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Алашқа аян
Алмат би

Мақсат ортақ,
тілек бір

Қазақстан 
Республикасында 

коронавирус індетінен 
қайтыс болған 

азаматтарды еске алу 
жалпыұлттық аза тұту 

күнін жариялау туралы
Қазақстан Республикасында 2020 жылғы 

13 шілде коронавирус індетінен қайтыс болған 
азаматтарды еске алу жалпыұлттық аза тұту күні 
болып жариялансын.

 
Қазақстан Республикасының
Президенті                                                                                           Қ.ТОҚАЕВ
 

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 9 шілде 
№ 116

Күн күйіп тұр. Соған қарамастан 
айналамызда түшкіріп, жөтелгендер, иіс, 
дәм сезбейтіндер, ыстығы көтеріліп, дем 
алуы қиындағандар көбейді. Меніңше, 
бұл жұрт айтып жүргендей жәй тұмау 
емес. 

Әркім өз білгенінше үйде ем 
қабылдап жатыр. Бірақ қит етсе, 
дәріге жүгіру, оны оңды-солды 
пайдалану дұрыс еместігін 
түсіну керек. Бұл да майды көп 
жесең, жүрегіңді көтеретіні 
сияқты нәрсе. Адамдар жиі 
пайдаланатын антибиотиктер 
иммундық жүйені әлсіретеді. 
Ал көк тамырға көп сұйық 
құю өкпеге су жиналуына, 
оның жұмысына кері әсерін 
тигізеді. Дәруменді жөнсіз 
пайдалансаң, ол да зиян. Адам өзін-өзі емдеумен айналыса 
бастаса, ағзасы айналадағы өзгерістерге қарсы тұра алмай 
қалады. Одан да көкөніс, жеміс-жидек, әсіресе, пияз, аскөк, 
сарымсақ пайдаланған әлдеқайда пайдалы. 

Ендігі мәселе мынау. Ауырған адамның көптігінен 
дәріханалар алдында ұзын-сонар кезек. Дәрі тапшы. Бұған 
бір жағынан өзіміз кінәліміз. Дәрі-дәрмекті артығымен 
алып, қор жинау арқылы өзгеге зиянымыз тиюде. Әсіресе, 
егде жастағы, созылмалы және басқа да дерті бар кісілер 
соның зардабын тартып отыр. Халықтың көзін ашып, білімін 
арттыратын дүниелерді бұқаралық ақпарат құралдарынан жиі 
көрсетудің маңызы зор. Атап айтқанда, дәрігердің нұсқауынсыз 
сатылмайтын медициналық өнімдер, оның пайда-зияны, қолдан 
ажиотаж туғызбау туралы айтылуы керек. 

Пандемия кезеңінде Үкімет те, Денсаулық сақтау министрлігі 
де – жауапты салалардың барлығы аянып қалып жатқан жоқ. 
Орынсыз байбалам салып, бір-бірімізді кінәлағаннан ештеңе 
шықпайды. Одан да қиындықтан бірге құтылудың қамын 
жасайық. Сақтық шараларына селқос қарамайық. 

Көбек НАРШАБАЕВ,
Қазалы ауданаралық ауруханасы 

хирургия бөлімінің меңгерушісі.

Сақтық шараларына 
селқос қарамайық

«ЖҰДЫРЫҚТАЙ 
ЖҰМЫЛҒАНДА 
ЖЕҢЕМІЗ!»

Қызылорда қаласының әкімдігі кеселмен 
күрес бағытында облыс орталығында қызу жұмыс 
жүргізуде. Оған барлық ұйымдар мен мекемелер 
жұмылып, шектеу мен алдын алу  талаптары 
сақталған. Жүйелі жұмыс қашан да нәтижелі 
болмақ. Қала әкімі атқарылып жатқан сан алуан 
жұмысты өз бақылауында ұстап отыр.

– Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұр-
сұл тан Әбішұлы Назарбаевтың қол-
дауымен басталған ірі стратегиялық 
маңызы бар – «Бейнеу-Бозой-
Шымкент» магистральді газ құбыры 
біздің өңірімізге сәтті қадам, зор 
мүмкіндік әкелді. Облыс аумағынан 
өтетін газ құбыры Сыр өңірін 
газдандыруға жол ашты. Қазіргі 
таңда ауданда 6500-ге жуық тұрғын 
үй «көгілдір отынмен» қамтамасыз 
етілген. 200-ден астам кәсіпкерлік 
және әлеуметтік-мәдени нысандар 
газға қосылған.

Бүгін, міне, Арал қаласынан 
кейін Жақсықылыш кентіне «көгіл-
дір отын» жеткізіліп отыр. Осы жұ-
мыстардың барысында Жақ сы қылыш 
кентіндегі 855 жеке тұрғын үй, 23 
кәсіпкерлік нысан және 4 әлеуметтік 
нысан «көгілдір отынға» қосылады. 
Коронавирус індетіне қарамастан 
қол жеткізіп отырған «көгілдір 
отын» әрбір отбасының жылуын, 
Отанымыздың қуатын арттыра түседі 
деп сенемін. Жақсықылыш кентіне 
газ берілсін, – деді облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова.

Еске салайық, 2015 жылы Қы-
зыл орда облысы әкімдігі мен 
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ ара сын-
дағы меморандумға сәйкес Арал 
қаласының 288 шақырымына газ 
құбыры және 2 газ тарату пункті мен 

36 шкафты газ тарату пункттерінің 
құрылысы жүргізілген болатын. 
Нақты кезеңде Арал қаласы бойын-
ша жалпы 6321 тұрғын үй, 210 кәсіп-
керлік және 18 әлеуметтік-мәдени 
нысан газ жүйесіне қосылған. 

2019 жылы облыстық энергетика 
және тұрғын үй-ком муналдық 
шаруа  шылық бас қар  масының тап-
сыры сымен Жақ  сы қылыш кен-
тін «Компания Газ Строй» ЖШС 
мердігер мекемесі ар қылы газдандыру 
жұмыстары басталып, бүгінгі күні 
толықтай орындалған. Аталған 
газдандыру жұмыстары барысында 
кентке 57,7 шақырым газ құбыры, 1 
газ тарату пункті және 4 шкафты газ 
тарату пункті орнатылған.

Телекөпірге Жақсықылыш кенті-
нен Арал ауданының әкімі Мұхтар 
Оразбаев, облыстық энергетика және 
тұрғын үй-коммуналдық шаруа-
шылық басқармасы басшысының 
міндетін атқарушы Ерлан Жоламанов, 
«Аралтұз» АҚ директоры Бауыржан 
Көшімбаев және «ҚазТрансГаз 
Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік 
филиалының қызметкерлері қатысты. 

Шара соңында Жақсықылыш 
кен тінің еңбек ардагері Айтуған 
Исмағұлов атқарылып жатқан жұ-
мыс тарға тұрғындардың атынан 
алғыс айтып, батасын берді.

«СБ» ақпарат

Кеше Қазақстан 
Республикасының 
Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың 
төрағалығымен 
Үкіметтің кеңейтілген 
отырысы өтті. Бейнебай-
ланыс режимінде өткен 
жиынға Премьер-Ми-
нистр Асқар Мамин, Пре-
зидент Әкімшілігінің Бас-
шысы Ерлан Қошанов, 
Үкімет мүшелері, об-
лыстар мен Нұр-Сұлтан, 
Алматы, Шымкент 
қалаларының әкімдері, 
орталық мемлекеттік 
органдардың және 
Ұлттық компаниялардың 
жетекшілері қатысты.

Қасым-Жомарт Тоқаев жиында 
сөйлеген сөзінде жыл басынан 
бері ұлттық экономиканың 
күрделі жағдайда дамып 
келе жатқанын атап өтіп, ел 
экономикасының жалпы 1,8% 
төмендегенін айтты. Еліміздегі 
эпидемиологиялық ахуал әлі де 
күрделі. Президенттің тапсырмасы 
бойынша коронавируспен күрес 
барысында шұғыл мәселелерді 
шешу үшін қосымша 150 
миллиард теңге бөлінеді. 
Басты мақсат – коронавирус 
инфекциясының таралуын тоқтату 
және науқастарды емдеу ісінде 
нақты нәтижелерге қол жеткізу. 
Полиция және санитарлық 

дәрігерлер карантин режимінің 
қатаң сақталуын қамтамасыз етуі 
керек. Сондай-ақ толыққанды 
медициналық көмек көрсету 
және қажетті дәрі-дәрмектермен 
қамтамасыз ету де маңызды 
міндет.

– Денсаулық сақтау министрлігі 
басқару ісінде  бірқатар өрескел  
қателіктер жіберді. Әкімдердің 
көпшілігі жұмысын тиісті 

деңгейде атқарған жоқ. Үкімет 
те бақыламады. Жіберілген 
қателіктер мен олқылықтарды 
анықтайтын арнайы комиссия 
құру қажет. Бұл комиссия қазіргі 
ортақ жұмысқа кедергі жасамай, 
тексеріс жүргізіп, маған ұсыныс 
беруі керек. Тергеу жүргізу қажет 
болатын болса, «СҚ Фармация» 
басшылығын жұмыстан босату 
керек. Соңғы кездері Міндетті 

медициналық сақтандыру қоры 
төңірегінде әңгіме көп. Аталған 
қорға байланысты түрлі қауесеттер 
мен өсек әңгімелер болмауы үшін 
оның басшылығына өзін сөзбен 
емес, іспен көрсететін адамды 
қою керек. Үкімет өз тарапынан 
қордың жұмысына талдау жасауға 
тиіс, – деді Мемлекет басшысы.

ТИІМДІ ӘРІ БАТЫЛ
ІС-ӘРЕКЕТТЕР КЕЗЕҢІ

ТАБИҒИ ГАЗҒА 
ҚОСЫЛДЫ

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова онлайн режимде 
ұйымдастырылған телекөпір арқылы Арал ауданындағы 
Жақсықылыш кентіне «көгілдір отын» қосты.

АЛДАҒЫ ЕКІ АПТА – 
ШЕШУШІ КЕЗЕҢ 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев елдегі 
ахуалға байланысты 8 шілде күні халыққа 

телевизиялық үндеу арнады

Мемлекет басшысы әлемдегі пандемияға 
байланысты қалыптасқан жағдай күрделене 
түскенін, коронавирустың таралуы бәсеңдемей 
отырғанын, тіпті кейбір елдерде бұл індет қайтадан 
ушығып бара жатқанына тоқталды, сондай-ақ 
елімізде жасалып жатқан нақты іс-шараларды атап 
айтты. 

«Әлем бойынша осы вирусты жұқтырғандардың 
саны шамамен 12 миллионға жетті, соның 
салдарынан 500 мыңнан астам адам қайтыс болды. 
Сол себепті, бірқатар елдерде карантин тәртібі 
қайта күшейтіліп, әуе, көлік қатынасы қайтадан 
шектелді. 

Өкінішке қарай, біздің елдегі жағдай да оңай 
болып тұрған жоқ. Мемлекеттік комиссияның 
шешімімен 5 шілдеден бастап елімізде екі апталық 
мерзімге карантин шаралары енгізілді. Бұл аса 
қажетті шешім болды. Жағдайдың тұрақталатыны 
сөзсіз. Оның алғашқы белгілері де бар. Сондықтан 
алдағы екі апта біздің болашақ қадамдарымыз 
үшін шешуші кезең болмақ. Барлық азаматтарды 
тағы да карантин ережелерін қатаң сақтауға 
шақырамын. Індетпен күрестің нәтижелі болуы, 
ең алдымен, барша жұрттың саналы әрекеті мен 
жауапкершілігіне байланысты. 

Бұл – өте қауіпті, батпандап кіріп, мысқалдап 
шығатын дерт.

