалануға берілді)

ВВОД ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (введено в эксплуатацию)
COMMISSIONING OF HOUSING (put into service)
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2004  В горнодобывающей отрасли введены новые 
 предприятия ТОО «Метал Трэйдинг» (добыча 
 и переработка золотосодержащих руд) 
 и АО «Шаймерден» (добыча цинковой руды)

2004  В городе Костанае состоялось открытие 
 Константийно-Еленинского Собора Русской 
 православной  церкви 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За период с 1993 по 2010 год валовая продук-

ция сельского хозяйства возросла в 112 раз. 
За 1991-2010 годы в области собрано 67,7 млн. 

тонн зерна. Средняя урожайность за 2005-2010 
годы составила более 11 центнеров с га. 

В 2011 году фермеры региона собрали рекорд-
ный урожай зерновых: по предварительным 
данным, с площади 4296,3 тысяч га намолочено 
8681,3 тысячи тонн зерна в первоначально оприхо-
дованном весе. Урожайность составила 20,2 цент-
неров с га. 

В 2010 году, по сравнению с 2000 годом, чис-
ленность поголовья возросла: крупного рогатого 
скота – на 31%, свиней и лошадей – на 39%, овец и коз 
– на 69%, птицы – на 72%. 

За 20 лет увеличилась продуктивность молока 
от 1 коровы на 38%, производство яиц - на 14,3%. 

В настоящее время в области производится в 
республиканском объёме четверть всех зерно-
вых и муки, 14,5% мяса в живом весе, 12% моло-
ка, 13,2% яиц и 11,4% макаронных изделий.

В области налажено совместное сборочное 
производство сельскохозяйственных машин: за-
вод «Агротехмаш» осуществляет сборку тракто-
ра «К-744Р1», дизельный завод АО «Агромаш-
холдинг» - зерноуборочных комбайнов «Есиль» 
и «Енисей», а также кормоуборочных комбайнов 
«КСК-600».

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
В области с 2005 по 2008 годы количество 

субъектов малого предпринимательства воз-
росло с почти 30 тысяч до 43,3 тысяч.

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
1993 жыл мен 2010 жыл аралығында ауыл 

шаруашылығының жалпы өнімі 112 есе артты. 
1991-2010 жылдарда облыста  67,7 млн. тонна 

астық жиналды. 2005-2010 жылдардың орташа 
астық өнімділігі  гектарынан 11 центнерден артық 
болды. 

2011 жылы аймақ диқандары дәнді дақыл-
дардың рекордтық өнімін жинады: алдын ала 
берілген деректер бойынша 4296,3 мың га жер-
ден бастапқы кіріске алу салмағымен 8681,3 мың 
тонна астық жиналған. Астық өнімділігі гектары-
нан 20,2 центнерді құрады. 

2010 жылы 2000 жылмен салыстырғанда мал  
басының саны өсті де, ірі қара мал - 31%, шошқа 
мен жылқы - 39%, қой мен ешкі - 69%, құс - 72%-
ға өсті. 

20 жылда 1 сиырдан алынатын сүт өінімділігі 
38%, жұмыртқа өндірісі 14,3%-ға өсті. 

Қазіргі таңда облыста республикалық 
көлемдегі барлық дәнді дақылдар мен ұнның  
төрттен бір бөлігі, тірідей өлшенген еттің 14,5%, 
12% сүт, 13,2% жұмыртқа, 11,4% макарон өнімдері 
өндіріледі. 

Облыста мына ауылшаруашылық маши-
наларының бірлескен құрастырмалық өндірісі 
қолға алынған: «Агротехмаш» зауыты «К-744Р1» 
тракторын құрастыруды, «Агромашхолдинг» АҚ 
дизельді зауыты «Есіл» және «Енисей» астық жи-
найтын комбайндарының, сондай-ақ «КСК-600» 
жемшөп жинайтын комбайндарды құрастыруды 
жүзеге асырады. 

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС
Облыста 2005-2008 жылдар аралығанда шағын 

кәсіпкерлік субъектілері  30 мыңнан 43,3-ке дейін 
өсті.  

2004 Тау-кен өндіру саласында жаңа кәсіпорындар - 
 «Металл Трэйдинг» ЖШС-і (алтынды кен өндіру мен 
 қайта өңдеу) және  «Шаймерден»  АҚ (мырыш кенін 
 өндіру)іске қосылды

2004 Қостанай қаласында Орыс православие
 шіркеуінің Константин-Еленинский соборы ашылды 

AGRICULTURE
The gross agriculture output increased 112 times 

over a period from 1993 to 2010.
67,7 million tons of grain were harvested in the region 

during 1991-2010. An average crop yield during 2005-
2010 made over 11 centner per hectare.  

In 2011, the regional farming community harvested 
the record grain crop of 8681,3 thousand tons of grain 
in the initially entered weight. The crop yield is 20,2 
centners per ha.  

In 2010, compared to 2000, cattle number increased  
to 31%, pig and horse number - to 39%, sheep and 
goats - to 69% and birds - to 72%.

In 20 years milk productivity per cow increased by 
38%, egg production – by 14,3%.

Presently, a quarter of all the crops and flour, 14,5% 
of meat in live weight, 12% of milk, 13,2%  of eggs 
and 11,4% of pasta products are manufactured in the 
region. 

There is a cooperative assembling of agricultural 
equipment in the province: “Agrotekhmash” plant 
implements “K-744P1” tractor assembly, diesel plant 
of “Agromashholding” JSC carries out the assembly 
of “Yesil” and “Yenisei” grain harvesters as well as 
“KCK-600” forage harvesters. 

SMALL AND MEDIUM BUSINESS
The number of small business entities increased 

from 30 thousand to 43,3 thousand in the region in  
2005 – 2008.  

2004  New enterprises including LLP «MetalTrading» and 
 JSC «Shaimerden» were launched in the ore mining 
 sector 

2004  The Russian Orthodox Church of Sts. Constantine 
 and Helen was opened in Kostanay  
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2004  Открыта железная дорога «Алтынсарино-Хромтау» 
 протяженностью 402 км, построенная по инициативе 
 Главы государства за исторически короткие сроки

2006  В городе Костанае открыт Дом Дружбы

2007  В городе Лисаковске открыт спортивный комплекс

1999 2010

15,8 5,7

1,74
трлн.тенге

1,9
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

1993-2010

1993

2011 
18,2

2010 
7,3

1991 
3,7

2004 Мемлекет басшысының бастамасымен 
 тарихи қысқа мерзімде салынған,  402 км-ге 
 созылатын «Алтынсарин-Хромтау» теміржолы 
 ашылды. 

2006 Қостанай қаласында Достық үйі ашылды.

2007 Лисаковск қаласында спорт кешені ашылды.  

2004  402 long «Altynsarino - Khromtau» railway was built on 
 the initiative of the President

2006  The House of Friendship was opened in Kostanay 

2007  The sport complex was opened in Lisakovsk В

Жұмыссыздық деңгейі
Уровень безработицы

The unemployment rate 

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі
Валовая продукция сельского хозяйства

Gross agricultural output 

АСТЫҚТЫҢ ӨНІМДІЛІГІ (ц/га)
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ (ц/га)

GRAIN YIELDS (centner/ha)
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2008  Открыто кардиохирургическое отделение 
 на 25 коек на базе областной больницы

2008  22 августа в городе Рудном состоялся 
 Международный трудовой форум с участием 
 Главы государства

ИНФРАСТРУКТУРА
За период с 2000 по 2010 годы была проведена 

реконструкция и капитальный ремонт 642 км ав-
томобильных дорог общего пользования, а также 
улиц городов и населенных пунктов.

В 2004 году был проведен капитальный ремонт 
моста протяженностью 205 погонных метров и 
подходов через реку Аят.

С 2004 по 2007 годы проведена реконструк-
ция транзитного коридора «Астана-Костанай-
Челябинск» протяженностью 400 км.

Проведена реконструкция четырех автомо-
бильных дорог областного и районного значения 
«Койбагор - Карасу - Севастопольский», «Узун-
коль - Сарыколь», «Карасу - Большая Чураков-
ка», «Федоровка - Ленино - Вишневое», всего ре-
конструировано 79 км. 

В 2009 году был построен мост через реку То-
бол на 3 км автомобильной дороги «Подъезд к 
г. Костанай», что дает беспрепятственный про-
езд во время паводка в весенний период.

30 ноября 2004 года состоялось открытие же-
лезной дороги Алтынсарино – Хромтау. 

В сфере газоснабжения впервые за последние 
20 лет в области в 2010 году осуществлено стро-
ительство магистрального газопровода «Переле-
ски - Денисовка» общей протяженностью 30,8 км. 

В результате реализации Программы «Питье-
вые воды» с 2002 по 2010 годы чистой питьевой 
водой обеспечены 244 тысяч человек, прожива-
ющих в 58 населенных пунктах.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За 20 лет в области введено в эксплуатацию 

3,256 млн. кв. м жилья.
Благодаря реализации жилищной программы 

в области проложено более 40 км сетей водо-
снабжения, около 90 км линий электроснабже-
ния, около 50 км сетей канализации, более 40 
км газопроводов. За это период проведено бо-
лее 10 км подъездных дорог к районам жилой 
застройки и благоустроено около 10 тысяч кв. м 
жилья.

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
2000-2010 жылдар аралығында 642 км жалпыға 

ортақ автомобиль жолдары, сондай-ақ қала мен 
елдімекендер көшелерін күрделі жөндеу мен 
қайта қалпына келтіру жүргізілді. 

2004 жылы 205 қума метрге созылатын көпірге 
және Аят өзені арқылы өткелге күрделі жөндеу 
жүргізілді. 

2004-2007 жылдар аралығында 400 км-ге со-
зылатын «Астана-Қостанай-Челябі» транзиттік 
жолын қалпына келтіру жүргізілді. 

Облыстық және аудандық маңызы бар 
төрт автомобиль жолы «Қойбағар-Қарасу-
Севастопольский», «Ұзынкөл-Сарыкөл», «Қара-
су-Үлкен Чураковка», «Федоровка-Ленино-Ви-
шневое» қалпына келтірілді, барлық қалпына 
келтірілгені – 79 км.

2009 жылы Тобыл өзеніне «Қостанай қаласына 
кіреберіс» 3 км автомобиль жолына көпір салын-
ды, бұл көпір көктемдегі сел кезінде кедергісіз 
өтуге мүмкіндік береді.  

2004 жылдың 30 қарашасында Алтынсарин-
Хромтау теміржолының ашылуы болды. 

Газбен жабдықтау саласында соңғы 20 жылда 
облыста 2010 жылы тұңғыш рет ұзыңдығы  30,8 
км «Перелески-Денисовка» магистральдық газ 
құбыры салынды. 

«Ауыз суы» бағдарламасын іске асыру 
нәтижесінде 2002-2010 жылдар аралығында таза 
ауыз сумен 58 елдімекенде тұратын  244 мың 
адам қамтамасыз етілген.  

ҚҰРЫЛЫС
20 жыл ішінде облыста 3,256 млн. текше м жер 

тұрғын үй құрылысына берілді. 
Тұрғын үй бағдарламасын іске асыру арқасында 

облыста 40 км су беру құбырлары, 90 км-ден 
артық электрмен жабдықтау жолдары, 50 км 
шамасында  кәріз жүйелері, 40 км-ден астам газ 
жіберу құбырлары  жүргізілген. Осы мерзімде 
тұрғын алқаптарға  10 км кіреберіс жолдар жасал-
ды және 10 мың текше м  тұрғын үй жабдықталды. 

2008 Облыстық аурухана базасында 25 орынға арналған 
 кардиохирургиялық бөлімше ашылды 

2008 22 тамызда Рудный қаласында Мемлекет басшысы 
 қатысқан Халықаралық еңбек форумы өтті 

INFRASTRUCTURE
Reconstruction and capital repair of 642 km public 

motor roads as well as the city streets and settlements 
were carried out over a period from 2000 to 2010.  

The capital repair of the bridge (205 linear meters 
length) and approaches across Ayat River was carried 
out in 2004.

The reconstruction of 400 km long “Astana-
Kostanay-Chelyabinsk” transit corridor was made in  
2004 – 2007. 

There is a reconstruction of four regional and district 
motor roads: “Koybagor-Karasu-Sevastopolskiy”, 
“Uzunkol-Sarykol”, “Karasu-Bolshaya Churakovka”, 
“Fedorovka-Lenino-Vishnevoye”. The total length is 
79 km.  

In 2009 the bridge across Tobol River was 
constructed for 3 km of “Access road to Kostanay city” 
highway and as a result a free passage in the spring 
floods. 

Altynsarino – Khromtau railway was opened on 30 
November, 2004.  

For the first time in 20 years in the sphere of gas 
supply there is a construction of “Pereleski-Denisovka” 
main gas pipeline (30,8 km total length) in 2010.  

As a result of “Drinking water” Program execution 
during 2002 – 2010, 244,000 people living in 58 urban 
areas have been provided with drinking water.

CONSTRUCTION INDUSTRY
3,256 million square metres of houses was put into 

operation in 20 years in the region. 
Over 40 km of water supply networks, about 50 

km of sewerage networks and more than 40 km of 
gas pipelines have been made owing to the province 
housing program fulfillment. Over 10 km of access 
ways to the housing sector, about 10,000 square 
metres of housing have been developed for the period.  

2008  A cardio surgery department for 25 beds was 
 opened in the regional hospital

2008  The International Labor Forum was held in Rudny 
 with the participation of the President  
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2008  В городе Аркалыке открыт спортивный 
 комплекс «Кайрат»

2009  12 июня в городе Костанае состоялся 
 21-й саммит иностранных инвесторов с участием 
 Президента страны

2393,5 млрд./billion
теңге/тенге/tenge

1,5 млрд./billion
теңге/тенге/tenge

1993

1991-2010

0
1991 

18 792
2010

2008 Арқалық қаласында «Қайрат» спорт кешені ашылды  

2009 12 маусымда Қостанай қаласында Ел Президенті 
 қатысқан шетел инвесторларының 21-саммиті өтті 

2008  Sport complex «Kairat» was opened in Arkalyk

2009  The 21st  Summit of Foreign Investors was held with the 
 participation of the President  on June 12

ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ
ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

INDUSTRIAL OUTPUT

ҚҰРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫ
КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

THE NUMBER OF CREATED JOBS
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2009  В рекордно короткие сроки построен мост через 
 старицу реки Тобол на подъездной дороге 
 к городу Костанаю

2010  Крупнейшим предприятием горнодобывающей 
 отрасли в Казахстане – АО «ССГПО» осуществлен 
 запуск металлопрокатного завода 

ОБРАЗОВАНИЕ
Число инновационных школ (гимназий, ли-

цеев) увеличилось с 4 до 11. Кроме того, в ре-
гионе открыты школы-интернаты для одарен-
ных детей - имени Ы. Алтынсарина, «Озат», 
Казахско-турецкий лицей, региональный научно-
практический центр «Костанай дарыны», а так-
же Региональный центр новых образовательных 
технологий. 

Для повышения эффективности системы обра-
зования за последние 7 лет в области построены 
11 общеобразовательных школ на 4340 мест, 1 дет-
ский сад на 140 мест, реконструированы 3 общеоб-
разовательные школы и 6 детских садов. 

Значительное внимание уделяется в области 
детям-сиротам и оставшимся без попечения ро-
дителей. За последние 5 лет обеспечены одно-
комнатными квартирами около 100 таких детей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В период с 2004 по 2011 годы в области постро-

ено и реконструировано 8 объектов здравоохра-
нения на сумму 16,3 млрд. тенге.

В области, начиная с 2008 года, велось строи-
тельство 5 объектов здравоохранения. 

За последние 7 лет на капитальный и текущий 
ремонты объектов здравоохранения направлено 
7,2 млрд. тенге. 

Отмечается стабильный рост показателя рож-
даемости: с 12,13 - в 2005 году до 14,47 - в 2010 
году, что наряду с незначительным снижением 
показателя смертности с 13,25 – в 2007 году до 
11,98 - в 2010 году, дает положительную дина-
мику естественного прироста населения, начи-
ная с 1,04 – в 2008 году  до 2,49 - в 2010 году. 

Показатель материнской смертности на 100 
тысяч родившихся живыми за последние 7 лет 
снизился более чем в 2 раза (с 35,4 - в 2004 году 
до 15,4 - в 2010 году).

ЗАНЯТОСТЬ
С 1999 года уровень безработицы снижен с 

15,8 до 5,7% по итогам 2010 года (по итогам 2 квар-

БІЛІМ БЕРУ
Инновациялық мектептер (гимназия, ли-

цей)  саны 4-тен  11-ге дейін өсті. Сонымен 
қатар аймақта дарынды балаларға арналған 
Ы.Алтынсарин атындағы «Озат» мектеп-
интернаты, Қазақ-түрік лицейі, «Қостанай дары-
ны» атты өңірлік ғылыми-тәжірибелік  орталық, 
сондай-ақ Өнірлік жаңа білім беру технологияла-
ры орталығы ашылды. 

Білім беру жүйесінің тиімділігін арттыру үшін 
соңғы 7 жылда  облыста 4340 орынға арналған  
11 орта білім беру  мектебі, 140 орындық 1 
балабақша салынып,  3 орта білім беретін мектеп 
пен 6 балабақша қалпына келтірілді. 

Облыста жетім балаларға және ата-аналардың 
қамқорынсыз қалған балаларға көп көңіл 
бөлінеді.  Соңғы 5 жылда осындай 100 бала бір 
бөлмелі пәтерлермен қамтамасыз етілген.  

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
2004 жылдан 2011 жылға дейінгі мерзімде облы-

ста 16,3 млрд. теңге сомаға 8 денсаулық сақтау 
объектілері салынған және қайта жаңартылған. 

Соңғы 7 жылда денсаулық сақтау объектілерінің 
күрделі және ағымдағы жөндеуіне  7,2 млрд. 
теңге жұмсалған. 

Балалардың дүниеге келу көрсеткішінің 
тұрақты өсуі байқалған, мәселен: 2005 жылғы 
12,13-тен 2010 жылы 14,47-ге дейін. Сонымен 
қатар өлім-жітімнің 13,25-тен 2007 жылы 11,98-
ге дейін шамалы төмендегені байқалды, мұндай 
жағдай  2008 жылы 1,04-тен бастап, 2010 жылы 
2,49-ға дейінг і халықтың жағымды табиғи өсу ди-
намикасын көрсетеді.  

Соңғы  7 жылда 100 мың тірі туылғанмен 
салыстырғанда ана өлімі 2 еседен артық 
төмендеді (2004 жылғы 35,4-тен 2010 жылғы 15,4-
ке дейін).   

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
2010 жылдың қорытындылары бойынша 1999 

жылдан бастап жұмыссыздық деңгейі 15,8%-дан 
5,7%-ға дейін төмендеген (2011 жылдың 2-тоқсан 

2009 Қостанай қаласына кіреберіс  жолда Тобыл өзенінің 
 ескі арнасы арқылы өте қысқа мерзімде көпір 
 салынды. 

2010 Қазақстандағы тау-кен өндірісі саласындағы аса ірі 
 кәсіпорын «ССГПО» АҚ металл прокат зауытын 
 іске қосты 

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА / СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА / SOCIAL SPHERE

EDUCATION
The innovative schools (gymnasiums, lyceums) 

number increased from 4 to 11. “Ozat”, “Kazakh-
Turkish lyceum”, boarding-schools for talented 
children named after Y. Altynsarin, “Kostanay daryny” 
regional research and practical centre as well as 
Regional centre for the new-made educational 
technologies were opened in the region. 

For the increasing of  educational system efficiency 
upgrading over the last 7 years in the province 11 
regular schools of 4340 positions, 1 nursery of 140 
positions are built, 3 regular schools and 6 nurseries 
are reconstructed. 

Special importance is attached to the orphaned 
children and children without parental care in the 
region. Over the last 5 years about a hundred of 
children were provided with one-roomed apartment.  

HEALTHCARE
8 healthcare facilities totaling 16,3 billion tenge are 

constructed in the region in 2004-2011.
5 healthcare facilities are constructed in the province 

since 2008. 
Over the last 7 years 7,2 billion tenge have been 

allocated for the overall and running repair of health 
care facilities.

There is a stable growth of birth rate: of 12,13 
in 2005 up to 14,47 in 2010, that apart from death 
rate reduction of 13,25 in 2007 up to 11,98 in 2010, 
confirms the positive dynamics of natural population 
increase as of 1,04 in 2008 up to 2,49 in 2010. 

Over the last 7 years maternal mortality rate per 100 
thousand of quick-born decreased more than twofold 
(of 35,4 in 2004 up to 15,4 in 2010).

EMPLOYMENT
Since 1999 the unemployment rate has been 

decreased of 15,8% up to 5,7% regarding the results 
of 2010 (5,4% in followup of the second quarter, 2011), 
and poverty rate decreased of 7,8% in 2000 up to 
1,2% in 2010 (0,7% - October 1, 2011).  

The unemployed number decreased of 75,8 
thousand people in 1999 up to 30,9 thousand in 2010. 

2009  A bridge across Tobol River was built in a record short 
 time   

2010  The biggest ore mining sector enterprise - LLP “SSGPO” 
 launched the rolling mill  
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2010  В рамках программы «100 школ, 100 больниц» 
 введены в строй сразу 3 объекта здравоохранения: 
 Областной центр крови, Поликлиника № 4 города 
 Костаная, Рудненская городская детская больница

0 
1991 1991-2010

8 

2010  «100 мектеп, 100 аурухана» бағдарламасы аясында 
 3 денсаулық сақтау объектісі бірден қолданысқа 
 берілді, олар: Облыстық қан орталығы, Қостанай 
 қаласының №4 емханасы, Рудный қалалық балалар 
 ауруханасы  

2010  Three healthcare facilities including the regional Blood 
 Center, policlinics #4 of Kostanay, Rudny children 
 hospital were launched within «100 schools, 100 
 hospitals» program 
 

ЖАҢА САЛЫНҒАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED HEALTHCARE FACILITIES
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2010  В рекордно короткие сроки организована сборка 
 легковых автомобилей Ссанг Йонг на базе 
 Костанайского филиала АО «АгромашХолдинг»

2011  3-4 июня в Костанае в рамках празднования 
 Дня государственных символов Республики 
 Казахстан проведен IV республиканский Форум 
 патриотов «Менің Қазақстаным» 

2010

1991

55

53

қорытындысы бойынша 5,4%), кедейшілік деңгейі  
2000 жылғы  7,8%-дан  2010 жылы 1,2%-ға дейін 
төмендеген 2011 жылдың 1 қазанында – 0,7%). 

Жұмыссыздар саны 1999 жылғы 75,8 адам-
нан 2010 жылы 30,9 адамға дейін төмендеген.  
Кедейшілік деңгейінен төменірек тұратын адам-
дар саны 2000 жылғы 79,7 адамнан 2010 жылы 
10,4 адамға дейін төмендеді. 

Халықты жұмыспен қамтамасыз ету деңгейі 
84,2%-дан  94,3%-ға дейін өскен. 

ХАЛЫҚТЫҢ ТАБЫСЫ
1993 жылмен салыстырғанда 2010 жылы  орта-

ша айлық номиналды жалақы 132 теңгеден 
57268 теңгеге дейін немесе 434 есе көбейген. 
Ай сайынғы жан басына шаққандағы халық та-
бысы  1993 жылмен салыстырғанда 55 теңгеден 
2010 жылы 31073 теңгеге дейін немесе 565 есе 
көбейген. 

тала 2011 года – 5,4%), а уровень бедности снижен 
с 7,8% - в 2000 году до 1,2% - в 2010 году (0,7% - на 
1 октября 2011 года).

Численность безработных сократилась с 75,8 
тысяч человек в 1999 году до 30,9 тысяч - в 2010 
году. Число граждан, проживающих ниже черты 
бедности, уменьшилось с 79,7 тысяч человек в 
2000 году до 10,4 тысяч человек в 2010 году.

Уровень занятости населения возрос с 84,2 до 
94,3%.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Среднемесячная номинальная заработная пла-

та в 2010 году по сравнению с 1993 годом возрос-
ла со 132 тенге до 57 268 тенге, или в 434 раза. 
Среднедушевые месячные денежные доходы на-
селения возросли с 55 тенге в 1993 году до 31 073 
тенге в 2010 году, или в 565 раз.

2010 «АгромашХолдинг» АҚ-ның Қостанай бөлімшесі 
 базасында Ссанг Йонг жеңіл автомобильдерін 
 рекордтық қысқа мерзімде жинау ұйымдастырылды 

2011 3-4 маусымда Қостанайда Қазақстан 
 Республикасының Мемлекеттік рәміздер күнін 
 мерекелеу аясында  «Менің Қазақстаным» атты   
 IV республикалық патриоттар форумы өткізілді 

The number of citizens, resident behind poverty line, 
grew less of 79,7 thousand people in 2000 up to 10,4 
thousand people in 2010.

The population employment level increased of 
84,2% up to 94,3 %. 

POPULATION INCOME
In 2010 compared to 1993 an average monthly 

nominal salary increased of 132 tenge up to 57268 
tenge, or 434 times. The population monthly cash 
income per capita grew of 55 tenge in 1993 up to 
31073 tenge in 2010 or 565 times .

2010  The assembly of SsangYong cars was organized in 
 Kostanay region in a record short time

2011  The 4th republican Forum of Patriots «My Kazakhstan» 
 was held in Kostanay on June 3-4 
 

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ (ТжКБ)

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТиПО)

THE NUMBER OF CONSTRUCTED VOCATIONAL AND TECHNICAL 
EDUCATION FACILITIES
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2011  21 октября открыто движение по новому мосту 
 на реке Тобол

2011  В области получен рекордный урожай зерновых: 
 с площади 4296,3 тыс. га намолочено 8681,3 тыс. 
 тонн зерна в первоначально оприходованном весе, 
 урожайность составила 20,2 ц/га.

КУЛЬТУРА
Костанайская область богата объектами 

историко-культурного наследия. 
На территории области сохранились 2 древних 

памятника, датируемые ранним железным веком 
юртообразные каменные сооружения, вероятно, 
имевшие в древности сакральное значение. 

В селе Амангельды сохранился дом, в котором 
был провозглашен предводителем восстания 
1916 года Амангельды Иманов.

Области действует 3 театра: Костанайский об-
ластной казахский театр драмы, Русский театр 
драмы и кукол и Аркалыкский областной казах-
ский театр юного зрителя.

СПОРТ
Количество спортивных сооружений в период 

с 1991 года по 2011 год увеличилось на 390 объ-
ектов и составило 2266 единиц. 

В регионе построены: Дворец спорта в Коста-
нае; бассейн в Костанае; стадион в селе Зато-
больск Костанайского района. Также возведены 
спортивные комплексы: в г. Лисаковск, в селе 
Тобол Тарановского района и в селе Щербаково 
Алтынсаринского района.

Произведена реконструкция Центрального ста-
диона в городе Костанай.

За период с 1991 года спортивными организа-
циями подготовлено 560 мастеров спорта Респу-
блики Казахстан и 107 мастеров спорта между-
народного класса.

402,6
тыс. 

1999 

512,6
тыс.

2010

МӘДЕНИЕТ 
Қостанай облысы – тарихи-мәдени мұра 

объектілеріне бай өлке. 
Облыс аумағында ерте темір ғасырына жа-

татын 2 көне ескерткіш – киіз  үйге ұқсас тас үй 
сақталған, олардың ертеде  ерекше маңызы бол-
са керек. 

Амангелді ауылында 1916 жылы көтерілістің 
қолбасшысы болып Амангелді Иманов жария-
ланған үй сақталған.  

Облыста 3 театр бар: Қостанай облыстық қазақ 
драма театры, Орыс драма және қуыршақ театры 
мен  Арқалық облыстық қазақ жас көрермендер 
театры. 

СПОРТ
1991 жылдан бастап спорт құрылыстарының 

саны 2011 жылы 390 объектіге артты және  2266 
бірлікті құрады. 

