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Асыл мұра

– Соңғы тәулікте коронави-
рус инфекциясының жаңадан 
17 жағдайы тіркелді. Оның 14-і 
індет жұқтырғандармен бай-
ланыста болса, біреуі  24 ма-
мырда Ресей Федерациясынан 

келген студенттен анықталған. 
Ал қалған екеуі диспансерлік 
есепте тұратын науқастарды 
скринингтеуден белгілі болды, 
– деді ол.

Сондай-ақ, вирус жұқтыр-

ған дармен байланыста болған  
4133 азамат анықталды. Оның 
2303-і тікелей қарым-қа-
тынаста, 1830-ы ықтимал бай-
ланыста болған. Бұдан бөлек, 
инфекциялық стационарда 66 
адам ем алуда, карантиндік 
гос питальда – 22, провизорлық 
стационарда – 26, карантиндік 
стационарда 232 азамат ба-
қылауда.

«СБ» ақпарат.

Бірде Айдарлының кіреберіс қақ-
па сын жаңартса, бірде мешіт жаны-
на 150 орындық шатыр орнатып, енді 
бірі ауылдастардың жұмыспен қам-
тылуына қарайласып, тұрғын үйден 
қиналғандардың баспаналы болуына атса-
лысып жүр. Мұны жай ғана еңбекқорлық 
дей алмаймыз. 

Жеті жұрттың қамын жеп, туған 
ауыл дегенде тосылмай қызмет қылатын 
азаматтардың түпкі мақсаты белгілі. Күш-
жігерін, жастық жалынын отбасына ғана 
емес, өскен ортасына да арнау, егер дәулет 
бітсе, қарғадай басып емес, сұңқарша ша-
шып жеуге ұмтылады. Елге деген құрметті 
іспен дәлелдейтін, ағайынға жанашыр 
азаматтар туралы Елбасы – Тұңғыш Пре-
зидент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
«Болашаққа бағ дар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламасында ерекше атап өтіп, 
басқа аймақтарға көшіп кетсе де, туған 
жерін ұмытпай, оған қамқорлық жасағысы 
келетін кәсіпкер, шенеунік, зиялы қауым 
өкілдері мен жастарды ұйымдастырып, 
қолдау керегін айтқан болатын. 

КАРАНТИНДІК 
ШЕКТЕУЛЕР 
ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕНІМЕН, 
ЖАҒДАЙ 
КҮРДЕЛЕНУДЕ

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова карантин 
кезінде сақтық шараларын 
сақтау бойынша брифинг 
өткізді.

Әлемді алаңдатқан пандемия дүние 
жүзінің қалыпты тіршілігіне өзгерістер 
әкелгені белгілі. Бүгінде әлем бойынша 5 млн 
588 мың адам індетке шалдығып, 350 мыңдай 
адам қайтыс болды. Облыс басшысы елімізде 
дер кезінде төтенше жағдай жарияланып, 
нақты шаралар қолға алынғанын атап өтті.

– «Бізді біріктіретін жеке бастың 
қамы емес, ортақ мүдделер ғана біріктіре 
алады» деп Елбасы айтқандай, ынтымақтың 
арқасында тұрақтылықты сақтай алдық. 
Бәріңізге мәлім, 11 мамырда төтенше ре-
жим тоқтады. Бірақ жағдай тұрақтанғанша 
карантиндік шектеулер қалды. Шектеулер әр 
аймақта жағдайдың деңгейіне байланысты 
жеңілдетілуде.

Дегенмен, Қазақстандағы науқастар саны 
9000-нан асып кетті. Осы уақытқа дейін Сыр 
өңірінде де шектеулерді жеңілдетудің бес 
кезеңін өткіздік. Көптеген саланың қызметі 
қалпына келе бастады. Алайда, жеңілдетуден 
кейін жағдай күрделенуде. Облысымызда 
науқастар саны 318-ге жетті. Өткен аптада 51 
жағдай тіркеліп, апталық өсім 20,4 пайызды 
құрады. Әсіресе, зейнет жасындағы адамдар 
жиі анықталуда. Алғашқы бір жарым айда 
зейнет жасындағы 18 адам тіркеліп, біреуі 
ауыр жағдайда болды. Соңғы екі аптада осы 
топтағы 12 науқас тіркеліп, оның төртеуі 
ауыр, біреуі өте ауыр жағдайда ем алуда. Бұл 
мәліметтер бәрімізді ойландыруы тиіс, – деді 
облыс әкімі.

Өңір басшысы жасы ұлғайған адамдарды 
қорғауға шақырып, 65-тен асқандардың үйде 
болып оқшаулануы керегін айтты.

Бүгінде індеттің таралуы ұжымдастар 
арасында, отбасылық іс-шаралардан және 
адамдардың жиналуынан екендігі байқалуда.

– Соңғы кездегі науқастардың 
көбісінің қайдан жұқтырғанын анықтау 
қиынға түсуде. Яғни, кез келген адам-
нан жұғу ықтималдығы жоғары. Қазіргі 
карантинді жеңілдету кезінде өзара қарым-
қатынас артуда. Тұрғындар арасында індетке 
сенбеушілік және бейқамдық күшеюде. 
Санитарлық эпидемиологиялық талаптарды 
сақтауға деген ынта төмендеді. Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
«Карантиндік режим сақталмауда. Сондықтан 
көпшілік орындарда, қоғамдық көлікте бет-
перде киіп жүру міндетті» деп нақты атап 
өтті. Сонымен қатар, әлеуметтік қашықтықты 
сақтау керек. Ұжымдық, отбасылық 
көпшілік жиналатын іс-шараларды өткізуге 
шектеу қойылады. Өйткені, өзіміздің 
денсаулығымызға өзіміз жауапты болуымыз 
керек. Сондай-ақ, жұмысына кіріскен сала-
лар мен нысандардың иелерінен санитарлық 
ережелерді әрқайсымыз талап еткеніміз 
дұрыс. Сонда бұл қоғамдық деңгейге 
көтеріледі, – деді облыс басшысы.

Сондай-ақ, мемлекет өз тарапынан эконо-
миканы қалпына келтіру жөніндегі барлық 
шараларды ұйымдастыратынын жеткізді.

– Біз тұрғындардың өмір тіршілігін 
қамтамасыз ету, ресурстарды қайда және 
қалай пайдалану керектігін білеміз. «Бірлігі 
жақсының тірлігі тапшы болмайды»  деген-
дей,  барлығымыз жұмылайық! Біз біргеміз! 
– деді облыс әкімі.

ЫҚПАЛДАСТЫҚ 
МӘСЕЛЕЛЕРІН 
ТАЛҚЫЛАДЫ

Ресей тарапының бастамасы 
бойынша Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Ресей Президенті 
Владимир Путинмен телефон арқылы 
сөйлесті.

Тараптар COVID-19 пандемиясына қатысты 
қазіргі ахуал мен індеттің таралуына қарсы 
күреске байланысты екі елдің қабылдаған шарала-
ры жөнінде пікір алмасты. Сонымен қатар Мемле-
кеттер басшылары екіжақты ынтымақтастықтың 
өзекті мәселелері мен Еуразиялық экономикалық 
одақ аясындағы өзара ықпалдастықты талқылады.

Әңгіме соңында Владимир Путин Қасым-
Жомарт Тоқаевты 24 маусым күні Мәскеуде 
өтетін Жеңіс парадына құрметті қонақ ретінде 
қатысуға шақырды. Қазақстан Президенті 
шақыртуды ризашылықпен қабыл алды.

КОМИТЕТ ТӨРАҒАСЫН 
ҚАБЫЛДАДЫ

Мемлекет басшысы Республикалық 
бюджеттің атқарылуын бақылау 
жөніндегі есеп комитетінің төрағасы 
Наталья Годунованы қабылдады.

Қазақстан Президентіне еліміздегі корона-
вирус пандемиясына қарсы күрес шараларына 
бөлінген қаржының жұмсалуына мониторинг 
жүргізу жұмыстары жайында баяндалды.

Есеп комитеті басшысының айтуынша, қаржы 
шығындарын бақылау екі кезеңнен тұрады. 
Бірінші кезекте Қаржы министрлігімен бірлесіп, 
мемлекеттік сатып алулар мен камералық 
бақылауға тексеріс жүргізіледі. Екінші кезеңде 
Есеп комитеті еліміздің 17 өңіріне бюджеттік 
бағдарламалардың әкімшілеріне ревизия жасай-
ды.

Қасым-Жомарт Тоқаев денсаулық сақтау са-
ласына, Жұмыспен қамту жол картасын жүзеге 
асыруға, халықтың әлеуметтік әлсіз топтарын 
қолдауға бағытталған бюджет қаржысының 
мақсатты жұмсалуын қамтамасыз ету жұмыстарын 
жалғастыруды және тексеріс нәтижелері туралы 
тұрақты түрде есеп беріп тұруды тапсырды. 

ЗАҢ ЖОБАЛАРЫ 
МАҚҰЛДАНДЫ

Кеше Нұрлан Нығматулиннің 
төрағалығымен Мәжілістің жалпы 
отырысы өтті. Онда өнеркәсіптік 
қауіпсіздік мәселелеріне қатысты 
заң жобасы бірінші оқылымда ілеспе 
түзетулерімен мақұлданды.
 
Бұл заң жобасы, ең алдымен, әлеуметтік 

объектілерде мемлекеттік бақылауды күшейтіп, 
жұмысшылардың қауіпсіздігін арттырады. 
Құжатты талқылау барысында депутаттар 
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы авариялық-
құтқару жұмыстарына дайындық және бақылау 
мәселелеріне ерекше назар аударып, аттестаттау 
мен мемлекеттік бақылауды енгізуді ұсынды. 

Палата халықаралық автомобиль тасымалда-
рын қадағалап отыру мәселелеріне қатысты заң 
жобасын, сонымен бірге ойын бизнесіне қатысты 
заң жобасын екінші оқылымда мақұлдады. 

«ДОСТЫҚ» ОРДЕНІН 
ТАБЫСТАДЫ

ҚР Премьер-Министрі 
Асқар Мамин Қазақстандағы 
дипломатиялық миссиясын аяқтап 
жатқан ҚР-дағы Біріккен Араб 
Әмірліктерінің (БАӘ) Төтенше және 
Өкілетті Елшісі Мұхаммед Ахмед 
Сұлтан Иса Әл-Джаберді қабылдады.

А.Мамин М.Әл-Джаберге ҚР мен БАӘ 
арасындағы екіжақты қарым-қатынасты дамытуға 
қосқан қомақты үлесі үшін биылғы 6 мамыр-
да ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Жарлығымен тағайындалған ІІ дәрежелі 
«Достық» орденін табыстады. 

Үкімет басшысы БАӘ дипломатымен екі 
елдің сауда-экономикалық, инвестициялық 
және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығы 
мәселелерін талқылады.  БАӘ-дан ҚР-ға тікелей 
шетелдік инвестициялардың жалпы ағыны 
$2,1 млрд құрайды, ҚР-дан БАӘ-ге — шама-
мен $1 млрд. Қазақстанда Әмірлік капиталының 
қатысуымен 342 бірлескен кәсіпорын тіркелген. 

Кездесуге ҚР Сыртқы істер министрі 
М.Тілеуберді қатысты.

БІР ТӘУЛІКТЕ 17  ЖАҒДАЙ
Сәрсенбіде аймақта індет жұқтырғандар 

саны 318-ге жетсе, 232 адам  сауығып шықты. Бұл 
туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Жақсылық Әбдусаметов 
мәлімдеді.

Кеше Мемлекет 
басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Ұлттық 
қоғамдық сенім 
кеңесінің үшінші 
отырысына қатысты.

Президент өз сөзінде 
Ұлттық қоғамдық 
сенім кеңесінің 
бүгінгі отырысына 
дейін атқарылған 
жұмыстардың нақты 
нәтижесі бар екенін,  
«Қазақстан Респуб-
ликасында бейбіт 
жиналыстарды 
ұйымдастыру және 
өткізу тәртібі тура-
лы» жаңа Заңға қол 
қойғанын атап өтті. 
Аталған Заң бойынша 
жиын өткізудің алдын 
ала ескерту қағидаты 
енгізілді. 

– Жаңа заң азаматтардың 
бейбіт жиындар өткізуге конс-
титуциялық құқығын толық 
қамтамасыз етеді. Саяси рефор-
малардың бірінші топтамасына 
кіретін басқа да заң жобалары 
әзірленуде. Сондай-ақ сайлау 
туралы және саяси партиялар 
туралы заңдарға өзгерістер 
енгізетін құжаттарға қол 
қойдым. Біз парламенттік оп-
позиция институтын енгіздік. 
Саяси партияларды тіркеуге 
қатысты талап жеңілдетілді. 
Сайлауға түсетін саяси партия-

лар әйелдер мен жастар үшін 
30 пайыздық квота бөлетін бо-
лады. Жала жабуды қылмыс 
санатынан алып тастау және 
Қылмыстық кодекстің 174-ба-
бын ізгілендіру жөніндегі 
нормаларға азаматтар барынша 
қолдау білдірді, – деді Прези-
дент.  

Қасым-Жомарт Тоқаев 
отырыстың күн тәртібі туралы 
айта келіп, кез келген мемле-
кет үшін адами капитал басты 
өлшемге айналғанын атап өтті.

– Жаңа ахуал білім және 
ғылым жүйесін түбегейлі ре-

формалауды талап етіп отыр. 
Енді бұл саланың маңызы 
арта түсетіні анық. Тіпті 
экономиканың өзі соған тәуелді 
болмақ. Біз білім мен ғылым 
саласының болашақтағы рөлін 
айқын түсінуіміз керек. Бүкіл 
мемлекеттік саясатты соған 
сәйкес жүзеге асырамыз, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы Қазақ-
станның білім саласына бөле-
тін қаржысы жеткіліксіз еке-
нін, соның салдарынан білім 
беру сапасы мен мектеп 
инфрақұрылымы дамыған ел-

дермен салыстырғанда әлде қай-
да кенжелеп қалғанын жеткізді.

– Қазақстанның мектептері 
жақсы жабдықталып, сы-
ныптағы оқушылар санының 
көп болмағаны қажет. Мем-
лекеттік білім беру бағ дар-
ламасы бойынша 2025 жылға 
қарай 650 орындық және одан 
да көп оқушыға арналған 800 
жаңа мектеп,  ауылдардағы 
тірек мектептер үшін 114 ин-
тернат, 700-ден астам спорт зал-
дарын салу жоспарланып отыр, 
– деді Президент.

БАСТЫ ӨЛШЕМ –
АДАМИ КАПИТАЛ

ЖАСТАР ЖАРАП ТҰР

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы».Sb
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ТАҒАЙЫНДАУ

Айта кетейік, аталған бағ
дарлама аясында Шиелі ауда
нына 3 млрд теңгеден астам 
қаржы бөлініп, инженерлік
кө ліктік инфрақұрылым, 
әлеу  меттікмәдени, тұрғын 
үй ком  му  налдық, абаттанды
ру ба    ғы  тында 21 жоба жүзеге 
асыры луда. Осының негізінде 
681 жаңа жұмыс орны ашыла
тын болады.

Өңір басшысы алдымен 
Сұлутөбе ауылдық округінің 
«1 Мамыр» елді мекеніндегі 
«Жұмыспен қамтудың жол 
картасы» мемлекеттік бағдар
ламасы аясында жүргізіліп жат
қан ауызсу жүйесіне қатысты 
құрылыс жұмыстарын көрді. 

– Ауданның ауызсу мәселесі 
98 процентке шешілген. Өткен 
жылы екі ірі жобаны бастадық. 
Сұлутөбе мен Тартоғай ауыл
дарына республикалық бюд
жеттен 300 миллион теңгеден 
астам қаржы берілді. Бүгінде 
екі ауылдағы ауызсу жүйесінің 
құрылысын күзге дейін аяқтау 
жоспарланып отыр.  Қазірдің 
өзінде жұмыстың 90 проценті 
бітті деуге болады, – дейді 
облыстық энергетика және 
тұрғын үйкоммуналдық 
шаруа  шылық басқармасы бас
шы сының міндетін атқарушы 
Ерлан Жоламанов.

Сондайақ облыс басшысы 
«1 Мамыр» ауылына кіреберіс 
аумаққа салынып жатқан ал
лея құрылысымен танысты. 50 
млн теңгеден астам қаржыны 
құрайтын нысан күзге дейін 
тапсырылмақ. Бұған жергілікті 
жерден 8 адам жұмысқа тарты
латын болады.

Облыс әкімі Тартоғай 
ауылдық округіне де барып, 
«Жұмыспен қамту жол карта
сы» аясында биыл іске асы
рылатын «СамараШымкент
Тартоғай» автомобиль жолына 
жасалатын орташа жөндеу 
жұ мыстарының жобасын көр
ді. Жолдың сапалы болуын, 
белгіленген уақытта бітіру 
қажеттігін тапсырды.

Биыл көптен бері апатты 
жағдайда деп танылып кел
ген Жөлек ауылына кіреберіс 
көпір де күрделі жөндеуден 
өтуде. Аталған нысанның сапа
лы болуына баса назар аудару 
керектігі ескертілді.

– Мемлекет қолдауымен 
ауылға қарасты екі көпірге 
де күрделі жөндеу жүріп жа
тыр. 15 күн бұрын басталған 
кіреберіс көпірдің құрылысына 
өз ауылымыздың төрт аза
маты жұмысқа тұрды. Ал 
бүгіннен бастап Жуантөбе ау
ылы бағытындағы өзен үстінде 
орналасқан қалқымалы көпірді 
де жөндеу жұмыстары баста
лып, оған 15 адам жұмысқа 
орналасты, – дейді Жөлек 
ауылдық округінің әкімі Базар
бек Сахов.

Мұнан соң облыс басшысы 
Шиелі кентінде «Жұмыспен 
қамту жол картасы» аясында 
жөнделетін жолдар бойын
ша атқарылатын жобалармен 
танысты. Айта кетсек, жоба 
негізінде кент орталығында 
биыл ұзындығы 7,7 шақырым 
болатын 8 көшеге жаяу 
жүргінші жолы салынса, жал
пы ұзындығы 2 шақырым 
болатын 5 көшеге асфальт 
төселеді. Сондайақ ұзындығы 
8,8 шақырымды құрайтын 30 
көшеге қиыршық тас төсеу 
жұмыстары да жоспарға енген.