Коронавирустың таралуына байланысты 
денсаулық сақтау жүйесіне көп ауыртпалық 
түсуде. Ашығын айту керек, денсаулық сақтау 
жүйесі індетке тойтарыс беруге дайын болған 
жоқ. Осы мәселе бойынша біз тергеу жүргіземіз 
және бұл жағдайдан сабақ аламыз. Әкімдердің 
жіберген қателіктеріне тиісті баға береміз. 
Дегенмен, мемлекет тарапынан барлық қажетті 
шаралар қабылдануда. Қабылданған шаралар мен 
медицина қызметкерлерінің ерлігінің арқасында 
емделіп шығып жатқан азаматтардың саны едәуір 
көбейді.

Көптеген елдердегі жағдай бізден де қиын. 
Дегенмен, «Әр қазақ – менің жалғызым» дегендей, 
әр азаматымыздың қазасы менің жүрегіме қатты 
батады. Мынау алапат індет арамыздан талай 
асылдарымызды жұлып әкетуде. Бүгінде қара 
жамылып отырған азаматтардың қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтамын. Сол үшін 13 шілдені 
– Ұлттық аза тұту күні деп жариялаймын. Бірақ 
біздің күресіміз жалғаса береді. Бұл індетті 
адамзат жуық арада жеңе қоймас. Алайда уайым 
мен қайғыға батып, түрлі қауесеттерге сеніп, 
еңсемізді түсіруге тағы да болмайды. Салмақты, 
сабырлы болайық! 

Біздің жұмысымыз – айқын, қоғам алдында 
ешнәрсені жасырмай, ашық айтамыз. Болашақта 
да солай болады. Бүкіл күш-жігерімізді жинап, 
індетпен күресе беруіміз керек. 

Осындай күрделі жағдай кезінде ел арасында 
көптеген жалған әңгімелер тарауда. Теріс ақпарат 
таратып жүрген арам пиғылды адамдардың 
әрекеттері орын алуда. Өкінішке қарай, кейбір 
азаматтар жалған ақпаратқа сенетін болды. 

Сонымен қатар тағы бір маңызды мәселе. 
Дәрігерлеріміз бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы азаматтарға нақты, бірізді мәлімет беруі 
керек. Дертті емдеудің неше түрлі жолдарын 
көрсетіп, адамдардың денсаулығына қауіп 
төндіруге болмайды. Мұндай әрекеттерге 
тосқауыл қою керек. Қылмыстық кодекстің 
174-бабына сәйкес жалған ақпарат таратқан адам 
жауапқа тартылады. Құқық қорғау органдары 
ел ішіндегі осындай жөнсіздікке қатысты қатаң 
шаралар қолданатын болады. Сол сияқты дәрі-
дәрмектің бағасын бірнеше есе өсіріп, қалыптасқан 
жағдайды өз мақсатына пайдаланғысы келген 
алыпсатарларды да құқық қорғау органдары менің 
тапсырмама сәйкес жауапқа тарта бастады.

Қазір мемлекеттік органдар елді мекендерді 
қажетті дәрі-дәрмекпен толық қамтамасыз етуде. 
Осыған орай, тиісті қор жасақталған. Төсек 
орындары да, медициналық қызмет көрсету ісі де 
толығымен қамтамасыз етіледі» деді ел Президенті 
халыққа арнаған Үндеуінде.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы өз Үндеуінде 
елімізде қазіргі уақытта әмбебап мобильді бригада 
құрылғанын мәлім етті. «Мемлекет жағдайды 
тұрақтандыру үшін барлық шараны қабылдап 
жатыр. Алғашқы медициналық көмек қызметтері 
күшейтілуде. 

Мобильдік топ:
әр минут маңызды

Ең үлкен марапат –
ел тілегі
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SAIASAT

ҚАБЫЛДАУ

ПІКІР-ПАЙЫМ

Кездесуде Қ.Баймаханов облыс халқын 
толғандыратын өзекті мәселелерді қозғады. Атап 
айтқанда коронавирусқа қарсы шаралар бойынша 
мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам ның өзара іс-
қимылын нығайту мәсе лелеріне баса назар ауда рыл ды. 
Сондай-ақ, тұрғын үй-коммуналдық сала мәселелері 
де көтерілді. Атап айтқанда, сумен, газбен, электрмен 
қамтамасыз ету және тағы басқа мәселелер. Сондай-ақ, 
Президенттің «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұ жы рымдамасы аясында мем  ле кеттік органдардың ха-
лықпен тікелей және кері байла нысын нығайту мәсе  ле-
леріне ерекше назар аударылды.

Соңында аймақ басшысы Гүлшара Әбдіқалықова 
барлық ұсыныстар тиісті органдар тара пынан мұқият 
қаралатынын айтып, қоғам қайраткеріне бел сен ді 
азаматтық ұстанымы үшін алғысын білдірді.

КҮН ЖАМАНЫ 
КЕТЕР

Адамзат баласы қазір әлемді 
жайлаған қатерлі індетпен күрес 
бағытында барынша белсенділік 
танытуда. Коронавирус инфекция-
сына қарсы біздің елімізде де тиісті 
іс-шаралар белсенді түрде жүзеге 
асырылып отыр. Десе де, қай кез-
де де жауапкершілік мәселесіне 
немқұрайлы қараудың ешбір реті жоқ. 
Тұрғындар қатерлі індеттің өршіп 
кетпеуі үшін барынша қауіпсіздік 
шараларын сақтап, адамдар көп жи-
налатын орындарға баруды шектей 
тұрғаны дұрыс. Өкінішке қарай, қазір 
халық арасында осындай талаптар 
сақтала бермейді.

Сондай орны толмас олқылықтың зардабын 
тартып жүргеніміз де белгілі. Күнбе-күн қатерлі 
індетке шалдыққан қаншама науқас тіркеліп, 
олардың арасынан өмірден мезгілсіз өтіп жатқан 
ағайын-туыс, бауырларымыздың бар екендігі бізді 
ойландырады. Сондықтан бұл бағытта мемлекет 
тарапынан тиісті қатаң шаралар қолға алынып, 
бүгінгі күндері елімізде карантиндік шектеулер 
енгізілген. Оның алғашқы нәтижесі де байқала 
бастады. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстан халқына телевизиялық Үндеу жасап, 
онда бүгінгі күні маңызды саналып отырған 
көптеген мәселеге байланысты ой-пікірін білдірді. 
Қапыда көз жазып қалған қаншама бауырымызды 
еске алу мақсатында 13 шілде – Ұлттық аза 
тұту күні болып жарияланды. Оны дер кезінде 
қабылданған оң шешім ретінде санаймын.  

Қазақ халқында «Күн жаманы кетер» деген 
нақыл сөз бар. Халқымыз талай зауал мен 
зобалаңды, індет пен нәубетті бастан өткізді. 
Еңсемізді езіп кеткен сол ауыр күндер де 
бүгінде артта қалды. Сондықтан еліміздің барша 
тұрғындарын сабырлық сақтауға, үрей мен 
қорқынышқа бой алдырмауға шақырамын. Қатерлі 
індетпен күрес бағытында тиісті іс-шаралардың 
жүзеге асуына белсенді түрде қатысуға тиістіміз. 
Ең бастысы, әрбір адам өзінің, отбасының, 
ағайынның амандығын сақтауда жауапкершілік 
танытқаны жөн болады.

Есенжол НАЗАРОВ, 
техника ғылымдарының кандидаты, 

доцент, 
«Nur Otan» партиясы «Тұран» филиалы 

төрағасыныӊ бірінші орынбасары

ҚАЗІР БІР-АҚ 
МӘСЕЛЕ БАР

Президент Үндеуінде Үкіметтің, 
әсіресе Денсаулық сақтау 
министрлігінің, жергілікті атқарушы 
органдардың індетке қарсы нақты 
іс- шаралар жасамағандығы туралы 
ашық айтты. Толық қолдаймын. Бұл 
Парламент қабырғасында да айтылған 
болатын. Тыңдайтын құлақ болмады.

Өкінішке қарай, көптеген отандастарымыз дер 
кезінде нақты дәрігерлік көмек ала алмағандықтан, 
тиісті дәрі-дәрмектер жетпегендіктен өмірден 
озды. 

Әлі де болса, он мыңдаған адамға көмек 
қажет. Олар қатты қиналуда. Барлық күшімізді 
солардың өмірін сақтап қалуға жұмсауға тиістіміз. 
Үкімет абаттандыруға, жол салуға, т.б. қатысты 
шығындарды қысқартып, оның орнына қажетті 
медициналық құрал-жабдықтарды сатып алуы 
керек. Қазір бүкіл күш, барлық әрекет бір-ақ нәрсеге 
жұмсалуы керек, ол – халқымызды індеттен алып 
шығу. Президенттің айтып отырғаны да – осы. 
Қалғанының бәрін екінші кезекке қоятын уақыт. 
Адам өмірінен қымбат ешнәрсе жоқ.

Президент Үнденуі қажет кезінде, қазақша 
айтқанда, темірдің қызып тұрған кезінде жасалды. 
Бұл – біріншіден, барлық іс-әркетті маңызды 
мәселеге бұру, екіншіден, халқымыздың сенімін 
арттыруға, алдағы күндерге зор үмітпен қарап, 
бірліктен ажырамауға шақыру болды.

Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫ,
ҚР Парламенті Сенатының депутаты

ЕҢСЕНІ ТҮСІРУГЕ 
БОЛМАЙДЫ

Қазақстан халқына арнаған 
телевизиялық Үндеуінде Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев қоғамды 
алаңдатып отырған көптеген мәселеге 
тоқталды.

Оның ішінде коронавирусқа байланысты 
әлемде ахуал күрделене түскенін, елімізде 
қабылданған екі апталық карантиндік шаралар 
болашақ қадамдар үшін шешуші кезең екенін атап 
өтті. Әлемде 12 миллиондай адам ауру жұқтырса, 
соның жарты миллионнан астамы көз жұмды. 
Статистика алаңдауға сеп әрі әлі де еркінсуге ерте 
екенін көрсетеді. 

«Барлық азаматтарды тағы да карантин 
ережелерін қатаң сақтауға шақырамын. Індетпен 
күрестің нәтижелі болуы, ең алдымен, барша 
жұрттың саналы әрекеті мен жауапкершілігіне 
байланысты. Бұл – өте қауіпті, батпандап кіріп, 
мысқалдап шығатын дерт» деді Президент. 

Мемлекет басшысы қауіпті індеттен жақын-
жуығы қайтыс болып, қара жамылып отырған 
отбасыларға көңіл айтты. 

«Сол үшін 13 шілдені – Ұлттық аза тұту күні 
деп жариялаймын. Бірақ, біздің күресіміз жалғаса 
береді. Бұл індетті адамзат жуық арада жеңе 
қоймас. Алайда, уайым мен қайғыға батып, түрлі 
қауесеттерге сеніп, еңсемізді түсіруге тағы да 
болмайды. Салмақты, сабырлы болайық!» деді 
Президент. 

Қасым-Жомарт Кемелұлы ешкім қиындықпен 
бетпе-бет жалғыз қалмайтынын, мемлекет әрбір 
қазақстандықтың өмірі мен денсаулығы үшін 
күресетінін жеткізді. Ал қазіргідей сын сағатта 
мұндай мәлімдеме еңсе тіктеуге көмектесетіні 
анық. 

Ғани БАЙҰЛОВ, 
Қорқыт ата атындағы ҚМУ Дәстүрлі өнер 

институтының директоры, 
философия докторы (PhD)

БІРҚАТАР 
МӘСЕЛЕЛЕР 
ТАЛҚЫЛАНДЫ

Бейсенбі күні облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова Жалағаш ауданы мен 
Қызылорда қаласының әкімі қызметін 
атқарған, Парламент Сенатының экс-
депутаты, белгілі қоғам қайраткері Қожахмет 
Баймахановты қабылдады.

Президент Сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы іс-қимыл агент-
тігінің төрағасы Алик Шпекбаевқа 
«СҚ Фармация» ұйымының 
жұмысында сыбайлас жемқорлық 
көріністерінің бар-жоғын тек-
серуді тапсырды. Сонымен қатар 
Президент барлық өңірді тез 
арада дәрі-дәрмекпен қамтамасыз 
ету керектігін, індет кезінде дәрі 
сату арқылы пайда тапқысы 
келгендерді қатаң жауапқа 
тарту қажеттігін айтты. Қасым-
Жомарт Тоқаев мұның ұлттық 
қауіпсіздік мәселе екенін ескере 
отырып, мемлекеттік органдарға 
аса қажетті дәрі-дәрмектердің 
және медициналық бұйымдардың 
жеткілікті қорын қалыптастыруды 
міндеттеді.