Өлкеде мынадай объектілер салынған:  Қоста-
найдағы Спорт сарайы, Қостанайда су алабы; 
Қостанай ауданының Затобольск ауылындағы 
стадион.  Сондай-ақ Лисаковск қаласында, Та-
ранов ауданының Тобыл ауылында және  Алтын-
сарин ауданының  Щербаков ауылында  спорт 
кешендері салынды. 

Қостанай қаласында Орталық стадионға қайта 
жаңарту жүргізілген.  

1991 жылдан бастап спорт ұйымдары 
Қазақстан Республикасының 560 спорт шеберін 
және халықаралық санаттағы 107 спорт шеберін 
дайындаған. 

2011 21 қазанда Тобыл өзенінде салынған жаңа көпір іске 
 қосылды 

2011 Облыста егіннің рекордтық өнімі жиналды: 4296,3 
 мың га жерден бастапқы кіріске алу салмағымен 
 8681,3 мың тонна егін жиналып, астық өнімділігі 
 20,2 ц/га құрады.  

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ / КУЛЬТУРА И СПОРТ / CULTURE AND SPORT

CULTURE  AND SPORT
Kostanay region is rich in the historical-cultural 

inheritance facilities. 
2 ancient monuments, the early Iron Age dated, 

yurt-shaped stone structures, probably, having the 
sacred value in the old time are preserved in the 
region. 

In Amangeldy village there is a house, in which 
Amangeldy Imanov has been proclaimed as the 
leader of 1916 rebellion. 

There are 3 theatres in the province: Kostanay 
regional Kazakh Drama Theatre, Russian drama and 
puppet theatre and Arkalyk provincial Kazakh Youth 
Theatre. 

SPORT
The number of sports facilities during 1999 – 2011 

grew by 390 units and made 2,266 units. 
In the region there is Kostanay sports palace, 

swimming pool in Kostanay, a stadium in Zatobolsk 
village of Kostanay district. Also the sports 
complexes are constructed in Lisakovsk city, Tobol 
village of Taranov district and in Scherbakovo village 
of Altynsarin district.  

There is a reconstruction of the Central stadium in 
Kostanay city.   

Over a period of 1991, 560 Kazakhstani masters of 
sports and 107 international masters of sports were 
prepared by the sports organizations. 

2011  The traffic on a new bridge across Tobol River was 
 opened on October 21 

2011  A record crop yield was harvested in the region - 8681.3 
 thousand tons of grain washarvested from the area of 
 4296.3 thousand ha. 

ҚАМТЫЛҒАН ТҰРҒЫНДАРДЫҢ САНЫ
ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ

THE NUMBER OF EMPLOYED POPULATION
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«Өркен» ЖШС Лисаковск филиалы 
Лисаковский филиал  
ТОО «Оркен» Комбинат
Lisakovsk branch of LLP «Orken»

«АгромашХолдинг» АҚ 
АО «Агромашхолдинг» 
JSC «Agromashholding»

«Агротехмаш» ЖШС
ТОО «Агротехмаш» 
LLP «Agromash»

«ССГПО» АҚ
 АО ССГПО
LLP «SSGPO»

ІРІ КӘСІПОРЫНДАР
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
BIGGEST ENTERPRISES
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 «Қостанай минералы» АҚ 
АО «Костанайские минералы» 
JSC «Kostanay Minerals»

«Қазақстан алюминийі» АҚ
Краснооктябрь боксит кен басқару бөлімшесі
Филиал АО 
«Алюминий Казахстана» Краснооктябрьское 
бокситовое рудоуправление.
The branch of JSC «Aluminium Kazakhstan» 

«Қазақстан алюминийі» АҚ
Торғай боксит кен басқару бөлімшесі 
Филиал Ао «Алюминий Казахстана»
Торгайское бокситовое рудоуправление 
The branch of JSC «Aluminium Kazakhstan» 

АО «Варваринское» 
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ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

KYZYLORDA REGION
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ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ/КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ/KYZYLORDA REGION

Кызылординская область образована 15 янва-
ря 1938 года. Регион расположен в юго-западной 
части Казахстана и занимает 8,3% всей террито-
рии республики с площадью 226 тысяч кв. км. 

Административный центр – город Кызылорда 
- расположен на правом берегу реки Сырдарьи, 
в ее нижнем течении. 

Область разделена на 8 административно-
территориальных единиц: город Кызылорда и 
7 районов.

На Кызылординской земле проживает 707,7 ты-
сяч человек. Основную долю населения региона 
составляют казахи – 95,7%, русские – 2,0% и дру-
гие национальности - 2,3%. 

Кызылординская область обладает значитель-
ным потенциалом минерально-сырьевых ресур-
сов. На территории области сосредоточены 15,1% 
от общеказахстанских  запасов цинка, 9,6% свин-
ца, 13,7% урана, 4,7% нефти, газа и конденсата, 
3,4% подземных вод. 

1992 Закрытие испытательного полигона 
 биологического оружия на острове «Возрождение»

1992 Принят Закон о социальной защите жителей  
 Приаралья, пострадавших от экологических 
 бедствий

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР GENERAL INFORMATIONОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЛАСТИ 
ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 20 ЖЫЛЫНДАҒЫ 
ОБЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ  ЖЕТІСТІКТЕРІ  

MAIN ACHIEVMENTS OF THE REGION
OVER THE YEARS OF INDEPENDENCE

OF KAZAKHSTAN

Қызылорда облысы 1938 жылы 15 қаңтарда 
құрылды. Өңір Қазақстанның оңтүстік-батыс 
бөлігінде орналасқан және республиканың бүкіл  
аумағының ауданы 226 мың шаршы шақырым, 
яғни 8,3% алып жатыр.  

Әкімшілік орталығы – Қызылорда қаласы – 
Сырдария өзенінің оң жағалауында, ағысының 
төменгі жағында орналасқан. 

Облыс 8 әкімшілік-аумақтық бірлікке: 
Қызылорда қаласы және 7 ауданға бөлінген. 

Қызылорда жерінде 707,7 мың адам тұрады. 
Өңір халқының негізгі үлесін қазақтар - 95,7%, 
орыстар – 2,0% және басқа ұлт өкілдері - 2,3% 
құрайды. 

Қызылорда облысында минералдық шикізат 
ресурстарының мол қоры  бар. Облыс аумағында 
жалпы қазақстандық мырыштың 15,1%, 
қорғасынның 9,6%, уранның 13,7%, мұнайдың, 
газ конденсатының 4,7%, жерасты суларының 
3,4% шоғырланған. 

Kyzulorda region was established on January 15, 
1938. The region is located in the south-west part of 
Kazakhstan and covers area of 226 thousand square 
kilometers, which is 8.3% of the whole territory of the 
country. 

Administrative center is Kyzylorda city. It is located 
on the right bank of Syrdarya River in its lower stream. 

The region is divided into 8 administrative-territorial 
entities: Kyzylorda city and 7 districts.

There are 707.4 thousand people living on Kyzylorda 
region. The majority of population is Kazakhs – 95.7%, 
Russians – 2.0% and other nationalities – 2.3%.

Kyzylorda oblast has a significant potential in terms 
of mineral raw material resources. The oblast area 
encloses 15.1% of overall Kazakhstani reserves of 
zink, 9.6% of lead, 13.7% of uranium, 4.7% of oil, gas 
and condensate, 3.4% of ground water. 

1992 «Возрождение» аралында биологиялық қарудың 
 сынақ полигонының жабылуы
.
1992 Экологиялық апаттан зардап шеккен Арал өңірі 
 тұрғындарын әлеуметтік қорғау туралы 
 Заң қабылданды. 

1992 Closure of biological weapons test site on 
 Revival island 

1992 The Law «On socila protection of the residents of Aral 
 Sea area» was adopted   
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1993 Прошла Конференция руководителей стран 
 Центральной Азии и Российской Федерации 
 в городе Кызылорде по проблемам Арала

1995 Заключено соглашение между Республикой 
 Казахстан и Российской Федерацией об 
 аренде космического комплекса Байконур

1993 Қызылорда қаласында Арал проблемасы 
 бойынша Орталық Азия және Ресей 
 Федерациясының елдері басшыларының 
 конференциясы болып өтті.  

1995 Қазақстан Республикасы мен Ресей 
 Федерациясының арасында Байқоңыр ғарыш 
 кешенін жалға алу туралы келісім жасалды. 

1993 The conference of Heads of Central Asian states and 
 Russia focused on the Aral Sea problems 

1995 The Agreement on the lease of Baikonur space complex 
 signed between Kazakhstan and Russia   
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ЭКОНОМИКАСЫ / ЭКОНОМИКА / ECONOMY

ЭКОНОМИКА
Кызылординская область располагает значи-

тельным экономическим потенциалом и природ-
ными ресурсами. Регион занимает 3-е место по 
добыче нефти. 

Казахстан занимает 1-е место в мире по запа-
сам ванадия, большая часть которых сосредото-
чена в Кызылординской области.

Регион производит 90% производимого риса 
в республике.

ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Валовой региональный продукт возрос за этот 

период в 525,5 раз: с 1,6 млрд. тенге в 1993 году 
до 840,8 млрд. тенге в 2010 году. ВРП на душу 
населения возрос с 0,02 млн. тенге до 1,2 млн. 
тенге.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Раньше если индустриальная доля региона в ВРП 

составляла всего 3%, то в настоящее время этот 
показатель возрос до 51%. Производство промыш-
ленной продукции увеличилось на 5,2 трлн. тенге.

На сегодняшний день в регионе в рамках Кар-
ты индустриализации реализовано 15 проектов. 
Так, в 2010 году реализован стратегический для 
области проект по строительству 2-й очереди ком-
плекса по утилизации газа ТОО СП «Казгермунай». 

За 2 года введены в эксплуатацию 5 щебеночных 
заводов, которые активно участвуют в реализации 
крупнейшего проекта по строительству междуна-
родной автомагистрали Западная Европа - Запад-
ный Китай. 

В 2011 году реализован инновационный проект 
«Завод по производству камышово-стружечных 
плит» ТОО «Алтын бала-08», аналога которому 
в республике нет. 

Со дня освоения нефтегазовых месторождений 
Южно-Тургайской впадины нефтяными компания-
ми области добыто порядка 133 млн. тонн нефти и 
более 12 млн. кубометров газа. 

Начали работать газотурбинная установка на 
месторождении Кумколь АО «ПетроКазакстан 

1996 Указом Президента Республики Казахстан 
 создана специальная экономическая зона 
 Кызылорды

1997 Начато производство по добыче урана 
 «Казатомпром»

ЭКОНОМИКАСЫ
Қызылорда облысы елеулі экономикалық 

әлеуетке және табиғи ресурстарға ие. Өңір мұнай 
өндіру бойынша 3-орында тұр.  . 

Қазақстан ванадий қоры бойынша әлемде 
1-орында, оның қомақты бөлігі Қызылорда об-
лысында шоғырланған.  

Өңір республикада өндірілетін күріштің 90% 
өсіреді. 

ЖАЛПЫ ӨҢІРЛІК ӨНІМ
Жалпы өңірлік өнім осы кезеңде 525,5 есе: 1993 

жылдағы 1,6 млрд. теңгеден 2010 жылы 840,8 
млрд. теңгеге дейін өсті. Жан басына шаққандағы 
ЖӨӨ 0,02 млн. теңгеден  1,2 млн. теңгеге дейін 
өсті. 

ӨНЕРКӘСІП
Бұрын өңірдің ЖӨӨ индустриялық үлесі барлығы 

3% құраса, қазіргі уақытта бұл көрсеткіш 51% 
дейін артты. Өнеркәсіп өнімін өндіру 5,2 трлн. 
теңгеге өсті. 

Бүгінгі күнде өңірде Индустрияландыру карта-
сы аясында 15  жоба іске асырылды. 2010 жылы 
«Қазгермұнай» ЖШС БК газды кәдеге жарату 
кешенінің 2-кезегін салу бойынша облыс үшін 
стратегиялық маңызы бар жоба іске асырылды. 

2 жыл ішінде 5 ұсақ тас зауыты пайдалануға 
берілді, олар Батыс Еуропа-Батыс Қытай 
халықаралық автомагистралінің құрылысы бой-
ынша ірі жобаны іске асыруға белсене қатысуда. 

2011 жылы республикада теңдесі жоқ «Алтын 
бала-08» ЖШС «Қамыс-жаңқалы плиталарды 
өндіру зауыты» инновациялық жобасы іске асы-
рылды. 

Оңтүстік Торғай ойпатының мұнай-газ кен 
орындары игерілген күннен бастап мұнай компа-
ниялары шамамен мұнайдың 133 млн. тоннасын 
және газдың  12 млн. текше метрін шығарды. 

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ  
Құмкөл кен орнында газ турбиналық қондырғысы, 
«Торғай Петролеум» АҚ газды қайта өңдеу зауы-
ты, «Кеңлік» кен орнында бағыттас газды кәдеге 
жарату бойынша өндіріс жұмысын бастады. 

ECONOMY
Kyzylorda region possesses the significant 

economic potential and natural resources. The region 
occupies the 3rd position in oil production.

Kazakhstan occupies the 1st position in the World 
in vanadium reserves, most of which is enclosed in 
Kyzylorda region.

The region produces 90% of overall rice production 
in the Republic.

GROSS REGIONAL PRODUCT 
Within the period the gross regional product grew 

525.5 times: from 1.6 billion tenge in 1993 to 840.8 
billion tenge in 2010. The GRP per capita has grown 
from 0.02 million tenge to 1.2 million tenge.

INDUSTRY
If earlier industrial share of the region in the GRP 

was only 3%, at the present time this factor increased 
to 51%. Production of industrial goods increased by 5.2 
trillion tenge.

Today, there are 15 project implemented in the 
region within the frameworks of the Industrialization 
Map. Thus in 2010 the project of construction of the 
2nd phase of gas disposal complex at “Kazgermunai” 
JV LLP, being of strategic significance for the region, 
was implemented.

Over 2 years there were 5  ballast plants 
commissioned. They now take part in implementation 
of the largest project on  construction of the international 
highway «Western Europe – Western China».

In 2011, the innovative project “Reed and shaving 
slabs production plant” of “Altyn bala-08” LLP was 
implemented. There are no countertype plants in the 
country.

Since very beginning of development of oil and gas 
fields of the Southern-Turgai depression, oil companies 
have produced about 133 million tons of oil and over 12 
million cubic meters of gas.

“PetroKazakhstan Kumkol Resources” JSC 
commissioned a gas turbine plant at Kumkol deposit, 
“Turgai Petroleum” JSC – gas processing plant, oil-gas 
disposal operation at “Kenlyk” deposit. 

1996 Қазақстан Республикасы Президентінің 
 Жарлығымен Қызылорданың арнайы экономикалық 
 аймағы құрылды  

1997 «Қазатомөнеркәсіп» АҚ уран өндіруді бастады 

1996 The special economic zone of Kyzylorda was 
 established by the Decree of the President  

1997 The uranium production was launched at Kazatomprom 
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1998 Завершено строительство областного 
 медицинского центра

2001 Запущен проект при поддержке 
 Международного банка реконструкции и 
 развития «Регулирование русла реки Сырдария 
 и сохранение Аральского моря – 1 фаза»

1998 Облыстық медициналық орталықтың құрылысы 
 аяқталды. 

2001 Халықаралық қайта құру және даму банкінің 
 қолдауымен «Сырдария өзенінің арнасын реттеу 
 және Арал теңізін сақтау – 1 кезең» жобасы іске 
 қосылды.

1998 The construction of the regional medical center was 
 completed 

2001 A project on Syr-Darya River and Aral Sea 
 preservation was lunched with the support of the 
 International Bank for Reconstruction and 
 Development
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2004 Начато строительство моста через реку 
 Сырдария в городе Кызылорда

2004 Осуществлен перевод на попутный газ 
 теплоэнергоисточников и жилого сектора 
 города Кызылорда

592,4
599,3

587,4
592,2

598,5
601

607,5
618,2

652,2
689,7

700,6
707,72011

2009

2005

2001

1997

1993

2010

2007

2003

1999

1995

1991

2004 Қызылорда қаласында Сырдария өзені арқылы 
 өтетін көпірдің құрылысы басталды. 

2004 Қызылорда қаласының жылу энергия көздерін 
 және тұрғын үй секторын ілеспе газға ауыстыру 
 жүзеге асырылды.

2004 The construction of a bridge across Syr-Darya
  River was started in Kyzylorda 

2004 The heat and electricity supply sources and the 
 housing sector of Kyzylorda were transfered to 
 associated gas   

Жалпы халық саны (мың адам)
Общая численность населения (тыс. человек)

The total population number (thousand people)
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Кумколь Ресорсиз», завод по переработке газа 
АО «Тургай Петролеум», производство по утили-
зации попутного газа на месторождении «Кен-
лык».

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем произведенной продукции возрос с 

3,6 млрд. тенге в 1995 году до 44,2 млрд. тенге в 
2010 году.

По сравнению с 2001 годом объем валового 
сбора основной культуры региона –  риса увели-
чен на 87,3%. Также за последние 10 лет объемы 
производства картофеля увеличены на 33,7%, 
овощей - на 45,2%, бахчевых - на 33,7%.

За последние 10 лет в регионе введены в экс-
плуатацию 14 крупных заводов по переработке 
риса, соответствующих международным стан-
дартам. 

Успешно реализована первая фаза проекта 
«Регулирование русла Сырдарьи и сохранение 
северной части Аральского моря», что позволи-
ло поднять уровень моря с 31 до 42 метров.  Вос-
становлено 13 пород рыб. Улов рыбы с 400 тонн 
достиг 6 тысяч тонн. 

В Кызылординской области за последние 10 лет 
поголовье КРС и верблюдов увеличилось на 
55%, овец и коз - на 73%, лошадей - на 43%.

Введена молочно-товарная ферма на 660 го-
лов, завод по производству растительного мас-
ла, 50 тепличных комплексов общей площадью 
3 га.

ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции в основной капитал увеличены с 

16,4 млрд. тенге в 2001 году до 251,3 млрд. тенге 
в 2010 году, или в 15 раза.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
За последние 10 лет объем производимой 

продукции субъектами малого бизнеса возрос с 
8,9 млрд. тенге до 85,9 млрд. тенге. Всего за эти 
годы было произведено продукции на 464 млрд. 
тенге. 

Количество зарегистрированных субъектов 
малого и среднего бизнеса возросло с 7,4 тысячи 
в 2001 году до 13,5 тысяч в 2010 году. 

2005 Осуществлено обеспечение питьевой 
 водой сельских населенных пунктов Приаралия 

2005 Разработан план по восстановлению 
 численности и видов рыб Аральского моря

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Өндірілген өнімнің көлемі 1995 жылғы 3,6 млрд. 

теңгеден 2010 жылы 44,2 млрд. теңгеге дейін өсті. 
2001 жылмен салыстырғанда өңірдің негізгі 

дақылы – күрішті жалпы жинау көлемі 87,3% арт-
ты. Сондай-ақ соңғы 10 жылда картоп өндіру 
көлемі -  33,7%, көкөніс - 45,2%, бақша дақылдары 
- 33,7% артты. 

Соңғы 10 жылда өңірде халықаралық 
стандарттарға сай келетін күрішті қайта өңдеу 
бойынша 14 ірі зауыт пайдалануға берілді. 

«Сырдария арнасын реттеу және Арал теңізінің 
солтүстік бөлігін сақтап қалу» жобасының бірінші 
кезеңі табысты іске асырылды, ол теңіз деңгейін 
31-ден 42 метрге көтеруге мүмкіндік берді.  
Балықтардың 13 тұқымы қалпына келтірілді. 
Балық аулау 400 тоннадан 6 мың тоннаға жетті. 

Қызылорда облысында соңғы 10 жылда ІҚМ  
және түйенің басы 55%, қой мен ешкі - 73%, 
жылқы -  43% артты. 

660 мал басына арналған сүт-тауар фермасы, 
өсімдік майын шығару зауыты, жалпы ауданы 3 
га 50 жылыжай кешені пайдалануға берілді. 

ИНВЕСТИЦИЯ
Негізгі капиталға инвестициялар  2001 жылғы 

16,4 млрд. теңгеден  2010 жылы 251,3 млрд. 
теңгеге немесе 15 есе артты.  

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС
Соңғы 10 жылда шағын бизнес субъектілері 

өндіретін өнімнің көлемі 8,9 млрд. теңгеден  85,9 
млрд. теңгеге өсті. Осы жылдары барлығы 464 
млрд. теңгеге өнім өндірілді. 

Тіркелген шағын және орта бизнес 
субъектілерінің саны 2001 жылғы 7,4 мыңнан 
2010 жылы 13,5 мыңға артты. 

AGRICULTURE
Amount of produced goods increased from 3.6 

billion tenge in 1995 to 44.2 billion tenge in 2010.
Compared to 2001 volume of gross collection of the 

main cropper of the region – rice, increased by 87.3%. 
Over the last 10 years production of potato increased 
by 33.7%, vegetables – by 45.2%, melon – by 33.7%.

Over the last 10 years in the region there were 
14 large rice processing plants commissioned in 
compliance with international standards. 

The first phase of the project “Management of 
Syrdarya channel and preservation of the northern 
part of the Aral sea” was successfully implemented, 
which allowed to elevate the sea level from 31 to 42 
meters. 13 kinds of fish were rebuilt. Fish production 
increased from 400 tons and reached 6 thousand 
tons. 

Over the last 10 years cattle and camels population 
in Kyzylorda oblast increased by 55%, sheep and 
goats – by 73%, horses – by 43%.

Milk production farm for 660 heads, vegetable oil 
production plant, 50 hothouse facilities of total area of 
3 hectares were established.

INVESTMENT
Investment into capital stock increased from 16.4 

billion tenge in 2001 to 251.3 billion tenge in 2010, in 
other words increased 15 times.

SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Over the last 10 years volume of produced goods 

by small business entities increased from 8.9 billion 
tenge to 85.9 billion tenge. Generally within these 
years goods were produced for 464 billion tenge. 

Number of registered small and medium business 
entities grew from 7.4 thousands in 2001 to 13.5 
thousands in 2010. 

2005 Арал өңірі ауылдық елді мекендерін ауыз сумен 
 қамтамасыз ету жүзеге асырылды 

2005 Арал теңізі балығының саны мен түрін 
 қалпына келтіру жоспары әзірленді

2005 The rural areas of Aral Sea were provided with access 
 to drinking water

2005 A plan on recosntruction of the fish population in Aral 
 Sea was developed  
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ИНФРАСТРУКТУРА
За последние 3 года реконструировано 55,3 км 

дорог местного значения (2,5% протяженности 
дорог местного значения), капитально отремон-
тировано 227 км дорог, средний ремонт прове-
ден на 214,3 км дорог. 

Ведутся работы на участках магистрали Запад-
ная Европа-Западный Китай, которая охватыва-
ет все 7 районов области и город Кызылорда. 

Благодаря принятым мерам за последние 3 года 
по обеспечению качественной питьевой водой 
было отремонтировано более 1 тысячи км водо-
проводных сетей. Качественной питьевой водой 
обеспечены около 8 тысяч жителей региона.

Газификация города Кызылорда ведется с 2004 
года. Сейчас 91% жителей города используют де-
шевый газ. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО
Таким образом, объемы вводимого жилья по 

сравнению с 1997 годом увеличились в 11,4 раз.
В рамках Программы жилищного строитель-

ства за 2005-2010 годы было введено за счет 
всех источников финансирования 1170,4 тысячи 
кв. м жилья. Было построено 10 326 жилых до-
мов,  на 12 387 квартир.

178
136

 2010

1991

2007 Начато строительство соцобъектов в
  рамках программы «100 школ и  100 больниц»

4474,4млрд./billion
теңге/тенге/tenge

2,1 млн./мillion
теңге/тенге/tenge

1991

1991-2010
859,1

млн./million
теңге/тенге/tenge

1613 
млн./million

рубль/рубль/ruble

1991-2010

1991*

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
Соңғы 3 жылда жергілікті маңызы бар 55,3 

шақырым жол (жергілікті маңызы бар жол 
ұзындығының 2,5%) қайта құрылды, 227 
шақырым жол жөндеуден өтті, 214,3 шақырым 
жолда жөндеу жұмыстары жүргізілді. 

Облыстың барлық 7 ауданы мен Қызылорда 
қаласын қамтитын Батыс Еуропа – Батыс Қытай 
магистралінің бойында жұмыстар жүргізілуде. 

Соңғы 3 жылда сапалы ауыз сумен қамтамасыз 
ету бойынша қолға алған шаралар арқасында 1 
мың шақырым аса су құбыры желілері жөнделді. 
Сапалы ауыз сумен өңірдің 8 мыңға жуық тұрғыны 
қамтамасыз етілген. 

Қызылорда қаласын газдандыру 2004 жылдан 
бастап жүргізілуде. Қазір қаланың 91% тұрғыны 
арзан газды тұтынуда. 

ҚҰРЫЛЫС
Осылайша, пайдалануға берілген тұрғын үйдің 

саны 1997 жылмен салыстырғанда 11,4 есе 
көбейді. 

2005-2010 жылдарға арналған тұрғын үй 
құрылысы бағдарламасының аясында барлық 
қаржыландыру көздері есебінен 1170,4 мың шар-
шы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. 12387 
пәтерге 10326 тұрғын үй тұрғызылды. 

INFRASTRUCTURE
Over the last 3 years 55.3 km of local roads (2.5% 

of total length of local roads) were reconstructed, 227 
km of roads went through major maintenance, 214.3 
km of roads – life-time. 

Works on sections of the main road «Western 
Europe – Western China» which engages all 7 districts 
of the region and Kyzylorda are carried out. 

Due to arrangements made within the last 3 years 
on proper potable water supply, over 1 thousand km 
of water pipeline utilities have been fixed. Proper 
potable water is supplied to about 8 thousand people 
in the region.

Gas supply in Kyzylorda town has been getting 
provided since 2004. Today 91% of the city population 
utilizes cheap gas. 

 
CONSTRUCTION
Thus, the amount of commissioned housing facilities 

increased 11.4 times compared to 1997.
Within the frameworks of the Program of housing 

construction for 2005-2010 1170.4 thousand square 
meters of housing facilities have been commissioned 
at the cost of own financing sources. 10326 living 
blocks for 12387 apartments were built.

2007 «100 мектеп және 100 аурухана» бағдарламасы 
 аясында әлеуметтік объектілердің құрылысы 
 басталды. 

2007 The construction of social facilities within «100 
 schools, 100 hospitals» program was started

ІӨӨ (ішкі өңірлік өнім)
ВРП (Внутренний региональный продукт)

GDP (Gross Domestic Product)
ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
INDUSTRIAL OUTPUT

АУЫЗ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІҢ,
ҚАЛАЛАРДЫҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ГОРОДОВ 
ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

THE NUMBER OF VILLAGES AND TOWNS PROVIDED WITH DRINK-
ING WATER 
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2,7
МЛН. М2/ MILLION М2

1991-2010

0 
1991 1991-2010

 69 

256,7
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

3665,1
млн./мillion

теңге/тенге/tenge

1995-2010

1991

2008 Начато строительство Коксарайского 
 водного регулятора для предотвращения 
 затопления реки Сырдария

2008 Проведено расширение и восстановление 
 водопроводных и канализационных сетей 
 города Кызылорды 

2008 Сырдария өзенінің су жайылуының алдын алу үшін 
 «Көксарай» су реттеуішінің құрылысы басталды.  

2008 Қызылорда қаласы су құбыры және кәріз желілерін 
 кеңейту және қалпына келтіру жүргізілді. 