Облыс әкімі екі мәрте 
Социалистік Еңбек Ері атанған 
даңқты диқан Ыбырай Жақаев 
музейіне аялдап, кесенесінде 
баба рухына тағзым етті.  Ау
дан орталығындағы Ә.Қоңы
р атбаев атындағы №48 орта 
мек тебіндегі күрделі жөн деу 
жұмыстарын да көрді. Мұ нан 
өзге Иіркөл ауылдық окру
гіне қарасты «Балдырған»  
бө бекжайында болып, «Жұ
мыспен қамтудың жол карта
сы» бағдарламасымен баста
латын құрылыс жобасымен де 
танысты.

Сонымен қатар, аудан 

әкімдігінде облыс басшысының 
төрағалығымен ауданның әлеу
меттікэкономикалық дамуына 
арналған мәжіліс өтті. Аудан 
әкімі Қамбарбек Мүбараков 
атқарылған жұмыстар мен 
алдағы жоспарлар туралы 
баян дады. Жиын барысында 
облыс басшысы әлеуметтік
экономикалық саладағы көр
сеткіштерді арттыру бойынша 
бірқатар нақты тапсырмалар 
берді.

– Алдымен, аудан эко
номикасы дамуының үсті
міздегі жылдың 4 айының 
қорытындысына қыс қаша 
тоқталып өтейін. Шиелі ау
данында негізгі макро
көр сеткіштердің 4уі, атап 
айтсақ, ауыл шаруашылығы 
0,2%, инвестиция 74%, құ
рылыс жұмысы көлемі мен 
тұрғын үй құрылысы 15,3% 
төмендеп, меже орындалмаған. 
Әлеуметтік сала, оның ішінде 
денсаулық сақтау саласында 
да кемшіліктер бар. Ауданның 
әлеуметтікэкономикалық 
дамуы бойынша бірқатар 
мәселелер де жетеді. Аталған 
кемшіліктерді жою бағытында 
ауқымды жұмыс атқару қажет. 
Біздің басты бағытымыз 
–  тұрғындардың әлауқатын 
көтеру, – деді облыс әкімі.

Мәжілістен кейін аудан 
орталығындағы жылыжай 
жұмысы назарға ұсынылды. 
Бүгінде ауданда 11 жылы
жай жұмыс істесе, былтыр 
660 тонна қияр мен қызанақ 
өндіріліпті. 26 адам жұмыспен 
қамтылған. Ендігі кезекте 
Шиеліде жалпы аумағы екі гек
тар жерді алатын қосымша 20 
жылыжай іске қосылмақ. Жоба 
іске асса, 40 жаңа жұмыс орны 
ашылады.

Облыс әкімінің жұмыс 
сапары «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰАК» АҚға қарасты 400ден 
астам жұмысшысы бар №6 кен 
басқармасында жалғасты. Жы
лына 700 тонна уран өндіретін 
кәсіпорын – республика үшін 
маңызды нысан. Өндіріс 
орны қоғамдық жұмыстарға, 
әлеуметтік шараларға да жиі 
атсалысады. Бір ғана мы
сал, кәсіпорын кешегі күр
делі кезеңде аудандағы аз 
қамтылған 75 отбасыға азық
түлік себетін таратқан. 

Сондайақ, облыс басшысы 
үлкен өндіріс ошағы «Гежу
ба Шиелі Цемент» ЖШСда 
болды. Бұл зауыт – Қазақстан 
мен Қытай арасындағы ынты
мақтастық жобалардың ең 
үлкені.  Зауыт жылына 1 мил
лион тонна өнім өндіреді. 

Кәсіпорынға индустриялық 

аймақ тан 52 гектар жер 
берілген. Онда 250ге жуық 
адам жұмыс істесе, соның 213і 
ел азаматтары.

Сонымен қатар өңір басшы
сы «Ару Ана» түйе сүтін өңдеу 
цехының жұмысын көрді. Бұл 
цех күніне түйе сүтінен 400 литр 
шұбат өндіреді, балмұздақ пен 
құрт та дайындайды. Шыққан 
өнім көрші аудандар мен Ал
маты, Ақтөбе және Қызылорда 
қаласына жөнелтілуде.

Облыс әкімі мұнан кейін 
Шиелі кентіндегі құбыр за
уытына барды. Облыстағы 
ірі өндіріс орнының бірі са
налатын зауыттың жалпы 
алаңы 30 гектар жерді алып 
жатса, қуаттылығы – жы
лына 1 миллион 600 мың 
метр құбыр. Кәсіпорын 104 
адамды жұмыспен қамтып, 
төмен қысымдағы полиэти
лен (ПНД), поливенилхлорит 
(ПВХ) құбырлары, газ және 
технологиялық құбырлар, 
т.б. өнімдерімен елдің ішкі 
сұранысын қанағаттандырып 
отыр. Мұнда – жұмыс жа
сайтындардың барлығы жер
гілікті жердің азаматтары. Ал 
дайын өнімге тапсырыс бере
тіндер – «Қазатомпром» ком
паниясы мен жергілікті су мен 
газ жүргізуші мекемелер. Со
нымен қатар, көрші Түркістан 
облысы, Маңғыстау және өзге 
аймақтардан да тапсырыстар 
болады. Қажет шикізаттар Ре
сей, Қытай, Оңтүстік Кореядан 
келеді. 

– Біз кәсіпкерлікті дамытуға 
барын ша жағдай жасап келеміз. 
Мәселен, биылға «Бизнестің 
жол картасы2025» мемлекеттік 
бағдар ла масын аймақта іске 
асыруға 3,4 млрд теңге қаражат 
бөлінді. Демек, жыл дан жылға 
бөлінетін қаржы еселеп келеді. 
Кәсіпкерлік саласын дамытуға 
мүмкіндік берілуде, тек жұмыс 
жасау керек. Мұнымен қоса, 
«Қарапайым заттар эконо
микасы» бағдарламасының 
жү зеге асырылуын қолға 
алыңыздар. Бұл бағдарлама 
ішкі нарықты отандық тауар
лармен толықтыру, сондай
ақ өңдеу өнеркәсібінің бә   се 
кеге қабілеттілігін арттыру 
мақсатында іске асыры луда. 
Халықты күнделікті тұ ты
натын тауарлармен, қыз мет
термен қамтамасыз етуге 
бағытталған. Мемлекеттік бағ
дарламалардың дұрыс жүзеге 
асуын қадағалаңыздар, – деп 
тапсырды облыс әкімі аудан 
басшысына.

Сапар барысында аудан 
орталығында құрылысы был
тыр ғана басталып, биыл 

пайдалануға беруге жос
парланған 18 пәтерлі тұрғын 
үй құрылысы да қаперге алын
ды. Былтыр аталған нысанға 
облыстық бюджеттен 122,7 
млн теңге қаржы қаралып, бас 
мердігер «СМПҚызылорда» 
ЖШС тарапынан құрылыс
монтаждау жұмыстары бас
талған болатын. Биыл да 
104,3 млн теңге қаржы қа
ралып, қосымша жұмыстары 
жүргізілуде. Жалпы екі бөлмелі 
12, үш бөлмелі 6 пәтерден 
тұратын баспана 1 шілдеге 
дейін пайдалануға беріледі 
деп жоспарланып отыр. Бұған 
қоса кентте 18 пәтерлі 4 тұрғын 
үйдің де құрылысы басталып 
кетті. Биыл 65 млн теңгеден 
астам қаржысы бөлінген баспа
на құрылысына бюджеттен әлі 
де қомақты қаражат керек.

Облыс басшысы болған 
Ақмая ауылының егін ал
қабында дала жұ мыстары қызу 
жүріп жатыр. «Ақмая» шаруа 
қожалығының төрағасы Дәулет 
Жұмбеков 2018 жылдан бастап 
«Ақылды ферма» цифрлық 
платформасын енгізіп, шаруа
шылыққа жаңаша леп әкелген. 
Биыл аталған шаруашылықта 
2578 гектар жерге ауыл
шаруашылық да қыл дары егі
ліпті. Егістікте 40тан астам 
техника мен 150 адам жұмыс 
істейді. 

Шиелі ауданына сапарында 
облыс әкімі барлық деңгейдегі 
басшылар мен әкімдерге 
тұрғындардың жұмыссыздық 
мәселесін шешу керектігін 
қатаң тапсырды.

Осы маңызды кезеңде өсіп 
келе жатқан ағ за толыққанды 
тамақтану, дұрыс күн тәртібі, бі лік
ті медициналық көмек және кеңес 
қажет етеді.

Жыл басынан бері МӘМС 
жүйесінде сақ тандырылу санаты
на өту үшін 18 жасқа дейінгі бар
лық балаларға мемлекет орташа 
айлық жалақының 5% мөлшерінде 
ай сайынғы жарналарды төлейді. 
Жалпы, мемлекет азаматтардың 
15 жеңілдік санаты үшін жарналар 
төлейді. (толығырақ: https://fms.
kz/ru/content/lgotnymkategoriyam
grazhdan)

«Әлеуметтік медициналық 
сақ тандыру қоры» КЕАҚ облыс 
бойынша филиалының директоры 
Бақыт Исмаханбетовтың айтуын
ша, бүгінде облыста 317 мыңнан 
астам бала бар. Тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі 
және МӘМС аясында балалардың 
патронажы, пломба орнату және тіс 
жұлу бойын ша стоматологиялық 
қызметтерді ала алады. Сондайақ, 
18 жасқа дейінгі балаларға кон
суль тациялықдиагностикалық 
қызметтер (зертханалық, диагнос
тикалық қызметтер, бала лар ға 
мамандандырылған тексерулер 

және т. б.) қолжетімді.
ӘМСҚ облыстық филиалының 

басшысы түсіндіріп өткендей, бұл 
қызметтерді алу үшін тіркелген 
жердегі емханаға жүгіну қажет. 
Жалпы тәжірибелік дәрігер немесе 
арнаулы маман дәрігер Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қорының 
деректер базасында орналасқан 
меди циналық ұйымға жолдама беру 
арқылы медициналық қызмет алуға 
мүмкіндік жасайды.

Естеріңізге сала кетейік, 2020 
жылы Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорының филиалы 55 
медициналық қызмет көрсетушімен 
келісімшарт жасады, оның ішінде 
28 мемлекеттік медициналық ұйым 
(50,9%), 27 жеке меншік (49,1%).

Барлығы 59,2 млрд теңгеге 
шарттар жасалды, оның ішінде 
43,3 млрд теңге (73,1%) тегін 
медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде, 
15,9 млрд теңге (26,9%) МӘМС 
қаржысы құрайды. 

«ӘМСҚ» КЕАҚ
облыс бойынша филиалының 

халықты ақпараттандыру және 
өтініштерді қарау жөніндегі 

бөлімі.

ҚасымЖомарт Тоқаев Кеңес 
мүшелерінің назарын қала мен 
ауыл мектептерінің арасындағы ал
шақтықты қысқарту, бала лардың 
қауіп сіздігін қамта масыз ету,  оқу
шылар ара сын дағы зорлықзомбылық 
пен өзөзіне қол жұмсау проблема
сын шешу жөніндегі міндеттерге 
аударды. Сонымен қатар білім беру 
саласындағы басқару және қар
жыландыру жүйесін жетілдіру керек 
екенін айтты.

– Менің шешімім бойынша 
2021 жылдан бастап аудандық 
білім бөлімдерін басқару және 
оларды қаржыландыру облыстық 
деңгейге өтеді. Бұдан бөлек соңғы 
уақытта оқу орындарының бас шы
ларын тағайындау тәртібі туралы 
мәселе жиі қозғалуда. Үкімет бала
бақша меңгерушілерін, мектептер 

мен колледждердің директорларын 
тағайын даудың түсінікті әрі ашық 
жаңа жүйесін әзірлеуі керек. Ди
ректорларды алмастыру және аттес
тациялау институтын енгізу ісі де 
басқарудың тиімділігін арттыруға 
тиіс, – деді Мемлекет басшысы.

Президент мемлекеттік тілді оқы
ту дың тиімділігін барынша арттыруға 
ша қырып, бұл мәселеде Еуропа 
елдерінің тә жірибесіне назар аудару 
қажеттігін айтты.

– Олар тіл үйрету барысын
да, негізінен, оқу орындарындағы 
жастарға көбірек мән береді. 
Сондықтан Тіл комитетін екі мың 
жиырма бірінші жылдан бастап  
Білім және ғылым министрлігінің 
қарамағына өткізген жөн. Бұл қазақ 
тілін оқыту әдістемесін әзірлеу және 
оны үйрету ісіне қатысты әлеуетімізді 
бір орталыққа шоғырландыруға 

мүмкіндік береді.  Сондайақ, мұндай 
қадам  қолданысқа енгізілетін оқу 
бағдарламаларының тиім ділігін тал
дау және мониторинг жүргізу жүйесін 
жасауға септігін тигізеді, – деді 
ҚасымЖомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы өз сөзінде ғы
лымды дамытуға баса мән берді.

– Жалпы ғылымға бөлінетін 
қаржыны жоспарлы түрде көбейтеміз. 
2025 жылға қарай оны жалпы ішкі 
өнімнің 1 пайызына дейін жеткіземіз. 
Осы ретте біз ешкім оқымайтын, 
қажетсіз жұмыстар мен зерттеулерді 
қаржыландыруға жол бермейміз. 
Әрбір ғылыми жұмысқа қатаң талап 
қойылуға тиіс. Сондайақ оның нақты 
әлеуметтікэкономикалық, өндірістік 
және техникалық қайтарымы болуы 
қажет. Бағ дарламалықнысаналы  
қар  жы ландыру тек ұлттық ғылыми
техни калық міндет тұрғысынан бө

лінуге тиіс. Медикобиологиялық 
зерттеулер, агроөндірістік ғылым, 
«жасыл» технология, жасанды ин
теллект, энерготиімділік сияқты 
салаларға ерекше мән беріп, қаржы 
бөлу керек, – деді Президент.

Мемлекет басшысы коронави
рус пан де миясының бүкіл әлемдегі 
денсаулық сақ тау жүйесі үшін, шын 
мәнінде, ауыр сынақ болғанын атап 
өтіп, бұл ахуалдың Қа зақстанда 
кәсіби дәрігерлердің тапшы екенін 
анық аңғартқанын жеткізді. Сон дай
ақ бұған еңбекақының аздығы, ма
мандықтың беделді болмауы, дәрігер
лер құқының қорғалмауы себеп болып 
отырғанын айтты.   

– Түрлі сала мамандары ішінде ең 
төмен жала қыны дәрігерлер алады. 
Үкі  метке биылдан бастап дәрі гер
лердің еңбекақысын ке зеңкезеңмен 
арттыруды тапсырамын. Олардың 
айлығы эко номикадағы орташа жал

ақыдан екі жарым есе артық болуы 
керек. Бұл көрсеткішке 2023 жылға 
қарай қол жеткізу қажет, – деді 
ҚасымЖомарт Тоқаев.

Сонымен қатар Президент медици
на инфрақұрылымын дамытуға байла
нысты бірқатар мәселені шешуді тап
сырды.

– 2010 жылдан бері ден саулық 
сақ тау саласы мен экстенсивті 
тиім діліктің кейбір бағыттарын 
оңтайландыруға баса мән бердік. 
Нәти жесінде 1000ға жуық жұқпалы 
ауру  ларға арналған орын қысқарды. 
Биологиялық қауіпқатер лерді ес
кере отырып, Үкімет бел гілі бір 
бағыт тар бойынша ден саулық сақ тау 
жүйесіндегі рұқсат етілген артық
шылық мәсе лесін қарас тырып, оның 
қиынқыстау жағдайларға дайын бо
луына қолдау көрсетуі қа жет, – деді 
Мемлекет басшысы.  

Отырыс барысында Прези
дент Үкіметке ауылдық жер лердегі 
денсаулық сақтау ісінің тиімді үлгісін 
жасау шараларының орындалу
ын, санитарлықэпидемиологиялық 
қызметті күшейтуді және институ
ционалдандыруды қатаң бақы лауға 
алуды, сондайақ, елімізді дәрі
дәрмектермен және медициналық 
жаб дықтармен қамтамасыз ету 
мәселесін шешуді тапсырды.

– Бүгін мен негізгі әлеуметтік 
салаларды реформалауға ар налған 
бастамалар жөнінде айттым. Бұл 
бастамалардың басым бөлігі Ұлттық 
кеңес мүшелерінің ұсыныстары 
негізінде жасалды. Осы шараларды 
тиімді жүзеге асырсақ, адами капи
талдың сапасын айтарлықтай артты
рамыз, – деді ҚасымЖомарт Тоқаев.

БАСТЫ ӨЛШЕМ – АДАМИ КАПИТАЛ

ШИЕЛІ: ӨНДІРІСТЕ БӘСЕКЕЛІК 
ҚАБІЛЕТ АРТА ТҮСУІ ТИІС
Бұған дейін облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 

Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш және Сырдария 
аудандарында болып, бірқатар әлеуметтік және 
өндірістік нысандардың жұмысымен танысты, 
тұрғындармен кездесіп, елдің тыныс-тіршілігін 
бағамдап, алда тұрған міндеттерді пысықтады. Осы 
аптада облыс басшысының жұмыс сапары оңтүстік 
аудандарда жалғасты. Алдымен облыс әкімі Шиелі 
ауданында болып, «Жұмыспен қамтудың жол 
картасы» бағдарламасы негізінде атқарылып жатқан 
жұмыстарды бағамдады. 

БАЛАЛАР МЕМЛЕКЕТТІҢ 
ҚОРҒАУЫНДА

1 маусым – Халықаралық 
балаларды қорғау күні. Ата-
аналар сүйікті балаларының 
қамқорлығын туғаннан бастап, 
сүйіспеншілігімен және мұқият 
ықыласымен сезіне отырып, 
қорғаштайды. 

Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы басшылығының
азаматтарды қабылдау кестесі 

Басқарма басшылығының жеке қабылдауына Әкімшілік бөлімі  немесе төмендегі анықтамалық байланыс нөмірі арқылы қажетті ақпарат алуға болады: 
8 (7242) 60-54-47.

Өткізілетін орны: Бейбарыс Сұлтан ксі, құрылыс 1, Облыстық мекемелер үйі.
Сенім телефондары: 87242 60-54-41, 60-54-47, 60-54-43.

№ Аты-жөні Лауазымы Қабылдау күні мен уақыты
1 Нұрымбетов Сейілбек Серғазыұлы Басқарма басшысы Дүйсенбі, жұма сағ. 16.0018.00
2 Тлеулеева Айнұр Маратқызы Басқарма басшысының орынбасары Сәрсенбі сағ. 16.0018.00
3 Сәрсенбаев Қайратбек Әубәкірұлы Басқарма басшысының орынбасары Бейсенбі сағ. 16.0018.00
4 Баимбетов Ғалым Орынбасарұлы Басқарма басшысының орынбасары Жұма сағ. 16.0018.00

Кеше облыс әкімі жұмыс са-
парымен Жаңақорған ауданын-
да болды. Өңір басшысының са-
пары аталған ауданда бүгін де 
жалғасады. Бұл туралы толық 
ақпаратты газетіміздің келесі са-
нынан оқи аласыздар.

Ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының 2020 жылға жоспарланған «Nur Otan» партиясының қоғамдық 
бөлмесінде жеке қабылдау КЕСТЕСІ

Анықтама телефоны: 8(7242) 60-54-47.
Өткізілетін мекенжайы: Қызылорда қ. Жақаев ксі н/с, «Nur Otan» партиясының Қызылорда облыстық филиалының  ғимараты.

Басқарма басшысы Қабылдау өткізу күні Қабылдау сағаттары
Нұрымбетов Сейілбек Серғазыұлы 06 тамыз, 05 қараша  Сағат 11:00-13:00

Қазақстан 
Республикасы 
Президенті 
Әкімшілігінің келісімі 
бойынша облыс 
әкімінің міндетін 
атқарушысының 
өкімімен Қазбекова 
Мира Жомартқызы 
облыстық ішкі саясат 
басқармасының 
басшысы лауазымына 
тағайындалды.

Мира Қазбекова 1984 жылы 
туған. Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік уни
верситетін «Қазақ тілі мен әде
биеті пәнінің мұғалімі», Қы  зыл
орда қаласындағы «Бола шақ» 
университетін «Заң гер» ма
мандықтары бойынша бітірген.

Еңбек жолын 2005 жылы 
Мемлекеттік қызметшілерді 
және бюджеттік сала қыз
меткерлерін қайта даярлау және 
олардың біліктілігін арттыру 
өңірлік орталығы Қызылорда 
облыстық баспасөз клубының 
маманы ретінде бастаған.

20052008 жылдары Қы
зылорда қаласы әкімі аппара
тының жетекші маманы
баспасөз хатшысы, Қызылорда 
облыстық ішкі саясат депар
таментінің бас маманы жауапты 
қызметтерін атқарған.

20082017 жылдары Қы
зылорда қаласы әкімінің бас 
инспекторыбаспасөз хатшы
сы, Қызылорда қаласы әкімі 
аппаратының бөлім басшысы, 
Қызылорда облысының мұра
ғаттар мен құжаттама басқар
масы басшысының орынбасары.

20172019 жылдары Қы
зылорда қалалық мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінің 
басшысы, Қызылорда қаласы 
әкімі аппаратының басшысы 
басшылық лауазымын атқарған.

2019 жылдан осы кезге дейін 
Қызылорда қаласы әкімінің 
орынбасары лауазымында қыз
мет атқарып келді.

ОБЛЫСТЫҚ ІШКІ САЯСАТ 
БАСҚАРМАСЫНЫҢ 
БАСШЫСЫ
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– Бахытжан Әлішерұлы, 
соңғы уақыттары инсти-
тут ғалымдары күріштің 
бірқатар жаңа  сорттарын 
шығарып, оны тәжірибе-
ден өткізіп жатқаны белгілі. 
Бұл жұмыстардың бүгінгі 
барысы қалай?

– Осы уақытқа дейін 
рес публика брендіне ай-
налған «Ақмаржан» сорты 
аймақтың экономикалық 
және әлеу меттік жағдайын 
қалыптас тырушы тауар 
ретінде кең танымал болды. 
Соңғы жылдары еліміздегі 
ғылымға бөлінетін қаржы-
ның тапшылығына қарамай 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізудеміз. Нәтижесінде 
күріштің «Ару», «Арал-202», 
«Түгіскен-1», «КазНИИР-5», 
«КазЕр-6» сорт тары шыға-
рылып, өндіріске ұсынылды. 
Соңғы жылы күріштің «Сыр 
Сұлуы», «Ай-Керім» сорт-
тарын шығарып, өндіріске 
ендірілуде және кезекте бір-
неше жаңа сорт үлгілері тұр. 
Бұл сорттар аймақтың та-
биғи-климаттық, топырақ 
мелиоративтік жағдайына 
бейімделген, потенциалды 
өнімділігі мен дәмдік қаси-
еттері жоғары, ору, бастыру 
және өңдеу кезіндегі меха-
никалық әсерлерге төзімді, 
соның нәтижесінде бүтін 
дәндердің жоғары шығым-
дылығын қамтамасыз етеді.

Жаңа сорттардың өнім-
ділігі Ресей сорттарымен 
шамалас – гектарына 60-70 
центнер. Ерекшелігі – «Ян-
тарь», «Лидер» сорттарымен 
салыстырғанда 10-15 күнге 
ерте піседі, дәні ірі ұзынша, 
өңдегенде бүтін дән шығым-
дылығы 65-70%, тауарлық 
түрі, сапасы, шынылығы 
жоғары. Бағасы аталған сорт-
тардан кемінде 10% жоғары 
болады. Бұл табысты 1 гек-
тардан қосымша 50 мыңнан 
80 мың теңгеге көтереді. 
Отандық сорттардың үлесі 
көбейген жағдайда Ресей 
сорт тарына төленетін роялти 
мен тұқым экспорты азаяды.

2019 жылы «Сыр Сұлуы» 
60 гектарға егілсе, 2020 жылы 
828 гектарға ұлғайды. Оның 
ішінде: институтта – 300, «Ер 
Әлі» ШҚ – 300, «Мағжан и 
К» ЖШС – 40, «РЗА-Агро» 
ЖШС – 60, "Жаңажол" ЖШС 
– 80, «Қызылдихан» ШҚ 48 
гектар алқапқа өсіруде. Бұл 
жұмыстың мақсаты отандық 
сорттардың үлесін көбейту. 
Жоба әлі жалғасуда, толық 
нәтижесі 2021 жылдың егісі-
нен көрінеді.

– Ауыл шаруашылығын 
әртараптандыру мәселесін-
де нендей басымдық бар?

– Мемлекет ауыл шаруа-
шылығы саласын жүйелі 
түрде жетілдіруге және әр-
тараптандыруға бағытталған 
саясат жүргізуде. Әрине, 
облыс аудандарының топы-
рақтық-климаттық жағдайы 
ескерілуі тиіс. Қызылорда 
облысының топырағы сазды 
батпақты, сортаң топырақ де-
сек, күріш егілетін жерлердің 
топырағы өте қатты, су өткіз-
гіштік қабілеті төмен. Топы-
рақтың 30 см қабатына дейін 
қарашірінді мөлшері 2%-тен 
аз мөлшерде. Бұл дегеніміз 
– топырақтың құнарлығы на-
шар. Климатына келсек, жазы 
ыстық және ұзақ мерзімді. 
Құрғақшылық – облыс клима-
тының ерекшеліктерінің бірі. 
Жауын-шашын өте аз түседі. 
Бұл облыстың топырағы 
күріштен бөлек жылусүйгіш 
мәдени бақшалы көкөністер-
ге ыңғайлы. Айта кетсек, об-
лыс негізінен күріш өндіру-
мен айналысқандықтан, су 
қорының басым бөлігі осы 

дақылды суғаруға кетеді. 
Суғару режимінің нормалары 
бұзылғандықтан, екінші рет-
ті тұздану, батпақтану про-
цесін байқап отырмыз. Об-
лыстың барлық проблемасын 
емес, экологиясы жағынан 
сауықтыру ауыл шару-
ашылығын әртараптандыру, 
жаңа аумақтық технология-
лар мен ауыспалы егістікті 
дұрыс құру, ғылыми негізде 
жасау талап етіледі.

Әртараптандыру дақыл-
дарын енгізбес бұрын, 
олардың агротехникасына, 
суару режиміне, биологи-
ялық ерекшеліктеріне көңіл 
бөлген жөн. Дақылдардың 
агротехникасы ғылыми ұсы-
ныстарға сәйкес қолданыл-
са, өнім артып, топырақтың 
бұзылуын тоқтатып, эконо-
миканы нығайтады. Мыса-
лы, егіншілікті дамытуда 
топырақ құнарлығын жоға-
рылату үшін фитомелиорант-
тарды (көпжылдық бұршақ 
тұқымдас дақылдары, бүр-
кеме дақылдар) егу бірша-
ма пайдалы. Күрішті суару 
жүйелеріндегі мелиоративтік 
жағдайды жақсарту және 
күріш өнімділігін арттыру 
жолдарының бірі – дақыл-
дың ауыспалы егісіне суды 
аса қажет етпейтін (сафлор, 
рапс, соя, сорго және май-
лы дақылдар) дақылдарды 
енгізу. Олар күріштен кейін 
ылғалсыз және фитомелиора-
тивті қасиеттерге ие суарусыз 
жоғары өнім бере алады. Бұл 
дақылдар топырақты су мен 
жер эрозиясынан, арамшөп-
терден қорғау қызметін атқа-
рады. Көпжылдық бұршақ 
тұқымдас дақылдар, сояны 
өсіру өсімдік тамырларын-
дағы түйнек бактериялары 
арқылы азот жинақтап, то-
пырақты құнарландырып 
қана қоймай, арамшөптердің 
шығуына кедергі жасайды. 
Топырақ денсаулығының 
жағдайы өзгерген кезде өсім-
діктердің даму динамикасы 
да өзгереді. Неғұрлым құнар-
лы болса, өнім де жоғарылай-
ды.

– Жыл өткен сайын су 
тап шылығы айқын сезілу-
де. Осы ретте облыс диқан-
дарына қандай ұсыныстар 
айтылуда?

– Бұл мәселеден суды көп 
қажет ететін күріш дақылы-
ның көлемі азаяды. Жергілік-
ті диқандарға күріш егудің 
технологиясын дамыту ша-
раларын ұсынып отырамыз. 
Топырақ өңдеу, жерді тегістеу 
және суару режимі секілді 
агротехнологиялық іс-шара-
ларды сақтап отыру қажет. 
Егілетін танаптың тегістігі 
үлкен рөл атқарады. Күрішке 
кететін судың мөлшерін азай-
ту мақсатында суару жүй-
есі жеңілдетілген автоматты 
құрылғыларды ұсындық. Ол 
қажетті су мөлшерін өзі рет-
теп отырады. Осы шараларды 
орындау арқылы күріштің 
өнімділігін көтеруге болады. 
Әрине, егілетін күріш сорты 
да маңызды. Сондай-ақ, ауыл 
шаруашылығын әртарап-
тандыру мақсатында күріш 
ауыспалы егістігіне топы-
рақтық-климаттық жағдайы-
на қарай суды көп қажет ет-
пейтін басқа да дақылдарды 
егу ұсынылуда. Оның қата-
рында майбұршақ (соя), қант 
құмайы, жүгері, т.б. дақылдар 
бар.

Су тапшылығына бай-
ланысты әр ауданның то-
пырақ-климат ерекшелік-
терін ескере отырып, еңбек 
өнімділігін ұлғайту мақса-
тында біздің институт төмен-
дегі ауыл шаруашылығы 
дақылдарын егу жөнінде ұсы-

ныс жасайды. Қазалы ауданы 
бойынша – қант құмайы (са-
харное сорго), жүгері, май-
бұршақ (соя), мақсары, бақша 
дақылдары.  Қармақшы ау-
даны бо йынша – майбұршақ 
(соя), қант құмайы (сахарное 
сорго), жүгері, мақсары. Жа-
лағаш ауданы аумағында – 
жүгері, қант құмайы, картоп, 
майбұршақ, бақша дақылда-
ры. Сырдария ауданы бойын-
ша – қант құмайы, майбұршақ, 
жүгері, бақша дақылдары, 
картоп. Ал Шиелі ауданы 
диқандарына – көкөніс-бақ-
ша дақылдары, картоп, жү-
гері, майбұршақ, тары, қант 
құмайын өсіру ұсынылса, 
жаңақорғандық тарға жүгері, 
қант құмайы, майбұршақ кар-
топ, көкөніс-бақша дақылда-
рын егу қолайлы.

Ескере кетерлік жайт, Шие-
лі, Жаңақорған аудандарының 
топырақ-климат жағдайы 
көкөніс-бақша, картоп дақыл-
дарының көлемін ұлғайтуға 
мүмкіндігі бар. Жалағаш, Сы-
рдария аудандары үшін қант 
құмайының көлемін ұлғай-
тқан тиімді. Мысалы, қант құ-
майы өсімдіктері топырақты 
қ ұ н а р с ы зд а н д ы р  м а й д ы . 
Керісінше, жүгері және басқа 
да дақылдармен салыстыр-
ғанда, ол гектарына 16-18 
тонна құрғақ органикалық та-
мыр қалдықтарын қалдырып, 
топырақтан пайдаланылған 
минералды қоректік заттарды 
тез арада қалпына келтіреді. 
Өзінен кейін егілген күріш, 
тағы басқа  дақылдардан 
мол өнім жинауға мүмкіндік 
туғызады. Қант құмайының 
құрамында топырақ бетінде 
жасыл массасы мен қуатты 
тамыр жүйесі микробиологи-
ялық ыдыраудан кейін топы-
рақтың ең құнарлы бөлігіне, 
яғни қарашірікке айналады. 
Сондықтан топырақ құнар-
лылығын жақсарту үшін, тұз-
ды топырақтарда ауыспалы 
егіске орналастыруға бола-
ды. Қант құмайы 8-6 танап-
ты күріш ауыспалы егісінде 
күріштің үлесін 37,5%-тен 
50%-ке дейін төмендетіп, 
қант құмайының үлесін 25%, 
16,7% өсіруге болады. Қа-
залы, Қармақшы аудандары 
үшін майбұршақ, қант құ-
майы, жүгері дақылдарының 
көлемін ұлғайтуға мүмкіндік 
бар. «Тұрмағамбет», «Жаңа 
Жол» ЖШС-ның тәжірибесін 
пайдалану қажет.

Жасыратыны жоқ, ал-
ғашқы кезекте топырақтың 
жай-күйі алаңдатады. Облыс-
тың ауыл шаруашылығына 
пайдаланатын жерлерінің 
құнарлылығы өте төмен 
жағдайда. Негізінен топырақ 
құнарлылығын арттыру бір-
бірімен тығыз байланысты 
үш кешенді шараны жүзеге 
асыруды талап етеді. Олар 
– топырақтарды агробиоло-
гиялық, агрохимиялык және 
мелиоративтік жа ғынан жақ-
сарту. 

Аймақтың жер, су ресурс-
тарын тиімді пайдаланып, 
АӨК саласының өнімділігін 

3-4 есе көтеру – өте күрделі 
мәселе. Соған байланыс-
ты «жасыл» экономика кон -
цепциясына сай институт 
ғалымдары су және ресурс 
үнемдегіш технологиялар-
ды зерттеп, ұсынымдар да-
йындауда. Күрішті жалға егу, 
өндіріп егу, топырақты ми-
нималды өңдеу, экологиялық 
таза өнім өндіру, органикалық 
егіншілік және тағы басқа 
технологиялар өздерінің тиім-
діліктерін көрсетті. Ерекше 
назар аударатын мәселе – то-
пырақтың құнарлылығын 
қал пына келтіру және күріш 
өндірісі қалдықтарынан био-
тыңайтқыштар дайындау. 
Осыған байланысты күріш 
сабаны және қауызынан ми-
кробиологиялық препараттар 
қолдану арқылы биотыңайт-
қыш дайындап пайдалану 
технологиясы әзірленді. Мұ-
ның болашағы зор.

Институт жұмысының үл-
кен бір бағыты – өсімдіктерді 
зиянды ағзалардан қорғау. Бұл 
ретте ресейлік және отандық 
әріптестермен тығыз жұмыс 
жүргізілуде. Сонымен бірге 
түрлі биопрепараттар, пести-
цидтер тіркеу сынақтарынан 
өткізіліп, өндіріске ұсыны-
стар бе рілуде.

Президент ауыл шаруа-
шылығындағы маңызды мін-
деттердің бірі ретінде суарма-
лы жер көлемін таяу жылдары 
3 млн гектарға арттыру мін-
детін алға қойып, Үкіметке 
нақты тапсырма берген бола-
тын. Осы тапсырмаға сәйкес 
Үкіметте суармалы жерлерді 
дамытудың 2028 жылға дей-
інгі жоспары бекітілді. Күріш 
– соңғы жылдары аймақтағы 
бірден-бір экспорттық әлеу-
еті артып, нарықта оңтайлы 
жағдай қалыптастырып отыр-
ған дақыл.

Күріштің жылдан жылға 
гектарына беретін өнімі кө-
теріліп жатыр. Әрине, бұл қу-
антарлық жағдай. Дегенмен, 
осы нәтиженің топыраққа де-
ген қазіргі таңдағы жағдайы 
мәз емес. Мысалы, топырақ 
өңдеу әдістерінің ғылыми 
негізсіз айдау жұмыстары 
ондаған жыл бойы соқамен 
бір тереңдікте жүргізілуінен 
топырақ құнарлылығындағы 
гумус мөлшері төмендеп, 
соқамен айдау тереңдігін-
де топырақасты ұлтан пайда 
болып, тиісінше тұздылығы 
артуда. Сондықтан топырақ 
өңдеу мәселесінде әр өңірдің 
табиғи-климаттық жағдайы 
ескерілуі тиіс. Әсіресе суар-
малы егіншілік жағдайында 
мұқият болуымыз керек. Өйт-
кені, күріш суармалы жүй-
есінде топырақ 90-100 күн су 
астында болғаннан кейін ол 
жерде элювиалдық процесс 
жүріп, органикалық бөлігі тез 
шайылып кетеді.

– Институттың ғылы-
ми-өндірістік алаңдары ту-
ралы айтып өтсеңіз...

– Қазіргі таңда инсти-
тут күріштің отандық және 
ресейлік аудандастырылған 
сорт тарының бастапқы тұ-

қым шаруашылығын жүр-
гізіп, өндіріске жоғары репро-
дукциялы тұқымдар ұсынуда 
(суперэлита, элита, 1-репро-
дукция). Биыл тәжірибелік 
учаскесінде дәнді дақылдар, 
оның ішінде күздік бидай – 
30, жаздық бидай – 70, қант 
құмайы – 80, арпа –20, түйе-
жоңышқа – 10, сұлы – 5, май-
бұршақ 2 гектар жерге  егілді. 
Күріш 631 гектарға егіледі 
деп жоспарлануда. Сонымен 
қатар, тұқымды өңдеп, са-
уықтыру мәселесін көтеру-
деміз. Себебі бір ғана егілетін 
күріш тұқымдарының өзі 7 
түрлі аурумен залалданып 
отыр. Оның 5 түрі саңырау-
құлақтық, 2 түрі бактерия-
лық-патогенді ауруларға 
шалдыққан. Осы бағытта 
инс титут ғалымдары бірқатар 
оң тәжірибелерді ұсынуда.