– Қазақстанда дәрі мен меди-
циналық бұйымдардың көптеген 
түрін өндіруді  жолға қоятын кез 
келді. Қашанға дейін импорттық 
дәрілерге тәуелді боламыз? Намы-
сымыз қайда? – деді Президент.

Мемлекет басшысы пан-
демияға қатысты барлық ше-
шім дерді жедел қабылдауды 
тапсырды. Сондай-ақ Денсаулық 
сақтау министрінің нұсқаулары 
мен талаптарын Үкіметтің өзге 
мүшелері мен әкімдер бірінші 
кезекте орындауы тиіс деді. Жиын 
барысында Президент Үкіметтің 
жалпы құрамына да ескерту 
жасады.

– Пандемия кезінде Денсаулық 
сақтау министрін ерекше мәрте-
беге және құзыретке ие деп 
есептеңіздер.  Министрлікке 
пан демиямен күрес жөніндегі 
күнделікті есептің және ақпа-
раттың берілуін қамтамасыз 
етуді Үкімет пен әкімдіктерге 
тапсырамын. Қалыптасқан ахуал 
екі аптадан кейін жақсарады 
деп үміттенемін. Олай болмаған 
жағдайда, жалпы Үкіметтің осы 
құрамда жұмыс істеу мүмкіндігі 
туралы мәселе туындайды, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы пан де мия-
мен күреске және эконо микалық 
дағдарысты қайта қалпына 
келтіруге бөлінген қаржыға қатаң 
бақылау жасауды Есеп комитеті 
мен Президент Әкімшілігіне 
тапсырды. Үкімет мүшелері 
бірінші кезекте дағдарысқа қарсы 
қабылданған шешімдердің тиімді 
жүзеге асырылуын қамтамасыз 
ету керек. Сондай-ақ, Үкімет пен 
Ұлттық банкке аталған салаларды 
және ахуал қиындаған жағдайда 
халықты қолдау үшін қосымша 
шаралар әзірлеуді тапсырды.

Қасым-Жомарт Тоқаев ішкі 
нарықты қамтамасыз ету үшін 
іске қосылған «Қарапайым заттар 
экономикасы» бағдарламасының 
жүзеге асырылу барысын сынға 
алды. Оның қаржыландырылуы 
1 триллион теңгеге дейін жеткен. 
– Аталған бағдарлама импортты 
алмастыру және жұмыспен қамту 
үшін маңызды бастама ретінде 
қолға алынған. Бірақ 1 жарым 
жыл ішінде бұл бағдарламаның 
шарттары 6 рет қаралды. Ал, 
жалпы бөлінген 200 миллиард 

теңгеден сәл ғана асатын 
қаржының тек бестен бірі ғана 
игерілген. Өңдеу өнеркәсібіндегі 
субьектілердің саны және халық 
тұтынатын тауарлар импор-
тының үлесі бұрынғы деңгейде 
қалып отыр. Яғни, нақты мақ-
сат тар мен міндеттемелерді 
айқын дап алмай, ақша бөлеміз. 
Басқаша айтқанда, атаулары 
жақсы басқа бағдарламалар сияқ-
ты «қарапайым заттар эконо ми-
касының» да сәтсіздікке ұшы рау 
қаупі туындады. Осыдан қоры-
тынды шешім шығару керек, – 
деді Мемлекет басшысы.   

Президент 1 триллион теңге 
қаржы бөлінген Жұмыспен қамту 
жол картасының жүзеге асырылу 
барысында да көптеген мәселе бар 
екенін айтты.

– Жоспарда көрсетілгендей 
255 мың емес, 150 мыңға жуық 
адам ғана жұмысқа орна ласты. 
Жобалардың дені, негізі нен, 
жөндеу жұмыстарына бағыт-
талған. Бұл бастамалар азамат-
тарды биылғы қазан айына дейін 
уақытша жұмыспен қамта масыз 
етеді. Әрі қарай не істейміз? – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы Үкімет пен 
әкімдердің шұғыл түрде тұрақты 
жұмыс орындарын көбейтуге 
кірісуі керек екенін айтты. Сондай-
ақ, жекелеген салықтардың 
мөлшерлемесін арттыру мәселесі 
бойынша өзінің пікірін білдірді. – 
Үкіметте бюджеттің кіріс бөлігін 
арттыру мәселесі талқыланып 
жатыр. Сондай-ақ жекелеген 
салық түрлерінің, оның ішінде 
корпоративтік табыс салығы мен 
қосымша құн салығының мөл-
шерлемелерін арттыру мәселелері 
қарастырылуда. Бюджетке түсетін 
қаржыны көбейтудің ең қарапайым 
тәсілі осы болғандықтан Үкіметті 
түсінуге болады. Бірақ эконо-
миканы жандандыру керек деп, 
салықты ойланбай, біржақты 
арттыру онсыз да күрделі әлеу-
меттік-экономикалық жағдайды 
қиындатып жіберуі мүмкін. 
Сондықтан аталған мәселені 
барынша ақылға салып шешу 
қажет, – деді Президент.

Бюджет тұрақтылығын 
қамта  ма сыз ету үшін тиімсіз 
шығын дарды қысқартқан жөн. 
Эко номика үшін тиімділігі аз 
салықтық жеңілдіктердің есе-
бінен қосымша резервтерді қарас-
тыру ұсынылуда. Президент 
мемлекеттік-жекеменшік серік-
тестіктер жобаларының жүзеге 
асырылу барысында мемле кеттің 
міндеттемелеріне,  сондай-ақ, 
мем лекеттік инфрақұрылымдық 
бағдарламалар аясында отан-
дық өнімдердің үлесін сақтауға 
қа тысты мәселе барын айтты. 
– Аталған мемлекеттік бағдар-
лама лардың жыл сайынғы қаржы-
ландырылуы  2,8 триллион 
теңгеге жуық. Яғни, біздің эконо-
микамызға 2,5 триллион теңге 
құйылуы тиіс. Мұның жұмыспен 
қамтуға және салыққа оң 
ықпалы болар еді. Ал, іс жүзінде 
мемлекеттік органдар мен бас 
мердігерлерде жоспарлаудың 

бірыңғай жүйесі, есептілік пен 
есепке алу, қатаң жауапкершілік 
жоқ. Отандық өнім жөніндегі 
өңірлік комиссияның жұмысы 
көбінесе «көзбояушылықпен» 
жүргізіледі. Бизнес жоспарланған 
жұмыстың ауқымын, қажетті 
тауарлардың тізімін білмейді. 
Отандық өнімді есепке ала 
отырып,  бекітілген жобалық-
сметалық құжаттар бірнеше рет 
өзгеруі мүмкін. Соңында бәрібір 
шетелден сатып алынады, – деді 
Мемлекет басшысы.   

Пандемия елді азық-түлікпен 
қамтамасыз етудің әлсіз тұстарын 
көрсетіп берді. Халықтың 
табысы азайды, бірақ, әлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік тауарлары 
қымбаттай түсті.

2021 жылы Жер кодексінің 
кейбір нормаларына қойылған 
мораторий аяқталады. Мемлекет 
басшысы бұл мәселе бойынша 
түпкілікті шешім қабылдау 
қажеттігі туралы айтты.

– Негізгі мәселені айқындап 
алдық.  Жер шетелдіктерге сатыл-
майды. Бұл мәселеге енді орал-
маймыз. Бірақ, агроөнеркәсіп ке-
шенін дамыту үшін инвестиция 
мен технологияны тартуға тиіс-
піз. Осыған орай, жерді тиімді 
пайдалану мәселесін фермерлер 
қоғамдастығымен бірге кеңінен 
талқылау керек. Барлық ұсыныс 
жария түрде ашық талқылануға 
тиіс. Осы жұмыстың қорытындысы 
бойынша Үкіметке Жер кодексіне 
түзетулер енгізуді тапсырамын, – 
деді Мемлекет басшысы. 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
пі кірінше, пандемия цифрлық  
эко но миканың дамуына тың 
серпін беріп қана қоймай, ондағы 
елеулі кемшіліктер мен олқы-
лықтарды көрсетті. Пре зидент 
Үкіметке «Цифрлық Қа зақ-
стан» бағдарламасындағы бар-
лық кемшіліктерді түзетіп, жыл 
соңына дейін 250-ден астам тұр-
ғыны бар елді мекендерді сапалы 
интернетпен қамтамасыз етуді 
тапсырды.

– Қашықтан оқыту әдісіне 
көшу ісі инфрақұрылым мен 
интернет сапасына қатысты елеулі 
мәселелердің бар екенін көрсетті. 
Мұғалімдердің 20 пайыздан 
астамы үйлерінде толыққанды 
интернет пен компьютер жоқ 
болғандықтан, қашықтан тиімді 
оқыта алмады. Мектептердің 
балансындағы 400 мыңнан астам 
компьютердің  тек 40 пайызы 
ғана іске жарады. Бұл – әкімдіктер 
мен министрліктің жұмысының 
нәтижесі. Әкімдіктер  жаңа оқу 
жылына дереу дайындалып, мек-
тептер мен жекелеген мұқтаж от-
ба сыларды қажетті техникамен 
жаб дықтауы тиіс. 1 қыркүйекте 
жаңа оқу жылы басталады. Ми-
нистр  ліктің бұған толық дайын 
екеніне күмәнім бар, – деді 
Президент.

Мемлекет басшысы қазіргі 
таңда әрбір басшыдан шұғыл 
мәселелер мен тапсырмаларды 
барынша тиімді шешуді талап етті. 
Сондай-ақ Үкімет пен әкімдерді 
жауап кершіліктен қашпауға, 

бюро кра тияға жол бермеуге 
шақырды.

– Ашығын айтайын. Осы 
отырысқа дайындық барысын-
да маған кейбір өңірлер мен 
мекемелердің бірінші басшы-
ларын қызметтен босатуды, тіпті 
Үкіметті тарату туралы кеңес 
бергендер де болды. Қоғам мұндай 
қадамды жақсы қабылдайды, 
ұпай жинайсыз деді. Маған ұпай 
керек емес. Мен жауапты адам-
дарды тыңдауға дайынмын, 
бірақ жұртшылыққа жағу үшін 
он дай «ойынға» бармаймын. 
Кейбір әкімдерге сөгіс пен ес-
керту жасалған. Негізі, осындай 
жазаны басқа да  басшыларға 
беруге болады. Біз әлеуметтік-эко-
номикалық дамудың аса күрделі 
кезеңінде тұрмыз. Үкімет пен 
әкімдерге одан әрі ушыға түсетін 
дағдарыстан шығу үшін тиімді 
әрі батыл іс-әрекеттер керек. 
Әлемдік экономиканың болжамы, 
ал Қазақстан – соның бір бөлігі. 
Бірақ, бұл резервтегі күштер 
пайдаланылмайды деген сөз емес, 
– деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент өз сөзінде ұлттық 
экономиканың тиімділігі мен 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
мақсатында құрылымдық рефор-
малардың уақыты келгенін айтты. 
Яғни, Үкімет пен мемлекеттік 
органдар экономиканың беталы-
сын халыққа қарай бұруы тиіс. 
Барлық белгілері айқындалған 
жаңа бағдар қажет.

– Дағдарыс біздің қоғамдағы 
әлеуметтік теңсіздіктерді, 
азаматтардың жергілікті және 
орталық билікке деген күмәні мен 
сенімсіздігін анық көрсетті. Біздің 
мемлекеттік аппарат және жалпы 
мемлекеттік басқару жүйесі 
уақыт талабына ілесе алмай 
отыр. Идеологиялық аппаратқа 
білім, тәжірибе, ой ұшқырлығы, 
батылдық жетіспейді. Мемлекеттік 
басқаруды қайта құру қажет. Бұл 
жергілікті өзін-өзі басқаруды 
едәуір күшейтуді қарастыратын 
саяси реформаның бөлшегі 
болмақ. Мұндай реформасыз біз 
еліміздің әлеуметтік-экономи-
калық дамуына тың серпін бере 
алмайтынымызға сенімдімін, – 
деп атап өтті Мемлекет басшысы.