2008 The construction of Koksaray water regulator was 
 started

2008 The water supply and water disposal networks of 
 Kyzylorda were reconstructed and expanded 
 

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі
Валовая продукция сельского хозяйства

Gross agricultural output 

ТҰРҒЫН ҮЙ ҒИМАРАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ
(пайдалануға берілді)

ВВОД ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (введено в эксплуатацию)
COMMISSIONING OF HOUSING (put into service)

ЖАҢА САЛЫНҒАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED HEALTHCARE FACILITIES
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ОБРАЗОВАНИЕ
Бюджет сферы образования возрос в 9 раз и 

составил 33% общего объема бюджета области.
Сеть детских садов за 3 года увеличена на 65 

единиц (на 57%). 
За счет бюджетных средств построено 16 

детских садов на 1870 мест. За 3 года открыт 
131 мини-центр на 5710 детей. В результате при-
нятых мер охват дошкольным воспитанием де-
тей от 3 до 6 лет возрос на 32,8% и доведен до 
56,5%, детей от 1 года до 6 лет - до 30,8%.  

За 20 лет построено около 100 школ, в том чис-
ле за последние 3 года введены 33 школы.

Обеспеченность учебниками составляет 100%.
В Кызылординской области введена практика 

патронатного воспитания детей из интернатов. 
На сегодня в семьи было передано 15 детей, что 
позволило сократить число сирот на 9,8%.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Финансирование сферы здравоохранения за 

годы независимости увеличилось в 5,5 раз, ме-
дицинское оборудование обновлено на 45%. 

При областном медицинском центре открыт 
кардиологический центр. Для областного ме-
дицинского центра и онкологической больницы 
приобретено новейшее оборудование, позволя-
ющее проводить уникальные операции. Для всех 
родильных домов области приобретены инкуба-
торы для новорожденных. Возобновлена практи-
ка санитарной авиации. Открыт кабинет компью-
терной и магнитно-резонансной томографии.

ЗАНЯТОСТЬ
Общий уровень безработицы снизился с 13,2% 

1995 году до 5,7% в 2010 году. За последнее де-
сятилетие количество получающих адресную со-
циальную помощь снизилось в 8,5 раз. 

 
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Среднемесячная заработная плата в области 

возросла с 95 тенге в 1993 до 69,6 тысяч тенге в 
2010 году. Величина прожиточного минимума по 
сравнению с 2001 годом увеличилась в 3,3 раза.

2008 Начато строительство международной 
 магистрали «Западная Европа–Западный Китай»

БІЛІМ БЕРУ
Білім беру саласының бюджеті 9 есе көбейіп, 

облыстың бюджет көлемінің 33% құрады. 
Бала бақша желісі 3 жылдың ішінде 65 бірлікке 

(57%) артты.
Бюджет қаражаты есебінен 1870 балаға 

арналған 16 бала бақша салынды. 3 жылдың 
ішінде 5710 балаға арналған 131 шағын орталық 
ашылды. Қабылданған шаралар нәтижесінде 
3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектеп-
ке дейінгі тәрбиемен қамту 32,8% артып, 56,5% 
дейін, 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды - 30,8% 
дейін жеткізілді. 

20 жыл ішінде 100 жуық мектеп, оның ішінде 
соңғы 3 жылда 33 мектеп салынды.   

Оқулықтармен қамтамасыз ету 100% құрайды. 
Қызылорда облысында интернаттардағы ба-

лаларды патронаттық тәрбиелеу тәжірибесі 
енгізілген. Бүгінгі күні жанұяларға 15 бала берілді, 
ол жетімдердің санын 9,8% қысқартуға мүмкіндік 
берді. 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Денсаулық сақтау саласын қаржыландыру 

тәуелсіздік жылдары ішінде 5,5 есе көбейді, 
медициналық жабдықтар 45% жаңартылды. 

Облыстық медициналық орталық жанынан 
кардиологиялық орталық ашылды. Облыстық 
медициналық орталық және онкологиялық ау-
рухана үшін бірегей операцияларды жүргізуге 
мүмкіндік беретін ең жаңа жабдық сатып алынды. 
Облыстағы барлық перзентханалар үшін жаңа 
туылған нәрестелерге арналған инкубаторлар 
сатып алынды. Санитарлық авиация тәжірибесі 
жанданды. Компьютерлік және магниттік-
резонанстық томография кабинеті ашылды. 

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
Жұмыссыздықтың жалпы деңгейі 1995 жылғы 

13,2%-дан 2010 жылы 5,7%-ға төмендеді. Соңғы 
онжылдықта арнаулы әлеуметтік көмекті 
алатындардың саны 8,5 есе азайды. 

EDUCATION
Budget of the sphere of education was 9 times 

enlarged, and now constitutes 33% of the aggregate 
oblast budget.

Network of kindergartens has expanded for 65 units 
(by 57%) within 3 years. 

At the budget expense 16 kindergartens for 1870 
kids were built. Over 3 years 131 mini-center for 5710 
children were opened. As a result of taken measures 
preschool education coverage of children from 3 to 6 
age expanded by 32.8% and reached 56.5%, children 
from 1 to 6 age – 30.8%.  

Within 20 years 100 schools, including 33 for the 
last 3 years, were constructed.

Textbooks are supplied for 100%.
Kyzylorda region introduced practice of foster 

education for children from hostels. As of today 
15 children have been adopted by families, which 
allowed to number of orphans by 9.8%.

HEALTHCARE
Over years of independence rate of financing of 

the sphere of healthcare has been increased for 5.5 
times, medical equipment has been renewed by 45%. 

Under umbrella of the regional medical center the 
heart center has been opened. The regional medical 
center and the cancer hospital have been supplied 
with new equipment to facilitate unique surgeries. All 
maternity hospitals of the region have been supplied 
with infant incubators. Practice of sanitary aviation 
has been reestablished. Computer and magnetic 
resonance tomography office have been opened.

EMPLOYMENT
General unemployment level was brought down 

from 13.2% in 1995 to 5.7% in 2010. Over the last 
decade number of people, receiving subsistence 
allowance, reduced 8.5 times. 

 
POPULATION INCOME
Average monthly wage in the region has grown 

from 95 tenge in 1993 to 69.6 thousand tenge in 
2010. Minimum cost of living has increased 3.3 times 
compared to that in 2001.

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА/СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА/SOCIAL SPHERE

2008 «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық 
 магистралінің құрылысы басталды. 

2008 The construction of «West Europe - West China» 
international transit corridor was started  
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23 0 
1991 1992-2010

96 

2009 Начато благоустройство сельских 
 населенных пунктов Кызылординской области

2009 Қызылорда облысының ауылдық елді мекендерін 
 абаттандыру басталды. 

2009 The landscaping process of the rural areas of 
 Kyzylorda region was started  

ЖАҢА САЛЫНҒАН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН 
ОҚЫТУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

 КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И 
ОБУЧЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED PRESCHOL EDUCATION FACILITIES

ЖАҢА САЛЫНҒАН ОРТА БІЛІМ БЕРУ
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
THE NUMBER OF CONSTRUCTED SECONDARY EDUCATION FACILITIES
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2011

2010

2000

335,2

328,2

184,2

2009 Начато строительство газопровода Бейнеу 
 – Бозой –Шымкент»

2009 «Бейнеу – Бозой – Шымкент»  газ құбырының 
 құрылысы басталды. 

2009 The construction of «Beineu - Bozoi - Shymkent» gas 
pipeline was started

ЖАЛПЫ АСТЫҚ ЖИНАУ (өндегеннен кейінгі салмағы)
ВАЛОВЫЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ (в весе после доработки)

GROSS GRAIN HARVEST

мын. тонн/тыс. тонн/thousand tons

мын. тонн/тыс. тонн/thousand tons

мын. тонн/тыс. тонн/thousand tons
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КУЛЬТУРА
В области успешно функционирует 438 учреж-

дений культуры, среди которых 53 дома культуры, 
168 клубных учреждений, 209 библиотек, 8 музе-
ев. 

В 2009 году была открыта областная универсаль-
ная библиотека имени А. Тажибаева на 400 ты-
сяч книг. Проведена реконструкция музыкально-
драматического театра имени Н. Бекежанова. 

В рамках программы «Мәдени мұра» прошли 
реконструкцию 20 историко-культурных памятни-
ков. Также на Кызылординской  земле проведены 
археологические исследования 4 городов средне-
вековья. 

СПОРТ
За период с 1991 по 2011 годы количество спор-

тивных объектов увеличилось в 2 раза: с 868 до 
1754. 

В 2009-2011 годах построено 154 спортивных 
площадки. Введен Теннисный центр, спортивно-
плавательный комплекс, а также спортивно-
оздоровительный центр гандбольной коман-
ды «Сейхун-КАМ», представители которых 
составляют основу команды сборной Казах-
стана по гандболу. В городе Аральске постро-
ен физкультурно-оздоровительный комплекс и 
крытый бассейн. 

0
1991 

15,8 тыс.
2010

2010 Принято решение об аренда Кызылординской
 областью земли площадью 2,2 млн. гектар, 
 находящихся на территории 
 Карагандинской области

1995 2010

13,2 5,7

ХАЛЫҚ ТАБЫСЫ
Облыстағы орташа айлық еңбекақы 1993 

жылғы 95 теңгеден 2010 жылы 69,6 мың теңгеге 
көбейді. Күнкөрістің ең төменгі деңгейінің шама-
сы 2001 жылмен салыстырғанда 3,3 есе артты. 

МӘДЕНИЕТ
Облыста 438 мәдениет мекемесі, олардың 

ішінде 53 мәдениет үйі, 168 клубтық мекеме, 209 
кітапхана, 8 мұражай қызмет көрсетеді. 

2009 жылы кітап қоры 400 мың кітапты 
құрайтын Ә. Тәжібаев атындағы әмбебап 
облыстық кітапхана ашылды. Н. Бекежанов 
атындағы музыкалық драма театрына қайта 
жөндеу жүргізілді. 

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында 20 тарихи-мәдени ескерткіш қайта 
құрылды. Сондай-ақ Қызылорда жерінде орта 
ғасырдағы 4 қалаға археологиялық зерттеу 
жүргізілді. 

СПОРТ
1991 жылдан бастап 2011 жыл аралығында 

спорттық объектілердің саны 2 есе: 868-ден  
1754-ке дейін көбейді. 

2009-2011 жылдары 154 спорттық алаң салын-
ды. Теннис орталығы, спорттық жүзу кешені, 
сондай-ақ өкілдері гандболдан Қазақстанның 
құрама командасының негізін құрайтын 
«Сейхун-КАМ» гандбол командасының спорттық 
сауықтыру кешені пайдалануға берілді. 

CULTURE 
There are 438 culture institutions working in the 

region, among them 53 cultural centers, 168 clubs, 
209 libraries, 8 museums. 

In 2009 the region universal library named after 
A. Tazhibayev for 400 thousand books was opened. 
Music and Drama Theater named after N. Bekezhanov 
was reconstructed. 

Within the frameworks of the Program “Madeni 
mura” 20 historical and cultural monuments were 
restored. On Kyzylorda land 4 Middle Age towns 
underwent archeological study. 

SPORT
For the period from 1991 till 2011 years number of 

sports facilities increased 2 times: from 868 to 1754. 
In 2009-2011 154 sport grounds were constructed. 

The Tennis Center, swimming sport center, and 
fitness center for handball team “Seikhun-KAM”, 
representatives of which are the main members 
of the Kazakhstan National Handball Team, were 
commissioned. In Aralsk town a fitness center and 
hardtop swimming-pool were bui

2010

1991

13

18

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ /КУЛЬТУРА И СПОРТ/CULTURE AND SPORT

2010 Қарағанды облысының аумағындағы ауданы 
 2,2 млн. гектар жерді Қызылорда облысының жалға 
 алуы туралы шешім қабылданды.  

2010 The decision of the lease of 2.2 mln ha of land by 
 Kyzylorda region on the territory of Karaganda 
 region was made

Жұмыссыздық деңгейі
Уровень безработицы

The unemployment rate 

ҚҰРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫ
КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

THE NUMBER OF CREATED JOBS

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ (ТжКБ)

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТиПО)

THE NUMBER OF CONSTRUCTED VOCATIONAL AND TECHNICAL 
EDUCATION FACILITIES
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«ҚуатАмлонМұнай» БК ЖШС
ТОО СП «КуатАмлонМунай»
JV «KuatAmlonMunay»

 «Петро Қазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ
АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»
JSC PetroKazakhstan Kumkol Resources 

ІРІ КӘСІПОРЫНДАР
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
BIGGEST ENTERPRISES
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«ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ   
АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»
JSC «TURGAI PETROLEUM»         

«Қазгермұнай»лак» БК ЖШС
ТОО СП «Казгермунай»лак»
JV Kazgermunai LLP

 «Петро Қазақстан Құмкөл» АҚ
АО «Петро Казахстан Кумколь»
JSC PetroKazakhstan Kumkol
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МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

MANGYSTAU REGION
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МАНҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ/МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ/ MANGYSTAU REGION

Мангистауская область - самая молодая в Рес-
публике Казахстан. Область была образована 20 
марта 1973 года путем переформирования  из 
южной части Гурьевской области. В 1988 году об-
ласть упразднена и восстановлена в 1990 году, 
общая площадь региона – 165,6 тысяч квадрат-
ных километров. Областной центр -  молодой 
развитый город Актау.

Население  области составляет 524 200 чело-
век, это 14 место по республике, общая плот-
ность невысока – 3,1 человек на квадратный ки-
лометр, это 13-я позиция в масштабе страны.

В области расположены два города – Актау и 
Жанаозень, 5 сельских  районов (включая малый 
город Форт-Шевченко), 3 поселка, 39 сельских 
округов и 54 села.

В области проживают представители более 20 
национальностей. Доля казахов составляет 86,5%,  
русских – 8,6%, украинцев – 0,6%, немцев – 0,1%, та-
тар – 0,5%, белорусов – 0,1%, чеченцев – 0,2%, азер-
байджанцев – 1%, корейцев – 0,2%, лезгин – 0,5%, 
армян – 0,3%, каракалпаков – 0,1%, узбеков – 0,1%, 
кыргызов – 0,1%, осетин – 0,1%, удинов – 0,1%, грузи-
нов – 0,1%, других национальностей – 0,8%.

Значение Мангистауского региона для эконо-
мики страны определяется, прежде всего, за-
ключенными в его недрах огромными запасами 
углеводородов и транспортными возможностя-
ми, позволяющими экспортировать энергетиче-
ские ресурсы, а также другие товары на мировой 
рынок. 

1987  Первый фестиваль «Каспий – море дружбы» 
 прошел в городе Актау в 1987 году. 
 В дальнейшем фестиваль проводился 
 в 2001, 2006, 2008, 2011 годах

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР GENERAL INFORMATIONОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЛАСТИ 
ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 20 ЖЫЛЫНДАҒЫ 
ОБЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ  ЖЕТІСТІКТЕРІ  

MAIN ACHIEVEMENTS OF THE REGION
FOR 20 YEAR INDEPENDENCE OF

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Mangystau region is the youngest in Kazakhstan. The 
region was founded on the March 20, 1973, being 
reformed from the southern area of Guriyev oblast. 
In 1988 the region was sublated and in 1990 re-
established, total area of the region is 165.6 thousand 
square kilometers. The regional center is a young and 
developed town Aktau.
Population of the region makes 524 200 people, it 
is the 14th position in the country, total density is low 
– 3.1 people per square kilometer, which is the 13th 

position within the country.
There are two towns in the region – Aktau and 
Zhanaozen, 5 rural districts (including a small town 
Fort-Shevchenko), 3 settlements, 39 county districts 
and 54 villages.
The region is populated by representatives of over 
20 nationalities. Share of the Kazakhs is 86.5%, 
Russians – 8.6%, Ukrainians – 0.6%, Germans – 0.1%, 
Tatars – 0.5%, Byelorussians – 0.1%, Chechens – 
0.2%, Azerbaijanis – 1%, Koreans – 0.2%, Lezgians – 
0.5%, Armenians – 0.3%, Karakalpaks – 0.1%, Uzbeks 
– 0.1%, Kyrgyzs – 0.1%, Ossetians – 0.1%, Udinians 
– 0.1%, Georgians – 0.1%, other nationalities – 0.8%.
Mangystau region is valuable for the country 
economy mainly due to the vast subsoil reserves of 
hydrocarbons and logistics opportunities, allowing 
export of energy resources and other goods to the 
world market. 

Маңғыстау – Қазақстан Республикасындағы ең 
жас облыс. Облыс 1973 жылдың 20 наурызын-
да Гурьев облысының оңтүстік бөлігінен қайта 
құрылу арқылы құрылды. 1988 жылы облыс та-
ратылып, 1990 жылы қалпына келтірілді, өңірдің 
жалпы ауданы – 165,6 мың шаршы шақырым. Об-
лыс орталығы – дамыған жас Ақтау қаласы. 

Облыс халқы 524 200 адам, бұл республи-
ка бойынша 14 орында, жалпы тығыздығы аса 
жоғары емес – бір шаршы шақырымға 3,1 адам, 
бұл ел масштабы бойынша 13 - орын. 

Облыста екі қала – Ақтау және Жаңаөзен, 5 
ауылдық аудан (Форт Шевченко шағын қаласын 
қоса алғанда), 3 кент, 39 ауылдық округ және 54 
ауыл орналасқан. 

Облыста  20-дан астам ұлт өкілдері өмір сүріп 
жатыр. Қазақтардың үлесі 86,5 %, орыстар - 
8,6%, украиндар – 0,6%, немістер – 0,1%, татар-
лар – 0,5%, беларусьтар – 0,1%, шешендер – 0,2%, 
әзірбайжандар – 1%, кәрістер – 0,2%, лезгиндер 
– 0,5%, армяндар – 0,3%, қарақалпақтар – 0,1%, 
өзбектер – 0,1%, қырғыздар – 0,1%, осетиндер 
– 0,1%, удиндер – 0,1%, грузиндер – 0,1%, басқа 
ұлттар – 0,8% құрайды.

Ел экономикасы үшін Маңғыстау өңірінің 
маңыздылығы, ең алдымен оның жер 
қойнауындағы көмірсутектердің ауқымды 
қорларымен және көлік мүмкіндіктерімен 
анықталады, олар энергетика ресурстарын, 
сондай-ақ басқа да тауарларды дүниежүзілік 
нарыққа экспорттауға мүмкіндік береді.

1987 Бірінші «Каспий – достық теңізі» халықаралық 
 фестивалі 1987 жылы Ақтау қаласында өтті. 
 Бұдан әрі фестиваль 2001, 2006, 2008, 2011 
 жылдары өткізілді.

1987  The first festival «Caspian Sea - Sea of Friendship» 
 was held in Aktau in 1987. the next festivals were held 
 in  2001, 2006, 2008, 2011
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1991 3-4 октября отмечалось 150-летие видного
 представителя казахского устно-поэтического
 творчества, акына и жырши
 Кашагана Куржиманулы

1991 3-4 қазанда қазақтың суырып 
 салма-поэзия шығармашылығының белгілі өкілі, 
 ақын және жыршы Қашаған Күржіманұлының 
 150 жылдығы аталып өтті.

1991 The 150th anniversary of outstanding Kazakh akyn 
 and zhyrshy Kashagan Kurzhimanuly was celebrated 
 on October 3-4  
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ЭКОНОМИКА
Область обеспечивает 16,5% от объема про-

мышленного производства в стране, также на 
ее территорию приходится более 30% добычи 
нефти и газа. Валовой региональный продукт на 
душу населения - один из самых высоких в рес-
публике и в 2 раза превышает среднереспубли-
канский показатель.

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
В Мангистауской области один из самых высо-

ких показателей валового регионального про-
дукта на душу населения. По итогам 2010 года 
данный показатель составил более 19 тысяч дол-
ларов США – это вторая позиция по республике 
(в 1993 году ВРП на душу населения составлял 
чуть более 130 долларов).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2007 году в области был достигнут трилли-

онный рубеж в объемах промышленного произ-
водства. По итогам 2010 года он составил уже 
1,6 трлн. тенге. Если в 1993 году область обеспе-
чивала только 4,5% всего объема промышленно-
го производства республики, то сегодня на долю 
региона приходится 16,5% от общереспубликан-
ского значения.

Начиная с 2006 года, объемы производства 
в обрабатывающем секторе промышленности 
возросли в два раза. Только в 2010 году рост в 
этой сфере превысил 155 %, и этот показатель  в 
три раза выше республиканских темпов.

В области уже есть конкретные результаты пер-
вых лет реализации Программы индустриально-
инновационного развития. 

Из 21-го инвестиционного проекта, включенно-
го в Карту индустриализации, 19 объектов введе-
ны за последние два года, в результате обеспе-
чены постоянной работой около 4 тысяч человек.

1992  Создано общественное объединение 
 «Народное согласие»

2001  1 марта в городе Актау создано Высшее 
 военно-морское училище (10 июля 2003 года
 переименовано в Военно-морской институт 
 Министерства обороны РК)

ECONOMY 
The region furnishes 16.5% of total industrial 

production in the country, and in this area over 30% 
of oil and gas is produced. Gross regional product per 
capita is the highest within the country and is 2 times 
higher than the average republican factor.

GROSS REGIONAL PRODUCT 
Mangystau region has one of the highest values of 

the gross regional product per capita. At the year-end 
of 2010 this factor was 19 thousand US dollars, which 
is the second position in the Republic (in 1993 the 
GRP per capita was just over 130 dollars).

INDUSTRY
In 2007 industrial production achieved the trillion 

limit in the industrial output. At the year-end 2010 
it equaled to 1.6 trillion tenge. Compared to 1993, 
when the oblast covered only 4.5% of total industrial 
production of the country, today the region share at 
the republican scale is 16.5%.

Starting from 2006, overall production in the 
processing sector of industry doubled up. In 2010 
growth in this sphere exceeded 155%, and this factor 
is three times higher than the republican rates.

The region has obtained certain results within 
the first years of implementation of the Program of 
Industrial Innovative Development. 

Of 21 investment projects included into the 
Industrialization Map, 19 facilities have been 
commissioned over the last two years, and as a result 
provided jobs for about 4 thousand people.

INVESTMENT
Inflow of investment into the region is of proactive 

rate. In 2010, 2.5 billion dollars of direct investment 
were attracted to the region.

Today the region occupies the second position 
among other regions of the country in terms of 
investment content per capita and 2.5 times exceeds 
the average republican level. 

ЭКОНОМИКАСЫ 
Облыс елдегі өнеркәсіптік өндіріс көлемінің 

16,5% қамтамасыз етеді, сонымен қатар оның 
аумағына мұнай және газ өндірудің 30% астамы 
тиесілі. Халықтың жан басына шаққандағы жал-
пы өңірлік өнімі – республикадағы жоғарылардың 
бірі және республикалық орташа көрсеткіштен 2 
есе асады. 

ЖАЛПЫ ӨҢІРЛІК ӨНІМ
Маңғыстау облысында халықтың жан басына 

шаққандағы жалпы өңірлік өнім көрсеткіштері 
ең жоғарылардың бірі болып табылады. 2010 
жылдың қорытындысы бойынша  аталған көр-
сеткіш 19 мыңнан астам АҚШ долларын құрады 
– бұл республика бойынша екінші орын (1993 
жылы халықтың жан басына шаққандағы ЖӨӨ 
130 доллардан шамалы ғана жоғарыны құраған 
болатын).

ӨНЕРКӘСІП
2007 жылы облыста өнеркәсіптік өндіріс 

көлемінде  триллиондық межеге қол жеткізілді. 
2010 жылдың қорытындысы бойынша ол 1,6 
трлн. теңгені құрады. Егер 1993 жылы облыс 
республиканың барлық өнеркәсіптік өндіріс 
көлемінің 4,5% ғана қамтамасыз етсе, бүгінде 
өңір үлесіне  жалпы республикалық мәннің 16,5% 
тиесілі. 

2006 жылдан бастап өнеркәсіптің өңдеуші 
секторындағы өндіріс көлемдері екі есе өсті. 
2010 жылы ғана бұл саладағы өсім 155 % 
асып түсті және бұл көрсеткіш республикалық 
қарқындардан үш есе жоғары.

Облыста Индустриялық-инновациялық да-
му бағдарламасын іске асырудың алғашқы 
жылдарының нақты нәтижелері  қазірде бар. 

Индустрияландыру картасына енгізілген 21 
инвестициялық жобаның 19 объектісі соңғы екі 
жылда ендірілді, нәтижесінде шамамен 4 мың 
адам тұрақты жұмыспен қамтамасыз етілді. 

1992 «Халық келісімі» қоғамдық бірлестігі құрылды 

2001 1 наурызда Ақтау қаласында Жоғары 
 әскери-теңіз училищесі құрылды (2003 жылғы 
 10 шілдеде ҚР Қорғаныс министрлігінің 
 Әскери-теңіз институты деп атауы өзгертілді)

1992  «People's Concent» non-governmental 
 organization was established
 
2001  The Higher Naval School was established in Aktau 
 on March 1  
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2001  12-13 октября отмечалось 250-летие
  великого гуманиста Бекет Ата Мырзагулулы

2002  6 июля в Актау прошла неформальная встреча глав   
 государств Центрально- Азиатского экономического   
 сообщества и России

2001 12-13 қазанында ұлы гуманист Бекет 
 Ата Мырзағұлұлының 250 жылдығы аталып өтті

2002 6 шілдеде Ақтауда Орталық Азия экономикалық 
 қоғамдастықтың және Ресей мемлекет
 басшыларының бейресми кездесуі өтті 

2001  The 250th anniversary of Beket Ata Myrzagululy was 
 celebrated on October 12-13

2002  The Heads of State of the Central Asian Economic 
 Community and Russia held a meeting in Aktau on July 6  
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2007  1 июля Указом Президента создана новая админи-  
 стративно-территориальная единица — Мунайлинский   
 район

2007  25 октября в Актау открыт памятник одному 
 из  основателей КазССР, общественному деятелю 
 Жалау Мынбаеву
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2007 1 шілдеде Президент Жарлығымен жаңа әкімшілік-
 аумақтық бірлік - Мұнайлы ауданы құрылды.

2007 25 қазанда Ақтауда Қазақ КРО негізін 
 қалаушылардың бірі, қоғам қайраткері Жалау 
 Мыңбаевқа ескерткіш орнатылды. 

2007  By the Decree of the President a new administrative-
 territorial unit - Munaily district was established  on July 1 

2007  The monument to public figure Zhalau Mynbayev was 
 opened in Aktau on October 25

ЖӨӨ (жалпы өңірлік өнім)
ВРП (Валовой региональный продукт)

GDP (Gross Domestic Product)

Жалпы халық саны (мың адам)
Общая численность населения (тыс. человек)

The total population number (thousand people)

АУЫЗ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН ЕЛДІ 
МЕКЕНДЕРДІҢ, ҚАЛАЛАРДЫҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ГОРОДОВ 
ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

THE NUMBER OF VILLAGES AND TOWNS PROVIDED 
WITH DRINKING WATER 



МАНҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ/МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ/ MANGYSTAU REGION ОҚИҒАЛАР

291

АЙТУЛЫ

знаменательные события/ significant events

ИНВЕСТИЦИИ
Приток инвестиций в область идет активными 

темпами. Только за 2010 год в регион привлечено 
2,5 млрд. долларов прямых инвестиций.

Сегодня по их объему на душу населения об-
ласть находится на второй позиции среди регио-
нов республики и в 2,5 раза превышает средне-
республиканский уровень. 

ИНФРАСТРУКТУРА
Достаточно хорошими темпами развивается 

транспортная инфраструктура области. В настоя-
щее время построен международный аэропорт Ак-
тау - первый в республике концессионный проект. 

Завершено строительство казахстанского участ-
ка железной дороги «Узень - госграница с Туркме-
нистаном», являющейся  частью проекта «Узень 
- Кызылкия - Берекет - Этрек - Горган», который 
осуществляется одновременно Казахстаном, Тур-
кменистаном и Ираном. 

Начата реконструкция участка «Бейнеу-Актау» 
автомобильной дороги «Атырау-Актау». 

Для кардинального изменения ситуации с во-
доснабжением региона и обеспечения всех его 
жителей питьевой водой, начата работа по реа-
лизации проекта по строительству водовода 
«Астрахань-Мангышлак» (Кигач-Актау).