– Облыс шаруашы лық-
тарына ішкі қажеттілікті 
өтеумен қатар, өнімдерін 
сыртқа шығарып, пайда та-
буы үшін қандай дақылдар 
өсіруге кеңес бересіздер?

– Соңғы кезде шару-
алар отандық сорттарға 
емес, шетелдік гибридтер-
ге қызығушылық танытуда. 
Шаруалар үшін бір жылғы 
алынатын өнім басты на-
зарда. Сол себепті бірінші 
жылы ғана өнім беріп, келесі 
жылы егу үшін тұқымдыққа 
жарамайтын, тұқым алған 
күннің өзінде берген өнімі 
кеткен шығынды өтемейтін 
шетелдік гибридтерді егу 
өте тиімсіз. Ал егер отандық 
сорттарды ексе, біріншіден 
өнімділігі жоғары, екіншіден, 
келер жылға егетін тұқымға 
шығын шығармай, жиналған 
өнімнен алып қалуға бола-
ды. Сорттық қасиеті мен 
өнімділігін жоғалтпайтын 
отандық сорттар жетерлік. 
Мысалы, біздің институтта 
ауыл шаруашылығы дақыл-
дарының өнімділігі жоғары, 
үлкен сұранысқа ие сорттар 
шығарылған. Мәселен, «Сыр 
Сұлуы», «Ай-Керім» сорт-
тары. Сонымен қатар күріш 
ауыспалы егісіндегі басты 
алғы дақыл – жоңышқаның 
институт селекционерлері 
шығарған «Түркістан-15» 
сортына үлкен үміт арты-
лады. Бұл сорт қолайлы 
жағдай болғанда 4 рет орып, 
гектарынан 80-100 центнер 
жинауға болады. Суармалы 
егіншіліктің ауыр топырақ 
мелиоративтік жағдайын-
да түйежоңышқаның орны 
ерекше. Бұл бағытта біздің 
шығарған «Алаула» сорты 
өзінің шығымдылығымен 
ерек   шеленіп, топырақтың 
структурасын жақсартып, 
тұз  дылығын азайтады және 
құра мында кумарині жоқ 
жоғары өнімділікте.

Институт зерттеуле рі-
нің үлкен бағыты – мала-
зықтық дәнді дақылдар-
дың селекция сы. Арпаның 
«Сыр Аруы», «Алтын Арай» 
және «Іңкәр» сорттары 
шығарылып, мемлекеттік 
сынақтан өтті. Қазіргі таңда 

олардың бірегей тұқым ша-
руашылығы жолға қо йылған. 
Түрлі отандық және шетелдік 
сорттардың агро экологиялық 
сортсынамалары жүргізілу-
де, нәтижесінде ауылшару-
ашылық тауар өндірушілерге 
ұсынылады. Құнарлы мал 
азығының берік қорын жаса-
уға толық мүмкіндік бар.

Облыста  көкөніс-бақша, 
картоп дақылдарының ма-
ңызы ерекше. Қауынның «Сы-
рдария», «Дәмелі», «Ната», 
«Балшекер»,  «Альтаир-1» 
сорттары шығары лып, ау-
дандастырылуда. Бұл сорт-
тар дәмділігімен, жоғары 
қанттылығымен (14-15%), 
сақталғыштығымен ерек-
шеленеді. Картоптың жер-
гілікті «Бірлік» сорты әр 
гектардан 20-22 тоннаға дей-
ін өнім беріп, ұзақ сақ тал-
ғыш тығымен сипатталады. 
Сонымен қатар картоп, асқа-
бақ, қияр, қызанақ дақыл-
дарының агроэкологиялық 
сортсынақтары жүргізіліп, 
өндірушілерге өнімді және 
тиімді сорттары ұсынылуда.

Мал шаруашылығының 
маңызын ескере отырып, 
соңғы жылдары құнарлы-
лығы жүгеріден кем түс-
пейтін африкалық тары және 
сорго дақылдарын зерттеуге 
мән берілді. Бұл дақылдар-
дың дәнімен құстарды, жас 
төлдерді азықтандыруға, ал 
вегетативтік массасын балау-
са шөп және сүрлем түрінде 
қолдануға болады.

– Соңғы жылдары об-
лыс та жеміс-жидек өсіруге 
талпыныс байқалады...

– Жалпы өңірдің топы-
рақ-климаттық жағдайы 
жеміс-жидек және жүзім 
шаруа шылығымен айналы-
суға қолайлы. Соңғы жыл-
дары Сырдария ауданы Шір-
кейлі ауылында 7, Жалағаш 
ауданы  Мақпалкөл ауылын-
да 5 және Таң ауылында 5, 
Қазалы ауданы Өркендеу 
ауылында 10 гектар аумаққа 
алма бақтары егіліп, шару-
алар жеміс-жидек саласына 
бетбұрыс жасап отыр. Ма-
мандандырылған 3 ғылы-
ми-зерттеу институттары (то-
пырақтану және агрохимия, 
жеміс-көкөніс шаруашылығы 
және күріш шаруашылығы) 
оң ғылыми қорытындыла-
рын берді. Егер мемлекет 
тарапынан қолдау табылып, 
субсидия бөлініп тұрса, 
жеміс-жидекті неге арттыр-
масқа?!

– Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
отан дық аграрлық ғылым-
ды дамыту деңгейі айтар-
лықтай төмендегенін, соған 
байланысты салада бола-
шағы бар жас ғалымдар-
дың пулын жасақтау қа-
жет дегенді айтты. Қандай 
жоспарларыңыз бар?

– Өзіңіз айтып өткендей, 
Президенттің тапсырмасын 
орындау үшін бізде инсти-
тут жанынан «Агропарк 
Қызылорда» құрып, инсти-
тут зертханаларын заманауи 
құрал-жабдықтармен қамта-
масыз етіп, жас ғалымдарға 
тәжірибе жұмыстарын жүр-
гізуге қолайлы жағдай жасау 
қажет. Жас ғалымдар шетел-
дің озық тәжірибелерін то-
лық меңгеріп, болашақ ауыл 
шаруашылығы мамандарын 
өндірістік тәжірибеден өт-
кізуге және өңірдегі ауыл 
шаруашылығы тауар өн-
дірушілеріне озық тәжірибе 
нәтижелерін көрсетіп, ғылы-
ми бағыт-бағдар беруге және 
таратуға мүмкіндік туар еді.

Агропарк – жоғары оқу 
орындарының студенттері, 
магистрлары мен PhD док-
торлары, аграрлық-техника-
лық колледжінің студенттері 
және ауыл шаруашылығы 
саласындағы фермерлердің 
өндірістік тәжірибеден өту-
леріне ықпал жасайды. Со-
нымен қатар, Агропарк бір-
ден-бір аграрлық сектордағы 
мемлекеттік қызметшілердің 
біліктілігін арттыру алаңына 
айналар еді.

Қазіргі таңда осы бағыт-
та біршама жұмыс бар. Ин-
ституттың жас ғалымдары 
облыс көлеміндегі «Білім 
тарату орталықтарынан» та-
ғылымдамадан өту арқылы 
өз тәжірибелерін жүзеге асы-
руда. 

Демек, Президент тапсыр-
масын орындауға негіз қала-
нып келеді.

Әңгімелескен 
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,

«Сыр бойы».

Жергілікті сорттарға 
жеңіл қарауға болмайды

Кезең келбеті ауыл шаруашылығына айрықша көңіл бөлуді алдымызға тосып отыр. Ал 
мұның күрішті Сыр өңірі үшін аса маңызды екені айтпаса да түсінікті. 

Ғылымға мықтап мән беретін уақыт жетті.
Аймақтың басты дақылы – күрішке және оның сорттарына қатысты түрлі пікірлер де 

айтылып жүр. Шын мәнінде біздегі егіншілік мәдениеті қалай өріс алып барады?
Бұл орайда Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу инс-

титутына артылар жүк аз емес. Өйткені, институт ғалымдары күріш өндірісінен бөлек 
егістікті әртараптандыру, мал азығындық дақылдарын дайындау, бақша өнімдерін 
молайту, тыңайтқыштарды және өсімдіктерді қорғау құралдарын қолдану, су үнемдеу 
технология ларын пайдалану секілді шаралар жөнінде шаруашылықтарға ғылыми бағыт-
бағдар беріп отыруы қажет. Ал тұқым сапасын жақсарту, селекция жұмыстарын жүргізу 
сынды бұрыннан айналысып келе жатқан  ғылыми жобаларын одан әрі жалғас тыра беру 
де күн тәртібінен түспейтіні анық. 

Институт директоры Бахытжан Дүйсембеков пен болған сұхбатта басылым тілшісі осы 
мәселелерді жан-жақты қамтуға тырысты. 

83 жастағы 
бағбан 

Жалағаштық Баймахановтар 
әулетінің үй ауласында бау-бақ-
ша, гүлзар жайқалып тұр. Анар, 
таңқурай, қарақат, алмұрт, алма 
сияқты 15-20 түрлі жеміс ағашы 
бар. Бұларды мұнда әулеттің 
үлкені – 83 жастағы Ақберген 
ақсақал жерсіндірген.

Жалағаш кентіндегі бір гектардай ау-
мақтағы ағаштар алыстан көзге түседі. Бұл 
жер кезінде көлшік суға, қоға мен жабайы 
шөпке толы болған. 20-25 жыл бұрын қойы 
қоралас, үйі аралас Қартбай, Жаңаберген, 
Тасмағанбет, Ақберген ақсақалдар су саға-
сын аршып, егін егуге кірісті. Алдымен 
жағалай Сыр талы мен терек отырғызып, 
жерді құнарландырып алды. Кейін бақша 
өнімі көшеттей бастады. Қазір сол ағаштар-
дың бұтағына құшағың жетпейді. Аула сыр-
тындағы саябақта жайқалған мыңнан астам 
ағаш кентке көрік беріп тұр.

Ақберген ақсақалдың үй ауласындағы 
жеміс ағаштарының алды 1992 жылы егіле 
бастапты. Содан бері жерді құнарланды-
ру бағытында әртүрлі өсімдік егіп, топы-
рақтың бабын келтірді. Бүгінде өңірдің кли-
маттық жағдайына сай келмейді делінетін 
таңсық жемістерді баптап, біздің топыраққа 
тамыр жаюы үшін еңбектеніп келеді.

Бағбан әртүрлі жеміс бере алатын ағаш 
өсіруге машықтанған. Аналық ағашқа басқа 
жеміс бұтақтарын қондырған. Қазір бір тал-
дан бірнеше жеміс беретін ағаш бой алып 
келеді. Олардың ішінде алма, шие, алхоры, 
және өріктің түрлі сұрпы бар.

– Бір талдан бірнеше жеміс алуға бола-
ды. Бір талға екі-үш түрлі жеміс бұтағын 
байлап, жалғап көрдім. Көктеп тұр, – дейді 
бағбан.

Табиғат жанашыры әсем гүлдердің 
де түр-түрін күтімге алған. Терек, жиде, 
шырша секілді ағаштар да аула көркін ай-
шықтап, үй іргесі жасыл желекке айналған. 
Сексеннен асқан ақсақалдың еңбегі ел сүй-
сінерлік. 

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ,
журналист.

Келбеті ерекше Ақирек биігін 
бөктерлей қоныстанған Ақбай 
алқабында дала жұмыстары 
ерекше қарқын алуда. «Көктем-
нің әр күні – жылға азық» қағида-
сын тұтынған ауыл тұрғындары 
уақытпен санаспай еңбек етуде. 

Қашан да ауыл-аймақтың тыныс-тір-
шілігін назарынан қалт жібермейтін Арал 
ауданы әкімі Мұхтар Оразбаев бұл жолы 
да сол дағдысынан жаңылмады. Пленкалы 
әдіспен 8 гектар жерге қауын-қарбыз ек-
кен жеке кәсіпкер Жаңабай Жолмырзаев-
тан осы ерекше тәсілдің қыр-сыры туралы 
сұрас тырып, алдағы уақытта жиналған 
өнімнің аудан орталығы тұрғындарына жет-
кізілетінін, халыққа тиімді ұсыныстарды 
қолдауға әзір екенін айтып, оң бастамаға 
береке тіледі.

Мұнан соң аудан әкімі  бірнеше жыл 
бұрын алма өсіруді қолға алған жеке кәсіп-
кер Нұрманов Санаттың алма бағында бол-
ды. Бақ бүгінде жасыл желекке айналған. 
Кәсіп иесі 5 гектар жерге элиталық тұқым 
(Голден Делишес және Ренет Симиренко) 
3350 түп алма көшетін еккен болатын. Қазір 
2766 түп көшеті көктеп, өсіп тұр.

«Алма өндірісін Ақбайдың брендіне ай-
налдырсақ» дейді шаруалар. Әкімдік тара-
пынан қажетті қолдау жасалса, жергілікті 
алманы тұтынатын күн алыс емес.

Арал ауданы.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы».Sb

Ақбай 
алқабында



TARIH Sb4 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz№78 (19954) 28 мамыр, бейсенбі  2020 жыл

1. Қызылорда қаласында «Тарлан» дене 
шынықтыру-сауықтыру кешеніне сервистік 
қызмет көрсету (2017-2024 жылдарға).

2. Қызылорда қаласы Исатай Тайма-
нов көшесінде ауысымына 400 қабылдауға 
арналған емхананы ашу (2017-2023 жыл-
дарға).

3. Қызылорда қаласы «Мерей» мөлтек 
ауданында дене шынықтыру-сауықтыру 
кешенін жалға алу (2017-2027 жылдарға).

4. Арал ауданы Бекбауыл ауылдық 
округінде дәрігерлік амбулаторияның құ-
рылысы (2018-2021 жылдарға).

5. Қазалы ауданы Өркендеу ауылдық 
округінде дәрігерлік амбулаторияның құ-
рылысы (2018-2021 жылдарға).

6. Сырдария ауданы Ақжарма ауылдық 
округінде дәрігерлік амбулаторияның құ-
рылысы (2018-2021 жылдарға).

7. Шиелі ауданы Ақмая ауылдық 
округінде дене шынықтыру-сауықтыру 
кешенін жалға алу (2018-2027 жылдарға).

8. Шиелі ауданы Алғабас ауылдық ок-
ругінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін 
жалға алу (2018-2027 жылдарға).

9. Жалағаш ауданы Таң ауылдық 
округінде «Таң бөбегі» 90 орындық 
балабақшаны ашу (2018-2027 жылдарға).

10. Шиелі ауданы Шиелі кентінде арнау-
лы әлеуметтік қызметтер көрсету бойынша 
шағын үйін ашу (2018-2022 жылдарға).

11. Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылдық 
округінде дәрігерлік амбулаторияның құ-
рылысы (2018-2022 жылдарға).

12. Жалағаш ауданы Ақсу ауылдық 
округінде дәрігерлік амбулаторияның құры-
лысы (2018-2022 жылдарға).

13. Жаңақорған ауданы Өзгент ауылдық 
округінде дәрігерлік амбулаторияның құ-
рылысы (2018-2022 жылдарға).

14. Жаңақорған ауданы Бірлік ауылдық 
округінде дәрігерлік амбулаторияның құ-
рылысы (2018-2022 жылдарға).

15. Қызылорда қаласы Қараөзек ауылдық 
округінде дәрігерлік амбулатория ның құры-
лысы (2018-2022 жылдарға).

16. Қызылорда қаласы Белкөл ауылдық 
округінде дәрігерлік амбулаторияның 
құрылысы (2018-2022 жылдарға).

17. Жалағаш ауданы Таң ауылдық 
округінде дәрігерлік амбулаторияның құры-
лысы (2018-2022 жылдарға).

18. Қызылорда қаласындағы «Әли 
Мүс лімов атындағы №101 мектеп-лицейі» 
мемлекеттік мекемесіндегі бу қазандығын 
қайта жаңғырту және сервистік қызмет 
көрсету (2018-2022 жылдарға).

19. Қызылорда облысының мектеп-
теріне компьютерлік техниканы жеткізу және 
қызмет көрсету (2018-2021 жылдарға).

20. Шиелі ауданы Жөлек ауылдық 
округінде дәрігерлік амбулаторияның 
құрылысы (2018-2022 жылдарға).

21. Шиелі ауданы Н.Бекежанов ауыл-
дық округінде дәрігерлік амбулатория ның 
құрылысы (2018-2022 жылдарға). 

22. Қазалы ауданы Әйтеке би кентінде 
«Рауан» инклюзивті балабақшасын ашу 
(2018-2028 жылдарға).

23. Шаруашылық жүргізу құқығындағы 
«Облыстық медицина орталығы» мем ле-
кеттік коммуналдық кәсіпорны базасын да 
катетерлеу зертханасын құру және жұ мысын 
қамтамасыз ету (2019-2024 жыл дарға).

24. Шаруашылық жүргізу құқығындағы 
«Амбулаториялық-емханалық қызметі бар 
Қазалы аудандық орталық ауруханасы» 
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны ба -
за сында катетерлеу зертханасын құру жә-
не жұмысын қамтамасыз ету (2019-2024 
жылдарға).

25. Шиелі ауданындағы индустриалдық 
аймаққа электр желісін тарту (2019-2022 
жылдарға).

26. Шиелі ауданы Төңкеріс ауылдық 
округінде спорттық кешенін жалға алу (2019-
2028 жылдарға).

27. Шиелі ауданы Бестам ауылдық 
округінде спорттық кешенін жалға алу (2019-
2028 жылдарға).

28. Жалағаш ауданы Таң ауылдық 
округінде спорттық кешенін жалға алу (2019-
2028 жылдарға).

29. Жаңақорған ауданы Жаңақорған 
кентінде дене шынықтыру-сауықтыру 
кешенін жалға алу (2019-2028 жылдарға).

30. Жаңақорған ауданы Сүттіқұдық ауыл-
дық округінде дене шынықтыру-са уық тыру 
кешенін жалға алу (2019-2028 жыл дарға).

31. Қызылорда қаласының сол жа ға-
лауында 320 орынға арналған балабақ шаның 
құрылысы және пайдалануға беру (2019-2029 
жылдарға).

32. Арал қаласындағы «Арал аудан-
дық мәдениет және тілдерді дамыту бө-
лімі» коммуналдық мемлекеттік меке месінің 
«Арал аудандық мәдениет үйі» коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорны мен «Арал 
аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік 
бағдарламалар және азаматтық  хал актілерді 
тіркеу бөлімі» ком муналдық мемлекеттік 
мекемесі ғима ратының бу қазандықтарын 
жаңғырту жә не сервистік қызмет көрсету 
(2019-2022 жыл дарға).