Бұл туралы Қасым-Жомарт 
Тоқаев өзінің Қазақстан халқына 
арнайтын алдағы Жолдауында 
толығырақ тоқталмақ. Қазір жаңа 
міндеттерді сапалы орындау үшін 
кадрларды іріктеудің маңызы зор.

– Біздің жаңа бағыт өз 
міндеттерін адал атқаратын 
білімді, батыл, бастамашыл, іскер 
орындаушыларды қажет етеді. 
Бізде осындай азаматтар жеткілікті 
ме? Ал енді ойланып көріңіздер: 
осында отырған тұтас команда 
аталған талаптарға толық сай келе 
ме? Үкімет мүшелері мен әкімдер 
өздерінің мүмкіндіктерін шынайы 
бағалайды деп ойлаймын. Бізде 
өзіне сыни көзбен қарау қашанда 
қиындық тудырған, дегенмен, 
мемлекеттің пайдасына қарай 
шешім қабылдайды деп сенемін, 
– деп сөзін қорытындылады 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев.

ТИІМДІ ӘРІ БАТЫЛ
ІС-ӘРЕКЕТТЕР КЕЗЕҢІ

Үйде халыққа кешенді медициналық 
қызметтерді көрсету үшін 400 әмбебап 
мобильді бригада құрылды. Шілде 
айының соңына дейін олардың саны 3,5 
мыңға дейін жеткізіледі» деді Қасым-
Жомарт Тоқаев. Президенттің сөзіне 
қарағанда, ауруханалардағы төсек 
орындарының санын көбейту жұмыстары 
қарқынды жүргізілуде. «Мен нұсқау 
берген сәттен бастап коронавируспен 
сырқаттанған науқастарға арналған 
төсектік орын саны 70%-ға артып, олар 
43 мыңға дейін жеткізілді. Бұл жұмысқа 
әскери дәрігерлер де белсенді араласуда. 
Қарулы Күштер ресурстарының 
арқасында 500-ден астам төсек орын 
орналастырылды. Вирустың ерекше 
таралу ошақтары орнында далалық ауру-
ханалар жасақталуда» деді Президент. 

Президент Үндеуінде елімізде алдағы 
уақытта халықтың ПТР-тестілеуден өту 
жиілігі тәулігіне 40 мыңға жеткізілетіні 
атап көрсетілді. «Тестке қолжетімділікті 
арттыру мақсатында қазіргі зертханалар 
қосымша жарақтандырылуда. Қосымша 
20 ПТР анализатор сатылып алынады. 
ПТР-тест үшін 8 мобильді орталық 
құрылады. Бұл орталықтар ауылдарда 
да салынады» деді Қ.Тоқаев. Мемлекет 
басшысының пайымдауынша, бұл қолға 
алынған шаралар елімізде алдағы уақытта 
халықтың ПТР-тестілеуден өту жиілігін 
тәулігіне 40 мыңға жеткізуге мүмкіндік 
береді. 

Президент халықты дәрі-дәрмекпен 
қамтамасыз ету мәселесі алдағы күндері 
өз шешімін табатынын мәлімдеді. «Дәрі-
дәрмектермен қамтамасыз етуді жақсарту 
мәселесіне жеке тоқталғым келеді. Осы 
мақсатта дәрі-дәрмектерді сер тификаттау 
мерзімі мен тәртібі қысқартылды. Мем-
лекеттік сатып алудың арнайы рәсімі 
эпиде мияға қарсы қажеттіліктер үшін бір 
көзден алу бойынша әлеуметтік әдістің 
мерзімі ұзартылды. Қазақстан Рес-
публикасында тіркелмеген вирусқа қарсы 
препараттарды бір реттік әкелудің тәртібі 
жеңілдетілді. Мұндай өтініштер бір 
күннің ішінде қаралады», деді Қ.Тоқаев.

Мемлекет басшысының айтуынша, 
індетке шалдыққандарды емдеуге 

арналған отандық өндірушілердің жаңа 
препараттарын тіркеу рәсімі жедел-
детілген. Жоғарыда аталған шаралардың 
барлығы халыққа қажетті дәрі-дәрмекті 
ауруханалар мен дәріхана желілеріне тез 
әрі тиімді жеткізуге мүмкіндік береді. 
«Үкімет пен әкімдер халықты барлық 
қажетті дәрі-дәрмектермен қамтамасыз 
ету үшін шұғыл жұмыс жүргізуде. 
Ауруханалар үшін 30 мыңға жуық 
науқасқа арналған дәрі-дәрмек қоры 
сатып алынды. Бұл қазіргі қажеттіліктен 
70%-дан көп (шамамен 18 мың адам 
ауру ханаға жатқызылған жағдайда). Жұ-
мыс жалғасу да. Бөлшек сауда желісіне 
қа жетті дәрі-дәрмектер жеткізілуде: 
800 мың қаптама парацетамол, аптаның 
соңына дейін тағы 900 мың қаптама жет-
кізіледі. Дәріханалар желісіне 150 мың 
қаптама антибиотиктер жіберілді. Санау-
лы күндердің ішінде дәрі-дәрмекпен 
қамтамасыз ету мәселесі шешімін табады. 
Азаматтардан тағы да өтінерім: дәрі-
дәрмекті артық сатып алып, дүрбелең 
тудырмасаңыздар екен», деді Президент. 

Мемлекет басшысы дәрі-дәрмектерді, 
өкпені жасанды желдету құрылғыларын 
сатып алуға, медицина қызметкерлерін 
ынталандыруға және басқа да шұғыл 
шараларға кем дегенде 150 миллиард 
теңге бөлінетінін, сондай-ақ бұл 
қаржының жұмсалуы ерекше бақылауда 
болатынын жеткізді.

Президент өз Үндеуінің соңында 
бар шаға мықты денсаулық, береке-бір-
лік тіледі. «Құрметті отандастар! Біз 
– талай зобалаң мен сынақты бастан өт-
кер ген, тарихтың талай дауылына бой 
бер меген халықпыз. Батыр бабалардың 
жолын жалғаған бүгінгі ұрпақ та қазіргі 
қиындыққа төтеп береді деп сенемін. 
Бәлкім, бұл біздің бірлігімізді байқау 
үшін берілген сынақ шығар. «Бір жеңнен 
қол, бір жағадан бас шығарып» ұйымдаса 
білсек, бұл сыннан да өтерміз. «Денсаулық 
– зор байлық» деген халқымыздың дана 
сөзінің қадірін білейік. Әр азаматтың 
амандығы үшін күресейік! Баршаңызға 
мықты денсаулық, мызғымас береке-бір-
лік тілеймін!» деді Мемлекет басшысы.

«EGEMEN QAZAQSTAN»

АЛДАҒЫ ЕКІ АПТА – ШЕШУШІ КЕЗЕҢ
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Г.Ысқақова медицина 
саласына кездейсоқ келген жоқ. 
Дәрігер болу бала күнгі арманы 
еді. Әке-шешесі балаларының 
бірдей жоғары білім алуына 
ықпал жасады. Әсіресе, дұрыс 
жол көрсетіп, жөн сілтеген 
нағашы апасы Толғанайға 
ризашылығы шексіз. 1992 
жылы Қарағанды мемлекеттік 
медицина институтын бітірген 
ол Қызылорда қалалық ауру-
ханасының базасында бір 
жыл интернатурадан өтті. 
Әр жылдары қалалық жедел 
жәрдем стансасында, Махам-
бетов ауылдық амбу ла-
ториясында дәрігер, облыс-
тық денсаулық сақтау 
бас қар масында бас маман 
болып еңбек етті. Бүгінде 
көп  бейінді облыстық ауру-
хананың күндізгі емдеу бөлім-
шесінің дәрігері. Карантинге 
байланысты қазіргі күні фильтр 
бөлімінде жұмыс істеп жүр. 

– Фильтрдің негізгі мақ-
саты – қауіпті індет жұқ-
тыр ғандарды анықтау, пнев-
мо нияға шалдыққандарға 
қатысты емдеу шараларын 
жүргізу. Диагнозы нақты-
ланғаннан кейін сырқат адам 
облыстық жұқпалы аурулар 
ауруханасына жіберіледі. 
Коронавирус емес, пневмония 
болған жағдайда көпбейінді 
облыстық ау рухананың терапия 
бөлімінің бокс бөлімшесінде 
ем қабылдайды. Нау қастарға, 

сала мамандарына Үкімет 
тарапынан да, аурухана 
әкім шілігі тарапынан 
да барлық жағдай 
жасалған. Дәрі-дәрмек 
жеткілікті, – дейді 
кейіпкеріміз. 

Мемлекеттің қар жылай 
қолдауы коро на вируспен 
күрестің алдыңғы шебіндегі 
ақха латтыларды едәуір 
ынталан дырды. «Ерен еңбегі 
үшін» медалі осы қуанышты 
еселей түсті. Өйткені 
отбасынан оқшауланып, ұзақ 
уақыттан бері өз шаңырағын, 
жақын-жуығын көрмегендер 
бар. Қоғамды, халықты 
қауіпті дерттен құтқару үшін 
тәуекелге бас тіккендердің 
еңбегі ескеруге тұрарлық. 

– Бұл – жалғыз менің емес, 
бүкіл ұжымның, өңірдегі әріп-
тестерімнің мерейі, абыройы. 
Дегенмен, біз үшін ең үлкен 
марапат – елдің ризашылығы, 
алғаусыз тілегі. Халық 
денсаулығын нығайту жолында 
антымызға адалдық танытып, 
әлі де аянбай қызмет атқаруға 
дайынбыз, – дейді дәрігер. 

«Бірлесе білген ел бәрін 
жеңеді» атты мақаласында 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті-Елба сы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назар-
баев: «Еліміздің ең үлкен 
байлығы – адам мен оның 
өмірі болғандықтан, әрбір 
адам өзінің, отбасының, ата-

анасы мен бала-шағасының 
өміріне, денсаулығына зор 
жанашырлықпен, ерекше 
жауапкершілікпен қарауы 
керек. Өйткені ұлт денсаулығы 
– мемлекет қауіпсіздігінің 
құрамдас бөлігі» деді. 

Расында, денсаулығы мық-
ты ұлттың рухы да мықты. Ал 
рухы мықты ел үшін кез келген 
қиындықты еңсеру оңай. Ал 
өзгенің өмірін сақтау жолында 
жан аямай күш жұмсап жүрген 
ақжелеңді абзал жандарға елдің 
бірлігі, сақтық шараларына 
бейжай қарамауы – үлкен 
демеу. 

– Біз біріксек, алынбайтын 
қамал жоқ. Ең бастысы, келер 
күндердің мамыражай болуын 
тілеймін. Ал, біздің қазіргі 
міндетіміз – көзге көрінбейтін 
қауіпті індетпен бетпе-бет 
шайқаста жеңіске жету, – дейді 
дәрігер. 

Медицина саласы өкіл-
дерінің өз өмірін қатерге тіге 
отырып, өзгенің өмірін сақтап 
қалу кезіндегі ерлікпен пара-
пар ерен еңбегі көпке үлгі.

МЕМЛЕКЕТТІК НАГРАДА ИЕГЕРІ

МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

ЕҢ ҮЛКЕН МАРАПАТ – 
ЕЛ ТІЛЕГІ

– Қазір іздеген дәрі-
дәрмегімді таба алмай тұрмын. 
Қарапайым параце тамолл, ацц, 
С витамині жоқ. Осы жер-
дің өзінде бірнеше дәріханаға 
бардым. Бірақ бәрі де жоқ 
деп шығарып сал ды. Тіпті, 
орынына қолданылатын дәрі-
лерді де таба алмадым,– дейді 
зейнеткер. 