СТРОИТЕЛЬСТВО
За последние 10 лет жилищный фонд  области 

увеличился на 3 миллиона квадратных метров, 
в результате чего в новых квартирах проживает 
уже  более 20 тысяч семей.  

Большая часть нового жилищного фонда (1,6 мил-
лиона квадратных метров) введена в сельской 
местности. 

2008  6 сентября состоялось официальное открытие 
 Генерального консульства Азербайджана в Актау

2009  3 июня в Актау открыто генеральное консульство
 Исламской Республики Иран
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INFRASTRUCTURE
Transport infrastructure of the region is being 

developed well enough. At the present time there is 
an international airport built in Aktau being the first 
concession project in the country. 

Construction of the Kazakhstani section of the 
railroad “Uzen – state border with Turkmenistan” 
is completed. This is the part of the project “Uzen – 
Kyzylkiya – Bereket – Etrek – Gorgan” being concurrently 
implemented by Kazakhstan, Turkmenistan and Iran. 

Reconstruction of “Beineu-Aktau” section of the 
motor road “Atyrau-Aktau” has been commenced. 

With the aim of drastic change of the situation with 
water supply in the region and provision of population 
with potable water, works on implementation of the 
project of construction of water pipeline “Astrakhan-
Mangyshlak” (Kigach-Aktau) have started.

CONSTRUCTION
Over the last 10 years housing stock of the region 

increased to 3 million square meters, as a result of 
which more than 20 thousand families live in new 
apartments now.  

Most of new housing facilities (1.6 million square 
meters) are located in rural districts. 

ИНВЕСТИЦИЯ
Облысқа инвестициялар ағымы белсенді 

қарқынмен келуде. 2010 жылдың өзінде-ақ өңірге 
2,5 млрд. доллар тікелей инвестиция тартылған.

Бүгінде халықтың жан басына шаққандағы 
инвестиция көлемі бойынша облыс  республи-
ка өңірлері арасында екінші орында тұр және 
республикалық орташа деңгейден 2,5 есе асады. 

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
Облыстың көліктік инфрақұрылымы жеткілікті 

түрде жақсы қарқынмен дамуда. Қазіргі кезде 
республикадағы бірінші концессиялық жоба - 
Ақтау халықаралық әуежайы салынған. 

Бір мезгілде Қазақстан, Түркіменстан және Иран 
жүзеге асырып жатқан «Өзен - Қызылқия - Бере-
кет - Этрек - Горган» жобасының бір бөлігі болып 
табылатын Өзен – Түркіменстанмен мемлекеттік 
шекара» темір жолының қазақстандық учас-
кесінің құрылысы аяқталды.

«Атырау-Ақтау» автомобиль жолының «Бейнеу-
Ақтау» учаскесінің қайта салынуы басталды.

Өңірдің сумен жабдықталу жағдайын түпкілікті 
өзгерту және  оның барлық тұрғындары ішетін 
ауыз сумен қамтамасыз ету үшін «Астрахань-
Маңғышлақ» (Қиғаш-Ақтау) су таратқышының 
құрылысы бойынша жобаны іске асыру 
жұмыстары басталды.

ҚҰРЫЛЫС
Соңғы 10 жылда облыстың тұрғын үй қоры  

3 миллион шаршы метрге көбейді, осының 
нәтижесінде жаңа пәтерлерде 20 мыңнан астам 
отбасы тұрып жатыр.

Жаңа тұрғын үй қорының көп бөлігі (1,6 милли-
он шаршы метр) ауылдық жерлерде берілді.

2008 6 қыркүйекте Ақтауда Әзірбайжанның Бас 
 консулдығының ресми ашылуы өтті. 

2009 3 маусымда Ақтауда Иран Ислам Республикасының
 Бас консулдығы ашылды. 

2008  The Consulate General of Azerbaijan in Aktau was 
 opened on September 6 

2009  The Consulate General of Iran was opened in Aktau on J
 June 3 

ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ
ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

INDUSTRIAL OUTPUT

ҚҰРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫ
КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

THE NUMBER OF CREATED JOBS

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі
Валовая продукция сельского хозяйства

Gross agricultural output 
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ЗА 20 ЛЕТ

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

МАНҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ/МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ/ MANGYSTAU REGION

2009  27 августа отмечалось 70-летие общественного
 деятеля, народного писателя Кекилбаева Абиша

2009  11-13 сентября в Актау состоялась неформальная
 встреча глав государств – Азербайджана, 
 Казахстана, России и Туркменистана

29 
1991 2010

148 81 
1991 1992-2010

122 
БІЛІМ БЕРУ
Соңғы 10 жылда облыста білім беру жүйесіне 

салынатын қаражат көлемі сегіз есе – 2001 
жылдағы 4 млрд. теңгеден 2011 жылы 30 млрд. 
теңгеге дейін өсті. 

Мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру 
жүйесінде оқитындар үшін 160 бала бақша және 
жалпы білім беру  мектептері ашылды. Олардың 
116-сы 2008 жылдан бастап «100 мектеп, 100 ау-
рухана» және «Балапан» бағдарламаларын іске 
асыру аясында ашылды. 

Нәтижесінде тек 2010 жылы ғана  мектепке 
дейінгі тәрбиемен балаларды қамту көрсеткіші 
70 пайыздық деңгейге дейін жетіп екі еселенді, 
ал 2012 жылдың аяғында мектепке дейінгі 
тәрбиемен және оқытумен қамтылған 3 жа-
стан 6 жасқа дейінгі балалар үлесі 100 пайызды 
құрайтын болады.

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Соңғы 10 жылда денсаулық сақтауды қаржы-

ландыру 6 есе – 2001 жылдағы 2 млрд. теңгеден 
2011 жылы 12 млрд. теңгеге дейін өсті.

20 жылда өңірде ауруханалар мен емханалар 
саны екі есе дерлік өсті. Бала туу деңгейінің артуы 
межеленген нәтиже болды. Аталған көрсеткіш 
бойынша облыс республика бойынша бірінші 
орынды алады. Сәби өлімі екі есе және ана өлімі 
9 есе төмендеді. Туберкулезбен ауыру және кісі 
өлімі 3 есе төмендеді. 

Ауыл тұрғындарының медициналық көмекке 
қол жетімділігін кеңейтуге жоғары көңіл 
бөлінуде. Бүгінгі күні облыстың барлық ауылдық 
елді мекендері медициналық ұйымдардың 
нормативтік желілерімен қамтамасыз етілген. 

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА / СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА / SOCIAL SPHERE

2009 27 тамызда қоғам қайраткері, халық жазушысы 
 Әбіш Кекілбаевтың 70 жылдығы аталып өтті.

2009 11-13 қыркүйекте Әзірбайжан, Қазақстан, Ресей 
 және Түркіменстан мемлекет басшыларының 
 бейресми кездесуі өтті. 

2009  The 70th anniversary of public figure, writer Abish 
 Kekilbayev was celebrated on August 27 

2009  The informal meeting of the Heads of Azerbaijan, 
 Kazakhstan, Russia and Turkmenistan was held in Aktau 
 on September 11-13

ЖАҢА САЛЫНҒАН ОРТА БІЛІМ БЕРУ
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED SECONDARY EDU-
CATION FACILITIES

ЖАҢА САЛЫНҒАН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН 
ОҚЫТУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

 КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED PRESCHOL EDUCATION 
FACILITIES
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ОБРАЗОВАНИЕ
За последние 10 лет в области в восемь раз 

возрос объем средств, вкладываемых в систе-
му образования – с 4 млрд. тенге в 2001 году до 
30 млрд. тенге в 2011 году. 

Для учащихся системы дошкольного и обще-
го среднего образования введено 160 детских 
садов и общеобразовательных школ. Из них 116 
объектов введены с 2008 года в рамках реализа-
ции программ «100 школ, 100 больниц» и «Бала-
пан».    

В результате: только за один 2010 год удвоен 
показатель охвата детей дошкольным воспита-
нием, достигнув 70-процентного уровня, а к кон-
цу 2012 года доля детей в возрасте от 3 до 6 лет, 
охваченных дошкольным воспитанием и обуче-
нием, составит 100 процентов.  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
За последние 10 лет финансирование здраво-

охранения увеличилось в 6 раз – с 2 млрд. тенге 
в 2001 году до 12 млрд. тенге в 2011 году. 

За 20 лет в регионе количество больниц и по-
ликлиник выросло почти вдвое. Ожидаемым ре-
зультатом стало увеличение рождаемости. По 
данному показателю область занимает первое 
место в республике. Вдвое снижены показатели 
младенческой и в 9 раз материнской смертности. 
Заболеваемость и смертность от туберкулеза 
снижены в 3 раза. 

Особый акцент делается на расширении до-
ступности медицинской помощи для сельских 
жителей. Сегодня абсолютно все сельские насе-
ленные пункты области обеспечены норматив-
ной сетью медицинских организаций. 

2009 17 сентября в Актау проведен Международный 
 Форум «Государственно-частное партнерство: 
 развитие местной инфраструктуры».

2010  9 сентября в Актау был торжественно открыт 
 первый в Казахстане Центр адаптации и 
 интеграции оралманов

58 
1991 1991-2010

96 

EDUCATION
Over the last 10 years overall funds, invested into 

education system increased eight times – from 4 
billion tenge in 2001 to 30 billion tenge in 2011. 

160 kindergartens and general education schools 
commissioned for preschool and general secondary 
education students. whereof 116 facilities have 
been operating since 2008 within the frameworks 
of implementation of the Program “100 schools, 100 
hospitals” and “Balapan”.    

As a result: in 2010 children preschool education 
coverage factor doubled up, reaching 70-percent 
level, and as of the end of 2012 share of children under 
age from 3 to 6 years receiving preschool education 
will become 100 percent.  

HEALTHCARE
Over the last 10 years healthcare financing rate 

increased 6 times – from 2 billion tenge in 2001 to 12 
billion tenge in 2011. 

Within 20 years number of hospitals and health 
centers in the region has increased almost twofold. 
The increased birth rate has become the expected 
result. By this factor the oblast occupies the first 
position in the country. Infant death rate has been 
reduced twofold, and maternal death rate has been 
reduced 9 times. Tuberculosis morbidity and death 
rates have been reduced 3 times. 

Specific emphasis is made on expansion of 
availability of medical aid for rural population. 
Nowadays absolutely all rural settlements are provided 
with standard network of medical institutions. 

2009 17 қыркүйекте  Ақтауда «Мемлекеттік-жеке 
 әріптестік: жергілікті инфрақұрылымды дамыту» 
 Халықаралық форумы өткізілді. 

2010 9 қыркүйекте Ақтауда Қазақстанда алғаш рет 
 Оралмандарды бейімдеу мен кіріктіру орталығы 
 салтанатты түрде ашылды.

2009 International Forum «Public-Private Partnership: Local 
 Infrastructure Development» was held in Aktau on 
 September 17
 
2010  The first in Kazakhstan Center for adaptation and 
 integration of repatriates was opened in Aktau on 
 September 9 

ЖАҢА САЛЫНҒАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED HEALTHCARE FACILITIES
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ЗАНЯТОСТЬ
За последние 10 лет в области уровень зареги-

стрированной безработицы в регионе снизился 
до рекордно низкой отметки -  0,5%.  В 2001 году 
он составлял 3,8%.  

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За последнее десятилетие в регионе в 7 раз со-

кращена доля населения с низкими доходами, то 
есть с 60% в 2001 году до 9% в 2011 году. При 
этом нужно учитывать, что величина прожиточ-
ного минимума в 2001 году составляла 6047 тен-
ге, а на 1 октября 2011 года – 22 184 тенге.    

Среднемесячная заработная плата в Манги-
стау -  одна из самых высоких в стране. За 10 лет 
она выросла почти в 4 раза и сегодня составляет 
более 150  тысяч тенге.

2010  15-16 октября в городе Актау и Тупкараганском
 районе состоялись праздничные мероприятия,
 посвященные 140-летию народно-
 освободительного восстания под предводитель
 ством Исы Тленбаева и Досана Тажиева

2011  В марте город Актау решением комиссии 
 III международного смотра-конкурса «Лучший
 город СНГ и ЕврАзЭС» признан лучшим городом 
 по привлечению инвестиций

2001 2010

3,8% 0,5%

2010

1991

27

7

EMPLOYMENT
Over the last 10 years registered unemployment 

level in the oblast decreased to the lowest level of 
0.5%. In 2001 it was 3.8%.  

PERSONAL INCOME
Over the last decade share of population with low 

income in the region was reduced 7 times, namely 
from 60% in 2001 to 9% in 2011. Herewith it should 
be taken into account that cost of living in 2001 was 
6047 tenge, and as of the 1st of October 2011– 22 184 
tenge.    

Average monthly wage in Mangystau is one of the 
highest wages in the country. Within 10 years it grew 
4 times and at the moment equals to 150 thousand 
tenge.

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
Соңғы 10 жылда облыста өңірде тіркелген 

жұмыссыздар деңгейі рекордты төмен белгіге – 
0,5%-ға дейін түсті. 2001 жылы ол 3,8% құраған 
болатын.

ХАЛЫҚ ТАБЫСЫ
Соңғы онжылдықта өңірде табысы төмен 

халық үлесі 7 есе, яғни 2001 жылдағы 60%-дан 
2011 жылы 9% дейін қысқарды. Бұл орайда 2001 
жылы күнкөріс деңгейінің төменгі шегі  шамамен 
6047 теңгені құраса, 2011 жылдың 1 қазанында – 
22 184 теңгені құрағандығын ескеру керек.

Маңғыстаудағы орташа айлық еңбекақы – елдегі 
ең жоғарылардың бірі. 10 жылдың ішінде ол 4 есе 
дерлік өсті және бүгінде  150 мың теңгеден астам. 

2010 15-16 қазанда  Ақтау қаласында және Түпқараған 
 ауданында Иса Тіленбаев пен Досан Тәжиевтің 
 жетекшілігімен болған халық-азаттық көтерілістің 
 140 жылдығына арналған мерекелік іс-шаралар өтті

2011 Наурызда Ақтау қаласы  инвестицияларды тарту 
 бойынша «ТМД мен ЕурАзЭҚ-ның 
 үздік қаласы» ІІІ халықаралық конкурс-
 байқауы комиссиясының шешімімен үздік қала 
 деп танылды

2010  The celebration of the 140th anniversary of the national 
 liberation uprising headed by I.Tlenbayev and 
 D.Tazhiyevwas held in Aktau and Tupkaragan district on 
 October 15-16 

2011  In March, Aktau became the best city in terms of 
 investment attraction by the decision of the commission 
 of the 3rd contest «The Best CIS and 
 EurAsEC City»  

Жұмыссыздық деңгейі
Уровень безработицы

The unemployment rate 

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ (ТжКБ)

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТиПО)

THE NUMBER OF CONSTRUCTED VOCATIONAL AND TECHNICAL 
EDUCATION FACILITIES
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КУЛЬТУРА
Мангистау – регион, имеющий большое истори-

ческое значение для государства. Как известно, 
земля Мангистау – это музей под открытым не-
бом, здесь сосредоточены многие некрополи, 
вырубленные в скалах, и другие исторические 
находки. Более 70% исторических памятников 
страны, находящихся под охраной государства, 
расположены в этом регионе. 

В рамках программы «Мәдени мұра» ведутся 
реставрационные работы по увековечиванию па-
мятников истории и некрополей. В перечень для 
номинации под охрану ЮНЕСКО включен манги-
стауский некрополь «Сисем Ата», увековечена 
память исторических личностей края – Жалау 
Мынбаева, Тобанияза Алниязова, батыров Иса 
и Досан, Шогы батыра, Кашагана и Курмангазы.

2011  С 31 августа по 2 сентября проходили праздничные
 мероприятия, посвященные 50-летию 
 мангистауской нефти.

2011  Проведены мероприятия, посвященные 170-летию
 народного поэта-жырау Кашагана Куржиманулы, 
 а также открыты памятники Курмангазы 
 Сагырбайулы и Шогы батыру

3 500 000

CULTURE
Mangystau is a region with great historical 

significance for the country. As you know, Mangystau 
land is a museum in the open air; many cavate 
necropolises and other historical discoveries 
are concentrated here. Over 70% of all historical 
monuments of the country, being protected by the 
government, are located in this region. 

With the aim of perpetuation of historical monuments 
and necropolises, restoration works are being 
performed within the frameworks of the Program 
“Madeni mura”. Mangystau necropolis “Sisem Ata” 
was included into the list of nominees for UNESCO 
protection, great names of history of the area – Zhalau 
Mynbayev, Tobaniyaz Alniyazov, batyrs Isa and 
Dosan, Shogy batyr, Kashagan and Kurmangazy – 
have been immortalized.

МӘДЕНИЕТ
Маңғыстау – мемлекет үшін үлкен тарихи мәнге 

ие өңір. Барлығымызға белгілі, Маңғыстау жері 
– бұл ашық аспан астындағы мұражай, мұнда 
жартастардан шауып салынған көптеген ма-
зарлар және басқа да табылған тарихи заттар 
шоғырланған. Еліміздің мемлекет қорғауындағы 
тарихи ескерткіштерінің 70% астамы осы өңірде 
орналасқан.  

«Мәдени мұра» бағдарламасы аясында тарихи 
ескерткіштер мен мазарларды мәңгі сақтап қалу 
бойынша қайта жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 
ЮНЕСКО қорғауында номинациясы тізбесіне 
«Сисем Ата», маңғыстаулық мазар енгізілген, 
Жалау Мыңбаев, Тобанияз Алниязов, Иса және 
Досан батырлар, Шоғы батыр, Қашаған және 
Құрманғазы – аймақтағы тарихи тұлғалардың 
естелігімен мәңгіге сақталып қалды.

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ / КУЛЬТУРА И СПОРТ / CULTURE AND SPORT

2011 31 тамыз бен 2 қыркүйек аралығында  Маңғыстау 
 мұнайының 50 жылдығына арналған мерейтойлық 
 іс-шаралар өтті

2011 Халық ақыны-жырау Қашаған Күржіманұлының 
 170 жылдығына арналған іс-шаралар өткізілді, 
 сондай-ақ Құрманғазы Сағырбайұлы мен Шоғы 
 батырға ескерткіш ашылды 

2011  The events dedicated to the 50th anniversary of 
 Mangystau oil were held from August 31 through 
 September 2 

2011  The events dedicated to the 170th anniversary 
 of National singer Kashagan Kurmangazy were held. 
 The monuments to Kurmangazy Sagyrbaiuly and Shogy 
 Batyr were opened   

1991-2010 жж. 
ТҰРҒЫН ҮЙ ҒИМАРАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ (м2)

 (пайдалануға берілді)
ВВОД ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (м2) за 1991-2010 гг. 

(введено в эксплуатацию)
COMMISSIONING OF HOUSING (sq m) for 1991-2010 (put into service)

1991–2010 жж. пайдалануға берілді
За 1991–2010 гг. введено в эксплуатацию

put into service in 1991-2010
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 «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
АО «Мангистаумунайгаз»
JSC «MangistauMunaiGas»

 «Қаражанбасмұнай» АҚ
АО «Каражанбасмунай»
JSC «Karazhanbasmunai» 

«АҚЗ» (Ақтау құю зауыты) 
ЖШС
ТОО «АЛЗ» (Актауский ли-
тейный завод)
LLP Aktau foundry

ІРІ КӘСІПОРЫНДАР
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
BIGGEST ENTERPRISES
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«Қазтеңізтрансфлот» 
теңіз кеме жүзу компаниясы» АҚ
АО «Национальная морская судоходная компания
 «Казмортрансфлот»
«National Maritime Shipping Company «Kazmortransflot»

«Маңғыстау Атом Энергетикалық Комбинаты-
Қазатомөнеркәсіп» ЖШС
ТОО «Мангистауский Атомный Энергетический 
Комбинат-Казатомпром»
LLP MAEC-Kazatomprom 

«Каспий маңы Машина жасау кешені» ЖШС
ТОО «Прикаспийский Машиностроительный Комплекс»
LLP Caspian Machine-Building Complex 
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

PAVLODAR REGION
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ/ПАВЛОДАРСКАЯСКАЯ ОБЛАСТЬ/PAVLODAR REGION

Павлодарская область образована 15 января 
1938 года. 

Областной центр – г. Павлодар
Ее территория составляет 124,8 тыс. кв. км. 
В составе области три города (Павлодар, Эки-

бастуз, Аксу), 5 поселков и десять сельских райо-
нов.

Население области составляет  745 тыс. чел. 
В области проживают жители свыше 70 нацио-
нальностей — казахи, русские, украинцы, немцы, 
татары, белорусы и другие.

Область занимает одно из ведущих мест в 
минерально-сырьевом комплексе Республики 
Казахстан. Общая стоимость балансовых запа-
сов твердых полезных ископаемых Павлодарско-
го Прииртышья – уголь и самые разные металлы, 
включая золото, строительные материалы – оце-
нивается в 460 миллиардов долларов. 

В Павлодарской области сосредоточено более 
трети всех угольных запасов Казахстана. Самые 
крупные из месторождений – Экибастузское и 
Майкубенское, которые хранят, соответственно, 
10,5 млрд. и 2,2 млрд. тонн энергетического сы-
рья.

1994  28 декабря из Павлодара в Алматы 
 отправился фирменный поезд «Баянаул»

1996 В Павлодаре на базе средней школы №1 
 открылась школа национального возрождения

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР GENERAL INFORMATIONОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЛАСТИ 
ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 20 ЖЫЛЫНДАҒЫ 
ОБЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ  ЖЕТІСТІКТЕРІ  

MAIN ACHIEVMENTS OF THE REGION
OVER THE YEARS OF INDEPENDENCE
OF KAZAKHSTAN

Pavlodar region was formed on January 15, 1938.
The administrative center is the city of Pavlodar.
Its total area is 124.8 thousand sq. km.
The oblast consists of three cities (Pavlodar, 

Ekibastuz, Aksu), 5 settlements and ten rural districts.
The population is 745 thousand people. There 

live more than 70 nationalities - Kazakhs, Russians, 
Ukrainians, Germans, Tatars, Belarusians and others 
in the region.

The region occupies a leading position in the mineral 
complex of Kazakhstan. The total value of balance 
reserves of solid minerals in Pavlodar region - coal 
and various metals, including gold and construction 
materials - is estimated at 460 billion dollars.

Pavlodar region contains more than one third of all 
coal reserves of Kazakhstan. The largest of the fields 
are Ekibastuz and Maykubensk deposits that store 
10.5 billion and 2.2 billion tons of energy resources, 
respectively.

Павлодар облысы 1938 жылғы 15 қаңтарда 
құрылды.

Облыс орталығы – Павлодар қаласы
Оның аумағы 124,8 мың шаршы шақырымды 

құрайды.
Облыс құрамында үш қала (Павлодар, Екі-

бастұз, Ақсу), 5 кент және он ауылдық аудандар 
бар.

Облыс халқы 745 мың адамды құрайды. Об-
лыста 70 ұлттан аса тұрғындар мекендейді – 
қазақстар, орыстар, украиндар, немістер, татар-
лар, беларустар және басқалар.

Облыс Қазақстан Республикасының мине-
ралдық-шикізаттық кешеніндегі жетекші орын-
дардың бірін алады. Павлодардың Ертіс өңіріндегі 
қатты пайдалы қазбаларының баланстық 
запастарының жалпы құны – көмір және алуан 
түрлі металды, алтынды, құрылыс материалда-
рын қоса – 460 миллиард долларға бағаланады.

Павлодар облысында Қазақстанның барлық 
көмір қорларының үштен бірінен астам бөлігі 
бар. Ең ірі кен орындары – Екібастұз бен Майкүбе, 
оларда тиісінше 10,5 млрд. және 2,2 млрд. тонна 
энергетикалық шикізат сақталған.

1994   “Bayabaul” train departed from Pavlodar to Almaty on 
 December 28.

1996   The School of the national revival was established on the 
 basis of secondary school #1 in Pavlodar

1994 28 желтоқсанда Павлодардан Алматыға 
 «Баянауыл» фирмалық поезы  жөнелтілді.

1996 Павлодарда № 1 орта мектеп негізінде ұлттық 
 өркендеу мектебі ашылды. 
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1997  Павлодару выпала особая честь – он стал первым
 из городов республики, в которых побывала
 святыня - знаменитая статуя Фатимской 
 Божьей Матери (Португалия)

2000  Впервые в Павлодарском художественном музее
 была открыта выставка картин из коллекции 
 семьи Невзоровых, привезенная из 
 Семипалатинского музея

1997   Pavlodar became the first city of the country to see the 
 statue of Our Lady of Fatima  that was brought to 
 Kazakhstan for the first time 

2000   The Pavlodar Art Museum held exhibition of pictures  
 from the collection of the Nevzorovs brought from 
 Semipalatinsk museum.

1997 Павлодарға ерекше құрмет көрсетілді – ол әйгілі 
 Фатимская Божья Матерь мүсіні (Португалия) 
 келген республика қалаларының біріншісі болды

2000 Павлодарда алғашқы рет көркемдік мұражайда 
 Семей мұражайынан әкелінген Невзоровтар отбасы 
 коллекциясынан суреттер көрмесі ашылды
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2001  Открытие железной дороги Аксу – Дегелен 
 первой железной дороги, построенной в 
 суверенном Казахстане. 

2002  Торжественное открытие Павлодарского 
 областного диагностического центра 

2001   The opening of the railway Aksu - Degelen. This is the 
 first railway built in independent Kazakhstan 

2002   The opening of Pavlodar regional diagnostic 
 center 

2001 Ақсу – Дегелең темір жолы ашылды. Бұл 
 егеменді Қазақстанда салынған алғашқы темір жол. 

2002 Павлодар облыстық диагностикалық орталық 
 салтанатты түрде ашылды.
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ЭКОНОМИКА / ЭКОНОМИКА / ECONOMY

ЭКОНОМИКА
На территории Павлодарской области сложил-

ся многоотраслевой индустриальный комплекс. 
На долю области приходится около 7% промыш-
ленного производства Республики Казахстан, до 
70% республиканской добычи угля, 74% произ-
водства ферросплавов, более 40 % электроэнер-
гии и нефтепродуктов, 100% первичного алюми-
ния и глинозема.

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Валовой региональный продукт за последние 

10 лет вырос с 203,7 млрд. тенге до 1031,9 млрд.
тенге или в более чем 5 раз.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 20 лет общий объем промышленного произ-

водства составил 5366,6 млрд. тенге.
Наибольший удельный вес в областном объеме 

промышленного производства занимает обра-
батывающая промышленность – 67,3%, на долю 
горнодобывающей промышленности приходит-
ся 8,9%, электроснабжения – 21,7%, водоснабже-
ния – 2,1%.

947,6
951,7

912,0
865,8

808,4
772,4

748,7
743,8

744,9
742,3

744,4
746,22011

2009

2005

2001

1997

1993

2010

2007

2003

1999

1995

1991

1 031 900 000 000
теңге/тенге/tenge

2 400 000 000
теңге/тенге/tenge

2010

1993

2002 В Москве в Музее современного искусства 
 открылась персональная выставка 
 павлодарского художника Александра Бибина

2002  На базе Аксуского завода ферросплавов был 
 создан завод по производству спецэлектродов, 
 что позволяло обеспечить потребность 
 металлургов Карагандинской, Актюбинской 
 и Восточно-Казахстанской областей

ECONOMY
On the territory of the Pavlodar region there is a 

diversified industrial complex. The region accounts for 
about 7% of industrial production of Kazakhstan and 
70% of the national coal mining, 74% of the production 
of ferroalloys, more than 40% of the electricity and oil 
and 100% of primary aluminum and alumina.

GROSS REGIONAL PRODUCT
Gross Regional Product for the last 10 years has 

increased from 203.7 billion tenge to 1031.9 bln tenge, 
or more than 5 times.

INDUSTRY
For 20 years, the total industrial output has amounted 

to 5366.6 billion tenge.
The largest share of the regional industrial 

production is manufacturing industry – 67.3%, while 
mining industry accounts for 8.9%, electricity supply – 
21.7%, water supply – 2.1%.