33. Арал қаласындағы «Арал аудан-
дық білім бөлімі» коммуналдық мемле-
кеттік мекемесінің «Жарасқан Әбдірашев 
атын дағы №62 мектеп-лицейі» коммунал-
дық мемлекеттік мекемесі мен «Арал ау-
дандық білім бөлімі» коммуналдық мем-
лекеттік мекемесінің «№ 220 орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бу 
қазандықтарын жаңғырту және сервистік 
қызмет көрсету (2019-2022 жылдарға).

34. Шиелі ауданы Шиелі кентіндегі Шиелі 
аудандық білім бөлімінің «№ 47 М.В. Ломоно-
сов атындағы мектеп-лицейі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі, Ши елі аудандық білім 
бөлімінің «№ 48 Ә.Қо ңыратбаев атындағы 
мектеп-лицейі» ком муналдық мемлекеттік 
мекемесі, Шиелі аудандық білім бөлімінің 
«№244 Ы.Жахаев атындағы орта мектебі» 
ком му налдық мемлекеттік мекемесі мен 
Шиелі кенті әкімі аппаратының «Ар ман 
мәдениет үйі» мемлекеттік ком муналдық 
қазыналық кәсіпорнының бу қазандықтарын 
жаңғырту және сервистік қызмет көрсету 
(2018-2021 жылдарға).

35. Шиелі ауданы Шиелі кентіндегі 
Шиелі аудандық білім бөлімінің «№127 
Ш.Уә лиханов атындағы орта мектеп-ли-
цейі» коммуналдық мемлекеттік меке-

месі, Шиелі аудандық білім бөлімінің 
«№219 Ы.Алтынсарин атындағы қазақ 
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі, «Шиелі аудандық білім бөлімінің 
№270 Ғафур Мұхамеджанов атындағы орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 
Шиелі аудандық білім бөлімінің «№47 
М.В.Ломоносов атындағы мектеп-лицейі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі (ескі) мен 
«Шиелі аудандық оқушылар үйі» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорнының бу 
қазандықтарын жаңғырту және сервистік 
қызмет көрсету (2018-2021 жылдарға).

36. Қызылорда қаласында тұрмыстық 
қатты қалдықтарды сұрыптау кешені по ли-
гонының құрылысы және сыртқы ин женерлік 
желілерді жеткізу (2019-2022 жылдарға).

37. Қызылорда облысының мемлекеттік 
органдарына талшықты-оптикалық байланыс 
желісін тарту (2019-2022 жылдарға).

38. Шиелі ауданының индустриалдық 
аймағына темір жол тарту (2019-2023 жыл-
дарға).

39. Қызылорда қаласы СПМК-70 
мөл тек ауданында 320 орынға арналған 
балабақшаның құрылысы және пайдалануға 
берілуі (2019-2029 жылдарға).

40. Қызылорда қаласындағы «Қызыл орда 
облысының денсаулық сақтау басқар масының 
«Арнайы медициналық жаб дықтау базасы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жылу 
жүйесін жаңғырту және сервистік қызмет 
көрсету (2019-2022 жылдарға).

41. «Қызылорда облысының білім 
басқармасының «Арал индустриалды-тех-
ни калық колледжі» коммуналдық мем-
лекеттік қазыналық кәсіпорны мен Арал 
қала сындағы «Қызылорда облысының білім 
басқармасының «№2 облыстық арнайы 
санаториялық мектеп-интернаты» коммунал-
дық мемлекеттік мекемесінің жылу жүйесін 
жаңғырту және сервистік қызмет көрсету 
(2019-2022 жылдарға).

42. Арал қаласындағы Қызылорда об-
лысының мәдениет, архивтер және құ-
жаттама басқармасының «Қызылорда об-
лысының мемлекеттік архиві» ком муналдық 
мемлекеттік мекемесінің Арал аудандық фи-
лиалы мен Айтеке би кентіндегі «Қызылорда 
облысының денсаулық сақ тау басқармасының 
«Амбулаториялық-емханалық қызметі 
бар Қазалы аудандық орталық аурухана-
сы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының 
жылу жүйесін жаңғырту және сервистік 
қызмет көрсету (2019-2022 жылдарға).

43. «Қызылорда облысының білім 
бас  қармасының «Шиелі индустриалды-
аграр  лық колледжі» коммуналдық мемле-
кеттік қазыналық кәсіпорны мен Шиелі 
кентіндегі «Қызылорда облысының білім 
басқармасының «Облыстық балаларды 
оңалту орталығы» коммуналдық мемле-
кеттік мекемесінің жылу жүйесін жаңғырту 
және сервистік қызмет көрсету (2019-2022 
жылдарға).

44. Шиелі кентіндегі «Қызылорда облы-
сының денсаулық сақтау басқармасының 
«Амбулаториялық-емханалық қызметі 
бар Шиелі аудандық орталық аурухана-
сы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
ком  муналдық мемлекеттік кәсіпорны мен 
Қызылорда облысының мәдениет, ар-
хивтер және құжаттама басқармасының 
«Қызылорда облысының мемлекеттік ар-
хиві» коммуналдық мемлекеттік мекеме сінің 
Шиелі аудандық филиалының жылу жүйесін 
жаңғырту және сервистік қызмет көрсету 
(2019-2022 жылдарға).

45. «Қызылорда облысының білім 
басқармасының «Жаңақорған аграрлы-
техникалық колледжі» коммуналдық мем ле-
кеттік қазыналық кәсіпорны мен «Жаңа қорған 
ауданы әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі әкім шілік ғимаратының 
жылу жүйесін жаңғырту және сервистік 
қызмет көрсету (2019-2022 жылдарға).

46. Жаңақорған кентіндегі «Қызылорда 
облысының денсаулық сақтау басқарма-
сының «Амбулаториялық-емханалық қыз-
меті бар Жаңақорған аудандық орталық 
ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқы-
ғындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіп-
орны мен Қызылорда облысының мәдениет, 
архивтер және құжаттама басқармасының 
«Қызылорда облысының мемлекеттік архиві» 
коммуналдық мемлекеттік мекеме сінің Жаңа-
қорған аудандық филиал ының жылу жүйесін 
жаңғырту және сервистік қызмет көрсету 
(2019-2022 жылдарға).

47. Қызылорда қаласы Ақжарма ауыл-
дық округінде 150 орынға арналған мәде ниет 
үйінің құрылысы және пайдалануға берілуі 
(2019-2023 жылдарға).

48. Қызылорда қаласының қоғамдық 
көліктерінде электрондық билет жүйесін ор-
нату (2019-2024 жылдарға).

49. Арал ауданы Октябрь ауылдық округі 
Шижаға ауылындағы дәрігерлік амбула-
торияның құрылысы (2019-2023 жылдарға).

50. Шиелі ауданы Алмалы ауылдық 
округі Алмалы ауылындағы  дәрігерлік 
амбулаторияның құрылысы (2019-2025 
жылдарға).

51. Шиелі ауданы Тартоғай ауылдық 
округі Тартоғай ауылындағы  дәрігерлік амбу-
латорияның құрылысы (2019-2025 жылдарға).

52. Шиелі ауданы Телікөл ауылдық 
округі Әбділда Тәжібаев ауылындағы дәрігер-
лік амбулаторияның құрылысы (2019-2025 
жылдарға).

53. Шиелі ауданы Ортақшыл ауылдық 
округі Ортақшыл ауылындағы дәрігерлік 
амбу латорияның құрылысы (2019-2025 жыл-
дарға).

54. Жаңақорған ауданы Жаңарық ауыл-
дық округі Жаңарық ауылындағы дәрі гер-
лік амбулаторияның құрылысы (2019-2025 
жылдарға).

55. «Қызылорда облыстық онкологиялық 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығын-
дағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнына 
гистологиялық және иммуногистохимиялық 
диагностикаға арналған жабдықты сатып алу 
және орнату (2020-2024 жылдарға).

56. Қызылорда қаласында колледждердің 
студенттерін жатақханадағы орындармен 
қамтамасыз ету (2019-2027 жылдарға).

57. Қызылорда қаласында 400 орынға 
арналған студенттік жатақхананың құрылысы 
және пайдалануға берілуі (2019-2027 
жылдарға).

«Құқықтық актілер туралы» Қазақ-
стан Республикасының 2016 жылғы 6 
сәуірдегі Заңының 26-бабына сәйкес Қы-
зылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «Қызылорда облысы бойынша 
іске асырылуы жоспарланатын жергілікті 
мем лекеттік-жекешелік әріптестік жоба-
ларының тізбесін бекіту туралы» Қызылорда 
облыстық мәслихаты ның 2017 жылғы 15 
ақпандағы №89 шешіміне (нормативтік 
құ қықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Ті зілімінде 5748 нөмірімен тіркелген, об-
лыстық «Сыр бойы», «Кызылординские 
вести» газеттерінде 2017 жылғы 11 нау-
рызында және Қазақстан Республикасы 

нормативтік құқықтық актілердің эталон-
дық бақылау банкінде 2017 жылдың  18 
наурызында жарияланған) мынадай өзгеріс 
енгізілсін:

аталған шешіммен бекітілген Қы-
зылорда облысы бойынша іске асырылуы 
жоспарланатын жергілікті мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобаларының тізбесі 
осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа 
редакцияда жазылсын.

2. Осы шешім алғашқы ресми жария-
ланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.                                                                                                             

Лауазымы  Аты-жөні

Қызылорда облыстық мәслихатының шешімі

«Қызылорда облысы бойынша іске асырылуы 
жоспарланатын жергілікті мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік жобаларының тізбесін бекіту туралы» 

Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 
15 ақпандағы № 89 шешіміне өзгеріс енгізу туралы

Қызылорда облыстық мәслихатының
2020 жылғы «___»__________ №___шешіміне 

қосымша
Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 

15 ақпандағы № 89 шешімімен
бекітілген

Қызылорда облысы бойынша іске асырылуы жоспарланатын жергілікті 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізбесі

НӘУБЕТ

Өз халқына, өзі қырғын 
ұйымдастырған мемлекеттік 
террор салдарынан Қазақстан-
дағы 40 миллион мал саны 
10 есе қысқарды. 2 млн 300 
мың қазақ қырылды. 1921-
1922 жылдары ашаршылық 
та коммунистік зорлық-зом-
бы лықтан болды. 1922 жыл-
дары Ташкентте қазақ зиялы-
ларының басқосуына елдегі 
жағдай жайлы баяндама жа-
саған жазушы М.Әуезов  
«1921-1922 жылдардағы аш-
тықта 1 млн 700 мың қазақ 
қырылды» деп мәлімдеген. 
Сонда өткен ғасырдың басын-
да қолдан ұйымдастырылған 
ашаршы лықтан 4 млн қазақ 
қырылған болып шығады.

Ресей империясында 1897 
жылғы алғашқы санақ қоры-
тындысы бойынша Орта Азия 
халықтарының саны қырғыз-
дар – 201 мың, түрікмендер – 
281 мың, қарақалпақтар – 104 
мың, тәжіктер – 350 мың, қа-
зақтар – 4 млн 84 мың адам 
деп көрсетілген. Қа зақтың 
саны 1897 жылы Орта Азия-
дағы өзге халықтардың бәрін 
қосқанда олардан екі еседей 
көп болған.

1930-1933 жылдардағы қа-
зақ даласында опат болған 
адамдардың саны жөнінде әр-
түрлі мағлұмат бар. Белгілі 
демограф М.Тәтімов сол 
жыл  дары 2 млн-нан аса қазақ 
қырылып, 600 мыңнан аса 
қазақ басқа республикаларға 
жер ауып кетті десе, акаде-
мик М.Қозыбаев 1 млн 750 
мың адам шейіт кетіп, 400 
мыңдай жан өзге жерлерге 
көшкен дейді. Белгілі тарихшы 
Т.Омарбеков ашаршылықтан 
қырылған қа зақтардың саны 2 
млн 700 мыңнан кем емес де-
ген пікірді алға тартады.

Жалпы, Голощекин қазақ 
халқын қырғынға ұшырату 
үшін 1926 жылдан бастап бес 
бағыт дайындаған. Бірінші 
бағыты ел қамын ойлай-
тын ақылды да халық шыл 
қайраткерлерді билік басы-
нан кетіріп, олардың орны-
на сауаты төмендеу, өзінің 
айтқанынан шықпайтын қа-
зақтарды іріктеп алуға арнал-
ды. Бұл жоспарын оңай іске 
асырды. «Меңдешовшілдік», 
«сә дуақасовшылдық», «сей-
фул  линшілдік», т.б. жалған 
жа лалы айдар тағу осы жыл-
дардан басталды.

Екінші бағыты ОГПУ мен 
НКВД-ның жергілікті жер-
лердегі өкілдерінің өктем ді-
гін күшейту және бай-кулак 
десе жаны шошынып, жыны 
қозатын, оларға деген ашу-
ызасы туғанынан бойлары-
на сіңген кедей таптың ара-
сынан іріктелген кісілерді 

та ғайындауға арналды. Олар-
дың көбі саясат пен жан-
жақтағы ахуалды пайымдап, 
саралауға өрелері жете бер-
мейтін, қолына тиген би лікке 
мәз болып, жоғарғы шен ді-
лердің бұйрығын орындауды 
мәртебе санайтын кісілер еді.

Үшінші бағыты кеңестік 
жүйеге орай типтендірілген 
бай шаруашылықтарын жою-
ға бағытталды. Оларды мал-
мү ліктерінің бірін қалдыр-
май тәр кілеп, өздерін соттап, 
болмаса қиыр шеттерге жер 
аударып жіберу керек деп 
ұрандатты. Ұранға ОГПУ, 
НКВД қызметкерлері мен 
ауылдардың шолақ бел сен-
ділері үн қосты. Қадалған  
жерінен қан алмай тынбайтын 
олар бай шаруашылықтармен 
қатар, ор та дәулетті, тіпті 15 
қой, 3 сиыры барларды қара 
тізімге енгізіп жіберді.

Төртінші бағыт ауыл-ауыл-
дарды жедел түрде оты рық-
шылық пен колхоздас тыруға 
үндеген бастамаға сәй кес-
тендірілді. Осының ке сірінен 
жаңа жүйе мәнісін түсін беген 
жұрт қандай қоғам дық өзге-
рістер болып жатқанын, мұн-
дай саясаттың болашағы неге 
апарып тірейтінін біле алмады. 
Тіршілігінің шырқы бұзылған 
халық 1929-1931 жылдары 
тиісті көлемдегі егістік жер-
лерге егін еге алмады. Кол-

хоздар құрылғанымен, оның 
базаларында шаруашылық 
жұ мыстарын жүргізетін құрал-
саймандар болмады. Колхоз-
дың бар байлығы малмен 
шектелді. Голощекин болса, 
халықтың жағдайы күннен-
күнге нашарлап бара жатқанын 
көріп отырса да, бірінші ке-

зекке  ұжымдасу процесімен 
мемлекетке өткізілетін түрлі 
салықтардың уақытылы жи-
налуына қатты көңіл бөлді. 
Бірінші бесжылдықтың ше-
шімдеріне орай колхоздар 
арасындағы өзара жарысты 
кеңінен өрістетуге күш салды. 
Күндіз-түні ат үстінен түспей 
шапқылаған шолақ белсенділер 
бір ауылды бір ауылға қосып, 
колхоз атандырғаннан өзге 
ештеңе тындырмаса да, жалған 
мәліметтерді қосып жазып, 
жоғарыға жіберіп отырды. 
Осы қосып жазу күллі қа зақты 
алапат ашаршылыққа ұрын-
дырудың басты себебіне ай-
налды. 

Бесінші бағыты елді тіке-
лей ашаршылыққа әкеп ті-
реген ең жауыз жоспар бол-
ды. Голощекин елдегі барлық 
басшы қызметкерлерді, бел-
сенділерді жалаң ұранға елік-
тіріп қойды. 1932 жылдың 
аяғына қарай Қазақстандағы 
шаруашылықтарды біріктіру 
керек деген ұранмен 1931 
жылы елдегі осы іске жауапты 
кіші дәрежедегі басшы-бел-
сенділерді басқа жұмысқа бас 
бұрғызбай тек ұйымдастыру 
шараларына салып қойды. 
Жи налыс тек колхоздасты-
ру нау қанының қалай жүріп 
жатқанын, мемлекетке өткізі-
луі тиіс ет пен астық және бас-

қа да салықтардың орындалу 
барысын көтеруден әріге бара 
алмады. 

Голощекин болса, аштан 
өлмеудің қамын ойлап тен-
тіреген қазақтың жағ да йына 
бәлендей бас ауырт қан жоқ. Ре-
спублика мемле кеттік жоспар-
лау комитеті басшыларының 

бірі Нұрмұха метовтың айту-
ынша, қазақ пси хологиясы ту-
ралы біл гішсіне сөйлеген өзі 
республиканы басқарған 8 жыл 
ішінде бір рет те қазақ ауылын-
да болып көрмеген екен. Ол өзі 
теориялық тұрғыдан таңдап-
таңдап алған сталиндік жолдың 
дұрыстығын дәлелдеуге 
күш салды. Ол қолымен жа-
сал ған қыл мыстарды саяси 
және тео риялық тұрғыдан ақ-
тағысы келіп, сәтсіздіктері 
үшін халықтың өзін кінәлауға 
дейін барды. Ең алдымен Го-
лощекин 8 жыл бойына «Кіші 
Октябрьді» дәріптеумен бол-
ды. Қазақ ауылы Ұлы Октябрь 
дауылынан тыс қалды» деген 
қарыспа пікірін өзгерткен жоқ.

Сталиннің «алғыр шәкір-
ті» Голощекин оның қағида-
ларын дамытып, жартылай 
феодалдық қатынастарды қи-
рату процесінде тап тартысы 
шиеленісе түседі. Бұл тартыс 
ауылда күшейе бермек де-
ген жансақ пікірді жоғарыдан 
заңдастырмақ болып жанталас-
ты.    

Сөйтіп, ол қара бұлттай 
төніп келе жатқан қуғын-
сүргін (репрессия) науқанына 
бұқараны психологиялық тұр-
ғыдан әзірледі. Голощекиннің 
әрекеттеріне наразылық біл-
дірген алдыңғы қатарлы қа-
зақ зиялылары репрессияға 

ұшырады. Бұған – айқын 
мы сал ретінде «1930 жылы 
контрреволюциялық астыртын 
ұйымға қатысты» деген жалған 
желеумен М.Жұмабаев, А.Бай-
тұрсынов, Ж.Аймауытов, т.б 
тағдырын атауға болады. Жа-
зушы М.Әуезов те сол жылда-
ры қуғыннан зардап көрді.   