Ал Серікбай Мақсұтовтың 
ана сы ның ауырып жатқанына 
бірнеше күн болыпты. 
Дәрігерлер жазып берген 
дәрілерді іздеп, табанынан 
таусылған. Бірақ бірнеше дәрі-
ханаларды аралаған ол керекті 
дәрілерін таба алмаған. 

– Анам ауырып жатыр. 
Жедел жәрдем шақырттық. 
Дәрі-дәрмекті тізіп жазып 
берді. Дәрілерді іздеп бармаған 
дәріхана қалмады. Орта-
лықтағы үш дәрі ханаға да 
бардым. Енді осы бірінші ап-
текаға жаңадан дәрілер келеді 
деген соң кезек алып күтіп 
тұрмын, – дейді ол. 

Дәріхана меңгерушісі 
Раушан Жүсіпбекованың 
айтуын ша қажетті дәрі-дәр-
мектер күн сайын келіп жатыр. 
Бірақ халықтың сұранысын 
қанағат тандыра алмай жат-
қандарын жеткізді. Себебі, 

бұрын бір айда сатылатын дәрі 
бір күннің ішінде өтіп кетуде. 

– Бізде грипго, тайлолл, 
тер рафлю – бәрі бар. Ыстық 
түсіретін пара цетамол дәрі-
сінің орнын ауыстыратын 
пре параттардың түрі көп. 
Халық тарапынан ыс тықты 
түсі ретін және вирусқа қарсы 
антибактериалды, имму номо-
дуля циялық препараттарға 
сұраныс артуда. Әсіресе, 
цефа золин, цефтриаксон 
секіл ді тек дәрігердің рецеп-
тісімен берілетін дәрілер. 
Олар мүмкіндігінше түсіп 
жатыр. Қазір цефтриаксон жоқ 
болғанымен оның орнына қол-
данылатын дәрі бар. Сонымен 
қатар дәрігердің жазып бергені 
болмаған жағдайда дәріхана 
маманы емделушіге дәрілердің 
аналогтарын ұсынады. Қазіргі 
таңда дәрілік заттың атауына 
бөлшек және көтерме сауда 
үшін шекті баға бекітілді. Бұл 
баға шегі анықталды, одан әрі 
жоғары бағада сатылмайды 
дегенді білдіреді. Осы ретте 
дәрілік заттардың шекті 
бағасын Dari.kz мобильді 
қосымшасы арқылы біліп, 
көрсетілген межеден асырмай 
сатып жатырмыз, – деді ол.

Сонымен дәріханаға ха-

лыққа қажетті мукалтин, 
аспирин, цеф3 және жөтелге 
қарсы шәрбәттің бір неше 
түрі келді. Фармацевтер 
бұл пре параттарды шектеп 
са татынын айтты, яғни, 
тұтынушыларға көп мөл шерде 
берілмейді. Бұдан бөлек, 
дәрі лердің қатарында ацц, 
грипго, либексин, мегасеф, 
римантадин-сти, ринза, ро-
вамицин, сумамед форте, флу-
ко назол, флунол бар. Жаңадан 
келген дәрілер бағасы бекітіліп, 
сөреге қойылғаннан кейін 
халыққа сатылатын болады. 

Сондай-ақ, тағы да қала-
дағы бірнеше дәріханаға дәрі-
дәр мектің мол қоры келді. Со-
лар дың бірі – «Europharmа».  
Дәрі хана меңгерушісі Ольга 
Александровнаның айтуын-
ша, қалада «Europharmа» дәрі-
ханасының 9 нүктесі жұмыс 
жасайды екен. 

– Соңғы екі апта көлемінде 
дәріханаға келушілердің саны 
2-3 есеге артты. Үздіксіз, 24 
сағат жұмыс жасап жатырмыз. 
Келу шілерге 2 касса қызмет 
көрсетуде. Тұрғындар көпшілігі 
ыстық түсіретін, витаминдер, 
жөтел мен вирусқа қарсы дәрі-
дәрмек сұрайды. Бізге аптасына 
үш рет Шымкент қаласының 
қоймасынан қажетті дәрі-
дәрмек жеткізіліп отыр, – дейді 
дәріхана меңгерушісі. 

Бүгінде өңірде фармацев-
тика лық қызметпен 328 дәрі-
хана және дәріханалық пункт 
айналысады. Оның 178-і қалада 
орналасқан. 

«БІР АЙЛЫҚ ҚОР
БІР КҮНДЕ ӨТІП КЕТТІ»

Sb
Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы»

Көпбейінді облыстық аурухана дәрігері Гүлбану 
Ысқақова коронавируспен күрестегі елеулі үлесі 
үшін «Ерен еңбегі үшін» медалін иеленді. Мемлекеттік 
награданы ол қоғамның шынайы құрметі, 
ақжүрек алғысы деп есептейді. 

Елден хабар

МЫҢ АЛҒЫС СІЗГЕ, ДӘРІГЕР!

Қазір елімізде корона-
вируспен қатар пневмония 
мен тұмау өршіп тұр. Осыдан 
біршама уақыт бұрын екі 
бауырым Алтыру, Қалилулла 
Әбіжалеловтер қат ты ауырып, 
Мәдениет ауылдық ауру-
ханасына түсті. Қалилулланың 
қызуы көтеріліп, жансақтау 
бөлімінде 5 күн жатты. Екеуіне 
де «екіжақты пнев мония» 
деген диагноз қойылды.  
Бауыр  ларымның ауыр халін 
көрген дәрігер мамандар дереу 
жансақтау бөліміне жат қызып, 
қажетті ем шара ларын жүргізді. 

Жансақтау бөлімінде реани-
матолог Тимур Баджанов, 
Нұрболат Тәжмаханов бастаған 
дәрігерлер мен мейірбикелер 5 
күн ішінде жағдайын қалыпқа 

келтіріп, жалпы палатаға 
ауыстырды. Екі бірдей бауы-
рымның қиналғаны, қызуы 
көтеріліп, тәбеттері болмай 
қалғаны, әлсіздік пен жөтел 
қысқаны менің де жаныма 
батты.

Дегенмен, адам өміріне 
араша түсіп, қолынан келген 
бар лық ем-домын жасап 
жатқан дәрігерлердің еңбегінің 
нәтижесінде бауырларым 
өздеріне келе бастады. Күні-
түні әр науқасты жіті бақылаған 
антына адал жандардың 
арқасында бауырларым күн-
нен-күнге жақсаруда.  Оған да 
шүкіршілік еттік. 

Осы ретте Мәдениет ауыл-
дық ауруханасының ұжы-
мына, Гүлсім Каюпова, Жам-

был Әбілқасымов, Батыр 
Іскендіров, Нұрболат Ал-
мағанбетов, Жасұлан Сақып-
бек, Бекзат Алтынбек, Раиса 
Абдуллаева, Сұлушаш 
Досыбек сынды ақ халатты 
абзал жандарға алғысым 
шексіз.

Бүгінде ауру асқынып, 
дерт дендеп тұр. Сондықтан 
еліміздің әрбір азаматы  
тәртіпке бағынып, қауіпсіздік 
шараларын қатаң ұстануы 
тиіс. Бұл – уақытша қиындық. 
Жақын күндері бұл кеселді 
еңсеріп, қалыпты өмірге қайта 
оралатынымызға сенімдімін. 

      
Рита ЕҢСЕБАЕВА,

Жалағаш ауданы

БАУЫРЛАРЫМНЫҢ 
ЖАҒДАЙЫ ЖАҚСЫ

Облыс орталығындағы №1 дәрі ха наға жаңа 
препараттардың мол қоры  келіп түсті. Дәрі-дәрмек 
келеді деп есті гендер мұнда ерте жиналған. Солар-
дың бірі – қала тұрғыны Райхан Махатова.

Sb
Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».

ТАҒЗЫМ 

Әркімнің жанын бесікке 
бөлегендей тербететін ән деген 
әлемнің тылсымына бала кезінен 
батқан Кеңес Дүйсекеев осы өнердің 
өр шыңына шыққан бірегей тұлға 
болды. Оның есімін білмейтін, 
оның әнін шырқамайтын қазақ 
жоқ.

Бұл биікке әрине, ұзақ-сонар жолмен жүріп 
жетті. Әкесінен бес жасында айырылды. Ол бір 
суреті жоқ заман екен, асыл адам бейнесінің 
қандай екенін де елестете алмайды. Еміс-еміс 
сөздері есіне түседі. «Балам, сен Жалаңтөс 
баһадүрдің тегіненсің» деуші еді. Алтын 
зұлпықарын сермеген Жалаңтөс қазақтың зар-
мұңын жеңем деп алысқан алып батыр екен, 
соны білгенде кеудесін бір рух көтеріп әкетті.

Жастайынан Алматыға аттанды, үлкен 
қаладағы мек теп-интернатта оқыды. 
Одан әрі музыкалық училищеге, онан соң 
Алматы мемлекеттік кон серваториясына 
түсті. Училищеде Қазақ КСР халық артисі, 
профессор А.В.Бычков тан, консерваторияда 

қазақ эпостарына опера жазған атақты 
Е.Г.Брусиловский, Қазақ КСР Мемлекеттік 
сыйлығының иегері Л.Хамиди, КСРО халық 
әртісі Ғ.Жұбанова секілді өнер ғұламаларынан 
сабақ алды.

1980-1990 жылдар аралы ғын да қатар өскен, 
талас а ән жазған – Сейдолла Бәйтереков, Тілес 
Қажығалиев, Кеңес Дүйсекеев үшеуінің аты 
тең танылды. Олар қазақ эстрада ән жанрына 
түрен нен жол ашып, жаңалық алып келді.

Кеңес Дүйсекеев «Қара көз айым», «Домбыра 
туралы баллада», «Сәлем саған, туған ел!», 
«Өкінбе сен» секілді алғаш қы әндерімен-ақ 
қалың елдің ыстық ықыласына бөленді. Бұл 
әндерді Роза Рымбаева, Нағима Есқалиева 
секілді белгілі эстрада әншілері орындады, 
тіпті осы әндер арқылы олардың аты асқақтап 
кетті.

Ол кезде бүгінгідей ән жазған екінің бірі 
Композиторлар одағына мүше бола алмайтын. 
Кеңес Дүйсекеев отыз жасында КСРО 
Композиторлар одағының мүшесі атанды. 
Одаққа мүшелікке өту үшін арнайы біліміңе 
қоса  классикалық жанрларда жазған бірнеше 
үлкен шығармаң болуы тиіс еді. Оны Мәскеуге 
жібересің, олар шығарманы оркестрлерге 
салып орындатады. Мүйізі қарағайдай 
мамандар басын қос қолдап ұстап отырып 
тыңдап, авторды одаққа аламыз ба, жоқ па 
деген мәселені ортаға салады. Дүйсекеев осы 
сыннан сүрінбей өткен ғой, сонда оның жүз 
жиырмадай музыканты бар оркестрдің үлкен 
құрамына арнап жазған симфониясын орыс 
музыка өнерінің өкілдері еріксіз мақұлдапты.

 Кеңес ағамыз өте еңбекшіл еді, өзінің 
бірегей, биік деңгейіне жету үшін жеке 
тірлігінің бәрін тәрк етіп, музыка музасымен 
ғана өмір сүрді. Ол жеңіл-желпілікті жек көрді, 
ұнатпағанын бетке айтатын турашылдығы 
туабітті мінезі болатын. Анығында, ол өнер 
тазалығы үшін өмір бойы күресіп өтті десем де 
болады.

Мен 1985 жылы Алматыдағы Чайковский 
атындағы музыкалық училищеге түстім. Кеңес 
ағамен сол кезде таныстым. Сонда ағамыз 
Қазақ телерадиосының эстрада-симфониялық 
оркестрінің көркемдік жетекшісі және бас 
дирижері екен.