ЭКОНОМИКАСЫ
Павлодар облысының аумағында көп салалық 

индустриялық кешен қалыптасты. Қазақстан 
Республикасының шамамен 7% өнеркәсіптік 
өндірісі, 70 % дейін республикалық көмір шығару, 
74% ферроқорытпа өндірісі, 40 % аса электр 
энергиясы мен мұнай өнімдері, алғашқы алюми-
ний мен глинозем 100% облыс үлесіне тиесілі.

ЖАЛПЫ ӨҢІРЛІК ӨНІМ
Жалпы өңірлік өнім соңғы 10 жылда 203,7 млрд. 

теңгеден 1031,9 млрд. теңгеге дейін немесе 5 
еседен көп өсті.

ӨНЕРКӘСІП
20 жыл ішінде өнеркәсіптік өндірістің жалпы 

көлемі 5366,6 млрд. теңгені құрады.
Өнеркәсіптік өндірістің облыс көлеміндегі 

қомақты үлес салмағы өңдеуші өнеркәсіпке 
- 67,3 % алады, тау-кен өнеркәсіп үлесі – 8,9 %, 
электрмен қамтамасыз етуге – 21,7 %, сумен 
қамтамасыз етуге – 2,1 % тиесілі.

2002  Personal exhibition of Pavlodar artist Alexander Bibin 
 was opened at the Museum of Modern Art in Moscow

2002   The plant for producing special electrodes allowing to 
 meet the need of metallurgists from Karaganda, Aktobe 
 and East Kazakhstan regions was opened on the basis 
 of Aksu Ferroalloy Plant 

2002 Мәскеу қаласында Қазіргі заманғы өнер 
 мұражайында Александр Бибиннің жеке көрмесі 
 ашылды 

2002 Ақсу ферроқорытпа зауытының базасында 
 арнайы электродтар өндірісі бойынша зауыт 
 құрылды, ол Қарағанды, Ақтөбе және Шығыс 
 Қазақстан облыстары металлургтарының 
 мұқтаждықтарын қамтамасыз етуге мүмкіндік берді 

Жалпы халық саны (мың адам)
Общая численность населения (тыс. человек)

The total population number (thousand people)

ЖӨӨ (жалпы өңірлік өнім)
ВРП (Валовой региональный продукт)

GDP (Gross Domestic Product)
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Активно действуют более 4 тыс. предприятий 

различной формы собственности. За 20 лет об-
щий объем переработки сельхозпродукции со-
ставил 148,9 млрд. тенге и увеличен в 267 раз, 
ассортимент продукции – в 60 раз. В год произ-
водится мясной продукции более 5,5 тыс. тонн, 
молочной – 36,1 тыс. муки – 76,3 тыс. тонн, круп – 
12,4 тыс. тонн, хлеба свежего – 61,1 тыс. тонн, тор-
тов и изделий кондитерских – 1,2 тыс. тонн, мака-
ронных изделий – 5,5 тыс. тонн.

Общий объем производства сельскохозяй-
ственной продукции за последние 20 лет возрос 
в 90 раз. В области к началу 2011 года зареги-
стрировано 3627 крестьянских хозяйств, 334 аг-
роформирований.

В последние годы достигнут устойчивый 
рост поголовья всех видов скота. В области на 
1.01.11 г –  418 тыс. голов КРС, или 165% к уров-
ню 2000 года, овец и коз – 535 тыс. голов (314%), 
свиней – 94 тыс. голов (236%), лошадей – 88 тыс. 
голов (195%), птицы – 1124 тыс. голов (276%). 

 

0,5
трлн./trillion

теңге/тенге/tenge

0,8
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

1991-2010

1991

2011 
8,6

2010 
5,4

1991 
3,1

2003  В Павлодаре открыт спортивно-оздоровительный
  комплекс «Астана»

2003  Открылись Международный пленэр художников и
 симпозиум скульпторов Казахстана. За последнее
 десятилетие подобное мероприятие проводилось
 впервые не только в Казахстане, но и во всём СНГ

AGRICULTURE
More than 4 thousand enterprises of different 

ownership are working actively. For 20 years the 
total amount of agricultural products processing has 
amounted to 148.9 billion tenge, and has increased 
in 267 times, products range – 60 times. Every year it 
produces meat products of more than 5.5 thousand 
tons, milk - 36.1 thousand tons, flour - 76.3 thousand 
tons, cereals - 12.4 thousand tons, fresh bread - 
61.1 thousand tons, cakes and confectionery - 1,2 
thousand tons, pasta - 5.5 thousand tons.

The total volume of agricultural production over 
the past 20 years has increased 90 times. In the 
beginning of 2011 there were registered 3627 farms 
and 334 agroformations.

In recent years, it has achieved steady growth in 
the number of all species of livestock. In the oblast 
as of 1.01.11 there are 418 thousand heads of cattle, 
or 165% compared to 2000, sheep and goats - 535 
thousand units (314%), pigs - 94 thousand units 
(236%), horses - 88 thousand goals (195%), poultry - 
1124 thousand heads (276%).

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Меншік нысаны әртүрлі 4 мыңнан аса кәсіпорын 

белсенді әрекет етеді. Соңғы 20 жылда ауыл 
шаруашылығы өнімін қайта өңдеудің жалпы 
көлемі 148,9 млрд. теңгені құрады және 267 есе, 
өнімнің түр-түрі – 60 есе өсті. Бір жылда 5,5 мың 
тоннадан аса ет өнімі, 36,1 мың тонна сүт өнімі, 
76,3 мың тонна ұн, 12,4 мың тонна жарма, 61,1 
мың тонна жаңа піскен нан, 1,2 мың тонна торт 
пен кондитер бұйымдары, 5,5 мың тонна макарон 
бұйымдары өндіріледі.

Ауыл шаруашылығы өнімін өндірудің жалпы 
көлемі соңғы 20 жыл ішінде 90 есе өсті. Облыста 
2011 жылдың басына 3627 шаруа қожалығы, 334 
агроқұралым тіркелді.

Соңғы жылдарда мал басының барлық 
түрлерінің тұрақты өсуіне қол жеткізілді. Облы-
ста 1.01.11 жылда –  418 мың ІҚМ басы немесе 
2000 жылғы деңгеймен салыстырғанда 165 %, 
қой мен ешкі – 535 мың бас (314 %), шошқа – 94 
мың бас (236 %), жылқы – 88 мың бас (195 %), құс 
– 1124 мың бас (276 %)

2003   Sport-recreation complex «Astana» was opened in 
Pavlodar

2003   The International Plein Air of Artists and the symposium 
 of Kazakhstan sculptors were held. Similar events were 
 held both in Kazakhstan and in the CIS for the first time  
 over the past decade  

2003 Павлодарда «Астана» спорт сауықтыру кешені 
 ашылды.

2003 Қазақстан суретшілерінің Халықаралық пленэры 
 мен мүсіншілерінің симпозиумы ашылды. Соңғы 
 он жылда мұндай іс-шара Қазақстан 
 Республикасында ғана емес, сондай-ақ ТМД 
 елдерінің барлық кеңістігінде  алғашқы рет өткізілді.

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі
Валовая продукция сельского хозяйства

Gross agricultural output 

АСТЫҚТЫҢ ӨНІМДІЛІГІ (ц/га)
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ (ц/га)

GRAIN YIELDS (centner/ha)
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
С 2001 года количество действующих субъектов 

предпринимательства  увеличилось в 2,3 раза и 
составило в  2010 году 24,4 тыс.единиц.

Наблюдается стабильный рост выпуска про-
дукции с 2001 года в 7,7 раза (2010 г. - 204,5 млрд.
тенге), налоговых поступлений в бюджет в 84 
раза (2010 год – 186,7 млрд. тенге).

ИНФРАСТРУКТУРА
В июне 2001 года сдана в эксплуатацию желез-

нодорожная линия Аксу – Дегелен. Через данный 
участок обеспечивается связь Северного Казах-
стана с восточными и юго-восточными региона-
ми. Пуск первой новой магистрали, протяжен-
ностью 184 километра стал первым подарком 
Казахстану в честь десятилетия его Независи-
мости. 

19 июня 2001 года произведено открытие и вве-
дение в эксплуатацию железнодорожного участ-
ка Аксу-І – Дегелен.

2 500 000

2003  В городе Павлодаре состоялось открытие парка
 скульптур, выполненных казахстанскими 
 мастерами. В дар городу были переданы 
 22 скульптуры и сорок живописных работ

SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Since 2001, the number of active businesses has 

increased by 2.3 times and in 2010 has amounted 
24.4 thous. units.

Steady growth has been noticeable in the output 
since 2001 to 7.7 times (in 2010 - 204.5 billion tenge), 
tax revenues in the budget - 84 times (in 2010 - 186.7 
billion tenge).

INFRASTRUCTURE 
In June 2001, railway line Aksu – Degelen was 

commissioned. This section provides links Northern 
Kazakhstan with Eastern and South-East regions. 
The launch of the first new trunk line with length 184 
kilometers became the first gift to Kazakhstan in 
honor of its tenth annual of Independence.

In June 19, 2001 opening and commissioning of the 
railway section Aksu-I - Degelen was made.

Doubtless achievement of the rail industry became 
completion of the electrification of Pavlodar-Ekibastuz 
section with total length of 234 kilometers in 2004.

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС
2001 жылдан бастап қолданыстағы кәсіпкерлік 

субъектілерінің саны 2,3 есе ұлғайды және 2010 
жылы 24,4 мың бірлікті құрады.

2001 жылдан бастап өнім шығарылымының 
тұрақты 7,7 есе (2010 ж - 204,5 млрд. теңге), бюд-
жетке салық түсімдерінің 84 есе өсуі (2010 жыл 
– 186,7 млрд.теңге) байқалды.

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
2001 жылғы маусымда Ақсу – Дегелең темір жол 

желісі пайдалануға берілді. Осы учаске арқылы 
Солтүстік Қазақстанның шығыс және оңтүстік-
шығыс өңірлермен байланысы қамтамасыз 
етіледі. Ұзындығы 184 шақырым алғашқы жаңа 
магистральдің іске қосылуы Қазақстан үшін оның 
Тәуелсіздігінің он жылдығы құрметіне алғашқы 
сыйлық болды.

2001 жылғы 19 маусымда Ақсу-І – Дегелең темір 
жол желісі ашылды және пайдалануға берілді.

Жалпы ұзақтығы 234 шақырым Павлодар-

2003   The Park of Monuments made by Kazakhstan's artists 
 was opened in Pavlodar. 22 sculptures and 40 pictures 
 were presented to the region as a gift   
 

2003 Павлодар қаласында қазақстандық шеберлер 
 жасаған мүсіншілер саябағының ашылуы өткізілді. 
 Қалаға сыйлық ретінде 22 мүсін және қырық 
 бейнелеу жұмысы берілді  

1991-2010 жж. 
ТҰРҒЫН ҮЙ ҒИМАРАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ (м2)

 (пайдалануға берілді)
ВВОД ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (м2) за 1991-2010 гг. 

(введено в эксплуатацию)
COMMISSIONING OF HOUSING (sq m) for 1991-2010 (put into 

service)

1991–2010 жж. пайдалануға берілді
За 1991–2010 гг. введено в эксплуатацию

put into service in 1991-2010
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83,7%
69,9%

 2010

2004

2000 2010

13,8% 5,6%

2004  The 300 millionth ton of coal was excavated in the open-pit 
 coal mine «Vostochny» in Ekibastuz

2005  В АО «Алюминий Казахстана» была впервые произве 
  дена полуторамиллионная тонна глинозема

2006 Баянаульском районе построен мавзолей 
 Машхура Жүсіпа 

2004   In the section «East» in Ekibastuz 300- million tons of 
 coal  was shipped from the date of businesses  start-up.

2005   JSC «Aluminium of Kazakhstan» produced its one and a 
 half millionth ton of alumina  

2006   The mausoleum of Mashkhur Zhusіp was constructed in 
 Bayanaul district 

2004 Екібастұздағы «Восточный» разрезінде кәсіпорын 
 іске қосылған күннен бастап 300 миллион тонна 
 көмір жөнелтілді

2005 «Қазақстан Алюминийі» АҚ-да алғашқы рет бір 
 жарым миллион тонналық глинозем өндірілді

2006 Баянауыл ауданында  Мәшһүр Жүсіп кесенесі 
 салынды

Жұмыссыздық деңгейі
Уровень безработицы

The unemployment rate 

АУЫЗ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІҢ,
ҚАЛАЛАРДЫҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ГОРОДОВ 
ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

THE NUMBER OF VILLAGES AND TOWNS PROVIDED WITH DRINK-
ING WATER 
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Бесспорным достижением железнодорожной 
отрасли области стало завершение в 2004 году 
электрификации участка Павлодар - Экибастуз, 
общей протяженностью 234 километра. 

Кроме того произведена электрификация бо-
лее 102 километров железнодорожного пути на 
участках примыкания к главному ходу и узлу 
станции Павлодар. 

С 2001 года по 2011 год проведены работы по 
строительству, реконструкции, ремонту и содер-
жанию автодорог местного значения на сумму 
более 10,0 млрд. тенге.

За указанный период всеми видами ремонта 
автодорог охвачено 582 км, в том числе: строи-
тельство – 35,3 км, реконструкция – 43,0 км, ка-
питальный ремонт – 29,0 км и средний ремонт – 
474,4 км.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За годы независимости в области введено 

2535,9 тыс. квадратных метров жилья. За счет 
этого улучшился показатель обеспеченности насе-
ления жильем на одного жителя области с 16,9 кв. 
метров в 1994 году до 20,9 кв. метров в 2010 году. 

тенге
tеngе

1991

2010

13 000 000

4 649 400 000 000

2007  Введены в эксплуатацию первая очередь 
 Казахстанского электролизного завода и 
 трубопрокатное производство ТОО «KSP Steel»

2008 В Павлодаре открыт Дом Дружбы под шаныраком 
 которого разместились действующие в области
 этнокультурные объединения

Moreover, there were electrified more than 102 
kilometers of railway at junctions to the main line and 
unit of Pavlodar.

From 2001 to 2011 construction, reconstruction, 
repair and maintenance of local roads was carried out 
at the amount more than $ 10.0 billion tenge.

During this period, all kinds of repairs covered 
582 km of roads, including: construction - 35.3 km, 
reconstruction - 43.0 km, major repairs - 29.0 km and 
the average repair - 474.4 km.

CONSTRUCTION
For the years of independence the region has 

put into service 2535.9 thousand square meters of 
housing. Due to this there was an improvement in 
indicator of provision of the population with housing 
from 16.9 sq. m. per capita in 1994 to 20.9 sq. m. per 
capita in 2010.

Екібастұз учаскесін электрлендірудің 2004 жылы 
аяқталуы облыстың темір жол саласындағы 
сөзсіз жетістігі болды. 

Одан басқа Павлодар бекетінің басты жолы 
мен торабына жанасу учаскелеріндегі 102 
шақырымнан аса темір жолды электрлендіру 
жүргізілді.

2001 жылдан 2011 жылды қоса алғанда 
10,0 млрд. теңгеден астам сомаға жергілікті 
мақсаттағы автожолдарды салу, қайта жаңарту, 
жөндеу мен оларды күтіп ұстау бойынша 
жұмыстар жүргізілді.

Көрсетілген кезең ішінде автожолдарды 
жөндеудің барлық түрлерімен 582 шақырым, 
оның ішінде: құрылыс – 35,3 шақырым, қайта құру 
– 43,0 шақырым, күрделі жөндеу – 29,0 шақырым 
және орташа жөндеу – 474,4 шақырым қамтылған.

ҚҰРЫЛЫС
Тәуелсіздік жылдары ішінде облыста 2535,9 

мың шаршы метр тұрғын үй берілді. Осының 
есебінен халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету 
көрсеткіші облыстың бір тұрғынына 1994 жылғы 
16,9 шаршы метрден 2010 жылы 20,9 шаршы мет-
рге дейін жақсарды.

2007   The first stage of Kazakhstan Electrolytic Plant and Pipe 
 rolling plant of LLP «KSP Steel» were launched

2008   The Friendship House was opened in Pavlodar

2007 Қазақстандық электролиз зауытының бірінші 
 кезегі және «KSP Steel» ЖШС  құбыр өндірісі 
 пайдалануға берілді.

2008 Павлодарда Достық үйі ашылды, оның шаңырағы 
 астында облыста жұмыс істейтін этномәдени 
 бірлестіктер орналасты

ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ
ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

INDUSTRIAL OUTPUT
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ОБРАЗОВАНИЕ
В городах и селах работает 131 детсад и 262 

мини-центра, которые посещают 33853 детей. 
Обеспеченность детей от 2 до 6 лет дошкольным 
воспитанием составляет 77,4%, 5-6 лет – 100%.  

В области за последние 10 лет открыто 17 школ  
нового типа: это 4 лицея и гимназии, 13 специа-
лизированных  школ  для одаренных детей, в ко-
торых учится 528 детей, 55 инновационных школ  
с гимназическими и  лицейскими классами, 3 
школы-комплекса. 119 школ являются республи-
канскими и областными экспериментальными 
площадками. 

5 июля 1996 года открыта школа националь-
ного возрождения Павлодара. Главные задачи 
– обучение детей родному языку, приобщение 
к культуре, традициям и обычаям своего этноса, 
расширение воспитательного воздействия тра-
диций и обычаев разных народов на формирова-
ние нравственной личности.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С 1994 года введено в эксплуатацию 20 но-

вых объектов здравоохранения. Укрепляется 
материально-техническая база, увеличился уро-
вень оснащенности медицинских организаций об-
ласти.

Получила свое развитие мобильная медицина. 
В области функционируют 9 передвижных уста-
новок, в том числе 3 передвижных флюорографа, 
стоматологическая и маммографическая уста-
новки и 3 передвижных мобильных комплекса.  

5 
1991 1992-2010

9 

2009  Впервые в области получен рекордный урожай
 зерновых - один миллион тонн

2009  В Экибастузе запущена линия электропередачи
 ЛЭП-500 транзита Север-Юг Казахстана, 
 а в Павлодаре - завод 
 ТОО «Компания Нефтехим LTD»

БІЛІМ БЕРУ
Қалаларда және ауылдарда 131 балабақша 

мен 262 шағын орталық жұмыс істейді, оларға 
33853 бала барады. 2 жастан  6 жасқа дейінгі 
балалардың мектепке дейінгі тәрбиемен 
қамтамасыз етілуі  77,4 %, 5-6 жас – 100 % 
құрайды.
Облыста соңғы 10 жылда жаңа түрдегі 17 мек-
теп: 4 лицей мен гимназия, дарынды балаларға 
арналған 13 мамандандырылған мектеп, оларда 
528 бала оқиды, гимназиялық және лицейлік сы-
ныптары бар 55 инновациялық мектеп, 3 мектеп-
кешен ашылды. 119 мектеп республикалық және 
облыстық тәжірибелік алаң болып табылады. 
1996 жылғы 5 шілдеде Павлодардың ұлттық 
өркендеу мектебі ашылды. Басты міндеті – 
балаларды ана тіліне үйрету, өз халқының 
мәдениетіне, дәстүрлеріне және әдет-ғұрпына 
баулу, түрлі халықтардың дәстүрлері мен әдет-
ғұрпының өнегелі тұлғаның қалыптастырылуына 
тәрбиелік ықпалын кеңейту.

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
1994 жылдан бастап 20 жаңа денсаулық сақтау 
объектілері пайдалануға берілді. Материалдық-
техникалық база нығайтылуда, облыстың 
медициналық ұйымдарын жарақтандыру деңгейі  
жоғарылады.

Ұтқыр медицина дамыды. Облыста 9 жыл-
жымалы құрылғы, оның ішінде 3 жылжыма-
лы флюорография, стоматологиялық және 
маммографиялық құрылғылар және 3 жылжыма-
лы мобильдік кешен жұмыс істейді.

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА / СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА / SOCIAL SPHERE

2009   The region harvsted a recond grain yield of 1 million tons 
 for the first time in the regional history

2009   The power line LEP-500 for North-South  
 Kazakhstan transit was launched in Ekibastuz. LLP 
 Neftekhim LTD Company was also launched in Pavlodar

2009 Облыста алғашқы рет астықтың рекордтық 
 өнімі – бір миллион тонна  алынды.

2009 Екібастұзда Қазақстанның Солтүстігі-Оңтүстігі 
 транзитінің ЛЭП-500 электр қуатын беру желісін, 
 ал Павлодарда «Компания Нефтехим LTD» ЖШС 
 зауыты іске қосылды.

ЖАҢА САЛЫНҒАН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН 
ОҚЫТУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

 КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED PRESCHOL EDUCATION 
FACILITIES
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0 
1991 1991-2010

11 

2010  В области построено девять жилых домов, 
 в том числе дом для ветеранов, введено 3 новых 
 и восстановлено 19 детских садов, 
 отремонтировано 22 объекта культуры, 
 открыт теннисный центр «Энергетик»

EDUCATION
There are 131 kindergartens and 262 mini-center 

attend by 33 853 children launched in cities and 
villages. Provision of children aged 2 to 6 years with 
pre-school education comprises 77.4%, 5-6 years - 
100%.

In the past 10 years, in the region were opened 17 
schools of new type: 4 lyceums and gymnasiums, 13 
specialized schools for gifted children in which 528 
children study, 55 innovative schools with high school 
(gymnasium) and lyceum classes, 3 complex schools. 
119 schools are republican and regional pilot stages.

In July 5, 1996 school of national revival was opened 
in Pavlodar. The main task is to teach children their 
native language, to introduce culture, traditions and 
customs of their ethnic group, to expand educational 
influence of traditions and customs of different nations 
on the formation of a moral person.

HEAKTHCARE
Since 1994, 20 new health facilities have been 

commissioned. Material and technical base is getting 
stronger, the level of equipment of medical institutions 
has increased.

Mobile medicine has been developed. In the region 
there are nine mobile units, including 3 mobile 
fluorography, dental and mammographic installations 
and 3 portative mobile complexes.

In order to supply high quality medical care to the 
rural population there was a video conference of 
regional diagnostic center with 8 district hospitals and 
urban hospitals of Ekibastuz and Aksu for counsulting 
the patients.

2010   Nine houses including the house for veterans and 19 
 kindergartens were built in the region. 22 cultural facilities 
 were  repaired, «Energetic» tennis center was  opened 
 

2010 Облыста тоғыз тұрғын үй, оның ішінде 
 ардагерлерге арналған үй, үш жаңа 
 балабақша салынды және 19-ы 
 қалпына келтірілді, 22 мәдениет 
 объектісі жөнделді, «Энергетик» 
 теннис орталығы ашылды

ЖАҢА САЛЫНҒАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED HEALTHCARE FACILITIES
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НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ/ПАВЛОДАРСКАЯСКАЯ ОБЛАСТЬ/PAVLODAR REGION

В целях приближения  высококвалифицирован-
ной  медицинской помощи  сельскому населению 
установлена видеоконференцсвязь областного 
диагностического центра с 8 районными боль-
ницами и городскими больницами Экибастуза, 
Аксу для консультации больных. 

Для обеспечения  доступности лекарственных 
средств сельскому населению в 2010 году в 180 
объектах ПМСП на селе  открыты  аптечные 
пункты. Частными аптечными организациями  
организовано 15 передвижных аптечных пун-
ктов, которые осуществляют реализацию  ле-
карств  в  262 селах области.

ЗАНЯТОСТЬ
Достигнуто снижение уровня безработицы в 

2,5 раза с 13,8% в 2000 году до 5,2%.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Среднемесячная номинальная заработная 

плата увеличилась в 377 раз со 172 тенге в 1993 
году до 64 955 тенге в 2010 году. Численность 
малообеспеченных граждан снизилась со 108,6 
тыс. человек в 2000 году до 1,5 тыс. человек в 
2010 году.

5 
1991 1992-2010

34 0
1991 

11 171
2010

2010  В Павлодаре открыт памятник академику, 
 первому президенту Академии наук Казахстана
 Канышу Сатпаеву

2011  Запущено первое в республике национальное 
 цифровое спутниковое ТВ

To ensure availability of medicine for the rural 
population in 180 primary care facilities in the 
rural areas pharmacies were open in 2010. Private 
pharmacy organizations set up 15 mobile pharmacy 
posts, which carry out the sale of drugs in 262 villages 
of the oblast.

EMPLOYMENT 
Reduce in the unemployment rate by 2.5 times with 

13.8% to 5.2% was achieved in 2000.

POPULATION INCOME
The monthly average nominal salaries increased by 

377 times from 172 tenge in 1993 to 64 955 tenge in 
2010. The number of poor people declined from 108.6 
thousand in 2000 to 1.5 thousand in 2010.

CULTURE

Ауыл халқына жоғары білікті медициналық 
көмек көрсету мақсатында облыстық диагнос-
тикалық орталықтың 8 аудандық ауруханамен 
және Екібастұз, Ақсу қалалық ауруханаларымен 
науқастарға кеңес беру үшін бейнеконференц-
байланыс орнатылды.

Ауыл халқының дәрілік заттарға қол жетімділігін 
қамтамасыз ету үшін 2010 жылы ауылдағы 180 
БМСК объектілерінде дәріхана пункттері ашыл-
ды. Жеке дәріханалық ұйымдар 15 жылжыма-
лы дәріханалық пункт ұйымдастырды, олар 
облыстың 262 ауылында дәрі өткізуді жүзеге 
асырды.

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
Жұмыссыздық деңгейі 2,5 есе, 2000 жылғы 

13,8%-дан 5,2%-ға дейін төмендетілді.

ХАЛЫҚ ТАБЫСЫ
Орташа айлық номиналдық еңбекақы 377 

есе, 1993 жылғы 172 теңгеден 2010 жылы 64955 
теңгеге дейін артты. Аз қамтылған азаматтар 
саны 2000 жылғы 108,6 мың адамнан 2010 жылы 
1,5 мың адамға дейін төмендеді.

2010   The monument to academician, the first president of 
 the Academy of Sciences of Kazakhstan Kanysh 
 Satpayev was opened in Pavlodar

2011   The first in the country national digital satellite TV was 
 launched

2010 Павлодарда академик, Қазақстанның Ғылым 
 академиясының тұңғыш Президенті Қаныш 
 Сәтпаевқа ескерткіш ашылды

2011 Республикадағы алғашқы ұлттық сандық жерсеріктік 
 ТВ іске қосылды.

ЖАҢА САЛЫНҒАН ОРТА БІЛІМ БЕРУ
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED SECONDARY EDU-
CATION FACILITIES

ҚҰРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫ
КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

THE NUMBER OF CREATED JOBS
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КУЛЬТУРА
В области работает 525 учреждений культуры, 

в том числе 216 домов культуры и клубов, 275 
библиотек, 2 театра, 11 музеев, 18 передвижных 
культурно-досуговых комплексов «Булак», центр 
народного творчества, областной Дом Дружбы, 
парк культуры и отдыха.

В Павлодарской области 316 памятников, из 
них 3 - памятники республиканского значения, 
313 - местного значения, предварительно взято 
на учет 476 памятников истории и культуры.

2010

1991

55

38

2011  В Павлодаре открыта Академическая школа 
 вокального искусства Шахимардана Абилова

2011  Выпущен сборник произведений молодых 
 поэтов Павлодарского Прииртышья 
 «Ертіс толқыны»

In the region there are 525 cultural institutions 
functioning, including 216 culture centers and clubs, 
275 libraries, 2 theaters, 11 museums, 18 mobile 
cultural and entertainment complexes «Bulak» Folk 
Art Center, Regional House of Friendship, Culture 
and Recreation Park.

In Pavlodar region there are 316 monuments, among 
them 3 – the monuments of national importance, 313 
– of local, 476 historical and cultural monuments were 
pre-registered.