Голощекиншілдік – ста-
линизмнің Қазақстан топы-
рағындағы «заңды» перзенті. 
Экономика саласында бұл сая-
сат аштыққа, мал басын он есе, 
тіпті 20 есе азайтып жіберуге, 
халық шаруашылығы сала-
ларындағы дағдарысқа, жаңа 
экономикалық саясаттың бе-
делін түсіруге әкеп соқты.

Идеология саласында со-
циа лизм құрудың лениндік 
концепциясы бұрмаланды. Рес-
публиканың өз ішіндегі жағдай 
шиеленісіп кетті,  басқарудың 
әкімшілдік-әміршілдік әдіс-
теріне кеңінен жол ашылды. 
Мәдени революцияның ты-
нысы тарылды, әдебиет пен 
өнер қайраткерлері қуғынға 
ұшырады.

Голощекиншілдіктің мәң-
гі-бақи кешірілмес күнәсі 
– ол қазақ халқына гено-
цид саясаты, ғасырлар бойы 
ұмы тылмас ақтабан шұбы-
рындыға қайтадан ұшырауы. 
1932 жылдың 17 қыркүйегінде 
Қазақстандағы коллектив тен-
діру барысында орын алған 
асыра сілтеушіліктердің ау-
қымы ұлғайған үстіне ұлғая 
түскен кезде ВКП(б) Орталық 
Комитеті «Қазақстанның ауыл 
шаруашылығы туралы» арнайы 
қаулы қабылдады. Бұл құжатта 
мал шаруашылығындағы шы-
ғынның себебі анықталып, 
оның орнын толтыру шара-
лары белгіленді. Алайда, өкі-
нішке қарай, қырғынға ұшы-
раған халық тағдыры атаусыз 
қалды.  

ВКП(б) Қазақстан Өлкелік 
партия комитетінің 1934 жы-
лы өткен VІІІ конфереция-
сында 1917 жылдан пар-
тия мүшесі Л.И.Мирзоян 
рес  публика партия ұйымының 
І хатшысы болып сайланды. 
Қазақстан социалистік даму-
дың жаңа кезеңіне қадам 
басты. Ф.И.Голощекин та-
рихтың келесі кезеңінде өзіне 
жүктелген міндетті атқара ал-
мады. Ол революция мұрат-
тарына кір келтірді. Ол ста-
линизм мен социализмнің 
бұр   маланған теориясымен 
қа   руланып қана қоймай, осы 
апатты бағытты іске асыруға 
ерекше құлшыныс танытты. 
Сөйтіп, Голощекин револю-
ционерден қылмыскерге ай-
налып, халық қарғысына ұшы-
рады.   Халық зердесі осындай 
үкім шығарды. Ал бұл – тарих 
үкімі.

      Өтеубай ҚОЖАҚҰЛЫ,
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік 
университетінің профессо-
ры, тарих ғылымдарының 

докторы.

ХАЛЫҚ ЗЕРДЕСІНДЕГІ 
ЗОБАЛАҢ ЖЫЛДАР

Мың өліп, мың тірілген қазақтың азабын 
айтып жеткізу қиын. Осынау  қайғы-қасіретті 
көз алдыңызға елестетсеңіз, тұла бойыңыз 
түршігеді. Голощекин басқарған Қазақстан 
коммунистері қазақ халқына зорлық-зомбылық 
жасады, халықтың малын, астығын тартып алып, 
орталыққа жөнелтті.  

Қайран, уақыт... Білдірмей жыл-
жып, ұлылығыңды үнсіз ұқтырасың. 
Кеше ғана арамызда жарқылдап жүріп, 
беймезгіл сәтте жұлдыздай ағып түскен 
бірімізге іні, бірімізге аға болған Исаев 
Ерлан Аманжолұлының фәниден бақиға 
аттанғанына аттай он жыл өтіпті. Мектеп 
бітіруші түлектердің  алтын ұя мектебімен 
қоштасып, үміттерін үкілейтін жиыр-
ма бесінші мамыр күні қалың жұртын аһ 
ұрғызып, мәңгілік көшіне ілесіп, кете бар-
ды... Біздің де жүрегімізде соншалықты 
ыстық сезіммен жатталған күннің бір-ақ 
күнде қаралы күнге айналарын кім білген?!

Отбасымызда осыдан тура он жыл 
бұрын болған қайғылы жайт біздің 
санамыздағы сәулелі күнді қаралы күнге 
айналдырды да жіберді. 2010 жылы дәл 
осы күні әкеміздің көзі, анамыздың үміті, 
шаңырағымыздың тірегі болған Исаев 
Ерлан Аман жолұлы жол апатынан үйге 
оралмады. Жан-жағын шуаққа бөлеп, 
жайраңдап жүретін шаңырағымыздың иесі 
қас пен көздің арасында арамыздан алы-
стап кетті...

Содан бері он рет жаз келіп, қыс өтсе 
де, он рет айналаны сары ала жапырақ 
басып, құс жетсе де, Ерланжан оралма-

ды... Тылсымның қайсыбір сырын ұққан-
даймыз?! Небәрі 35 жыл жасап, өмірінің 
гүл-көктемінде талай арманы мен тілегін 
арқалап, мәңгілік көшке ілесіп жүре берді... 
Өзің қызмет ететін білім ордасындағы 
ұжымдастарың мен  шәкірттерің сенің 
жоқтығыңа сенбей, әлі күнге дейін 
сағынышпен еске алады.     

Шат күлкің мен жүрген ортаңды 

күлкіге қарық қылатын уытты әзілдерің, 
ойлы сөздерің мен сазды әндерің әлі күнге 
құлағымызда. Сезімің сергек, жүрегің 
жұмсақ еді ғой сенің. Жылағанды жұбатуға, 
сүрінгенді сүйеуге асығып тұрушы едің, 
жарығым. Жақсылардың ғұмыры барынша 
қысқа болатыны неге екен осы? 

Осыдан отыз алты жыл бұрын асқар 
таудай әкеміз де сенің жасыңнан сәл асар-
аспаста тура сен секілді жол апатында 
көз жұмбап па еді? Артында қалған бес 
баласын жарының аманатындай көріп, 
бар ғұмырын бізге арнаған аяулы Гауһар 
анамызға перзенттік алғысымыз шексіз. 
Қанат тыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқтыр май жеткізіп келгенде Ерланның 
қазаға ұшырауы анамыздың жүрегін қарс 
айырып, қабырғасын қайыстырып кетті. 
Сынақты Алла көтеретін құлына береді 
дейді. Қара нар көтерместі қасықтай 
бойыңа артқан тағдыр Сіз дің рухыңызды 
тағы бір рет осылайша сынап көргісі келді 
ме екен? Сіз мықтысыз, АНА! Тағдырдың 
ісі өзегіңізді қанша өртесе де, тәубеңізден 
жаңылдырған жоқ. Тағдырдың талай да-
уылы мен жауынына төтеп беріп келе 
жатқан өзіңізді біз мақтан тұтамыз. Сіздің 
қайыспас рухыңызға, ірі мінезіңіз бен 

иман тұнған жүрегіңізге бас иеміз. Көрген 
бейнетіңіз зейнетке, қайғының көз жасы 
қуаныштың көз жасына айналсын. 

Ерланжан, артыңда қалған үш 
қызғалдағың бүгінде өсіп, ақылдары то-
лысып, бойжетіп қалды. Өзіңнен бір елі 
қалмайтын Ақнұрың, аузыңнан түсіп 
қалғандай Ғазизаң, тәтті қылығымен бар-
шамызды сүйсінтіп отыратын Еркеназың 
үлгілі оқуларымен, саналы тәрбиелерімен 
көпшіліктің көзайы мына айналып жүр. 
«Орнында бар оңалар» деген.  Ізіңді 
жалғар балала рыңның аман болып, 
қанаттары қатайып, әлі-ақ талай биіктерді 
бағын дыратынына сеніміміз зор.Текті ата 
мен жақсы әке атын шығарып, өзің көрмей 
кеткен қызықтарды көрсін деп тілеп оты-
рамыз. 

Ардақты әкеміз бен аяулы бауы-
рымыздың жатқан жерлері жайлы, қабір-
лері жарық болсын. Алланың рақым 
нұры на бөленіп, рухтары шат болсын. 
Сіздер үнемі біздің дұғамыз дасыздар. 
Ақ дастарқанымыз тойға ғана жайылып,  
көрер қызығымыз көбейсін. Біздің ендігі 
тілегіміз осы...

Бауырлары Жанат, 
Жанар, Гүлсая, Гүлнұр.

Жасындай жарқырап өткен жұлдыз-ғұмыр...
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Шығармашылық өнер дің ішінде 
шынайылық пен сұлу лықтың ілкі бір 
үйлесіміндей өзгеше өрнекті поэзия 
әлемі бар. Иә, поэзияның өзгешелігі 
сол – адам баласына тән терең сезімнің 
нәзік пернесін тап басатын тылсым 
күшке ие. Сондықтан бұл өнер әлеміне 
енгенде жан дүниең астаң-кестең 
толқып, айрықша әсерге бөленесің... 
Қуанасың, күйінесің, сүйінесің...

Өмірдің өзіндей шынайы, салмақты 
да салиқалы жырларымен қазақ поэ-
зия сында сүбелі қолтаңбасы бар бел-
гілі ақын, қоғамдағы маңызды әрі жа-
у апты сала – журналистикада қырық 
жылға таяу абыройлы қызмет атқарған 
қарымды қаламгер, "Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері" Қайырбек 
Асанов ағамыз биыл 75 жасқа то-
лып отыр. Ағалықтан асып, абыз 
ақсақалдықтың асуына иек артқан 
ақынның осынау уақыт бедеріндегі 
өнегелі  өмір жолына зер сала оты-
рып,  қазақ әдебиетінің қазынасына 
айналған шығармашылығы жайлы 
қалың оқырманды хабардар етуді жөн 
көрдік. 

Қасиетті Сырдың талантты перзенті 
Қайырбек Асанов есімді ақынды жас 
күнімізден сырттай білеміз. Кешегі 
Асқар Кіребаев, Мәлік Аяпов сын-
ды ақын ағаларымыз әңгімелерінің 
арасында Қайырбек ағаның есімін 
айтып, орайлы тұсы келгенде өлең 
шумақтарын оқып отыратын. Сондай-
ақ, қазақ поэзиясына өзіндік өрнегімен 
келген Күләш Ахметова апайымыздың 
да шығармашылығы жанымызға 
жақын. Қыз баласына тән биязы, 
көркем болмысты ақынның өлеңдері 
де ізгіліктің шуағын шашып, өзіндік 
сырлы әлеміне тартып тұратын.  
Кейінірек бұл кісілердің өмірде де, 
өнерде де бірге екенін, бір шаңырақта 
ғұмыр кешіп жатқанын білгенде, тіпті 
таңданысымыз артып, құрметіміз есе-
лене түсті. Неге дейсіз бе? Өйткені екі 
бірдей ақын, оның үстіне есімі елдің 
аузында жүрген ақындар қарапайым 
отбасылық өмірде қандай жандар екен 
деген ой еріксіз қызықтыратын. Иә, 
бұл өз алдына бөлек әңгіме... 

Қайырбек Асанов 1945 жылы Қы-
зылорда облысы қазіргі Сырдария 
ауданындағы Асқар Тоқмағамбетов 
ауылында дүниеге келген.  Бұл елді 
мекен ол кезде "Қызыл орақ" ауылы 
деп аталатын. Соғыстан кейінгі елдің 
жағдайы белгілі. Сол бір сүреңсіз 
уақыт жас баланың да жанын сызда-
тып, санасына салмақ артып кеткені 
рас. 

Әкесі құқық қорғау саласында 
қызмет етті. Қазіргі сөзбен айтсақ, 
жергілікті полиция бөлімінің басшысы 
болатын. Темірдей тәртіпті ұстанатын 
адам еді. Қайырбек ағамыздың мына 
бір сөзі осыған дәлел: "...Бастауыш 
сыныпта оқитын кезіміз. Таңертең 
ұйқыдан тұра сала сабаққа жинала-
мыз. Анамыз біз оянғанша дүкенге 
барып, нанның кезегіне тұрады. 
Кейде нан әкеледі, кейде болмай 
қалады. Бірақ сонда да бізді сабақтан 
қалдырған емес. Қандай жағдай бол-
са да оқуымызды, тәртібімізді қатаң 
қадағалап отыратын". 

1953-1964 жылдары орта мектепті 
бітіріп, одан соң әскер қатарына 
шақырылып, Отан алдындағы азамат-
тық борышын өтеп оралған Қайырбек 

Асанов Тереңөзек ауданындағы мә-
дениет бөліміне автоклуб меңгерушісі 
болып жұмысқа орналасады. Қызығы 
мол өнердің ортасы жас жігітті де өз 
арнасына үйіріп әкетті. Әсіресе, Ал-
маты жақтан келетін атақты ақын-
жазушылармен кездесулерге барын-
ша ықыласты болатын. Өлең-жыр 
ағылған осындай кештерден өзгеше 
әсер алып,  шабыттанушы еді. Сонан 
соң өзі де қолына қалам алатын. 

Жалынды менің жастығым,
Асаудай екен бас білмес.
Көңілді кейде басты мұң,
Есігін жырдың аштым кеш.

Өкінбен бірақ өткенге,
Алдымда әлі бар таңым.
Келетін биыл көктемге 
Тағы да үміт артамын, – деп 

тебіренген жыр жолдары осындай ша-
бытты шақта туған дүние болса керек. 

Жастарды соңына ерте алатын  та-
лантымен, табанды мінезімен көптің 
көзіне түскен Қайырбек Асанов көп 
ұзамай "Қараөзек" совхозы комсо-
мол комитетінің хатшысы қызметіне 
тағайындалды. Бұл жауапкершілікті 
де талап деңгейіне сай атқарып, өмір 
мектебінің алғашқы сатыларынан 
сүрінбей өткен ол, осыдан соң қай 
қызметтің тізгінін ұстаса да өзіндік 
қарым-қабілетін таныта білді. 

Бала кезінен әдебиетке құштар 
Қайырбек ағамыз 1968 жылы Қазақ 
ұлттық университетінің журналисти-
ка факультетіне түсіп, соңғы курсын-
да оқып жүріп-ақ "Лениншіл Жас" 
(қазіргі "Жас Алаш") газетіне жұмысқа 
орналасады. Болашақ журналист осы 
газетте бөлім меңгерушілігіне дейін 
көтеріліп, жемісті еңбек етті. Олай 
болмағанда ше... 

Атақты Мәлік Ғабдуллин, Зейнол ла 
Қабдолов, Қайыржан Бекхожин, Тау-
ман Амандосов, Бейсенбай Кенжеба-
ев, Мырзатай Жолдасбеков, Жанпейіс 
Қарақұсов, Абдулхамид Мархаба-
ев сынды ұлылықтың үлгісіндей 
ұстаздардан тәлім алды. Одан бөлек, 
туған жерінің тау тұлғалары Мұхтар 
Сақтапов, Сейфолла Оспанов, Балаш-
бек Шағыров сияқты ақындардың 
ақыл-кеңесін алып, олардың өнер 
жолындағы өр болмысын өнеге тұтты. 
Ал Қомшабай Сүйеніш, Әскербек 
Рахымбекұлы, Асқар Кіребайұлы сын-
ды замандастарымен өлең өлкесіндегі 
ой-пайымдары үнемі үйлесіп жататын. 
Талай-талай кештерде таласа жыр 
оқитын...

Жағасына келіп жан сырын талай 
ақтарған "Сырдариясын", сырлас дос-
тарын сағынған сәтте ақын былайша 
толғанады:

Талай ғасыр шежіресінен 
сыр құрап,

Сұлу Сырым ағып жатыр 
сылдырап.

Өткенге де өкпесі жоқ сияқты,
Тамыр жайып жағасынан 

мың құрақ.

Келген сайын ауылыма сағынып,
Күтер достар жаны қалмай 

жабылып.
Асығамын бір шомылып қайтуға,
Қалатындай бар күнәмнан арылып. 
Өлеңнің соңғы екі жолын оқығанда, 

жалпы адамзат баласын кіндік қаны 
тамған туған топырағына жіпсіз бай-

лап тұратын құдірет-күшке еріксіз 
таңғаласың...

Қаламы қалыптасып, есімі елге 
танылған Қайырбек Асанов  «Қа-
зақ әдебиеті» газетінде жауапты хат-
шының орынбасары, жауапты хат-
шы болып он төрт жылдай қызмет 
атқарды. Осы жылдарда ол әдеби 
өмірге белсене араласты. Мерзімді ба-
сылымдарда поэзиялық шығармалары 
мен қоғамдағы күрмеулі мәселелерді 
арқау еткен көлемді мақалалары жиі 
жарық көретін. Сол 1984 жылы "Қазақ 
әдебиеті" газетінің 50 жылдығына 
орай Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің 
Құрмет грамотасымен марапатталуы 
да – осы еңбегінің өтеуі болса ке-
рек. Бауырлас түрік елімен арадағы 
ынтымақ пен бірліктің айғағындай 
"Заман-Қазақстан" газетінде де 
Қайырбек Асановтың өзіндік 
қолтаңбасы қалды. Бас редакторының 
бірінші орынбасары болып қызмет 
атқара жүріп, іргелі басылымның 
беделін көтеруге, екі ел арасындағы 
достықты нығайтуға барынша үлесін 
қосты. Бұдан кейін ол Қазақстан Жа-
зушылар одағындағы Әдеби қордың 
директоры, Қазақстан Республикасы 
Сыртқы Істер министрлігі жанындағы 
дипло матиялық академияның бөлім 
меңгерушісі, Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің салалық "Отан" атты 
саяси-қоғамдық журналының бас ре-
дакторы қызметтерін атқарды. 

Ақын ағамыз айтқандай, газет 
жұмысындағы күнделікті қарбалас 
тірлік, мезгіл мәселесін қамтып, 
мерзімді ақпарат әзірлеу жұмыстары 
ақынның шығармашылықпен айна-
лысуына мүмкіндік бере бермейтін. 
Әйтсе де түн тыныштығын пайдала-
нып, ойға келген көркем дүниелерді 
кестелеп, қағаз бетіне түсіретін. 

– Ақындық – Алланың берген 
аманаты. Сондықтан аманаттың ал-
дында адалдық пен ар-ождан жауап-
кершілігін сезіне білуі керек, – дейді 
Қайырбек аға. 