Студент кезімде жазған «Сен мені іздедің 
деп кінәлама» деп аталатын әнім бар еді. Кеңес 
аға сол әнімді тыңдап көріп, оркестрге қосамыз 
деді. Әннің партитурасын жазып шықтым. Бұл 
– әнді оркестрдегі әр аспаптың үніне жеке-жеке 
қосу деген сөз. Шындығында, партитура жазуды 
Кеңес ағадан үйрендім. Сол әнді оркестрмен 
әнші Бақыт Шадаева орындап шықты. 
Осылайша, менің де атым атала бастады. Дәл 
сол кезден бастап Кеңес ағаның туғанындай 
болып кеттім. Ол мені жерлес есебінде ғана 
емес, өзімен үндес шәкірті есебінде көбірек 
жақсы көрді. Үйдегі Баян апамызды рулық 
жағынан жақын тартып, жезде есебінде еркін 
сөйлесетінмін. Кейде ағамыздың шалт ашуы 
бар, бұл жағынан мінезімізде де ұқсастық 
болатын. Алайда, ағаның ашуы соншалықты 
жұмсақ, «шайы орамал кепкенше» дейтін ашу.

Жалпы, ол кісінің бойында ұлы адамдарға 
тән сирек мінездер жиі көрініс беретін. Кейде 
дана, кейде бала. Ал, білімі жағынан терең. 
Дәулеткереймен дәуірлес, Құрманғазымен 
қоныстас кісі дей сөйлеп бергенде былай дейтін 
ешкім жоқ. Сосын Гайдн, Моцарттарға қарай 
тартып кете береді. Сонша білімді бір бойына 
сыйғызып, өзін озық санамай қа тары мызда 
ойнап-күліп жүретін қара пайымдылығы да – 
бір даралығы. 

Жұрттың көбі Кеңес ағаны тек ауызда жүрген 
әндердің авторы есебінде біледі ғой, ал, оның 
көптеген классикалық жанрдағы шығармалары 
өз алдына бір әлем. Сол шығармалары 
Еуропаның бірнеше мемлекетінде өткен 
кон курстарға қатысқан. Соның бірі – «О, 
туған жер!» деп ата латын хорға арналған 
акапеллалық шығармасы. Мұндай дүниелерді 
санамалай берсе көп, әрине.

К.Дүйсекеев «Толғау» симфо ниясының, 
«Жалаңтөс батыр» симфония поэма-
картинасының, «О, дүние!» кантатасының, 
«Жыл мезгілдері» романстар циклі нің, 
«Мәди», «Аққу Жібек» мюзиклінің, «Алдар 
көсе» опе рет  тасының, симфония-кон церт тер, 
аспаптарға арналған кон  церт тер, камералық 
оркестрге ар налған шығармалар, соната, рап-
содия, вариациялар және екі жүз ден астам 
әннің авторы болды.  

Шындығында, тыңдарман үшін Кеңес 

аға әр жүректің сезім күйіне оранған көркем 
әндерімен қымбат. Бір ғана «Қарағым-ай» 
әнінің өзі – баяғының бәсімен құны қырық нарға 
жүк болатын жауһар. Жақында осы ән Димаш 
Құдайбергеннің орындауында күллі әлем 
тыңдарманына жол тартты. Осыны тыңдағанда 
Кеңес ағаның әндері орындаушысын тапқан 
сайын түрленіп түлей түсетін, ғұмыры 
ғасырлық өлшемдерге сай туындылар екенін 
тағы бір мойындатты.

Осындай үлкен жүректі адам туған жерін 
шексіз сүйе тін перзенттік махаббатын әр-
дайым іспен дәлелдеді. Аудан көлемінде қолға 
алынып, кейін тоқтап қалған Роза Бағланова 
атындағы «Ақмаңдайлым» ән шілер кон-
курсының облыстық дәре жеде өткізілуіне 
тікелей бастамашы болды. «Бозторғай», «Жас 
 қанат» республикалық кон курстарының қазы-
лар алқасында отырды. Қостанайда балалар 
шығар машылығына арналып өткізіліп жүрген 
«Алтын микро фон»  байқауына келетін 
шетелдік қазыларға да өзі төрағалық жасады.
Мұнысы ол кісінің басқалардан бір бас озық 
білімділігінің белгісі болатын.

Өсіп келе жатқан талантты бала ларды 
көргенде балаша қуанатын. Қызылордадан 
сыртқа шы ғып, өнерден озып бәйге алған бір 
жастың атын естісе, дереу телефон соғып, бізді 
құттықтайтын.

2006 жылы Кеңес ағаның 60 жылдық 
мерейтойына орай Қызылордада облыстық 
мәдениет басқармасының үйлестірумен жастар 
шығармашылығын шың дау, жас таланттарды 
таныту мақсатында «Туған жер» деп аталатын 
композиторлар мен әншілер байқауы қолға 
алынды. Әуелі бес облыс арасында өткізілді. 
2008 жылдан ол Кеңес Дүйсекеев атындағы  
респуб ликалық әншілер кон курсы болып 
кеңейтілді. Осы байқаудан қаншама өнерлі 
жастың тұсауы кесілді. Шаттық Ешниязова, 
Ринат Үсенов, Саламат Әбутәліпов секілді 
Сыр елінің талантты жас әншілері әр жылдары 
байқаудың бас бәйгесін иеленді. «Туған 
жердің» беделі де, бәйгесі де «Жас қанат» 
байқауынан артып түсті.  

2018 жылы «Туған жер» әншілер конкурсы 
2020 жылдың сәуір айында халықаралық 
дәрежеде өткізілетін болып шешілді. Осыған 
байланысты барлық ұйымдастыру жұмыстары 
атқарылып, Қазақстаннан басқа 9 мемлекеттен 
қатысушылар келетін болып қарбаласып 
жатқанда төтеннен киліккен пандемия жол 
кесті. Енді бұл дүбірлі өнер тойы келер жылы 
Кеңес Дүйсекеев ағамыздың 75 жылдығы 
қарсаңында қолға алынады деп үміттенеміз.

«Адамдар өмірге қонақ екен, шынымен 
бұл дүние шолақ екен» деп Кеңес ағамыздың 
өзі сұлу әніне қосқандай, енді міне,  еңсемізді 
есікті қақпай кірген бір мұң тұқыртып-ақ тұр. 
Жазуы бар, озуы бар дүние ағамызға сол күнді 
көруге жазбады.  

Асыл ағамыз, туған жерінің туымы ерен 
тұлғасы, көрнекті композитор Кеңес Дүйсекеев 
еңбегіне сай атаққа да кенде болмады.  ҚР  
Еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақ Ұлттық 
Өнер университетінің профессоры, «Құрмет», 
«Парасат» орден дерінің иегері, ҚР Тұңғыш 
Президенті-Елбасының мәдениет саласы 
бойынша мемлекеттік степендия иегері, Қазалы 
ауданының құрметті азаматы атанды. Берілсе, 
мұнан басқа атақтар да жарасар еді. Бірақ, хас 
дарынның өлшемі қолдан берілетін атақ емес, 
халықтың ықыласы мен сүйіспеншілігі.

Кеңес Дүйсекеев десе, елең етпейтін кім 
бар?! Осы күн нен бастап қазақ ән өнерінің өр 
тұлғасы о дүниеге емес, хал қының жүрегіне 
көшіп алғандай көрінеді. «Тірліктің талай 
гүлі солғанменен, тағдырдың талай мұңы 
болғанменен, өмірге келгеніңе өкінбе сен» деп 
сұлу бейнесі күлімдеп тұрғандай. Кеңес ағаның 
бір әнінің сөзі осылайша рух сыйлайтын. 
Маған ол осы бір әндегі мәннің өзі ортамыздан 
кеткен соң ашылатынын білгендей әсер береді. 
Өйткені, Кеңес ағаның шығармаларында 
пәндәуи жеңіл мән кездеспейді, уақыт өткен 
сайын жарқырай беретін жан иірімінің 
тереңіндегі інжу-зүмреттей бір қымбат 
дүниелер көз арбайды.

Мәңгілік мекенің жұмақтың бақшасынан 
бұйырсын, текті аға!

Рамазан ТАЙМАНОВ,
композитор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, 

«Құрмет» орденінің иегері, 
Қызылорда қаласының

Құрметті азаматы.

АСПАНЫНДА 
ҚАЛЫҚТАП 
ҚАЛҒАН ӘН
КОМПОЗИТОР КЕҢЕС ДҮЙСЕКЕЕВ 
ТУРАЛЫ ТОЛҒАМ



Sb№102-103 (19978-19979) 11 шілде, сенбі 2020 жыл4 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz

1-бет. 

DENSAÝLYQ

Өзекті мәселе арнайы органдар 
ба қы лауында. Облыстық тауарлар 
мен көр сетілетін қыз мет тердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақы лау 
департаменті, облыстық денсаулық 
сақтау басқармасы, экономикалық 
тергеу департаменті мен кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы, фар ма
цевтикалық қызметті қолдау және 
дамыту ассоциациясы мен үкі меттік 
емес ұйым өкіл дерінен құрылған 
мониторингтік топ құрылып, тиісті жұ
мыстарды қол ға алған. Біз де олардың 
қа тарына қосылып, кезекті бақылау 
жұмыстарына қатыстық. Жоғарыдағы 
шағымда келтірілген олқылықтарды 
саралап, маман пікіріне құлақ астық.

Мониторингтік жұмыс барысында 
«Фарматека» ЖШС желісіне аялдаған 
едік. Қоймада қажетті дәрідәрмек 
қоры бар екен. Серіктестіктегі дәріхана 
қоймасының меңгерушісі Өрік 
Сейілханованың айтуынша, бүгінде 
жеткізуші компаниялармен келісім 
жасалып, қажетті дәрідәрмектер 
дәріханаларға тарқатылуда.

– Біздегі қор толықтырылды. Қазір 
қала ішіндегі серіктестікке қарасты 
14 дәріханаға олардың барлығы 
жөнелтіледі. Мамандар тұрғындардың 
кейбір препараттардың рецептсіз 
босатуын сұрап жатқанын айтуда. 
Кейбір антибиотиктер, парацетамол, 
С витамині, дексаметазон, эуфиллин 
келер аптада келуі тиіс. Цефтраксион, 
аспирин және өзге де вирусқа 
қарсы препараттар, медициналық 
маскалардың қажетті қоры жеткілікті. 
Баға өспейді, тұрақты күйінде қалады, 
– деді ол.

Сонымен қатар бағаға қатысты 
арнайы мониторингтік топтың басы
қасында жүрген Ләззат Бақтыбаева 
дәрілік заттардың шекті бағалары 
жылына екі рет 10 шілдеге дейін және 
10 қаңтарға дейін бекітілетінін, қандай 
да бір дәрілік заттың бағасына жарты 
жыл ішіндегі теңге бағамы да, сату 

маусымдылығы әсер етпейтінін айтты. 
Дәрілік заттардың шекті бағасын 
«DariKZ» мобильді қосымшасынан 
білуге болатынын тағы бір қаперге 
салды.

Жалпы, қалада фармацевтикалық 
қызметпен 178 дәріхана, дәріханалық 
пункт айналысады. Бұған дейін 
осындай дәріханалардың бірінен бір 
айлық қор боп есептелетін 2 мың 
аспирин сатып алынғанын жазған едік. 
Мамандар бұл ретте ретсіз дәрідәрмек 
сатып алып, оның жетіспеушілігін 
қолдан жасамауды сұрайды.

Облыста дәрідәрмектің жетіс
пеу шілігін болдырмау мақсатында 
құрылған арнайы мониторингтік топ 
мүшелері барған Қызылорда қала
сындағы №1 емханада сұраныстағы 
дәрілер қоры жасақталған. Олардың 
қатарында С витамині, инсулин секілді 
дәрілер бар. Үйінде ем алып жатқан 
науқастар толық қамтамасыз етілген. 
Десе де, жұмыс барысында бірқатар 
кемшіліктер бар. 