МӘДЕНИЕТ
Облыста 525 мәдениет мекемесі, соның ішінде 

216 мәдениет үйі мен клуб, 275 кітапхана, 2 театр, 
11 мұражай, 18 «Бұлақ» жылжымалы мәдени-
бос уақыт өткізу кешені, халық шығармашылығы 
орталығы, облыстық Достық үйі, мәдениет және 
демалыс саябағы жұмыс істейді.

Павлодар облысында 316 ескерткіш, оның 
ішінде 3  республикалық маңызы бар ескерткіш, 
313  жергілікті маңызы бар ескерткіш, 476 тарихи 
және мәдени жәдігер алдын ала есепке алынды.

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ / КУЛЬТУРА И СПОРТ / CULTURE AND SPORT

2011   Academic School of Vocal Art named Shakhimardan 
 Abilov was opened in Pavlodar

2011   A collection of works of young poets from Pavlodar 
 oblast «Yertis tolkyny» was released.

2011 Павлодарда Шахимардан Әбіловтің Академиялық 
 вокалдық өнер мектебі ашылды.

2011 «Ертіс толқыны» атты Павлодардағы Ертіс өңірінің 
 жас ақындар туындыларының жинағы шықты.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ (ТжКБ)

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТиПО)

THE NUMBER OF CONSTRUCTED VOCATIONAL AND TECHNICAL 
EDUCATION FACILITIES
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«Қазақстан Алюминийі» АҚ
АО «Алюминий Казахстана»
JSC «Aluminium of Kazakhstan» 

  «Қазхром» ТҰК» АҚ
Ақсу ферроқорытпа зауыты 
Аксуский завод феросплавов 
АО «ТНК»Казхром»
Branch «Aksu Ferroalloy Plant» of TNK «Kazchrome»

«Еуроазиялық энергетикалық 
корпорация» АҚ
 АО «Евроазиатская энергетическая 
корпорация»
JSC «Eurasian Energy Corporation» 

ІРІ КӘСІПОРЫНДАР
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
BIGGEST ENTERPRISES
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 «Б. Нуржанов атындағы Екібастүз ГРЭС-1» ЖШС 
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова»
Ekibastusz GRES-1 LLP named after B. Nurzhanov 

 «Павлодар машина жасау зауыты» АҚ
АО «Павлодарский машиностроительный завод»
JSC Pavlodar Machine Works 
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СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

NORTH KAZAKHSTAN REGION 
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1991  Открыт областной театр кукол, ровесник 
 Независимости Республики Казахстан

1992  Установлен памятник видному политическому 
 и общественному деятелю, поэту и писателю
 М. Жумабаеву в г. Петропавловске

История Северо-Казахстанской области начи-
нает отсчёт с 29 июля 1936 года. Тогда в её со-
став вошли 25 районов бывшей Карагандинской 
области и г. Петропавловск с присоединёнными 
к нему сельскими Советами. 14 октября 1939 
года во вновь организованную Акмолинскую об-
ласть были переданы южные районы, а 16 марта 
1944 года также во вновь организованную Кок-
шетаускую область ещё 6 районов.  

Сегодня областным центром Северо-Казах-
станской области является город Петропавловск.

В составе области 13 сельских районов и г. Пе-
тропавловск. При этом 703 сельских населённых 
пункта и 4 города районного подчинения объеди-
нены в 202 сельских (аульных) округа.

Численность населения на 1 января 2011 года 
составила 589,3 тыс. человек. Население обла-
сти представлено более чем ста национально-
стями.

Здесь выявлены значительные запасы мине-
рального сырья: олово, цирконий, уран, титан, 
вольфрам. Помимо этого, существуют перспек-
тивы расширения и минерально-сырьевой базы 
области. Имеется ряд значимых месторождений, 
а также запасов золота, серебра, технических и 
ювелирных алмазов, олова, титана, цветных и 
редких металлов, бурых углей.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР GENERAL INFORMATIONОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЛАСТИ
ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 20 ЖЫЛЫНДАҒЫ 
ОБЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ  ЖЕТІСТІКТЕРІ  

MAIN ACHIEVMENTS OF THE REGION
OVER THE YEARS OF INDEPENDENCE

OF KAZAKHSTAN

Солтүстік Қазақстан облысының тарихы 1936 
жылғы 29 шілдеден басталады. Сонда оның 
құрамына бұрынғы Қарағанды облысының 25 ау-
даны және өзіне қосылған біріктірілген ауылдық 
Кеңестермен бірге Петропавл қаласы кірді. 1939 
жылғы 14 қазанда қайта құрылған Ақмола облы-
сына оңтүстік аудандар, ал 1944 жылғы 16 нау-
рызда қайта құрылған Көкшетау облысына тағы 
6 аудан берілді.

Бүгінгі күнде Солтүстік Қазақстан облысының 
облыстық орталығы Петропавл қаласы болып та-
былады. Облыс құрамына 13 ауылдық аудан мен 
Петропавл қаласы кіреді. Бұл ретте 703 ауылдық 
елді мекен мен аудандық бағыныстағы 4 қала 
202 ауылдық округке біріктірілді. 2011 жылғы 
1 қаңтардағы халық саны 589,3 мың адамды 
құрады. Облыс халқын жүзден аса ұлт құрайды. 

Бұл жерде минералдық шикізаттың мол қоры: 
қалайы, цирконий, уран, титан, вольфрам 
анықталған. Одан басқа, облыстың минералдық-
шикізаттық базасын да кеңейту перспективасы 
бар. Бірқатар маңызды кен орындары, сондай-
ақ алтын, күміс, техникалық әрі зергерлік алмас, 
қалайы, титан, түсті және сирек кездесетін ме-
талдар, қоңыр көмір запастары бар

The history of the North Kazakhstan region 
starts from July 29, 1936. Then, it was composed 
of 25 districts of the former Karaganda region and 
Petropavlovsk city with attached to it rural councils. In 
October 14, 1939 southern regions were transferred in 
the newly organized Akmola region, and in March 16, 
1944 6 more areas in the newly organized Kokshetau 
region as well.

Today, the administrative center of North Kazakhstan 
region is the city of Petropavlovsk.

The region consists of 13 rural districts and the city 
of Petropavlovsk. At that 703 villages and 4 towns 
under district jurisdiction were combined in 202 rural 
(aul) districts.

In January 1, 2011 the population amounted to 
589.3 thousand people. The population of the region 
is represented by more than a hundred nationalities.

Here we can find significant reserves of mineral 
resources: tin, zirconium, uranium, titanium, tungsten. 
In addition, there are prospects for expansion mineral 
resources area as well. There is a number of significant 
deposits and reserves of gold, silver, technical and 
diamond jewelry, tin, titanium, non-ferrous and rare 
metals, and lignite.

1991 The Regional Puppet Theatre - a contemporary of the 
 Independence of Kazakhstan was opened.

1992 The monument to political and social figure, poet and 
 writer M. Zhumabayev was opened in Petropavlovsk 

1991 Тәуелсіз Қазақстан Республикасының құрдасы
  облыстық қуыршақ театры ашылды

1992 Петропавл қаласында көрнекті саяси және 
 қоғам қайраткері, ақын әрі жазушы М. Жұмабаевқа
 ескерткіш орнатылды
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1994  В с. Бишкуль построено первое в области 
 предприятие по производству молочной продукции 
 длительного хранения 

1996  Введена в эксплуатацию школа инновационного 
 типа с казахским языком обучения – Классическая 
 гимназия в  г. Петропавловске

1994 the first in the region enterprise for the production of long-
 term storaging milk products was opened in Bishkul village 

1996 The innovative type school with education in the Kazakh 
 language - Classical High School was put into operation  
 in Petropavlovsk

1994 Бескөл ауылында облыста алғаш рет сүт өнімін
 өндіретін және ұзақ мерзімге сақтайтын 
 кәсіпорын құрылды

1996 Петропавл қаласында қазақ тілінде 
 оқытатын инновациялық үлгідегі мектеп – 
 Классикалық гимназия пайдалануға берілді
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ЭКОНОМИКАСЫ / ЭКОНОМИКА / ECONOMY

1996  в г. Петропавловске введён в эксплуатацию 
 мельнично-макаронный комплекс, оснащенный 
 современным оборудованием. 

1997  Открытие Высшего военного училища внутренних 
 войск МВД РК, на сегодняшний день является 
 единственным в стране

На сегодняшний день Северо-Казахстанская об-
ласть является динамично развивающимся реги-
оном аграрной направленности, основной целью 
которой является высокоэффективное развитие 
АПК на базе технического и технологического 
перевооружения производств и диверсификации 
области, а также конкурентоспособности за счет 
повышения качества и применения инновацион-
ных технологий.
Северо-Казахстанская область по праву являет-
ся житницей Казахстана. Североказахстанские 
хлеборобы производят треть зерна страны.

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Объем произведенного валового региональ-

ного продукта СКО за 2010 год составил 466,9 
млрд. тенге, что в 359,2 раза (в номинальном вы-
ражении) превышает уровень 1993 года.

За 2010 год ВРП на душу населения составил 
790,1 тыс. тенге и возрос в 564,4 раза по сравне-
нию с 1993 годом. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За период с 1998 по 2010 годы объем промыш-

ленной продукции увеличился в 1,6 раза (в сопо-
ставимых ценах). 

 В период с 1991 по 2010 года увеличилась 
доля производства продукции машиностроения 
– с 11,8% в 1995 году до 21,1% в 2010 году, химиче-
ской промышленности – с 0,3 до 0,6%. 

В 1991-2010 годах отмечался рост производ-
ства пищевых продуктов в среднем на 3% в год. 
А за последние годы в области созданы крупные 
предприятия обрабатывающей промышленно-
сти.

За период с 1991 по 2010 годы объем произ-
водства продукции машиностроения увеличил-
ся в 2,5 раза. 

На сегодняшний день реализовано уже 12 про-
ектов в рамках Карты индустриализации.

Бүгінгі күнде Солтүстік Қазақстан облы-
сы аграрлық бағыттағы қарқынды дамып 
келе жатқан өңір болып табылады, оның 
негізгі мақсаты өндірістерді техникалық және 
технологиялық қайта жарақтандыру мен облыс-
ты әртараптандыру, сондай-ақ сапаны артты-
ру есебінен бәсекеге қабілеттілік негізінде АӨК 
жоғары тиімді дамыту мен инновациялық техно-
логияларды қолдану.

Солтүстік Қазақстан облысы Қазақстанның 
астық қоймасы болып табылады. Солтүстік 
қазақстандық диқандар ел астығының үштен бір 
бөлігін өндіреді.

ЖАЛПЫ ӨҢІРЛІК ӨНІМ
2010 жылғы СҚО-да өндірілген жалпы өңірлік 

өнім көлемі 466,9 млрд. теңгені құрады, бұл 1993 
жылғы деңгейден 359,2 есе асады (номиналдық 
түрде).

2010 жылы жан басына шаққандағы ЖӨӨ 790,1 
мын. теңгені құрады және 1993 жылмен салыс-
тырғанда 564,4 есе өсті.

ӨНЕРКӘСІП
1998 жылдан бастап 2010 жылды қоса 

алғандағы кезеңде өнеркәсіптік өнім көлемі 1,6 
есе артты (салыстырмалы бағалар бойынша).

1991 жылданбастап 2010 жылды қоса алғандағы 
кезеңде машина жасау өнімі өндірісінің үлесі арт-
ты – 1995 жылғы 11,8%-дан 2010 жылы 21,1%-ға 
дейін, химия өнеркәсібі - 0,3%-дан 0,6%-ға дейін 
өсті.

1991-2010 жылдарда тамақ өнімдері өндірісінің 
жылына орташа 3%-ға өсуі байқалды. Ал соңғы 
жылдарда облыста өнеркәсіпті өңдейтін ірі 
кәсіпорындар құрылды. 

1991 жылдан бастап 2010 жылды қоса алғандағы 
кезеңде машина жасау өнімі өндірісінің көлемі 
2,5 есе өсті.

Бүгінгі күнде Индустрияландыру картасы ая-
сында 12 жоба жүзеге асырылды.

To date, the North-Kazakhstan region is the fastest 
growing region in the agrarian focus, the main 
purpose of which is a highly efficient development of 
agriculture on the basis of technical and technological 
re-equipment of production and diversification of the 
region, and competitiveness by improving the quality 
and application of innovative technologies.

North Kazakhstan region is considered as the 
granary of Kazakhstan. North Kazakhstan grain 
growers produce third part of grain of the country.

GROSS REGIONAL PRODUCT
The volume of gross regional product in North 

Kazakhstan region for the year 2010 amounted to 
466.9 billion tenge, which is 359.2 times (in nominal 
terms) more than in 1993.

In 2010, the per capita GRP was 790.1 thousand 
tenge and increased 564.4 times compared to1993.

INDUSTRY
From 1998 to 2010, industrial output increased 1.6 

times.
 In the period from 1991 to 2010, the share of 

engineering production increased from 11.8% in 1995 
to 21.1% in 2010, the chemical industry - from 0.3% 
to 0.6%.

In the years 1991-2010 there was an increase in 
food production in average of 3% per year. But in the 
recent years large manufacturing enterprises have 
been established in the region.

During the period from 1991 to 2010, production of 
engineering products increased 2.5 times.

To date, 12 projects have been implemented as a 
part of the Industrialization Map.

1996 The milling-pasta complex, equipped with modern 
 equipment was commissioned in Petropavlovsk.

1997 The only in the country High Military School 
 of the Internal Affairs Ministry of Kazakhstan
  was opened  
 

1996 Петропавл қаласында қазіргі заманғы
 жабдықтармен жарақталған диірмен-макарон
 кешені пайдалануға берілді

1997 ҚР Ішкі істер министрлігінің Жоғары әскери
 училищесі ашылды, бұл республикадағы осындай
 жалғыз оқу орны
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АЙТУЛЫ

знаменательные события/ significant events

1998  Открыт мемориальный комплекс «Карасай 
 и Агынтай батыров» в Айыртауском районе

1999  На базе средней школы № 13 созданы условия для 
 инклюзивного  образования для детей - инвалидов 
 с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
 В настоящее время данная школа является 
 единственной в стране по созданию условий 
 для инклюзивного  образования. 

467 
 млрд./billion

теңге/тенге/tenge

7,7  
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

2010

1991 912,5
917,8

916,7
843,2

756,7
702,6

682,1
665,9

661,0
597,5

592,7
589,32011

2009

2005

2001

1997

1993

2010

2007

2003

1999

1995

1991

1997 2010

14,0% 5,8%

1998 The memorial complex «Karasai and Agyntai Batyrs» 
 was opened in Aiyrtau district 

1999 Conditions for inclusive education of children with 
 disabilities in the musculoskeletal system were created on 
 the basis of secondary school № 13. Currently the school is 
 the only in the country providing conditions for inclusive 
 education.

 
1998 Айыртау ауданында «Қарасай және Ағынтай
 батырлардың» мемориалдық кешені ашылды

1999 № 13 мектептің базасында тірек-қимыл аппараты
 бұзылған мүгедек балаларға инклюзивтік білім 
 беру үшін жағдай жасалды. Қазіргі уақытта ол
  елдегі инклюзивтік білім беру үшін жағдай 
 жасаған жалғыз мектеп

Жұмыссыздық деңгейі
Уровень безработицы

The unemployment rate 

Жалпы халық саны (мың адам)
Общая численность населения (тыс. человек)

The total population number (thousand people)

ЖӨӨ (жалпы өңірлік өнім)
ВРП (Валовой региональный продукт)

GDP (Gross Domestic Product)
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2000  Открыт казахский музыкально-драматический 
 театр им. С. Муканова, памятник «Карасай 
 и Агынтай батырам» в г. Петропавловск 

2000  Впервые увеличилась посевная площадь в области 
 и составила 3,3 млн. га, прекратилось снижение 
 основных производственно-экономических 
 показателей

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Вся посевная площадь с 1991 по 2010 годы воз-

росла на 1,1 млн. гектаров, или в 1,4 раза, в том 
числе зерновых культур – на 1,1 млн. гектаров и 
составила 3,9 млн. гектаров в 2009 году против 
2,8 млн. гектаров в 2000 году. Валовой сбор зер-
на в 2010 году в весе после доработки составил 
3,7 млн. тонн, в 2000 году собрано 2,6 млн. тонн 
(увеличился в 1,4 раза).

С 1999 года наблюдается устойчивая тенден-
ция роста поголовья скота и птицы. В результате 
объёмы производства мяса в 2010 году по срав-
нению с 1991 годом возросли на 50,3% и состави-
ли 62,7 тыс. тонн в убойном весе, молока – 586,9 
тыс. тонн (прирост на 46,7%) и яиц – 396,9 млн. 
штук (в 4 раза).

В целом за 2010 год объем валовой продукции 
сельского хозяйства составил 166,8 млрд. тенге 
против 45,2 млрд. тенге в 1999 году и увеличился 
в 2 раза (в сопоставимых ценах) за эти годы.

ИНВЕСТИЦИИ
За период 2001-2010 годы на развитие эконо-

мики области было направлено 296,1 млрд. тенге 
из различных источников. 

В 2010 году объем инвестиций в основной ка-
питал увеличился в 4,5 раза по сравнению с 2001 
годом и составил 51,2  млрд.тенге. 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Во всех сферах деятельности субъектов мало-

го бизнеса за 2010 год создано 7673 дополни-
тельных рабочих места, в том числе индивиду-
альными предпринимателями – 4569. На сегодня 
численность активно занятых в сфере МСБ со-
ставила 102 645 человек. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
За период с 1993-2010 годы объем строитель-

ных работ выполнен на 104 млрд. тенге. При этом 
в 2010 году объем строительных работ увеличил-
ся в 243 раза по сравнению с 1993 годом. Всего 
за 2008-2010 годы реализации жилищной про-
граммы в области введено в эксплуатацию 427,8 
тыс. кв. метров жилья (4654 квартир).

 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Барлық егіс алқабы 1991 жылдан бастап 2010 

жылдарды қоса алғандағы кезеңде 1,1 млн. 
гектарға немесе 1,4 есе, оның ішінде астық 
дақылдары - 1,1 млн. гектарға өсті, 2000 жылғы 
2,8 млн. гектармен салыстырғанда, 2009 жылы 3,9 
млн. гектарды құрады. 2010 жылғы жалпы астық 
жиналымы жетілдіруден кейінгі салмағы 3,7 млн. 
тоннаны құрады, 2000 жылы 2,6 млн. тонна жинал-
ды (1,4 есе асты).

1999 жылдан бастап мал басы мен құс өсірудің 
тұрақты беталысы байқалуда. Нәтижесінде 
2010 жылғы ет өндірісінің көлемі 1991 жылмен 
салыстырғанда 50,3%-ға өсті және оның сойылған 
салмағы 62,7 мың тоннаны, сүт –586,9 мың тоннаны 
(46,7%-ға өсті) және жұмыртқа -396,9 млн. дананы 
(4 есе) құрады.

Жалпы, 2010 жылы ауыл шаруашылығы өнімінің 
көлемі 1999 жылғы 45,2 млрд. теңгеге қарағанда, 
166,8 млрд. теңгені құрады және осы жылдар 
ішінде 2 есе артты (салыстырмалы бағалар бойын-
ша).

ИНВЕСТИЦИЯЛАР
2001-2010 жылдар кезеңінде облыс экономи-

касының дамуына түрлі көздерден 296,1 млрд. 
теңге жұмсалды.

2010 жылы негізгі капиталға инвестициялар 
көлемі 2001 жылмен салыстырғанда 4,5 есе артты 
және 51,2  млрд. теңгені құрады.

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС
Шағын бизнес субъектілері қызметінің барлық са-

лаларында 2010 жылы 7673 қосымша жұмыс орны 
құрылды, оның ішінде жеке кәсіпкерлер – 4569 орын 
құрды. Бүгінде ШОБ саласында белсенді жұмыс 
істеп жатқандардың саны 102 645 адам.

ҚҰРЫЛЫС
1993-2010 жылдар кезеңіндегі құрылыс жұмыс-

тарының көлемі 104 млрд. теңгеге орындалды. 
Бұл ретте 2010 жылы құрылыс жұмыстарының 
көлемі 1993 жылмен салыстырғанда 243 есе арт-
ты. Барлығы 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын 
үй бағдарламасын іске асыру кезінде облыста 
427,8 мың шаршы метр тұрғын үй (4654 пәтер) 
пайдалануға берілді.

AGRICULTURE
The whole cultivated area from 1991 to 2010 has 

increased by 1.1 million hectares, or 1.4 times, 
including grains - 1.1 million hectares and amounted 
3.9 million hectares in 2009 in comparison with 2.8 
million hectares in 2000. Gross grain harvest in 2010 
amounted to 3.7 million tons, in 2000 it was 2.6 million 
tons (increased by 1.4 times).

Since 1999, there was a steady increase in the 
livestock and poultry. As a result, the volume of meat 
production increased by 50.3% and amounted to 
62.7 thousand tons in slaughter weight, milk - 586.9 
thousand tons (increase to 46.7%) and eggs - 396.9 
million (increase in 4 times) in 2010 compared to 1991.

In 2010, the volume of gross agricultural output 
amounted to 166.8 billion tenge in comparison with 
45.2 billion tenge in 1999 and has increased 2 times 
over these years.

INVESTMENTS
During the period of 2001-2010, 296.1 billion tenge 

from different sources were allocated to develop the 
region's economy.

In 2010, investment in fixed capital increased by 
4.5 times compared with 2001 and amounted to 51.2 
billion.

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
In all areas of small business in 2010 there were 

created 7673 new jobs, including 4569 individual 
entrepreneurs. At present, the number of people 
employed in SMEs makes 102,645 people.

CONSTRUCTION
During the period from 1993-2010 years, the volume 

of construction work was performed for 104 billion 
tenge. Thus, in 2010 the volume of construction works 
increased by 243 times compared with 1993. Total 
during the years 2008-2010 of housing programs 
implementation 427.8 thousand square meters of 
housing (4654 apartments) were commissioned.

2000 The S.Mukanov Kazakh Music and Drama Theatre 
 and the monument to «Karasai and Agyntay 
 Batyrs» were opened in Petropavlovsk

2000 The crop area of the region was increased for the first 
 time and made 3.3 million hectares. The reduction of 
 the main industrial and economic indicators stopped

2000 Петропавл қаласында С. Мұқанов атындағы
  қазақ музыкалық драма театры, 
 «Қарасай және Ағынтай батырларға» 
 ескерткіш ашылды

2000 Облыста алғаш рет егістік алқабы ұлғайтылып,
 ол 3,3 млн. га жетті, негізгі өндірістік-экономикалық
  көрсеткіштердің төмендеуі тоқтатылды
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АЙТУЛЫ

знаменательные события/ significant events

2004  Открыта обсерватория на базе 
 Северо-Казахстанского государственного 
 университета им. М.Козыбаева, в котором также 
 размещен планетарий

2006  Открыты: Мусульманская мечеть, Православная 
 церковь 

1,5
трлн./trillion

теңге/тенге/tenge

1,8
 млрд./billion

теңге/тенге/tenge

1991-2010

1991

2011 
22,7

2010 
10,5

1991 
7,1

1,1 
МЛН. М2/ MILLION М2

1991-2010 

 
2004 The Observatory was opened on the basis of the North 
 Kazakhstan State University named after  M. Kozybayev, 

2006 The Muslim Mosque and the Orthodox Church were 
 opened.

2004 М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан
 мемлекеттік университетінің базасында планетарий
 орналасқан обсерватория ашылды

2006 Мұсылман мешіті, Православие шіркеуі ашылды

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі
Валовая продукция сельского хозяйства

Gross agricultural output 

ТҰРҒЫН ҮЙ ҒИМАРАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ
(пайдалануға берілді)

ВВОД ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (введено в эксплуатацию)
COMMISSIONING OF HOUSING (put into service)

АСТЫҚТЫҢ ӨНІМДІЛІГІ (ц/га)
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ (ц/га)

GRAIN YIELDS (centner/ha)



322

НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ/СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/NORTH KAZAKHSTAN REGION

2006  В г. Оксфорде на международной конференции 
 Северо-Казахстанский государственный 
 университет им. М. Козыбаева удостоен 
 международной награды «Европейское качество»

2007  Создано новое предприятие по выпуску 
 современных строительных материалов - 
 полиэтиленовых труб, изолированных труб, 
 сэндвич-панелей, черепицы

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2011/2012 учебном году в школах насчитыва-

ется 806 кабинетов новой модификации и 548 
интерактивных досок.

Сеть школ инновационного типа увеличилась 
в 6,6 раза, с 5 до 33 единиц. В том числе действу-
ют 4 специализированные школы для одаренных 
детей.

Развивается и расширяется сеть образова-
тельных организаций, она уже увеличилась на 
260 единиц, с 1116 до 1376 единиц.

В том числе введено в эксплуатацию 76 школь-
ных зданий.

На 1 октября 2011 года общее количество дет-
ских садов уже составило 64 единицы. Кроме 
того, функционируют 1 комплекс «школа - дет-
ский сад», 491 мини-центр.

БІЛІМ БЕРУ
2011/2012 оқу жылында мектептерде жаңа 

түрдегі 806 кабинет пен 548 интерактивтітақта 
бар.

Инновациялық түрдегі мектеп желісі 5-тен 33 
бірлікке дейін, яғни, 6,6 есе артты. Оның ішінде да-
рынды балаларға арналған 4 мамандандырылған 
мектеп бар.

Білім беру ұйымдарының желісі дамуда және 
кеңеюде, ол 1116-дан 1376 бірлікке дейін, яғни,260 
бірлікке артты.

Оның ішінде 76 мектеп ғимараты пайдалануға 
берілді.

2011 жылғы 1 қазанда балабақшалардың жал-
пы саны 64 бірлікті құрады. Одан басқа, «мектеп 
- балабақша» деген 1 кешен, 491 шағын орталық 
жұмыс істейді.

EDUCATION
In the 2011-2012 academic year, the schools have 

806 new modification classrooms and 548 interactive 
whiteboards.

Network of innovative type schools has increased 
6.6 times, from 5 to 33 units. In particular, there are 4 
special schools for gifted children.

The network of educational institutions is developing 
and expanding, it has already increased by 260 units, 
from 1116 to 1376.

Besides, 76 school buildings were commissioned.
In October 1, 2011 the total number of kindergartens 

has reached 64 units. In addition, 1 complex «school - 
kindergarten», 491 mini-centers are functioning.

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА / СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА / SOCIAL SPHERE

2006 The North Kazakhstan State University named after  
 M. Kozybayev was awarded the international prize 
 «European Quality» at the International Conference held 
 in Oxford 

2007 A new enterprise producting modern construction  
 materials - polyethylene pipes, insulated pipes, 
 sandwich panels, roof tiles was established

2006 Оксфорда қаласындағы халықаралық 
 конференцияда . М. Қозыбаев атындағы 
 Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
 университеті «Еуропалық сапа» 
 халықаралық мараптқа ие болды.

2007 Қазіргі заманғы құрылыс материалдары – 
 полиэтилен құбырлар, қапталған құбырлар,
 сэндвич-панелдер, черепицалар шығаратын 
 жаңа кәсіпорын құрылды
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АЙТУЛЫ

знаменательные события/ significant events

2007  Запущен Петропавловский трубный завод. 
 Оборудование по своему составу 
 и технологическим характеристикам соответствует 
 мировым образцам техники

2008  Открыт музейный комплекс «Резиденция 
 Абылай хана»

601,6  млрд./billion
теңге/тенге/tenge

7,5  млн./мillion
теңге/тенге/tenge

1991

1991-2010

2007 The Petropavlovsk Pipe Plant was launched Its 
 equipment meets the international technological 
 standards 

2008 Museum complex «Residence of Abylai Khan» 
 was opened

.
2007 Петропавл құбыр зауыты іске қосылды. 
 Оның жабдықтары құрамы мен технологиялық 
 сипаттамалары бойынша әлемдік техника 
 үлгілеріне сай келеді 

2008 «Абылай хан резиденциясы» мұражай кешені 
 ашылды.

ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ
ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

INDUSTRIAL OUTPUT
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2008  В Кызылжарском районе реализован молочный 
 комплекс на 800 голов с завозом скота из Канады. 
 Впервые по области надоено от одной коровы 
 8000 кг молока

2008  АО «ЗИКСТО» впервые в республике освоен выпуск 
 грузовых полувагонов 

0 
1991 1991-2010

31 

2010

1991

32

28

2008 A diary complex for 800 heads of cattle was established 
 in Kyzylzhar district. the cattle for the complex is procured 
 in Canada. 

2008 JSC «ZIKSTO» mastered the production of high sided 
 wagons  for the first time in the country 

2008 Қызылжар аулында Канададан әкелінген 800 
 бас малға арналған сүт кешені іске асырылды. 
 Облыста алғаш рет бір сиырдан 8000 кг сүт сауылды

2008 «ЗИКСТО» АҚ республикада жүк жартылай 
 вагондарын шығаруды игерді
 

ЖАҢА САЛЫНҒАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED HEALTHCARE FACILITIES

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ (ТжКБ)

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТиПО)

THE NUMBER OF CONSTRUCTED VOCATIONAL AND TECHNICAL 
EDUCATION FACILITIES
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АЙТУЛЫ

знаменательные события/ significant events

2009  Открытие первого в республике Кардиологического 
 центра - кардиохирургического отделения 
 для выполнения операций на открытом сердце

2010  Открытие областного центра крови 
 на 10 000 литров крови

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
За последние 20 лет отмечается увеличение 

его финансирования более чем в десять раз. 
На сегодня оснащенность санитарным авто-

транспортом сельских врачебных амбулаторий 
области составляет 100% против 11%  на заре 
независимости страны.

С 2009 года в области установлено 13 комплек-
тов телемедицинского оборудования. 

С 2010 года в области функционирует област-
ной центр скорой медицинской помощи с сани-
тарной авиацией. 

На 1 октября 2011 года система здравоохра-
нения области представлена сетью лечебно-
профилактических организаций из 31 больничной 
организации на 4912 коек; 145 амбулаторно-
поликлинических организаций. Кроме того, име-
ются 46 ФАПов, 479 медицинских пунктов.

В рамках проекта «Строительство 100 школ 
и 100 больниц» завершено строительство по-
ликлиники в 19 микрорайоне города Петропав-
ловска; а также межрайонного противотубер-
кулезного диспансера с поликлиникой в селе 
Новоишимское.

ЗАНЯТОСТЬ
Позитивные изменения в экономике области и 

последовательная работа по реализации Про-
грамм занятости позволила за 1998-2010 годы  
повысить темпы трудоустройства в 1,4 раза и соз-
дания рабочих мест в 1,7 раза. Значительно сни-
зился уровень безработицы в 2010 году в сравне-
нии с 1998 годом на 8,7%, и составил 5,8%.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За период с 2000 года численность малообес-

печенных граждан, в целом по области, снизи-
лась на 82,1 тыс. человек, или на 88,6%. 

Среднемесячная заработная плата по сравне-
нию с 1993 годом (124 тенге) возросла в 460 раз 
(в номинальном выражении). 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Соңғы 20 жылда денсаулық сақтау саласын 

қаржыландыру он еседен асатыны байқалды.
Бүгінде облыстың ауылдық дәрігерлік ам-

булаторияларды санитарлық автокөлікпен 
жарақтандырылғаны ел тәуелсіздігінің басындағы 
11% қарағанда, 100% құрайды.

2009 жылдан бастап облыста телемедициналық 
жабдықтың 13 жинағы орнатылды.

2010 жылдан бастап облыста санитарлық авиа-
циясы бар облыстық жедел медициналық жәрдем 
орталығы жұмыс істейді.

2011 жылғы 1  қазанда облыстың  денсаулық 
сақтау жүйесі 4912 орынға арналған 31 аурухана 
ұйымдарынан тұратын емдеу-профилактикалық; 
145 амбулаторлық-емхана ұйымдар желісі бар. 
Одан басқа, 46 ФАП, 479 медициналық пункт бар.

«100 мектеп, 100 аурухана құрылысы» 
жобасы аясында Петропавл қаласының 
19-ықшамауданында емхананың, сондай-ақ Но-
воишим ауылындағы емханасы бар ауданаралық 
туберкулезге қарсы диспансердің құрылысы 
аяқталды.

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
Облыс экономикасындағы оң өзгерістер мен 

Жұмыспен қамту бағдарламасын іске асыру 
бойынша жүйелі түрдегі жұмыс 1998-2010 жыл-
дары ішінде жұмысқа орналастыру қарқынын 
1,4 есе және жұмыс орындарын ашу қарқынын 
1,7 есе көтеруге мүмкіндік берді. 1998 жыл-
мен салыстырғанда, 2010 жылы жұмыссыздық 
деңгейі 8,7%-ға едәуір төмендеді және 5,8%-ды 
құрады.

ХАЛЫҚ ТАБЫСЫ
2000 жылдан бергі кезеңде аз қамтылған аза-

маттар саны, жалпы облыс бойынша 82,1 мың 
адамға, немесе 88,6 %-ға төмендеді.

Орташа айлық еңбекақы 1993 жылмен 
салыстырғанда (124 теңге), 460 есе өсті 
(номиналдық түрде).

HEALTH
Over the past 20 years there has been increase in 

its funding for more than ten times.
At present, sanitary rural outpatient clinics of the 

region are equipped with transport to 100% against 
11% at the dawn of independence.

Since 2009, 13 sets of telemedicine equipment 
were installed.

Since 2010, operational regional center with a 
medical emergency air ambulance is functioning in 
the region. 

On October 1, 2011, the health system of the 
region was represented by a network of health care 
organizations from 31 medical organizations for 
4912 beds and 145 outpatient clinic organizations. In 
addition, there were 46 feldsher-midwife stations and 
479 aid posts.

As a part of the project «100 schools, 100 hospitals» 
construction of outpatient clinic in 19 districts of the 
town of Petropavlovsk was completed, as well as 
inter-regional tuberculosis dispensary with clinic in 
the village Novoishimsk.

EMPLOYMENT
Positive changes in the regional economy and 

continued work on the implementation of employment 
programs have allowed to increase the rate of 
employment by 1.4 times and creation of workplaces 
in 1.7 within the years 1998-2010. There was a 
significant reduce in the level of unemployment in 
2010 compared with 1998 to 8.7% and was 5.8%.

POPULATION INCOME 
From 2000, the number of poor people in the whole 

region decreased by 82.1 thousand pers. or 88.6%.
The average monthly salary in comparison with 

1993 (124 tenge) has increased in 460 times (in 
nominal terms).

2009 The first Cardiology Centre was opened in the  
 country 

2010 The opening of the regional blood center for 10 000 liters 
 of blood

2009 Республикада алғаш рет Кардиологиялық орталық –
  ашық жүрекке операция жасайтын кардиологиялық
  бөлімше ашылды.

2010 Облыстық қан орталығы ашылды, онда 10 000 
 литр қан сақтауға болады.
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КУЛЬТУРА
В 2010 году из 310 государственных библиотек 

43 библиотеки, или 14%, компьютеризированы.
В области под государственную охрану принято 

600 памятников истории и культуры, из них 7 па-
мятников республиканского значения.

За годы независимости было установлено бо-
лее 25 памятников людям. Были отреставриро-
ваны и вновь воссозданы памятники истории и 
культуры. 

В настоящее время в области действуют 11 му-
зеев, хотя в 1990 году их насчитывалось всего 7.

СПОРТ
Если в 90-е годы в области функционировало 

всего 10 детско-юношеских спортивных школ и 
1403 спортсооружения, то в 2010 их количество 
значительно увеличилось: спортшкол стало 26, 
спортсооружений - 2175. Спортивных сооруже-
ний в области с каждым годом становится все 
больше, только в 2010 году их количество воз-
росло на девять единиц.

В области осуществляют деятельность 26 
ДЮСШ, областная специализированная школа-
интернат для одаренных в спорте детей, Центр 
по подготовке олимпийского резерва, школа 
высшего спортивного мастерства.
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2011  В области создано 3 племрепродуктора 
 на 1400 голов крупно-рогатого скота 

2011  Впервые за всю историю земледелия региона 
 за 2011 год валовой сбор зерна составил более 
 8,8 млн.тонн зерна  при урожайности 22,7 ц/га

МӘДЕНИЕТ
2010 жылы 310 мемлекеттік кітапхананың 

ішінен 43 кітапхана немесе 14%-ы компьютермен 
қамтамасыз етілді.

Облыста 600 тарихи және мәдени ескерткіш, 
оның ішінде республикалық маңызы бар 7 
ескерткіш мемлекеттік қорғауға алынды.

Тәуелсіздік жылдары ішінде адамдарға 25-тен 
аса ескерткіш орнатылды. Тарих пен мәдениет 
ескерткіштері қалпына келтіріліп, қайта 
жаңартылды.

Қазіргі кезде облыста 11 мұражай жұмыс жа-
сайды, ал 1990жылы олардың саны 7 ғана болған.

СПОРТ
Егер 90-шы жылдары 10 балалар-жасөспірім 

дер спорт мектебі мен 1403 спорт ғимараты жұмыс 
жасаса, 2010 жылы олардың саны едәуір артты: 
спорт мектепбінің саны 26, спорт ғимараты 2175 
болды. Облыстағы спорт ғимараттары жыл сай-
ын көбеюде, 2010 жылдың өзінде ғана олардың 
саны тоғыз бірлікке өсті.

Облыста 26 БЖСМ, спорттағы дарын-
ды балаларға арналған облыстық маман-
дандырылған мектеп-интернат, Олимпиадалық 
резервті даярлау бойынша орталық, жоғары 
спорт шеберлігінің мектебі өз қызметін жүзеге 
асырып келеді.

CULTURE
In 2010, 43 libraries or 14% out of 310 public libraries 

were computerized.
In the region 600 historical and cultural monuments, 

which 7 monuments of them are of national importance 
were taken under state protection.

During the years of independence there has been 
established more than 25 monuments to people. 
Historical and cultural monuments were restored and 
re-recreated.

At present there are 11 museums in the region, 
although in 1990 there were only 7.

SPORT
If in the 90s only 10 children's sports schools and 

1403 sports facilities were functioning, then in 2010 
their number has increased considerably: sports 
schools - 26, sports facilities - 2175. Every year the 
number of sports facilities in the region becomes 
more and more, only in 2010 that figure had risen to 
nine units.

In the region there are functioning 26 Children's 
and Youth Sports Schools, regional specialized 
boarding school for children gifted in sport, Center for 
the preparation to Olympic reserve and high sports 
school.

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ / КУЛЬТУРА И СПОРТ / CULTURE AND SPORT

2011 3 nucleus for 1,400 heads of cattle were established 
 in the region

2011 The gross grain harvest made over 8.8 mln tons with 
 the average yield of 22.7 c/ha for the first time in the 
 region's history  

2011 Облыста 1400 ірі қара малға арналған 3 
 асыл тұқымды реппродуктор құрылды 

2011 Өңірдегі егіншіліктің бүкіл тарихында алғаш рет

ЖАҢА САЛЫНҒАН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН 
ОҚЫТУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

 КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED PRESCHOL EDUCATION 
FACILITIES

ЖАҢА САЛЫНҒАН ОРТА БІЛІМ БЕРУ
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED SECONDARY EDU-
CATION FACILITIES
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2011  Открыт парк «Солтүстік жұлдызы» 
 в г. Петропавловске

302,4
1999 

358,1
2010

0
1991 

15 810
2010

2011  «Soltustіk zhuldyzy» Park was opened 
 in Petropavlovsk

2011  Петропавл қаласында «Солтүстік жұлдызы»
 саябағы ашылды

ҚҰРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫ
КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

THE NUMBER OF CREATED JOBS

ҚАМТЫЛҒАН ТҰРҒЫНДАРДЫҢ САНЫ
ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ

THE NUMBER OF EMPLOYED POPULATION
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Жүк вагондарын шығару зауыты («ЗИКСТО» АҚ). 
Завод по производству грузовых вагонов  
(АО «ЗИКСТО»)
JSC «ZIKSTO» producing freight gondola cars 

«Тиолайн» ЖШС Таукен-байыту комбинаты. 
ТОО «Тиолайн» Горно-обогатительный комбинат
LLP «Tiolayn» mining and processing plant 

«KIDTrade» ЖШС Элеватор кешені.
ТОО «KIDTrade» Элеваторный комплекс
LLP  «KIDTrade» elevator complex

ІРІ КӘСІПОРЫНДАР
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
BIGGEST ENTERPRISES
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«Мұнаймаш» АҚ
АО «Мунаймаш»
JSC «Munaimash» 

«ПЗТМ» АҚ (Петропавлов ауыр машина жасау зауыты) 
АО «ПЗТМ» (Петропавловский завод тяжелого машиностроения)
JSC Petropavlovsk Plant of Heavy Machine Building 

КТ (зенченко и К) 
КТ (зенченко и К) 
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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

SOUTH KAZAKHSTAN REGION
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Регион основан 10 марта 1932 года. С 3 мая 
1962 года по 6 июля 1992 года область называ-
лась Чимкентской. В 1992 году области вернули 
прежнее название – Южно-Казахстанская. 

Центр области – город Шымкент.
Регион разделен на 15 административно-

территориальных единиц, в том числе 11 райо-
нов, 4 города областного значения, 4 города рай-
онного значения, 186 сельских округов.

По состоянию на 1 сентября 2011 года числен-
ность населения области составила 2605,7 тысячи 
человек. Основную часть населения составляют 
казахи (70,2%), а также узбеки (17,5%) и русские 
(6,0%).

Южно-Казахстанская область занимает 4,3% 
от общей территории республики. Ее площадь 
составляет 117,3 тысяч кв. км. Расстояние между 
самыми северными и южными участками по пря-
мой составляет 600 км.

Регион богат месторождениями полезных ис-
копаемых, таких как барит, уголь, железные и 
полиметаллические руды, бентонитовые глины, 
вермикулит, тальк, известняк, гранит, мрамор, 
гипс, кварцевые пески. По запасам урана об-
ласть занимает первое место, фосфоритов и же-
лезных руд – третье место в Казахстане.

1992  В г. Туркестане состоялось встреча Президента 
 Казахстана и Премьера-министра Турецкой 
 Республики, в ходе которой достигнуто 
 двухстороннее сотрудничество в различных 
 сферах деятельности. 

1993  В г. Туркестане состоялась встреча президентов 
 Казахстана и Турецкой Республики, в ходе которой 
 был открыт Международный казахско-турецкий 
 университет им. Ходжи Ахмета Ясави.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР GENERAL INFORMATIONОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЛАСТИ 
ЗА 20 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 20 ЖЫЛЫНДАҒЫ 
ОБЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ  ЖЕТІСТІКТЕРІ  

MAIN ACHIEVMENTS OF THE REGION
OVER THE YEARS OF INDEPENDENCE

OF KAZAKHSTAN

The region was formed in March 10, 1932. From 
May 3, 1962 to July 6, 1992 the region was called 
Shymkent. In 1992 the region took back its former 
name - South Kazakhstan.

Administrative center of the region is the city of 
Shymkent.

The region is divided into 15 administrative and 
territorial units, including 11 districts, 4 cities of 
regional importance, 4 towns of regional value and 
186 rural districts.

As of September 1, 2011 the population of the region 
amounted to 2.6057 million people.

South Kazakhstan region takes 4.3% of the total 
territory of the country. Its area is 117.3 thous. sq. 
km. The distance between the northern and southern 
borders is 600 km.

Өңірдің негізі 1932 жылы 10 наурызда салынды. 
1962 жылдың   3 мамырынан бастап 1992 жылдың 
6 шілдесіне дейін облыс Шымкент облысы деп 
аталды. 1992 жылы облысқа бұрынғы – Оңтүстік 
Қазақстан атауы қайта берілді. 

Облыс орталығы – Шымкент қаласы.
Өңір 15 әкімшілік-аумақтық бірлікке, оның 

ішінде 11 аудан, облыстық маңызы бар 4 қала, 
аудандық маңызы бар 4 қала, 186 ауылдық 
округке бөлінеді.

2011 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойын-
ша облыстағы халық саны 2605,7 мың адамды 
құрады.

Оңтүстік Қазақстан облысы республиканың 
жалпы аумағының 4,3%-ын алып жатыр. Оның 
ауданы  117,3 мың ш. шақырым құрайды. 
Солтүстік және оңтүстік учаскелердің тігінен ара 
қашықтығы 600 шақырым.  

Бұл өңір барит, көмір, темір және полиметалл 
кендері, бентонит балшығы, вермикулит, тальк, 
әктас, гранит, мәрмәр, гипс, кварц құмы сияқты 
пайдалы қазбалар кенорнына бай өлке.

1992 Түркістан қаласында Қазақстан Президентінің Түрік 
 Республикасының Премьер-Министрімен 
 кездесуі өтті, оның барысында қызметтің түрлі 
 салаларында екіжақты ынтымақтастыққа 
 қол жеткізілді. 

1993 Түркістан қ. Қазақстан мен Түрік Республикасы 
 президенттерінің кездесуі өтті, оның барысында 
 Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық  
 Қазақ-Түрік университеті ашылды.

1992  The President of Kazakhstan and the Prime Minister of 
 Turkey held a meeting in Turkestan. The sides agreed to 
 cooperat in different sectors  

1993  The President of Kazakhstan met with the President of 
 Turkey in Turkestan. The decision to open the International 
 Kazakh-Turkish University named after Khoja Ahmat Yssawi 
 was made at the meeting
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1993  Подписан Указ Президента РК «О создании 
 Национально историко-культурного заповедника 
 «Ордабасы»

1995  В г. Шымкенте состоялось заседание межгоссовета 
 республик Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, 
 с целью сохранения мира и дружбы совместными 
 усилиями

1993 ҚР Президенті «Ордабасы» ұлттық тарихи-мәдени 
 қорығын құру туралы» Жарлыққа қол қойды.

1995 Шымкент қ. бейбітшілік пен достықты бірлесе күш 
 сала отырып сақтау мақсатында Қазақстан, 
 Өзбекстан мен Қырғызстан республикаларының 
 халықаралық мемлекеттік кеңесінің отырысы 
 өткізілді.

1993 The Presidential Decree «On establishment of the national 
 historical and cultural reserve «Ordabasy» was 
 signed.

1995  The meeting of the Interstate Councils of Kazakhstan, 
 Uzbekistan and Kyrgyzstan was held in Shymkent. The 
 meeting was aimed at preservation of peace and friendship 
 by joint efforts 
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Южно-Казахстанская область располагает зна-
чительным производственно-экономическим по-
тенциалом и имеет промышленно-аграрную на-
правленность экономики.

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Валовый региональный продукт со времени об-

ретения республикой суверенности вырос в 173 
раза и к 2010 году он достиг 1,2 трлн. тенге. ВРП 
на душу населения увеличился в 128 раз и вырос 
до 474,6 тысячи тенге 2010 году. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем произведенной продукции увеличил-

ся с 514,8 млн. тенге в 1991 году до 316,4 млрд. 
тенге в 2010 году. За 20 лет в области открыто 
328 новых предприятий. В рамках Государствен-
ной программы форсированного индустриально-
инновационного развития реализовано 78 проек-
тов.

Сегодня Южно-Казахстанская область рас-
полагает значительным производственно-эко-
номическим потенциалом. Здесь производятся 
свинец, цемент, нефтепродукты, экскаваторы, 
трансформаторы силовые, масляные выключа-
тели, чулочно-носочные, швейные изделия, ме-
бель.

1997  Открыт монумент высотой 27 метров, 
 расположенный на возвышенности «Ордабасы».

2000  В рамках ЮНЕСКО прошло празднование 
 1500 летия г. Туркестана

2001  Открыт мост через реку Сырдарья он является 
 одним из стратегически важных объектов 
 для республики 

South Kazakhstan region has a significant industrial 
and economic potential and industry and agriculture 
oriented economy.

GROSS REGIONAL PRODUCT
Gross Regional Product for the period of republican 

sovereignty has increased 173 times and in 2010 it 
was 1.2 trln tenge. The GRP per capita increased 128 
times and in 2010 it was 474.6 thousand tenge. 

INDUSTRY
The volume of production increased from 514.8 

million tenge in 1991 to 316.4 billion tenge in 2010. 
Over 20 years 328 new businesses were opened in 
the region. Within the framework of the State Program 
of Forced Industrial-Innovative Development 78 
projects were implemented.

Today, South Kazakhstan region has a significant 
industrial and economic potential. It produces lead, 
cement, petroleum products, excavators, power 
transformers, oil circuit breakers, hosiery, garments, 
furniture.

Оңтүстік Қазақстан облысының өндірістік-
экономикалық әлеуеті жоғары және экономи-
касы өнеркәсіптік-аграрлық бағытта. 

ЖАЛПЫ ӨҢІРЛІК ӨНІМ 
Жалпы өңірлік өнім республика егемендігін 

алғаннан бері 173 есе өсті және 2010 жылы 1,2 
трлн. теңгеге жетті. Жан басына шаққандағы 
ЖӨӨ 128 есе өсті және 2010 жылы 474,6 мың 
теңгеге дейін артты. 

ӨНЕРКӘСІП
Өндірілген өнімнің көлемі 1991 жылдағы 514,8 

млн. теңгеден 2010 жылы 316,4 млрд. теңгеге 
дейін өсті. 20 жыл ішінде облыста 328 жаңа 
кәсіпорын ашылды. Үдемелі индустриалдық-
инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы 
аясында 78 жоба іске асырылды. 

Бүгінде Оңтүстік Қазақстан облысы елеулі 
өндірістік-экономикалық әлеуетке ие. Мұнда 
қорғасын, цемент, мұнай өнімдері, экскаваторлар, 
қуат трансформаторлары, май ажыратқыштар, 
шұлық, тігін бұйымдары, жиһаз шығарылады. 

1997 «Ордабасы» тауында биіктігі 27 метр монумент 
 ашылды

2000 ЮНЕСКО шеңберінде Түркістан қаласының 
 1500 жылдығы тойланды

2001 Сырдария өзені арқылы көпір ашылды. Көпір 
 республика үшін стратегиялық маңызды 
 объектілердің бірі болып табылады   

1997  27 meter high «Ordabasy» monument was opened on 
 the territory of Ordabasy region

2000  The celebration of 1500th anniversary of Turkestan was 
 held within the framework of the UNESCO

2001  The bridge across Syrdaria River was opened. The bridge 
 is one of strategically important facilities of the country 

Жалпы халық саны (мың адам)
Общая численность населения (тыс. человек)

The total population number (thousand people)
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2002  Открыт спортивно-оздоровительный комплекс 
 им. олимпийского чемпиона Б. Саттарханова 

2002  В  г. Туркестане прошел Всемирный  ІІ - Курылтай  
 казахов

2003  Открыт дворец спорта в г. Шымкенте 

2002 Олимпиада чемпионы Б. Саттарханов атындағы 
 спорт - сауықтыру кешені ашылды.

2002 Түркістан қаласында Дүниежүзі қазақтарының
 ІІ құрылтайы өтті.

2003 Шымкент қ. спорт сарайы ашылды. 

2002 Sports recreation center named after 
 Olympic champion B.Sattarkhanov was opened 

2002  The II World Kuryltay of Kazakhs took place 
 in Turkestan.

2003  The Sports Palace opened in Shymken 
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1994 2010

11,8% 5,7%

2005  В рамках формирование хлопково-текстильного 
 кластера Указом Президента РК на территории 
 Сайрамского района создана специальная 
 экономическая зона

2008  Открыт областной центр крови, который 
 по оснащенности является самым передовым 
 не только в Казахстане, но и во всем СНГ

2 трлн./trillion
теңге/тенге/tenge

0,5 млрд./billion
теңге/тенге/tenge
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1991-2010

1 266
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10,5
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теңге/тенге/tenge

1991-2010
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1,2 
трлн./trillion

теңге/тенге/tenge

6,99  
млрд./billion

теңге/тенге/tenge

2010

1991

6,8 
МЛН. М2/ MILLION М2

1991-2010 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Облыс былғары шикізатын, өсімдік майын, 

жемістер, көкөніс, жүзім, бақша дақылдарын, 
макарон, темекі өнімдерін, алкогольсіз сыра 
өнімін және жалғыз – мақтаның ірі өндірушісі әрі 
жеткізушісі болып табылады. 

Ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 1991 
жылдағы 10,5 млрд. теңгеден 2010 жылы 163,8 
млрд. теңгеге өсті. Соңғы 3 жылда 3,4 мың 
шақырым канал жөнделді, ауыл шаруашылығы 
айналымына  104 мың га суармалы жер қамтылды. 

Пайдалануға берілген Көксарай реттеуіші 
Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда 
облыстарының елді мекендерін су тасқыны 
қаупінен құтқарды, жаңа 24 мың га жердің 
игерілуіне, сондай-ақ балық шаруашылығының 
дамуына септігін тигізді. 

Жылдық қуаттылығы - 350 млн. текше метр  90 
мың га суармалы жерде суды механикалық беру 
жүйесі салынды. 

Нәтижесінде Мақтаарал ауданындағы суар-
малы су тапшылығының проблемасы толық 
шешілді. 

2005 Мақта-тоқыма кластерін қалыптастыру аясында 
 ҚР Президентінің Жарлығымен Сайрам ауданының 
 аумағында арнайы экономикалық аймақ құрылды.  

2008 Тек қана Қазақстанда емес, сонымен қатар ТМД-да 
 жабдықталуы бойынша ең озық болып табылатын 
 облыстық қан орталығы ашылды. 

2005 By the Presidential Decree  a special economic zone was 
 established in the territory of Sairam district 

2008  The regional blood center was opened. It is the best 
 equiped center in Kazakhstan and among the CIS 
 countries

ЖӨӨ (жалпы өңірлік өнім)
ВРП (Валовой региональный продукт)

GDP (Gross Domestic Product)

ТҰРҒЫН ҮЙ ҒИМАРАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ
(пайдалануға берілді)

ВВОД ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (введено в эксплуатацию)
COMMISSIONING OF HOUSING (put into service)

Жұмыссыздық деңгейі
Уровень безработицы

The unemployment rate 

ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ
ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

INDUSTRIAL OUTPUT

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі
Валовая продукция сельского хозяйства

Gross agricultural output 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Область является крупным производителем и 

поставщиком кожевенного сырья, растительного 
масла, фруктов, овощей, винограда, бахчевых, 
макаронных, табачных изделий, пивобезалко-
гольной продукции, и единственным - хлопка. 

Объем продукции сельского хозяйства вырос 
с 10,5 млрд. тенге 1991 году до 163,8 млрд. тен-
ге в 2010 году. За последние 3 года было отре-
монтировано 3,4 тысячи км каналов, включены в 
сельскохозяйственный оборот 104 тысячи га по-
ливных земель. 

Введенный Коксарайский контррегулятор снял 
угрозу наводнения населенных пунктов Южно-
Казахстанской и Кызылординской областей, спо-
собствовал освоению 24 тысяч га новых земель, 
а также развитию рыбного хозяйства.

Построена система механической подачи воды 
на 90 тысячах га поливных земель, годовой мощ-
ностью – 350 млн. кубометров.

В результате была полностью решена пробле-
ма дефицита поливной воды в Махтааральском 
районе.

2008  Открыт  областной театр оперы и балета

2009  На площади «Ордабасы» г. Шымкент воздвигнут 
 34 метровый трехгранный монумент 
 «Независимости»

2009  Сданы в эксплуатацию  региональные 
 электролинии  «Север-Юг Казахстана»
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AGRICULTURE
The region is a major manufacturer and supplier of 

rawstock, vegetable oils, fruits, vegetables, grapes, 
melons, pasta, tobacco products, nonalcoholic beer 
products, and the only supplier of cotton.

The volume of agricultural output increased from 
10.5 billion tenge in 1991 to 163.8 billion tenge in 2010. 
Over the past 3 years 3.4 thousand km of channels 
have been repaired, 104 thous. hectares of irrigated 
land were included in the agricultural use.