– "Жас кезіміз, Асқар, Кел дібай бар, 
ақындыққа бет бұрған жастар жиі бас 
қосатынбыз. Сол кезеңдерде Жұбан 
Молдағалиев, Төлеген Айбергенов, 
Қасым Аманжолов сынды қазақтың 
әйгілі ақындарының өлеңдерін жары-
са жатқа оқушы едік. Соның ішінде 

Қасым ақынның дауылпаз жырлары  
жаныма ерекше жақын болды,– дейді. 
Осы тұста Қайырбек аға: 

Дүниеге ендім еңбектеп,
Шалқалап әкем шықты үйден. 
Жетімдік тағдыр жетті ептеп, 
Қабағы қату түксиген, – деп 

келетін Қасым ақынның "Советтік 
менің өз елім" атты өлеңінен үзінді 
оқып жіберді.

– Сол заманның шүбәсіз шын дығы 
еді – бұл. Санамызды селт еткізіп, 
ертерек есейткен осы шумақтар әлі 
күнге дейін ойымда сақталып қалған, 
– дейді ақын.

Ақынның әкесі Зәйтен елге сыйлы, 
ағайынға қадірлі адам болды. Ал анасы 
қарапайым отбасынан шыққан, төрт-
бес кластық ғана білімі бар, сабырлы, 
байсалды адам еді. Өмірге әкелген 
сегіз баласын мәпелеп жеткізіп, 
қатарға қосты.  Ағайынды алты ұл, екі 
қыз өмірден өз жолдарын тапты. Ер 
балалар әке тәрбиесімен, ал қыздары 
ана ақылымен бой түзеді. Ата- анасы 
оларды ерте жастан еңбекке бау лыды. 
Бұғанасы қатып, бойын тік тегелі 
шаруашылық жұмыстарға бел сене 
араласты. Алғашқыда ауыл арасын-
дағы ұсақ-түйек тір лікке қол ғабыс ете 
жүріп, кейіннен елге ең бек етудің зор 
жауапкершілік екенін сезінді. Адал 
қызмет етіп, ар таза лығы мен жан 
тазалығын биік ұстауға бек түйінді. 

Жалпы өмірде адам баласы маман-
дық таңдау мен жар таңдауда қате-
леспеу керек дейтін ұғым бар емес 
пе? Осы тұрғыдан келгенде, Қайырбек 
ағамыздың бағы басым екенін бағам-
даймыз. Иә, мамандық таң дауда мүлт 
кетпегені бел гілі, әсіресе шығар-
машылық әле мінде жан дүниесі үндес 
ақынды жар етуі ғажап емес пе?! Бұл, 
сірә, мыңнан бір мәрте  кездесетін 
мүмкіндік бол са керек. Иә, жарты 
ғасыр бір ша ңырақ астында бақытты 
өмір сүріп келген қос ақын сонау бір 
жылдары, ҚазМУ-дың қабыр ғасында 
жүргенде сырткөз сүй сіне қарайтын 
қос ғашық болатын. 

"Махаббатсыз дүние бос" дейді 
ғой ұлы Абай. Бойында жастықтың 
жалыны бар, ақындықтың "шалығы" 
бар Қайырбек ағамызды ең алғаш елең 
еткізген Күләш арудың мөп-мөл дір 
сезім тұнған мон шақ тай жырлары еді. 

Ал ақын қыздың өзі де тал бойында 
бір мін жоқ, білектей бұрымы тірсегін 
соққан сұлудың бірі болатын. Байсал-
ды, биязы мінезінен бөлектеу тәрбиесі 
танылып тұратын еді. 

Алматының әсем қоңыр кештерінде 
арманындағы аруға ынтызар көңілін 
білдірген Қайырбек ақын:

Тауға да бардым сені іздеп,
 Бауға да бардым сені іздеп,
 Толғанып жатты теңіз көк
 Толқыны тулап сені іздеп.
 Кездескен барлық гүлдерден,
 Қараңғы қапас түндерден,
 Сені іздеу үшін мұң берген,
Айналдым ғажап күндерден, – деп 

шарқ ұрған сезімін шалқыта төгіп сала-
ды. Иә, кешегі ғашық ару, бүгінгі асыл 
жары – Күләш ақынға арнап қаншама 
жырлар жазылды десеңізші?.. Айта 
кетейік, Қайырбек Асановтың өткен 
жылы жарық көрген "Нұрлы дүние" 
жыр жинағының екінші бөлімі түгел 
махаббат жырлары. Оның кейіпкерін 
әлбетте біліп отырмыз...

ҚазМУ-дың қалашығында аңыз 
болған қос ғашық екінші курста 
жүргенде бас қосып, шаңырақ көтерді. 
Ұлағатты ұл, инабатты қыз тәрбиелеп 
қа тарға қосты. Осы күнге дейін өмірде, 
өнерде бірге келе жат қан қос ақын 
қоғамдағы сан алуан тақырыптарды 
өз шығармаларына арқау етті. Адами 
құндылықты, асқақ сезім – адал махаб-
баты  жырлап келеді. Мысалы:

Елім үшін қымбат әрбір ісім де,
Жұмсалады бойдағы бар күшім де.
Жауаптымын бүкіл әлем алдында,
Дүниенің тыныштығы үшін де.
Адалдығым айдай анық ғаламға,
Ардақ тұтам әділетті санамда.
Ақ ниеті сезілсе егер әрдайым
Жердің беті жетеді ғой адамға! 
Осылайша толғанған терең ойлы 

жыр жолдары ақынның жан дүниесінің 
жылылығын, адамгершілік, аза маттық 
болмысының биіктігін айқындай тү-
седі. Оқырманды да ойландырады.

Ал енді ақынның аяулы жары 
Күләш апамыздың мына бір жыр шу-
мағын оқып көрейікші... 

Қай мезгілдің, қай әлемнің, 
қай елдің,

қараңдаршы жүріп өткен жолына:
Азаматқа серік болған әйелдің,
Дүниеге көрік болған әйелдің,
Толғақ қысып, бала туған әйелдің,
Бейнет үшін жаратылған әйелдің,
Оған қоса қалам ұстап қолына,
Жыр жазғаны бір ғаламат емес пе?!  
Иә, әйелдің, оның ішінде қолына 

қасиетті қалам ұстаған қазақ әйелінің 
болмыс-бітімін, мұң-мехнатын осы-
дан артық жеткізу мүмкін бе?! Ақын 
Күләш Ахметова – бүгінде Қазақстан 
Жастар одағы сый лығының және 
Мемлекеттік сый лығының иегері, бір-
неше жыр жинағының авторы. Жасам-
паз жырларымен қа лың оқыр манның 
құрметіне бө лен ген жан.

Жартығасырлық шежіресі бар от-
ба сылық өмірде қосыл ған қос өзендей  
ғибратты тағ дырымен көпке үлгі қос 
ақынның мәңгілік мұраты бір арнада 
тоғысты. Ол – парасат-пайымы бөлек 
поэзия арнасы.

Сыр-сұхбатымыздың соңына таяу 
ақын ағамызға былайша сұрақ қой-
ған едік: "Сіз бүгінде адами өмірде 
де, ақындықта да ағалықтан асып, ақ-
са қалдық жасқа бет алдыңыз. Осы 
биіктен қарағанда, сіздің ойыңызша 
бүгінгі заманның, қоғамның бас-

ты тақырыбы не? Осы жөнінде ой 
бөліссеңіз"... 

– Біз осы тұрғанда өркениетті 
дәуірге, яғни жаһанға ортақ талаптар 
шеңберінде өмір сүруге бет алдық. 
Бұған қарсылығым жоқ. Дегенмен, 
осы тұста сан ғасырдан бері сабағы 
үзілмей келген ұлттық ұстынымызды 
жоғалтып алмасақ екен. Тарихымыз, 
мәдениетіміз, салт-дәстүр, тәлім-
тәрбиеміз қандай керемет?! Небір 
алмағайып заман өтсе де бүгінге 
дейін қаз-қалпында сақталып келген 
құндылықтарымызды сол ата-баба 
жолымен ұрпақтан-ұрпаққа жеткізе 
білсек деймін. 

Орта ғасырда өмір сүрген әйгілі 
ғұлама Ибн Сина: "Адам – он сегіз 
мың ғаламның ең озық жаратылы-
сы" деген екен. Шын мәнісінде, Жер 
шарында болып жатқан қарама-
қайшылықтардың барлығы адам ның 
қолымен жасалып жатыр. Егер адам-
зат баласы осынау жарық дүниенің 
жалт еткен жарқын сәттерін бағалай 
біліп, жайлы да жарқын өмір сүруге, 
ізгілікке, адалдыққа ұмтылар болса, 
жан дүниеміз жасанып, аспан асты, 
жер беті жайнап тұрар еді. Табиғаттың 
да тепе-теңдігі бұзылмас еді, бәлкім... 
Бірақ өкінішке орай олай болуы мүмкін 
емес. Жамандық пен жақсылық қатар 
жүреді. Бұл да – өмірдің заңдылығы. 
Десек те "жүректің түбіне кір жасыр-
май", жақсылықтың жолында жүрсек 
деймін. Бүгінімізден гөрі келешек 
ұрпақтың жайын көбірек ойласақ бо-
лар еді... 

  Иә, ақын жүрегі осылай деп да-
был қағады. Атамыз қазақ айтқандай, 
қамшының сабындай ғана жалғаншы 
өмірдің қадірін білсек деп қамығады. 
"Менің болмысым" атты өлеңіндегі 
мына жыр жолдары да осының дәлелі 
емес пе?.. 

Жан емеспін бұра тартқан 
шындықтан,

Арым таза,
Жаным адал,
Нәзік тым.
Мен бір жанмын нұрлы әлемге 

ынтыққан,
Ұлан-ғайыр,
Кең даладай жазықпын.

Болса дағы өз мекенім, ғаламым,
Қатты басып, жаралауға қимаймын.
Мынау жатқан абат, сұлу даланың
Кең төсіне шабыттансам 

сыймаймын.
Өзінің айтуынша, Қайырбек аға 

қайсыбір істе де асықпайтын адам. 
Өлең жазғанда да өзіне тән сабырлы 
мінезіне салып, әрбір сөзінің ойлы да 
орнықты болуына ерекше мән береді. 
Содан болар, ақ жүрегінен ақтарылған 
ақын туындылары оқырманның да жан 
дүниесіне қапысыз жол тауып жатады. 

Ақын бүгінде "Тұңғыш", "Сүйемін 
сені", "Ғашық ғұмыр", "Сен жаным-
да жүрсең", "Аға йын ға ақ тілек", 
"Күннің нұры – қуатым", "Махаббат", 
"Адалдық – асыл мұратым", "Күзгі 
шуақ", "Нұрлы дүние" атты жыр 
жи нақтарының авторы. Оның шы-
ғармашылығы туралы әр жыл дарда жа-
зушы Шерхан Мұртаза, ақын Кәкімбек 
Са лықов, әдебиетші-ғалым Сәр сенбі 
Дәуітов, ақын Сейфолла Оспанов, 
сыншы Сайлаубек Жұмабеков, тағы 
басқа ақын-жазушылар пікірлерін біл-
дірген.

Иә, осынау аз-кем сұхбат бары-
сында ақынның туған жерге, Сырдың 
жайсаң жұр тына деген ерекше жү-
рек тол қынысын аңғардық. Ақын өзі 
жырлағандай, Сыр – өзеннің жаға-
сынан тамыр жайған мың құрақтың 
біріндей жайқалып, одан әрі өркен 
жайып барады. Өмірдің өрінде, өнер-
дің төрінде қатар жүзген қос ақынның 
ғиб ратты жолы – ұрпаққа үлгі!

СЫР МАҚТАНЫШЫ

МЫНА НҰРЛЫ ДҮНИЕГЕ ҒАШЫҚПЫН

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы».

Шығармашылық өнердің ішінде шынайылық пен 
сұлулықтың ілкі бір үйлесіміндей өзгеше өрнекті поэзия 
әлемі бар. Иә, поэзияның өзгешелігі сол – адам баласына тән 
терең сезімнің нәзік пернесін тап басатын тылсым күшке ие. 
Сондықтан бұл өнер әлеміне енгенде жан дүниең астаң-кестең 
толқып, айрықша әсерге бөленесің... Қуанасың, күйінесің, 
сүйінесің...

Sb

Айдарлыда арман қуып ауыл-
дан алыстап кеткен, бірақ туған 
жердің ағашы мен ауасын да 
басқадан бөлек көретін аға буын 
қай кезде де қарап қалған емес. 
Сол ниеттің арқасында ауылдың 
ажарын арттырып, еңсесін биік-
теткен кіреберіс қақпа орнаты-
лып, Сәдуақас молда мешітінің 
жанында 150 орындық шатыр 
салыныпты. Бұл 1970-2000 жыл-
дар аралығында Айдарлыда мек-
теп бітірген түлектердің өзара 
татулығының белгісі. Мұндай 
жанашырлық жастарға да жігер 
беретіні белгілі. Өткен жылы 
Рамазан айында жастар ораза 
ұстаған ауылдастарына күн са-
йын ауызашар жасап, игілікті істі 
үрдіс қылған.

Жақсы істі жарысып жасай-
тын ауылдастардың жұмысы 
облыс әкімінің де назарында. 
Сырдария ауданына жұмыс са-
пары барысында аймақ басшысы 
Айдарлыдағы жастардың баста-
малары басқаларға да үлгі болу 
керегін баса айтты.

Көпбалалы, тұрмысы төмен 
отбасынан бөлек мүмкін дігі 

шектеулі азаматқа да баспа-
наның  кілтін табыстаған жас тар-
дың бірлігі «бәрекелді» де гізбей 
қоймайды. Олардың басын қосып, 
көш бастаған Алмат Жүсіпбековке 
деген алқа лаған ағайынның да, 
аудан басшыларының да алғысы 
ерек, сенімі бөлек болып тұр. 

"Ынта болса адамда, қиын 
іс жоқ ғаламда" деп есептей тін 
айдарлылық жастар жұмыс сыз-
дық мәселесін де өздері ше шіп 
алыпты. Өткен жылы Ақбостай 
жерінің 70 гектарына жүгері егу 
ісін қолға алған Досхан Болатұлы 
ауылдағы 7 жас жігітті жұмыспен 
қамтыған. «Айдарлы жа стар» 
бригадасының бригадирі де ауыл 
тұрғыны – Әбдіғани Әбсадиаров. 

Ал биыл «Айдарлы» шаруа 
қожалығының демеушілігімен 
жастар бригадасындағы 10 жігіт 
«Батпақкөлде» жұмыс істеуде. 3 
гектар аумаққа картоп, 5 гектарға 
қауын, 15 гектарға жоңышқа 
еккен олардың жұмысы қазір 
қауырт. 

Ауыл жастарының ұйым шыл-
дығы елдің берекесін арттырып, 
қуанышын еселеді. Жастар өз 
қаржысы есебінен 8 наурыз –

Халықаралық әйелдер мерекесі 
қарсаңында 8 отбасыны азық-тү-
лікпен қамтамасыз етсе, 2 жас 
батыр анаға арнайы сыйларын 
ұсынды. Биыл еріктілер екі жал-
ғызбасты ананың үй аумағын 
темір шарбақпен қоршап, 3 қарт 

кісінің ауласын тазартты. Тө-
тенше жағдай кезінде де қарап 
қалмай, көмекке зәру 26 отбасыға 
азық-түлік таратып, 2 мың дана 
бетперде үлестірді. Сонымен қа-
тар, ауыл маңындағы блок-бе-
кетке жолаушылар температу-

расын өлшейтін термометр 
құ рыл ғысын тарту еттік, – деді 
ау ыл дық әкімдіктің жастар ісі жө-
нін дегі маманы Өмірзақ Есбола-
тов. 

Бұл – Мағжан Жұмабаевтың 
«Мен жанбасам лапылдап, сен 

жанбасаң лапылдап» деп бас-
талатын өлең жолдарындай жас-
тық жігерін жанып жүріп ел-
ге болысқан бүгінгі буынның 
жетістігі.

Жаңақорған ауданындағы 
«Жаңарған Жаңа қорған жастары» 
ұйымы да елдің аузында. Жүзден 
ас там ерікті жасты біріктірген 
ұйым баспанаға қол жеткізуді 
армандаған, тұрмысы төмен бір-
неше отбасыға асарлатып үй са-
лып берді. 2018 жылы бір отба-
сыға 4 бөлмелі үй тұрғызса, 
былтыр бір шаңы рақтың қоныс 
тойын тойлауына себепкер бол-
ды. Ал, осы айда жалдамалы 
пәтерде тұрып келген Бі жікеевтер 
отбасына баспана кілтін табы-
стап, қуанышқа бөледі. 

Иә, бұдан 4 жыл бұрын жұртқа 
жақсылық жасасақ деген ниетпен 
ай сайын мұқтаж отбасыларға 
азық-түлік апарып тұруды әдетке 
айналдырған Жаңақорған жаста-
ры жыл өткен сайын адамдарды 
қуантудың сан түрлі жолы барын 
дәлелдеп келеді.  

Танымал айтыскер ақын Ақ -
марал Леубаева бастамашы 
болған «Анаға хат», «Әкеге хат» 
жобаларын Жаңақорғанда жал-

ғастырды. Бала тілегі мен ал-
ғаусыз көңілін ата-анаға жет-
кізген жобада жеңімпаздарға 
кә сіпкерлер демеушілігімен ба-
ғалы сыйлықтар табыс етілді. 
Олар аудан орталығынан әлеу-
меттік дүкен ашудан бөлек, биз-
нес бастағысы келген жандарға 
керекті құралдарын да сатып 
алып береді. Сондай-ақ, «Ауыл-
дан – Олимпиадаға» дейін жо-
басы аясында өңірден шыққан 
спортшылар мен жастардың 
кез десуін ұйымдастырған. Ал, 
Арыстағы төтенше жағдайдан соң 
сол жақтағы ағайынға 12 тон на 
азық-түлік пен киім-ке шек, 2 мил-
лион теңге табыс етті. 

Осылайша мұғалімнен бастап 
кәсіпкерге дейінгі әртүрлі сала 
мамандарын біріктірген «Жа-
ңарған Жаңақорған жастары» ел-
дің материалдық қана емес, руха-
ният тұрғысында да қажетін өтеп 
келеді.

Ең бастысы, мұндай жас-
тар ізгі ниет пен тату тірлік 
адамдардың жылдар бойғы арма-
нын орындауға қауқарлы екенін 
көрсетіп жүр. Айтпақшы, ерікті 
жастардың жақсы істері өзге де 
аудандарда жалғасуда.

ЖАСТАР ЖАРАП ТҰР

1-бет. 