– Бүгінгі шара барысында емхана 
қызметінде кейбір кемшіліктерге жол 
берілгенін аңғардық. Мәселен, оған 
келуші тұрғындар арасында әлеу
меттік қашықтық мәселесі сақтал
маған. Рентген кабинетінде оның 
қызметіне жүгінген адамдардан 
кейін тиісті тазалық шараларына 
назар аударылмаған. Дезинфекция 
шаралары күшейтілуі тиіс. Бұл 
бойынша емхана басшыларына тиісті 
ұсыныстар айтылды. Сондайақ, 
мониторингтік топ мүшелері жүргізген 
шара барысында кейбір дәрілердің 
дұрыс тағайындалмағаны белгілі 
болды. Атап айтқанда, бес жастағы 
балаға беруге болмайтын антибиотик 
жазылып кеткенін көрдік. Оның бала 
ағзасына кері әсері болатыны белгілі. 
Бұл бойынша да дәрігерлерге тиісті 
ұсыныс айтылды, – деді мониторингтік 
топ басшысы Ләззат Бақтыбаева.    

Мобильдік топтың қызметі тегін 
бе, қанша дәрігер қалай қызмет 
көрсетеді? №6 қалалық емханаға 
осыны білу үшін арнайы барған 
едік. Мобильдік топтың дәрігерлері 
мұндай жұмыс уақытында емханада 
болмайды, әрине. Таңертең 8.00ден 
бастап, үйүйді аралап, науқастарға 
жылдам жетудің жолын қарастырады. 
Бірақ мұнда тұрғындардың ша
қыртуын қабылдайтын Callорталық 
орналасқан. 400168 нөміріне хабар
ласқандардың қоңырауы осында 
түседі. 

Бесінші қабатқа көтерілдік. 
Callорталыққа кіргенімізде опера
торлардың бізге мән беріп, ұзақ 
сөйлесуге уақыты болмайтынын 
бірден аңғардық.

– Алло, сәлеметсіз бе!  Сізді тыңдап 
тұрмыз. Алдымен науқастың аты
жөнін, жеке сәйкестендіру нөмірін 
айтып жібересіз бе?  

– Қандай шағыммен хабар
ластыңыз? Үйдің мекенжайы, 
байланыс нөміріңіз қандай? Науқас 
соңғы уақытта сырқат адамдармен 
байланыста болды ма, өзге аймақтарға 
жол жүріп келді ме? Сәл күте тұрыңыз, 
мобильдік топ дәрігері сіз көрсеткен 
мекенжайға барып, алғашқы көмек 
көрсетеді.

Бұл – оператор Әйгерім 
Дербешованың орталыққа хабар
ласқан тұрғынмен сөйлесу кезіндегі 
диалогынан үзінді. Төрт оператор 
да әр қоңырауға жауап бергенде, 
науқастың жағдайымен қатар 
байланыс нөмірін, мекенжайын әбден 
нақтылады. Қате дерек дәрігердің 

де, басқа сырқаттардың да уақытын 
алатыны белгілі. 

Мұнда күніне 200220 қоңырау 
қабылданады. Ең бастысы, мобильдік 
топ тұрғындарға тегін қызмет 
көрсетеді. Олардың басты міндеті 
– тұмау, пневмония, коронавирус 
инфекциясы, ЖРВИ белгілері бар 
пациенттерге бару, диагноз қою үшін 
медициналық тексеру жүргізу.

Биыл 21 наурызда №6 қалалық 
емханада осы мақсатта 4 мобильді 
топ құрылған еді. Әрқайсына жауапты 
дәрігермен қатар, 4 тәжірибелі 
жүргізуші, 4 автокөлік бекітілген. 

Емхана бүгінде 65 214 тұрғынға 
қызмет көрсетеді. Иә, медициналық 

мекемеге қарасты аумақ үлкен. 
«Шұғыла», «КБИ» шағын аудандары, 
Коммунизм, Абай ауылы тұрғындары 
да емханадан медициналық көмек 
алады. Сондықтан әрбір мобильдік 
топқа белгілі бір аумақ бекітілген.

– Мобильдік топ 12 сағат бойы 
тұрғындар айтқан мекенжайға 
барып, алғашқы көмек көрсетеді. 
Медицина қызметкерлерінің төртеуі 
де – жалпы тәжірибелік дәрігерлер. 

Шақыртулардың 90 проценті салқын 
тию, дене қызуының көтерілуі, 
құрғақ жөтел, әлсіздікке байланысты 
болып отыр. Мониторинг жасау 
барысында олардың 70 процентіне 
ЖРВИ, 20 процентіне пневмония 
диагнозы қойылғаны анықталды. 
Егер науқастың жағдайы ауыр болса, 
кезекші ауруханаға жеткізеді. Ал 
жағдайы тұрақты, өздігінен жүре 
алатындай халде болса, емханаға келіп, 
өкпені шолу рентгенограммасына 
түсуге шақырады. Қазір мұндай 100 
адамның шамамен 85нен пневмония 
анықталып отыр. Арнайы бұйрыққа 
сәйкес, мұндай науқастарға дәрі тегін 

беріледі. Айта кету керек, қазір дәрі 
қоры жеткілікті, – деді бас дәрігердің 
емдеу ісі бойынша орынбасары 
Нұргүл Жалғасбаева.

Егер науқаста коронавирус 
инфекциясының белгілері байқалса 
ше? Онда емхана жанындағы 
орталықта ПТР тест тапсыруға 
да мүмкіндік жасалған. Арнайы 
бекітілген медбике жұтқыншағы мен 
мұрыннан жұғынды алып, талдама 
жасау үшін «Олимп» немесе «In
vivo» зертханаларына жібереді. 
Бастысы, ПТР тест емханаға тіркелген 
пациенттер үшін тегін жасалады.

Қазір науқаспен қатар, медицина 
қызметкерлерінің де денсаулығы аса 
маңызды. Олар бір күнде алпысқа 
жуық тұрғынның үйінде болып, 
алғашқы көмек көрсетеді. Көрінбейтін 
жаумен күрестің алғы шебінде жүрген 
дәрігерлердің қалай қорғанатынын 
да сұрағанбыз. Бас дәрігердің 
орынбасары мобильдік топ мамандары 
бір реттік қорғаныш костюмдерімен 
қамтылғанын атап өтті.

Төрт мобильдік топтың көмегі 
осынша тұрғынға жеткілікті ме деген 
сұрақ та оқырманды ойландыратыны 
белгілі. Айта кету керек, 4 мобильдік 
топтан бөлек, емханада 3 жедел жәрдем 
тобы бұрыннан жүрек аурулары, 
қан қысымы, қант диабетімен есепте 
тұратын науқастарға барып, көмек 
көрсетеді.

Айта кету керек, емханада 
операторлар қай тұрғынның да 
қоңырауын жауапсыз қалдырмай, 
дереу тіркеп, дәрігерге хабарлауға 
асығатынын білдік. Осындай 
қарбалас уақыт, күрделі кезеңде 
қаланың бір қиырында науқасқа 
асыққан мобильдік топ дәрігеріне 
барып, уақытын алуды жөн көрмедік. 
Өйткені олардың әр минуты маңызды, 
адам өмірімен байланысты. Тек 
біздің және тұрғындардың қазіргі 
міндетіміз әрі көмегіміз – карантин 
талаптарын сақтау, өзіміздің де, 
жақындарымыздың да денсаулығына 
жауаптылық таныту болып тұр.

Аймақта үйде ем 
алушыларға қосымша көмек 
беру мақсатында 50-ден 
астам дәрігерлік мобильдік 
топтар құрылды. Олардың 
жұмысын үйлестіру үшін 
әкімдіктер тарапынан 
қызметтік автокөліктер 
бөлінген. 

Осындай мобильдік топтар 
Қызылорда қаласындағы №1 емхана 
жанынан да қызметін жүргізе бастады. 
Бұл жұмыс 1 шілдеден бастап қолға 
алынған. Еліміздің денсаулық сақтау 
министрлігінің талабы бойынша 
шілде айының алғашқы күндерінен 
емханалар жанындағы күндізгі 
станционар бөлімдері жабылған. 

– Аталған түйткілді мәселені 
шешу мақсатында тиісті орындарға 
ұсыныс жасалды. Нәтижесінде 
мобильдік топтардың қызметін 
пайдалана отырып, үйде ем алып 
жатқан науқастардың денсаулығын 
түзеуге назар аударып отырмыз. 
Біздің емханада осы мақсатта бес топ 
жасақталған. Дәрігерлер халықтың 
сұранысына сай қызмет атқарып 
келеді. Қазір әр бригадаға тәулігіне 30
35 шақырту түседі, – деді емхананың 
бас дәрігері Рахима Сералиева. 

Шақыртулар арқылы олардың 
қандай аурумен сырқататтанғаны 
нақтыланады. Сол арқылы дәрігерлер 
тиісті емдом жүргізеді. Атап 
айтқанда, бүгінде емхана дәрігерлері 
үйінде ем алып жатқан коронавирус 
инфекциясының симптомсыз түрін 
жұқтырған 80ге тарта адамға 
қадағалау жасайды. Қазірге дейін 
олардың 60тан астамы емін толық 
алды.

Бас дәрігердің айтуынша, емханада 
маман тапшылығы байқалып отырған 
жоқ. Десе де, қыркүйек айында олардың 
қатары жас мамандармен толығады 
деп жоспарланып отыр. Сондайақ, 
мектептердегі мейірбикелер емхана 
қызметін жүргізуге көмекке келді.

– Егер оттегіні адамға тікелей 
жіберсе, кеудесін күйдіріп жібереді. 
Сондықтан адам ағзасына қажетті 
оттегі мөлшерін өткізіп отыратын 
«Боброва» аппараты қажет. 
Бұл құрылғы оттегі жолдарын 
ылғалдандырып, қабылдауға дайын
дайды. Таяуда меценат көмекке 
берген 2 млн теңгенің 1 млн 600 
мың теңгесіне осы аппараттың 
10 данасына тапсырыс бергенбіз. 

Қалған 400 мың теңгесін оттегіге 
жұмсадық. Бүгін құрылғы келді. 
Оны емдеу мекемелеріне өткіздік, 
– деді еріктілер тобының жетекшісі 
Ләззат Бақтыбаева.

Қазір облыс халқына 300 
«Боброва» аппараты және 250 
концентратор қажет. Алдың
ғысының құны 160 мың теңге болса, 
кейінгісі 500 мың мен 1 млн теңгенің 
аралығында бағаланған. Бұған 

қоса, «Сыр медиа» ЖШС 6 дана, 
облыстық жастар саясаты мәселелері 
басқармасы 4 дана «Боброва» 
аппаратын алдыруға демеуші 
болмақ. 

Қала әкімдігі жанынан меншік 
нысанына қарамастан, барлық 
субъектілердің санитарлықдезин
фекциялық режим талаптарын 
сақтауын бақылау бойынша 
қалалық прокуратура, тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы, қала әкімдігі, жергілікті 
полиция қызметінің өкілдерінен 
құралған 14 мониторингтік топ 
құрылды. Жұмысшы топ осы кезге 
дейін қала аумағында орналасқан 5 
мыңнан аса нысанды аралап, тиісті 
түсіндірме жұмыстарын тұрақты 
жүргізуде.

Кәсіпкерлер дендеген дертпен 
күресте қарап қалмады. «Абзал и 
К» толық серіктестігінің директоры 
Мағжан Ералиев 700 дана, «Абай
Дәулет» ЖШС директоры Мұрат 
Сәрсенбаев 300 дана, «Ақтөбе и К» 
ЖШС директоры Нұрлан Іздібаев 700 
дана, жеке кәсіпкер Н.Байжігітов 50 
дана оттегі баллонымен көмектесіп 
жатса, «ЕлАрай» ҚБ басшысы 
А.Байдәулетов тасымал қызметін 
ұсынуда. 