Koksarai counterregulator removed the danger of 
flooding the settlements of South Kazakhstan and 
Kyzylorda regions, encouraged the development of 24 
thousand hectares of new land and the development 
of fishery.

Mechanical water supply system was constructed 
for supply of 90 thousand hectares of irrigated land, 
the annual capacity - 350 million cubic meters.

As a result the problem of shortage of irrigation 
water in Makhtaaral region was completely solved.

2008 Облыстық  опера және балет театры ашылды.

2009 Шымкент қаласының  «Ордабасы» алаңында 
 34 метрлік үшқырлы «Тәуелсіздік» монументі 
 тұрғызылды. 

2009 «Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі» аймақтық 
 электр желілері пайдалануға берілді.

2008  The Regional Theater of Opera and Ballet was opened

2008  34-meters monument to Independence was erected at  
 «Ordabasy» square in Shymkent

2009 The regional power lines «North-South Kazakhstan» put 
 into operation 

АУЫЗ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІҢ,

ҚАЛАЛАРДЫҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ГОРОДОВ 
ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

THE NUMBER OF VILLAGES AND TOWNS PROVIDED WITH DRINK-
ING WATER 

ЖАҢА САЛЫНҒАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED HEALTHCARE FACILITIES
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2009  На южный границе с Узбекистаном реконструирован
 международный пропускной пункт  «Жибек жолы»

2009  В бывшей промышленной зоне г. Шымкента 
 для поддержки малого и среднего бизнеса создана 
 «Индустриальная зона» 

2010  Сдан в эксплуатацию противопаводковый 
 контррегулятор «Коксарай»

ИНВЕСТИЦИЯ
20 жыл ішінде облыс кәсіпорындарының негізгі 

капиталына  инвестициялардың көлемі  225 есе 
артты. 

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС
ШОБ субъектілерінің саны тәуелсіздік жылда-

рында 146 есе: 852-ден 124 мыңға дейін артты. 
Кәсіпкерлердің саны 7,1 есе: 43 мыңнан 305  мың 
адамға көбейді. Өндірілген өнімнің көлемі 127 
млн. теңгеден  327,9 млрд. теңгеге өсті. Шағын 
кәсіпкерлік субъектілерінің инвестициялардағы 
салмақ үлесі 5,9%-дан 50,3%-ға өсті.

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
Таза ауыз сумен облыстың 1,5 млн. тұрғыны 

қамтамасыз етілген. 
26 жол салынып, 55 көпір мен жолдың 5164,5 

шақырымы жөндеуден өтті. Жалпы ұзындығы 
1475 шақырым Бейнеу-Бозой-Шымкент газ 
құбыры - ірі газ жобасының құрылысы арқасында 
республиканың Оңтүстік халқын табиғи газбен 
қамтамасыз ету мәселесі шешіледі. Осы жобаның 
арқасында Қазақстан табиғи газдың импортынан 
толықтай бас тартып, республиканың бірыңғай 
газ тасымалдау жүйесін жасауды аяқтайды. 

ҚҰРЫЛЫС
Еліміздің халқы тығыз орналасқан аудан-

дардың бірі бола тұрып, облыс тәуелсіздік жыл-
дары құрылыс серпілісін басынан өткізді. Бұл 
саладағы жұмыстың көлемі 1991 жылдағы 9,3 
млн. теңгеден 2010 жылы 122, млрд. теңгеге өсті, 
6,8 млн. шаршы метр тұрғын үй салынды. 

2009 Өзбекстанмен оңтүстіктегі шекарада «Жібек жолы» 
 халықаралық өткізу бекеті  қайта жаңартылды

2009 Шымкент қаласының бұрынғы өнеркәсіптік
 аймағында шағын және орта бизнесті қолдау 
 үшін «Индустриялық аймақ» құрылды

2010 Су тасқынына қарсы «Көксарай» реттеуіші 
 пайдалануға берілді

2009 The international check point “Zhibek Zholy” located on 
 the south border with Uzbekistan was reconstructed

2009 «Industrial Zone» was established at the place of the 
 former industrial zone of Shymkent in order to support 
 small and medium business 
 
2010  «Koksarai» counterregulator was commissioned



ОҚИҒАЛАР

339

АЙТУЛЫ

знаменательные события/ significant events

ИНВЕСТИЦИИ
За 20 лет объем инвестиций в основной капи-

тал предприятий области увеличился в 225 раз.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Количество субъектов МСБ за годы независи-

мости увеличилось в 146 раз: с 852 до 124 ты-
сяч. Численность предпринимателей увеличи-
лась в 7,1 раз: с 43 тысяч до 305 тысяч человек. 
Объем произведенной продукции вырос с 127 
млн. тенге до 327,9 млрд. тенге. Удельный вес 
субъектов малого предпринимательства в инве-
стициях вырос с 5,9 до 50,3%.

ИНФРАСТРУКТУРА
Чистой питьевой водой обеспечены 1,5 млн. 

жителей области.
Построено 26, отремонтировано 55 мостов и 

5164,5 км дорог. Благодаря строительству круп-
нейшего газового проекта - газопровода Бейнеу-
Бозой - Шымкент, общей протяженностью 1475 км 
- решится вопрос обеспечения природным газом 
населения юга республики. Благодаря этому про-
екту Казахстан может полностью отказаться от 
импорта природного газа и завершит создание 
единой газотранспортной системы республики.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Являясь одним из самых густонаселенных рай-

онов страны, область в независимости пережила 
строительных бум. Объем работ в этой сфере вы-
рос 9,3 млн. тенге 1991 года до 122, млрд. тенге 
в 2010 году, построено 6,8 млн. кв. метров жилья.

2010  К 65-летию ВОВ построен мемориал «Славы». 
 На мраморных плитах высечены имена 140 тыс. 
 южноказахстанцев, призванных на войну

2010  Установлены памятники композитору 
 Ш. Калдаякову и государственному деятелю 
 Т. Рыскулову, открыта аллея «Шамши алеми» 
 и  фонтан «Тюльпан»

0
1991 

19 000
2010

2010

1991

92

67

INVESTMENTS
Over 20 years the volume of fixed capital investment 

of the companies in the region has increased by 225 
times.

SMALL AND MEDIUM BUSINESS
The number of SMEs over the years of independence 

has increased 146 times, from 852 to 124 thousand. 
The number of businesses has increased 7.1 times: 
from 43 thousand to 305 thousand people. The 
volume of output increased from 127 million tenge 
to 327.9 bilion tenge. The share of small business 
investment has risen from 5.9% to 50.3%.

INFRASTRUCTURE
Clean drinking water was provided to 1.5 million 

residents.
26 bridges were built, 55 bridges and 5164.5 

kilometers of roads were repaired. Due to the 
construction of the largest gas project - Beineu-
Bozoy-Shymkent pipeline with the total length of 1475 
km - the issue of natural gas supply to the population 
of the south part of the country will be solved. Through 
this project, Kazakhstan can completely refuse from 
importing natural gas and will complete the creation 
of a unified gas transportation system of the country.

CONSTRUCTION
Being one of the most densely populated areas 

of the country, the region has experienced building 
boom over independence. The scope of work in this 
area increased from 9.3 million tenge in 1991 to 122 
billion tenge in 2010, 6.8 million square meters of 
housing were built.

2010 ҰОС 65 жылдығына орай «Даңқ» мемориалы 
 салынды. Мәрмәр плиталарда соғысқа шақырылған 
 140 мың оңтүстікқазақстандықтың  есімі жазылды

2010 Сазгер Ш. Қалдаяқовқа және мемлекеттік 
 қайраткер Т. Рысқұловқа ескерткіш орнатылды, 
 «Шәмші әлемі» аллеясы және  «Қызғалдақ» 
 субұрқағы ашылды

2010 The memorial of Glory was built on the threshold of the 
 65th anniversary of the World War II. The names of 140 
 thousand residents of South Kazakhstan region who 
 faught in the WWII are inscribed in marble

2010 The monuments to composer S.Kaldajakov and public 
 figure T.Reskulov were unveiled. The alley «Shamshi 
 Alemi» and the fountaine «Tulip» were opened as well   

ҚҰРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫ
КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

THE NUMBER OF CREATED JOBS

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ (ТжКБ)

КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕДЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТиПО)

THE NUMBER OF CONSTRUCTED VOCATIONAL AND TECHNICAL 
EDUCATION FACILITIES
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ОБРАЗОВАНИЕ
Для малышей здесь построены 372 детских 

сада, возведены 222 школы. Также в регионе ре-
шены проблемы аварийных и трехсменных школ. 
Объем финансирования сферы образования 
увеличился с 107,7 млн. тенге в 1991 году до 122,3 
млрд. тенге в 2010 году.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Объем финансирования здравоохранения 

увеличился с 58,8 млн. тенге в 1991 году до 21,5 
млрд. тенге в 2010 году. Материнская смертность 
снизилась в 3,0 раза, детская смертность - в 2 раза. 
В ЮКО впервые проведено 308 операций на от-
крытом сердце, 444 операции ортокоронарного 
шунтирования. Построено 125 новых объектов 
системы здравоохранения. 

ЗАНЯТОСТЬ
В результате принятых мер по решению вопро-

са занятости населения в регионе создано 231 
тысяча новых рабочих мест. За последние 20 лет 
средняя заработная плата увеличилась в 360 
раз.
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2010  Начата работа по строительству 
 трансконтинентального транспортного коридора 
 «Западная Европа–Западный Китай». 
 Путь транспортного коридора через ЮКО 
 составляет  454 км

2011  Открыт историко-культурно-этнографический 
 центр в г. Туркестан
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EDUCATION
For the kids here are 372 kindergartens and 222 

schools built. The problem of wrecking and three-
shift schools was solved in the region as well. The 
volume of funding for education has increased from 
107.7 million tenge in 1991 to 122.3 billion in 2010.

HEALTHCARE
The amount of financing health care has increased 

from 58.8 million tenge in 1991 to 21.5 billion tenge in 
2010. Maternal mortality has decreased 3 times, the 
infant mortality rate - 2 times. In the South Kazakhstan 
region for the first time were carried out 308 open-
heart operations, 444 orthoheart bypass operations. 
125 new health facilities were built.

EMPLOYMENT 
As a result of measures taken to address the issue 

of employment in the region 231,000 new jobs were 
created. Over the past 20 years, average wages have 

БІЛІМ БЕРУ
Бөбектерге 372 бала бақша, 222 мектеп са-

лынды. Сонымен қатар өңірде авариялық және 
үш ауысымдық мектептердің проблемалары 
шешілген. Білім беру саласын қаржыландыру 
көлемі 1991 жылдағы 107,7 млн. теңгеден 2010 
жылы 122,3 млрд. теңгеге дейін өсті. 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Денсаулық сақтауды қаржыландыру көлемі 

1991 жылдағы 58,8 млн. теңгеден 2010 жылы 21,5 
млрд. теңгеге дейін артты. Ана өлімі 3,0 есе, ба-
лалар өлімі – 2 есе төмендеді. Оңтүстік Қазақстан 
облысында алғашқы рет ашық жүрекке 308 опе-
рация,  444 аорта және коронарлық күре тамыр-
лар арасына шунт қою операциясы жасалды. 
Денсаулық сақтау жүйесінің жаңа 125 объектісі 
салынды. 

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
Халықты жұмыспен қамту мәселесін шешу 

бойынша қабылданған шаралар нәтижесінде 
өңірде 231 жаңа жұмыс орны ашылды. Соңғы 20 
жыл ішінде орташа еңбекақы 360 есе өсті. 

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА / СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА / SOCIAL SPHERE 

2010 «Батыс Еуропа–Батыс Қытай» трансконтинентальдық 
 көлік дәлізін салу  жұмысы басталды
 ОҚО арқылы өтетін көлік дәлізінің ұзындығы 
 454 км

2011 Түркістан қаласында тарихи-мәдени-этнографиялық 
 орталық ашылды

2010 The work on construction of transit corridor «Western 
 Europe-Western China» began. The length of the corridor 
 in South Kazakhstan region makes 454 km

2011 The historical-cultural and ethnographic center was 
 opened in Turkestan.

ЖАҢА САЛЫНҒАН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН 
ОҚЫТУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

 КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED PRESCHOL EDUCATION 
FACILITIES

ЖАҢА САЛЫНҒАН ОРТА БІЛІМ БЕРУ
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE NUMBER OF CONSTRUCTED SECONDARY EDU-
CATION FACILITIES
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АЙТУЛЫ

знаменательные события/ significant events

2011  Открыт парк «Независимости» 

2011  Открыт мост, присоединяющий площадь 
 «Ордабасы» и парк «Независимости» г. Шымкента

КУЛЬТУРА
В Южно-Казахстанском регионе открыто 224 

новых объекта культуры (72 клуба, 129 библио-
тек, 10 парков, 4 театра, 7 музеев, 1 художествен-
ная галерея, 4 культурных центра). В текущем 
году планируется открытие цирка. Количество 
культурных памятников с момента обретения 
республикой Независимости достигло 1196, в то 
время как 20 лет назад их было 130.

СПОРТ
Уроженцы Южно-Казахстанской области про-

славили свой регион и республику на спортив-
ных состязаниях мирового уровня. Так, южно-
казахстанскими спортсменами завоевано на 
Олимпиадах – 6 медалей, чемпионатах мира – 80, 
а на чемпионатах Азии – 1156 наград. Количество 
спортивных комплексов в регионе с 2715 вырос-
ло до 4152.

increased 360 times. 
CULTURE
In the South Kazakhstan region 224 new facilities of 

culture (72 clubs, 129 libraries, 10 parks, 4 theaters, 
7 museums, 1 art gallery, 4 cultural centers) were 
opened. It is planned to open a circus this year. The 
number of cultural relics since independence has 
reached 1196, while 20 years ago there were only 
130.

SPORT
Natives of South-Kazakhstan region made their re-

gion and the republic famous in sports competition 
on the global level. Thus, South Kazakhstan athletes 
won at the Olympics 6 medals, on the world champi-
onships 80 medals, and on the Asian Championship 
1156 medals. Number of sports facilities in the region 
has increased from 2715 to 4152.

Мәдениет 
Оңтүстік Қазақстан өңірінде жаңа 224 мәдениет 

объектілері (72 клуб, 129 кітапхана, 10 саябақ, 
4 театр, 7 мұражай, 1 көркемөнер галереясы, 4 
мәдени орталық) ашылды. Осы жылы циркті ашу 
жоспарлануда. Республика Тәуелсіздік алғалы 
мәдени ескерткіштердің саны 1196 жетті, 20 жыл 
бұрын 130 болатын. 

Спорт
Оңтүстік Қазақстан облысының түлектері 

әлемдік деңгейдегі  спорттық жарыстарда өз 
өңірі мен республиканың атағын шығаруға үлес 
қосуда. Оңтүстік қазақстандық спортшылар 
Олимпиадаларда – 6 медаль, әлем чемпионат-
тарында – 80, ал  Азия чемпионаттарында – 1156 
награда иеленді. Өңірдегі спорттық кешендердің 
саны 2715-тен 4152-ге жетті. 

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ / КУЛЬТУРА И СПОРТ / CULTURE AND SPORT

2011 «Тәуелсіздік» саябағы ашылды 

2011 Шымкент қаласының  «Ордабасы» алаңы 
 мен «Тәуелсіздік» саябағын қосатын көпір ашылды

2011 Opening of «Independence Park»

2011 Opening of the bridge connecting square “Ordabasy” 
 with Independence park in Shymkent.
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НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ/ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/SOUTH KAZAKHSTAN REGION

 «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС
ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»
TOO «PetroKazakhstan Oil Products» 

 «Шымкентцемент» ЖШС 
ТОО «Шымкентцемент»
LLP «ShymkentCement» 

 «Састөбе Технолоджис» ЖШС
ТОО «Састобе Технолоджис»
LLP «Sastobe Technologies»
  

3.

ІРІ КӘСІПОРЫНДАР
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
BIGGEST ENTERPRISES
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АЙТУЛЫ

знаменательные события/ significant events

«Кентау трансформатор зауыты» АҚ
АО «Кентауский трансформаторный завод»
JSC «Kentau Transformer Plant» 

«Химфарм» АҚ
АО «Химфарм»
JSC «Himfarm»  
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НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

Халықтың жалпы саны (мың адам)
Общая численность населения (тыс. человек)

The total population number (thousand people)

16451,7

15675,8

14901,6
14851,1

14951,2
15219,3

15571,5
16204,6

16442,0
16594,42011

2009

2005

2001

1997

1993

2010

2007

2003

1999

1995

1991
16334,9

15188,2

Сыртқы сауда айналымы
Внешнеторговый оборот
The foreign trade turnover

90,7 млрд./billion

2 млрд./billion1992

2010 $
Жұмыссыздық деңгейі 
Уровень безработицы

The unemployment rate

1994 2010

7,5% 5,8%

Импорт / Экспорт
Импорт / Экспорт
Import / Export

1992

1992

2010

2010

59,8 млрд./billion

30,8 млрд./billion

1,5 млрд./billion

469 млн./million$
$

Жан басына шаққандағы ІЖӨ (теңге) 
ВВП на душу населения (тенге)

GDP per capita (kzt)

1 336 4652010

1991 5 234

ІЖӨ (ішкі жалпы өнім) (теңге) 
ВВП (Внутренний валовой продукт) (тенге)

 GDP (gross domestic product) (kzt)

21,8 
трлн./trillion

85,9 
млрд./billion

2010

1991

Инфляция деңгейі 
(жыл соңына, алдыңғы жылдың желтоқсанына %-да)

Уровень инфляции (на конце года, к декабрю предыдущего года)
The inflation rate (by December of previous year)

1992 2010

3060,8% 7,8%

ХАЛЫҚТЫҢ САНЫ
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

POPULATION

НЕГІЗГІ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР 
ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

THE MAIN MACROECONOMIC INDICATORS

Халықаралық резервтер, Ұлттық қор қаражатын 
қоса алғанда (теңге)

Международные резервы, включая средства
Национального Фонда (тенге)

The international reserves, including funds of the 
National Fund (kzt)

59,3 
млрд./billion

2010

711 
млн./million

1993
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АЙТУЛЫ

Тұрғын ғимараттарды беру
Ввод жилых зданий

Commissioning of residential buildings

67,8 
млн. м2/million m2 

1991-2010 

Жалпы мәндегі автожолдардың жөнделуі мен қалпына келтірілуі 
қамтылған (барлық 10 жыл ішінде – 44 000 км, 1,3 трлн. теңге)

Охвачено реконструкцией и ремонтом автодорог 
общего назначения (всего за 10 лет - 44 000 км, 1,3 трлн. тенге)

Reconstruction and repair  of highways  for general use
 (total for  10 years – 44 000 km, 1,3 trillion kzt)

5 242
2011 1991

473км
km

Құрылыс жұмыстарының көлемі (теңге)
Объем строительных работ (тенге)

The amount of construction works (kzt)

18 
млн./million 

1991 2010

1,9
трлн. /trillion

Жаңа теміржол желілерін пайдалануға беру 
(2011 жылға барлығы – 1175 км)

Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий
(всего к 2011 году - 1175 км)

Commissioning of new railway lines (total for 2011 - 1175 km)

439
2011 1991

0км
km

ТШИ-дің жалпы ағыны (тікелей шетелдік инвестициялар)
Валовой приток ПИИ (прямые иностранные инвестиции)

Gross inflow of FDI (foreign direct investment)

223 
млрд./billion

1993-2010 

$

Өнеркәсіптік өндіріс көлемі (теңге)
Объем промышленного производства (тенге)

The industrial production volume (kzt)

68,6 трлн./trillion

172 млн./million1991

2010

ҚҰРЫЛЫС
СТРОИТЕЛЬСТВО
CONSTRUCTION

ИНДУСТРИАЛДЫ-
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
INDUSTRIAL AND INNOVATIVE 

DEVELOPMENT
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НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі (теңге) 
Валовая продукция сельского хозяйства (тенге)

 Gross agricultural output (kzt)

1,4
трлн./trillion

78
млн./million

1991-2010

1991

Астықтың жалпы жинағы (өңдеуден кейінгі салмағында) (тонна)
Валовой сбор зерновых (в весе после доработки) (тонн)

Gross grain harvest (weight after processing) (tons)

2011

2010

1991

26
млн./million

12,2
млн./million

12
млн./million

Астықтың өнімділігі (ц/га)
Урожайность зерновых (ц/га)

Grain yield (centner/ha)

2011 
16,5

2010 
8

1991 
5,3

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

AGRICULTURE

ШОБ ДАМЫТУ 
РАЗВИТИЕ МСБ

DEVELOPMENT OF SMES
Шағын кәсіпкерліктің тіркелген субъектілерінің саны
Численность зарегистрированных субъектов малого 

предпринимательства
The number of registered small business entities

940 870
2010

Еңбекпен қамтылған ШОБ саны 
(шағын және орта кәсіпкерлік)

Численность занятых МСП 
(малым и средним предпринимательством)

The number of employees in SMEs 
(small and medium-sized enterprises)

2,5 
млн./million

2010



20 ЖЫЛЫДАҒЫ ТАБЫС ЦИФРЛАРМЕН/20 ЛЕТ УСПЕХА В ЦИФРАХ/20 YEARS OF SUCCESS IN FIGURES ОҚИҒАЛАР

349

АЙТУЛЫ

БАНК СЕКТОРЫ
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

BANKING
Жеке тұлғалар салымы (теңге)

Вклады физических лиц (тенге)
Deposits of individuals (kzt)

2,3 
трлн./trillion

2010 

Экономикадағы банктердің несиелері (теңге)
Кредиты банков экономике (тенге)

Bank loans to the economy (kzt)

7,6 
трлн./trillion

2010 

ӨМІР САПАСЫ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

QUALITY OF LIFE
Ауыз сумен қамтылған елді-мекендер саны

Количество населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой
The number of settlements provided with drinking water

3417
1511

 2010

2002

Тұрғындардың жеңіл автокөлікпен қамсыздандырылуы 
(отбасына шаққанда)

Обеспеченность населения легковыми автомобилями 
(на семью)

The availability of passenger cars (per family)

0,2 
1991 2010

0,7 
Әкелінетін суды тұтынатын елді-мекендер саны

Количество населенных пунктов, использующих привозную воду
The number of settlements using imported water

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

HEALTH CARE

Босану коэффициенті (1000 адамға босану)
Коэффициент рождаемости (рождений на 1000 чел.)

The fertility rate (births per 1,000 people)

1991 2010
21,5 22,5

Табиғи өсім (1000 адамға)
Естественный прирост (на 1000 чел.)

The natural growth rate (per 1000 people)

1991 2010
13,3% 13,6%

437
 2001

189
2010
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НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

Тұрғызылған денсаулық сақтау объектілерінің саны
Количество построенных объектов здравоохранения

The number of constructed health care facilities

0 

1991 1991-2010
620 

Тұрғызылған мектепалды тәрбиелеу мен оқыту объектілерінің саны
Количество построенных объектов дошкольного воспитания и обучения

The number of constructed facilities of preschool education

0 
1991 1992-2010

167 

Күтілетін өмір ұзақтығы (жас)
Ожидаемая продолжительность жизни (лет)

Life expectancy

67,6
1991 

68,4
2010

Ана өлімі (1000 босанушыға)
Материнская смертность (на 1000 родившихся)
The maternal mortality rate (per 1,000 live births)

67,2
1991 

22,7
2010

Сәбилер өлімі (1000 тірі туылғанға)
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)

The infant mortality rate (per 1,000 live births)

27,3
1991 

16,5
2010

Тұрғызылған орта білім беру объектілерінің саны
Количество построенных объектов среднего образования
The number of constructed facilities of secondary education

9 

1991 1992-2010
770 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

HEALTH CARE

БІЛІМ БЕРУ
ОБРАЗОВАНИЕ

EDUCATION
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АЙТУЛЫ

Ғаламторға қосылған мектептердің үлесі
Доля школ, подключенных к интернету

The share of schools connected to the internet

98%
17%

 2010

2001

«Болашақ» бағдарламасы степендиаттарының саны 
(1994 жылдан бері беріледі)

Количество стипендиатов программы “Болашак” 
(присуждается с 1994 года)

The number of scholars of «Bolashak» program (awarded in 1994)

1994 к 2010
187

ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
SOCIAL PROTECTION OF POPULATION

Кедейшілік деңгейі
Уровень бедности
The poverty level

1996

2010

34,6%
6,5%

Жалақының минималды көлемі
Минимальный размер заработной платы (тенге)

Minimum wage rates (kzt)

2010

1993

14 952

13

БІЛІМ БЕРУ
ОБРАЗОВАНИЕ

EDUCATION

Техникалық және кәсіби білім беру (ТжКБ) мекемелерінің саны
Количество заведений технического и профессионального 

образования (ТиПО)
The number of institutions of technical and vocational education

718 
1991 2010

894 

ЗЕЙНЕТАҚЫЛЫҚ 
ҚАМСЫЗДАНДЫРУ

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PENSION

Зейнетақылық төлемнің минималды көлемі (теңге)
Минимальный размер пенсионной выплаты (тенге)

Minimum pension payments (kzt)

2010

1999

12 344

3000

7611

Ең төменгі күнкөріс деңгейі (теңге)
Величина прожиточного минимума (тенге)

Minimum living wage (kzt)

2010
13 487

1997
3505



20 ЖЫЛЫДАҒЫ ТАБЫС ЦИФРЛАРМЕН/20 ЛЕТ УСПЕХА В ЦИФРАХ/20 YEARS OF SUCCESS IN FIGURES

352

НЕЗАВИСИМОСТИ
ЗА 20 ЛЕТ

INDEPENDENT
IN 20 YEARS

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ

ЖЫЛЫНДА

2010

50,8%
35,3%

1991

Оқытуды қазақ тілінде жүргізетін мектептер саны
Количество школ, ведущих обучение на казахском языке

The number of the kazakh language schools

Қазақ тілінде білім алатын оқушылар саны
Количество школьников, обучающихся на казахском языке

The number of schoolchildren studying in Kazakh

1991 2010
34% 63%

Қазақ тілінде білім алатын студенттер саны
Количество студентов, обучающихся на казахском языке

The number of students studying in Kazakh

17,6%
1991 

51,6%
2010

Орташа айлық номиналды жалақы (теңге)
Среднемесячная номинальная заработная плата (тенге)

Monthly average nominal salary (kzt)

77 611
1281993

2010

Еңбекпен қамтылған тұрғындардың саны (млн. адам)
Численность занятого населения (млн. чел)

The number of employed people (million people)

7,7
1991 

8,1
2010

Құрылған жұмыс орындарының саны
Количество созданных рабочих мест

The number of created jobs

0
1991 

261 000
2010

2010

101
8

2005

Қазақ тілінде оқытатын орталықтар саны
Количество центров, обучающих казахскому языку
The number of centres, teaching kazakh language

Оралмандар саны
Количество оралманов

The number of repatriates

ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

LABOR RELATIONS

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ДАМЫТУ
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА

STATE  LANGUAGE DEVELOPMENT

КӨШІ-ҚОН
МИГРАЦИЯ
MIGRATION

860 450
1.10.2011

1991
14 480
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АЙТУЛЫ

Діни ғимараттар саны
Количество культовых сооружений
The number of religious buildings

420 
1991 2010

3305 

Діни бірлестіктер саны
Количество религиозных объединений
The number of religious organizations

671 
1991 2010

4427 

МӘДЕНИ САЛАНЫ ДАМЫТУ
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

DEVELOPMENT OF CULTUR SPHERE

ДІНИ САЛАНЫ ДАМЫТУ
РАЗВИТИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЫ

RELIGIOUS DEVELOPMENT

2010

112

1991

Галерея мен мұражайлар саны
Количество галерей и музеев

The number of galleries and museums

173

2010

37
1991

Театрлар саны
Количество театров

The number of theaters

54

Қазақстандық кинофильмдер өндірісі
Производство казахстанских кинофильмов

Kazakhstan films production

2010

35

1991

42
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