СЫР БОЛАШАҒЫ



Соның бірі – «Асыл мұра» 
тарихи-тағылымдық жоба-
сы.  Бастаманың ерекшелігі – 
ғылыми-зерттеу жұмысымен 
айналысатын қызметкерлер 
қордағы құнды экспонаттар 
коллекциясы мен ұлттық мұра-
ларды таныс тырады. Жобаның 
авторы әрі жүргізушісі – «Ар-
хеология және этнография» 
ғылыми-зерттеу бөлімінің мең-
герушісі Әйгерім Бек құлиева. 
Жергілікті «Qogam TV» теле-
арнасымен бірлесіп іске асы-
рылған жоба арнайы хабар бо-
лып дайындалып, көрерменге 
ұсынылады. 

«Асыл мұра» бағдарла-
масының алғашқы түсірілімі 
музей қорындағы әшекей бұ-
йымдар коллекциясына арнал-
ды. Онда әшекей бұйымдар-
дың жасалу технологиясы, 
семантикасы, атауларының 
эти мологиясы түсіндірілді. Ха-
бар аясында белгілі зергер-ұста 
Бекзат Жақыповпен зергерлік 
өнері туралы сұхбат берілді.

Бағдарламаның екінші 
хабары бүкіл түркі жұрты-
на ортақ дәстүрлі мереке – әз 
Наурыздың тарихы жайында 
болды. Наурыз да орындалатын 

әдет-ғұрыптар мен жөн-жо-
ралғылар, ұлттық тағамдар 
мен ойындар туралы ақпарат 
берілді. Келесі хабар музей 
қорындағы ағаш жиһаздарға 
арналып,  асадал, сандық, ке-
беже, ағаштөсек, бесік, адал-
бақанның тарихы, жасалу 
технологиясы, бедерленген 
ою-өрнектері  жайында айтыл-
ды. Түсірілімнің келесі бағыты  
музыкалық аспаптарға тоқтал-
ды. Нартай Бекежанов пен 
Манап Көкеновтің  және  Дүр 
Оңғардың домбырасы, Әлмыр-
за Ноғайбаевтың  дутары, 
жырау Алмас Алматов Әміре 
Қашау баевтан кейін Париж кө-
гінде қазақтың дәстүрлі әнін 
шырқаған домбырасы, эстрада 
әншісі Гүлнұр Оразымбето-
ваның «Азия дауысы» фести-
валінде сыйға алған асықты 
домбырасы туралы сыр ақта-
рылды.

Музей қорында сақтаулы әр 
жәдігердің тарихынан, оқиға-
лық желісінен, жасалу тех-
нологиясынан, авторларынан 
мәлімет беру және қазақ ұл-
тының материалдық емес құн-
дылықтары болып табылатын 
салт-дәстүрлерді насихаттауды 
мақсат еткен бағдарлама көрер-
меннің ықыласына бөленді.

Қазақстанның 
Тұңғыш Прези-
денті –  Елбасы 
 Нұрсұлтан 
Әбішұлы 
 Назар баевтың 
«Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» 
атты бағдарлама-
лық мақаласын жү-
зеге асыру мақсатында облыстық тарихи-өлкетану 
музейі  мәдени іс-шараларды  ұйымдас тыруда.

БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

қабылдау бөлмесі тел/факс: 8/7242/ 70-00-36, 40-11-10 (1002)

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

қабылдау бөлмесі – тел: 8/7242/ 40-02-17, 40-11-10 (1007)

Бас редактордың орынбасары – 40-11-10 (1053)
Жауапты хатшы – 70-00-81 (1037) 

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)

Меншік иесі
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жастары» және ауданның барлық 
басылымдарына хабарландыру 
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«Өркениет» 
медицина колледжі 
2020-2021 оқу жылына төмендегі 
мамандықтар бойынша оқушылар 

қабылдайды:

«Емдеу ісі» мамандығы 
- негізгі орта білім (9 сынып негізінде) – 3 жыл 10 ай
- жалпы орта білім (11 сынып негізінде) – 2 жыл 10 ай
-кешкі оқу нысаны (11 сынып негізінде) – 3 жыл 6 ай
«Мейіргер ісі» мамандығы 
- негізгі орта білім (9 сынып негізінде) – 3 жыл 10 ай
- жалпы орта білім (11 сынып негізінде) – 2 жыл 10 ай
- кешкі оқу нысаны (11 сынып негізінде) – 3 жыл 6 ай
Емтихан  тапсыратын пәндер:
9 сынып негізінде 
- биология (негізгі пән)
- Қазақ тілі
11 сынып негізінде 
- биология (негізгі пән)
- Қазақ тілі
- Қазақстан тарихы
Құжаттарды қабылдау 20 маусымнан 20 тамыз аралығында.
Мекен- жайымыз: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 64 А.
Тел/факс: 8(7242)70 -02-88
Ұялы тел.:8-705-556-48-08 
Қабылдау комиссиясы маусым айының 20-нан бастап жұмыс істейді.
(Қызылорда облысының білім басқармасынан мемлекеттік лицензия серия АБ №0049695  

берілген)

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА!
ЖОЛДАРҒА УАҚЫТША ШЕКТЕУЛЕР ҚОЙЫЛДЫ

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2012 
жылғы 3 маусымдағы №315 бұйрығына сәйкес ауа температурасы +25С гра-
дустан асқан кезеңде жол төсемі бөлігінің бұзылуын болдырмау мақсатында 
жалпы пайдаланымдағы республикалық маңызы бар М-32 «Самара-Шымкент» 
автожолының 1240-2057 шақырымына бір белтемір білікке түсетін жүктемесі 
9 тоннадан артық, А-17 «Қызылорда-Павлодар-Успенка-РФ» автожолының 12-
216 шақырымына бір белтемір білікке түсетін жүктемесі 8 тоннадан артық ав-
токөлік құралдарының қозғалысына 2020 жылдың 1 маусымынан 31 тамызы 
аралығында сағат 10.00-ден 22.00-ге дейін уақытша шектеу енгізіледі.

Халықаралық жүк тасымалына, зардап шеккен адамдарға гуманитарлық 
көмек көрсететін, азық-түлік тасымалдайтын, сондай-ақ төтенше жағдайларды 
жоюға және алдын алу жөніндегі іс-шараларын жүзеге асыратын автомобиль-
дерге шектеулер қо йылмайды.

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ, 
«Қазақавтожол» ЖШС 

Қызылорда облыстық филиалы.

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Досжанов Жанымбек Нуре-

кеевич 2019 жылдың 12 желтоқсанында қайтыс болған азамат Суханбер-
лиев Амангелді Нұғманұлының атынан мұралық істің ашылғанын хабар-
лайды. Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: 
Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 62/2, тел.: 23 15 88, 8 702 369 51 48.

Хабарландыру
«Транс Азия Констракшн» ЖШС 2020 жылдың 26 маусымын-

да жергілікті уақыт 10.00-де серіктестік  мүшелерінің кезектен 
тыс жиналысы Қызылорда қаласы, Е. Көшербаев көшесі, 94  үйде  
өтетінін хабарлайды.

Күн тәртібінде:
1. «Транс Азия Констракшн» жауапкершілігі шектеулі серік-

тес тігінің Жарғысына өзгерістер және қосымшалар енгізу туралы. 

 «Транс Азия Констракшн» ЖШС.

Сатылады
250 бас жылқы құлындарымен бірге сатылады, 10 000 га 

 жа йылымдық жері бар. Байланыс тел.: 8 705 787 22 22.
(4-3)

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 
ұжымы «Математика және қолданбалы механика» кафедрасының 
доценті, физика-математика ғылымдарының кандидаты Ділман 
Төребай Бимағамбетұлына анасы 

Әйтен Ақмырзақызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Айталық, оқу жылы ба-
рысында «Дарын» облыстық 
қосымша білім беру орта-
лығының ұйымдастыруымен 
қаладағы №9 дарынды бала-
ларға арналған «Білім-инно-
вация» лицей-интернаты база-
сында «Өлең – сөздің патшасы, 
сөз сарасы» тақырыбында 
Абайдың қара сөздерін жатқа 
оқу сайысы өткен болатын. 

Білімді әрі қабілетті, 
шығармашылық ізденісі мол 
жас талапкерлер бақ сынасқан 
байқауға 19 оқушы қатысып, 
олардың ішінен 10 оқушы об-
лыстық білім басқармасының 
дипломдарымен марапаттал-
ды.

Атап айтқанда, Айша-
бибі Төлеген (Арал ауданы, 
№65 мектеп), Дилназ Сарсем-
бекова (Қармақшы ауданы, 
№273 мектеп), Шырайлым 
Абдуәлі  (Шиелі ауданы, №181 
мектеп)  І дәрежелі диплом 
иегері атанды. Ал Аружан 
Ермаханова (Қармақшы ауда-
ны, №272 мектеп), Гулфайруз 
Жақанша (Жалағаш ауданы, 
№246 мектеп-лицей), Дариға 
Мұсабекова (Қызылорда қала-
сы, №217 мектеп), Нұрайым 
Саха (Қызылорда қаласы, №4 
ОДМИ) ІІ дәрежелі диплом-
мен марапатталды. Сондай-ақ, 
Айжұлдыз Жамалова (Арал 
ауданы, №58 мектеп), Назым 
Шадырова (Қармақшы ауданы, 
№80 мектеп),  Балнұр Мұя това 
(Жаңақорған ауданы, №162 
мектеп) сияқты үміткерлер ІІІ 
дәрежелі дипломдар иеленді.

Жуырда осы орталықтың 
ұйымдастыруымен  5-10 сынып 
оқушылары арасында «Абай 
деп соққан жүректер» тақы-

рыбында қашықтан өткізілген 
облыстық мүшәйра-байқауға 
40-қа жуық оқушы қатысып,  
хәкім Абай шығармашылығын 
танып-білумен бірге, ақын 
нұсқаған адами құндылықтар-
ды насихаттауға атсалысты.  

Мүшәйра қорытынды-
сымен, І дәрежелі дипломды 
Жалағаш ауданы, №38 мектеп 
оқушысы Нұрай Бақберген 
жеңіп алды. Ал ІІ дәрежелі дип-
ломды Еркебұлан Жалғасбаев 
(Қармақшы ауданы, №85 мек-
теп), Өміртай Есебай (Қазалы 
ауданы, №98 мектеп), Нұрила 
Бөкебай (Қазалы ауданы, №25 
мектеп), Нұркелді Рахметов 
(Шиелі ауданы, №49 мектеп), 
Алмагүл Көпболсынова (Сыр-
дария ауданы, №36 мектеп) 
иеленді. Сондай-ақ, Қазалы 
ауданынан    Ақерке  Өтеулі, 
Дамир Әділхан, Ақнұр Шапай, 
Ғайни Аяған, Арал ауданынан  
Мейірбек Жеткербаев, Данияр 
Сламов,  Сырдария ауданынан 
Рамина Каус, Фариза Мұха-
метияр, Қармақшы ауданынан 
Әлима Әлімбаева ІІІ дәрежелі 
дипломға лайық деп танылды.

Айта кетейік, бұған дейін 
«Дарын» облыстық қосым-
ша білім беру орталығының 
ұйым дастыруымен 9-11 сынып 
оқушылары арасында қазақ тілі 
мен әдебиетінен Абай атын-
дағы II республикалық олим-
пиадасының облыстық кезеңі 
өтті. Оған 28 оқушы қатысып, 
нәтижесінде 15 оқушы облыс-
тық білім басқармасының I, II, 
III дәрежелі дипломдарына ие 
болып, 6 оқушы республикаға 
жолдама алды.

«СБ» ақпарат.

Адами 
құндылықтың 
бастауы

Ұлы ақын, ғұлама ойшыл Абайдың 175 жыл-
дығына орай өскелең ұрпаққа ақынның өлеңдері 
мен қара сөздеріндегі гуманистік, ағартушылық 
ойларын, философиялық тұжырымдарын терең 
насихаттап, сонымен қатар, талантты жастардың 
шығармашылығын қолдау мақсатында облыстың 
білім саласында көптеген шаралар жүзеге асы-
рылып келеді.

АСЫЛ МҰРА

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».Sb

Жалпы 
ереже

1. Журналист Сағитжан Бер-
мағанбетов атындағы сыйлықты 
иеленушілерге арналған «Ең үздік 
жас журналист» байқауы облыс-
тық деңгейде ұйымдастырылады.

2. Байқаудың үйлестірушісі 
және ұйымдастырушысы Қы-
зылорда облыстық ішкі саясат 
басқармасы

Байқаудың 
мақсаты

3. Жас журналистердің шы ғар-
машылығының дамуына қолдау 
көрсету.

4. Мемлекеттік тілдің қолда-
нылу аясын кеңейту.

Байқау төмендегі 
тақырыптар бойынша 
қабылданады

1) Абайдың 175 жылдығы;
2) 2020 жыл – Еріктілер жылы;
3) Масыл болма, асыл бол!
Материал бағытын өзгерт пес тен 

тақырыбын өзгертуге болады. 

Байқауды ұйымдастыру 
және оған қатысушыларға 
қойылатын талаптар

5. Байқауды ұйымдастырып, 
өткізу мақсатында Қызылорда об-
лыстық ішкі саясат басқармасы жа-
нынан Үйлестіру комитеті құрыла-
ды. Үйлестіру комитетінің құрамын 
Қызылорда облыстық ішкі саясат 
басқармасының басшысы бекітеді.

6. Байқау 2020 жылғы 30 мамыр 

мен 20 маусым аралығында жарық 
көрген жарияланымдарды, эфирден 
өткен хабарларды қамтиды.

7. Байқауға жасы 30-ға дейінгі 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
жұмыс істейтін тілшілер мен тәуел-
сіз қаламгерлер қатыса алады.

8. Байқау материалдары жария-
ланған күйінде (газет-журналдар 
беттерінде, бейне және аудиотас-
палар түрінде ) тиісті баспа және 
электрондық бұқаралық ақпарат 
құралдары жетекшілерінің ұсынысы 
бо йынша қабылданады.

9. Байқау материалдарын сарап-
тау барысында тақырыптың өзектілі-
гі және маңызы, мазмұнның ашылу 
тереңдігі, шынайылығы, жанрлық 
шарттарға сәйкестігі, жаңа әдістерді 
қолданысқа енгізе білуі, тілі және 
стилінің ұғынықтылығы, журна-
листік шығармашылық әдіс терінің 
ерекшелігі, тың ақпаратты сараптау 
мен зерттеу әдістерін енгізе білу 

ерекшелігі, ұтымды қолдана білуі 
есепке алынады.

10. Байқауға қатысушылар Үй-
лестіру комитетіне (Қызылорда қа-
ласы, С.Бейбарыс көшесі, 1, Қызыл-
орда облысы әкімдігі ғимаратының 
№313-бөлмесі, байланыс телефоны: 
8 (7242) 60-53-21) мынадай құжат-
тарды қоса жібереді

1) Төмендегі деректер көрсетіл-
ген өтініш:

- автор туралы мағлұматтар/
туған жері, күні, айы, жылы;

- жұмыс немесе оқу орны, қыз-
меті, тұрғылықты мекен-жайы, бай-
ланыс құралдары және 3х4 суреті.

2) байқау материалы жария-
ланған газет, журналдың көшірме-
лері (сканер арқылы), теле-радио 
бағдарламалардың DVD, CD форма-
тындағы дискілерге жазылған нұсқа-
сы (қағазға түсірілген нұсқасымен 
бірге).

11. Байқауға жіберілген мате-

риалдар авторларға қайтарылмайды.
12. Байқауға ұсынылған мате-

риал дарды қазылар алқасы бағалай-
ды.

Байқауды өткізу және 
қорытындысын шығару 
тәртібі

13. Байқау үш кезеңнен тұрады.
1) 2020 жылғы 30 мамырдан 20 

маусымға дейін – байқауға қаты-
сушылардан материалдар қабылдау.

2) 2020 жылғы 21 маусымнан 23 
маусымға дейін – материалдарды са-
раптау және жеңімпаздарды анықтау;

3) 2020 жылғы маусым айының 
соңғы аптасы – байқау жеңімпазда-
рын салтанатты марапаттау рәсімі.

14. Байқау жеңімпаздары Қы-
зылорда облысы әкімдігінің дипло-
мымен және сыйлықтарымен мара-
патталады.

Журналист Сағитжан Бермағанбетов атындағы сыйлық туралы
ЕРЕЖЕ

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 
2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау 
алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу 
кезінде көзделіп отырған шаруашылық және 
өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне баға-
лау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53-тар-
мағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-
сиз» АҚ (20-08-02) «Қызылқия кенішіндегі 159, 
160, 361 ұңғымаларын электрмен жабдықтау» 
жұмыс жобасы бойынша қоғамдық пікірді тір-
кеу үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді 
қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызыл-
орда қаласы, Қазбек би к., 13 мекен-жайында 
және zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com 
электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-91-92.
***

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 
2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау 
алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу 
кезінде көзделіп отырған шаруашылық және 
өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне баға-
лау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53-тар-
мағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ре-
сорсиз» АҚ (20-31-03) «Қызылқия кенішіндегі 
№540 ұңғ. кірме автожолдары» жұмыс жобасы 
бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызыл-
орда қаласы, Қазбек би к., 13 мекен-жайында 
және zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com 
электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-91-92.
***

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 
2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау 
алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу 
кезінде көзделіп отырған шаруашылық және 
өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне баға-
лау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53-тар-
мағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-
сиз» АҚ (20-08-01) «Қызылқия кенішінде мұнай 

жинау жүйесі. №159, 160, 361 ұңғымаларынан 
шығу желілері» жұмыс жобасы бойынша қоғам-
дық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен 
ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызыл-
орда қаласы, Қазбек би к., 13 мекен-жайында 
және zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com 
электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-91-92.
***

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 
2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау 
алдындағы және жобалау құжаттамасын әзір-
леу кезінде көзделіп отырған шаруашылық 
және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсері-
не бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ (20-53-03) «Қарабұлақ кенішінде-
гі №42 ұңғ. кірме автожолдары» жұмыс жобасы 
бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызыл-
орда қаласы, Қазбек би к., 13 мекен-жайында 
және zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com 
электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-91-92.
***

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 
2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау 
алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу 
кезінде көзделіп отырған шаруашылық және 
өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне баға-
лау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53-тар-
мағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-
сиз» АҚ (20-52-03) «Оңтүстік-батыс Қарабұлақ 
кенішіндегі 15 ұңғ. кірме автожолдары» жұмыс 
жобасы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін 
жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді қабыл-
дайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызыл-
орда қаласы, Қазбек би к., 13 мекен-жайында 
және zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com 
электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-91-92.

Хабарламалар