– Бұл – бәрімізге түскен сын. 
Осы сынақтан сүрінбей өту 
үшін бірлік керек. Барлық 
ауыртпалықты билікке немесе 
денсаулық сақтау саласына 
ысырып қоймай, қоғам болып 
бірге атсалысып жатқанымыз 
жігерлендіреді. Бүгінде дәрі
дәрмек пен оттегі баллонының 
жетіспеушілігін жою бағытында 
қоғам болып жұмылып 
жатырмыз. Қажетті нәрселерді 
тасымалдауда автоеріктілер де 
іске кірісіп кетті. Жастардан 
бастап, әкімдік, кәсіпкерлер, 
еріктілер, қоғам белсенділері, 
жалпы айтқанда, осы қоғамда 
өмір сүріп жатқан әрбір 
азамат бұл шараларға бейжай 
қарап отырған жоқ. Біз бұл 
қиындықты бірге еңсереміз, – 
деді қала әкімінің орынбасары 
Асқарбек Есжанов.

Жедел жәрдемге түскен 
шақыртулардың санында есеп жоқ. 
Сала мамандары үлгермей жатқан 
соң, емханаларға қосымша көмек 
ретінде қала әкімдігіне қарасты 
23 қызметтік көлік күнделікті 
дәрігерлік қызметке ауыстырылды. 
Қазір жедел жәрдеммен бірге жұмыс 
істеуде. Қызметтік көліктермен 
тұрғындардан түскен 1 500ден астам 
шақыртуға барған. Сонымен қатар, 
қала әкімінің тапсырмасына сәйкес, 
орынбасарлар, аппарат басшысы 
және бөлім басшылары бөлініс 
бойынша қала аумағындағы барлық 
ауруханалар мен емханаларға 
жауапты ретінде бекітілді. Әкім
дікпен қатар, қоғам белсенділері мен 
еріктілердің де еңбегі зор.

– Еріктілер бір бағытта ғана емес, 
барлық салада өз белсенділіктерін 
танытуда. Оттегі баллонынан бастап, 
дәрідәрмек тасымалына дейінгі 
көптеген жұмыстарды атқаруға 
атсалысып жатыр. Бүгінгідей 
уақытта жастар және барша 
тұрғын дар белсенді болу керек, – 
дейді қалалық жастар ресурстық  
орталығының басшысы Сабыржан 
Кеңшілік.

Оттегі баллонына сұраныс артты. 
Десе де, кәсіпорындар бірінші 
кезекке пайда табуды емес, дертпен 
күреске үлес қосуды ойлап отыр. 
Солардың бірі –  «Шыңғыс ЛТД» 
ЖШС.

– Бұл уақытта пайда тап қаным 
емес, халыққа көмегім тигені 
маңызды. Қазір кисло родқа сұраныс 
артты. Жай уақытта бір емдеу 
мекемесінің сұранысы 2530 баллон 
еді. Қазір қалалық ауруханаға 160
170 баллонға дейін қажеттілік 
туындап тұр. Осы кезеңде қанша 
адамға көмек болсын және сауапты 
амал болсын деп жеңілдік жасап 
отырмыз. Бір кислород баллонын 
жеке адамдарға 1800, 2000 теңгеден 
сатсақ, ауруханаларға 1000 теңгеге 
беріп жатырмыз, – дейді Ерік 
Жүнісов.

Қала әкімдігі дәрігерлердің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
үшін «Сырдария» лагерінен 100 
орын дайындады. Жеке кәсіпкер, 
«Қызылорда» қонақ үйінің 
директоры Қ.Боранбаевтың қолда
уымен дәрігерлерге 137 орын берілсе, 
«Bella Vista» кешенінің директоры 

Р.Ахметов қонақ үйден 11 орын 
ұсынып отыр.

Қызылорда қаласы 
бойынша бүгінгі күнге дейін 
тұрғындар көп шоғырланатын 
орындар мен тұр ғын үйлердің 
аумақтарына, жалпы көлемі 
6 млн шаршы метрге жуық 
аумаққа залалсыздандыру жұ
мыс тары жүргізілді. Олардың 
қата рында көппәтерлі тұрғын 
аудан, сауда орындары, ойын 
алаңдары, парктер, аялдама 
тәрізді нысандар бар. Бұл 
жұмыстарға барлығы 81 адам 
жұмылдырылды. Бұған қоса, 
қауіпсіздік шараларын күшейту 
мақсатында 10 дезинфекциялау 
тон нельдері халық көп 
шоғырланатын орындарға орна
тылды.

«СБ» ақпарат

МОБИЛЬДІК ТОП: ӘР МИНУТ МАҢЫЗДЫ
Әлемді дүрліктірген пандемияның әлегі бір бөлек, елде 

пневмония мен тұмау өршіді. Дертіне дауа іздеп, жедел 
жәрдемге хабарласатындардың да саны күрт өсті. Қазір 
облыстық жедел жәрдем станциясына бір күнде екі мыңға 
жуық адам қоңырау шалады. Шақырту көп. Дәрігердің 
міндеті – шұғыл жету, дереу көмек көрсету. Сондықтан 
қалалық емханалар мобильдік топтарды іске қосты.

Sb
Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы» 

СҰРАНЫС БАҒАҒА 
ӘСЕР ЕТПЕУІ ТИІС

Қазір дәріханаларда қарапайым парацетамолдың өзі қат. 
Көпшілік дене қызуын түсіретін дәрі мен оны өлшейтін құралды 
жаппай сатып алған. Алып-қашпа әңгімеден үрейленгендерге 
беталды ем-дом қабылдауға болмайтыны жайлы дабыл 
қағылып жатыр. Алайда, қай дәріханаға барсаңыз да, алдында 
ұзын-сонар кезекті көресіз. Әлеуметтік желіні парақтасаңыз, 
ыстықты түсіретін, вирусқа қарсы, антибактериалды дәрілік 
заттардың болмауына, сондай-ақ бағаның шарықтауына 
байланысты шағым көп.

Sb
Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»
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«БОБРОВА»
АППАРАТЫ ЖЕТКІЗІЛДІ

Еріктілер демеушілер есебінен алынған «Боброва» 
аппаратын емдеу мекемелеріне жеткізді. Бұған дейін де 10 
аппарат емдеу мекемелеріне табысталған. 

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы»Sb

«ЖҰДЫРЫҚТАЙ 
ЖҰМЫЛҒАНДА ЖЕҢЕМІЗ!»



Sb №102-103 (19978-19979) 11 шілде, сенбі 2020 жыл 5www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz

TAǴYLYM

Осыдан біраз жыл бұрын өмірден 
өткен Тұрлыбек Деменов ақсақалды 
жерлестер әзірге ұмыта қоймаған 
шығар. Кезінде нағашылы-жиенді 
болып жақсы араласқан едік. Айтары 
жоқ, нағашымыз көне сөздің көмбесі 
іспетті шежірешіл, естігендерін әсте 
ұмытпайтын құймақұлақ жан еді ғой. 
«Жақсылардың жүрген жері – Мысыр 
шаһары» демекші, дастарханның 
ажарын ашып, базарын келтіріп 
отыратын, жарықтық. Ол кісінің 
қарымды қаламынан туындаған 
«Келте тонды Келмембет» атты 
туындысы мен Шөмекей жұртының 
шежіресін бұл күндері сөз қадірін 
білетін ұсынақты жандардың жеке 
кітапханаларынан болмаса, дүкен 
сөрелерінен кезіктіре алмайсыз. 
Әлгіндей құнды қазыналарды өмірге 
келтіру жолында егде тартқан 
шағында ағамыз қаншама жерді жаяу-
жалпы аралап, қаншама шақырымдық 
жол азабын бастан өткерді десеңізші! 
Жанкештілік демей не дерсіз 
мұны. Тіпті ит арқасы қияндағы 
Қарақалпақстан мен Өзбекстан да бұл 
кісінің назарынан тыс қалмапты.

Тұрекең – Жалағаш ауданындағы 
Мәдениет ауылының тумасы. Кезін-
де халық ағарту саласында да, 
шаруашылық басшылығында да 
жауапты қызметтер атқарған. Қазақы 
қалжыңның хас шебері атанған от 
ауыз, орақ тілді ағамызға деміне нан 
піскендердің өздері де қарсы келе 
бермейтін, байқас болатын. Өткір 
тілінен сескенетін.

Шежіре құрастыру дегеніңіз 
тауқыметі мейлінше мол, инемен 
құдық қазғандай тірлік екен ғой. Бұл 
үшін ата-бабаларымыздың арғы-
бергі тарихынан жан-жақты хабардар 
болғаның мақұл. Білімдарлық та, тө-
зімділік те, жауапкершілік те керек-
ақ.

– Бірнешеленген жылдарға созыл-
ған осы бейнетімнен тапқан бір олжам 
– бұл күнге дейін өзіме беймәлімдеу 
болып келген біртуар кесек тұлға – 
Алмат есімді би атамыз еді, – дейтін 
ағамыз.

Бұл кісі кезінде батыр баба 
Бұқарбай Естекбайұлымен де сыйлас, 
сырлас болған деседі. Өйткені екеуі 
де Кенесары ханның қасиетті туы 
астында азаттық үшін соңғы демі 
үзілгенше айқасқан азаматтар ғой. 
Бұқарбай әрдайым жортуылда ат 
үстінде жүрсе, Әлекең бітімгершілік, 
мәмілегерлік, қазіргі тілмен айтқанда, 
дипломатиялық шаруа лармен 
айналысқан, яғни, Кене ханның оң 
қолы болған. Арғы ата-бабалары 
Сыр өңірінен тараған десек те 
қызмет бабына орай Арқа жағында 
көбірек болған көрінеді. Әлекеңнің 
елді аузына қаратқан айтулы би 
болғандығын жыр дүлділі – өзіміздің 
Балқы Базар атамыздың мына бір 
айшықты шумақтарынан-ақ айқын 
аңғаруға болады:
Болғанда ағам Алмат,

жеңгем Күміс,
Кісіде бола бермес мұндай туыс.
Әлекем қырда тұрып айқайласа,
Болады Әлім-Шөмен бір-ақ уыс.

Сол жылдары біз Бұқарбай 
бабамыздың алдағы мерейтойына 
орай жер-жерден тың деректерді 
жинастырып жүргенбіз. Би, мәмілегер 
бабамыздың атақ-даңқына сырттай 
қанық болғанымызбен ол кісінің арғы-
бергі тарихын жеткілікті біле бермейді 
екенбіз. Енді осы олқылығымызды 
толықтыру қажет болды. Сөйтіп, 
шұғыл іске кірістік.

Дөйт ұранды Шөмекей жұртының 
Шобдар аталығы қашаннан 
шынжыр балақ, шұбар төс тұқым 
болған. Мұны осы бір ғана әулеттің 
өмірінен-ақ көруге болады. Дерек 
көздеріне сүйенер болсақ, Алмат 
Тобабергенұлы 1804 жылы өмірге 
келіп, 1892 жылы дүниеден өткен, 
яғни Бұқарбай батырмен үзеңгілес, 
қатар өмір сүрген. Ол кісі өзінің 
білімдарлығы, шешендігі, белсенділігі 
арқасында билікке де ертерек 
араласқан. Орынбор мен Орта Азия 
аралығындағы керуен жолдарына 
басшылық жасаған. Сөйтіп, орыс 
шенеуніктерінің де назарына іліккен. 
Мұның үстіне өз ана тіліне қоса 
өзбек, қарақалпақ, шағатай, түрікпен 
және орыс тілдерін де жетік білгенге 
ұқсайды. Орынбор шекаралық 
комиссиясының жұмысына да 
қызу араласып, өз қандастарының 
жоғын жоқтап, мұңын мұңдайды. Ел 
арасындағы жер дауы, жесір жауы, құн 
дауы сияқты дау-дамайларға төрелік 
айтып, өз елінің Төбе биі атанады. 
Ресей сыртқы істер министрлігі оны 
өз елшілігінің құрамына қосып, 1830 
жылы Хиуа хандығына аттандырады. 
Араға 10 жыл салып Кене хан өз 
құзырындағы Әлекеңді Қоқан мен 
Хиуаға екінші қайтара жіберіп, 
уақыт өткен сайын шиеленісіп 
бара жатқан ахуалды жақсартып 
қайтуды тапсырады. Әлекең осы 
сапарында Сыр бойы қазақтарын 
бұдан былай қарай алым-салықпен 
мазалай бермеулерін талап етеді. 

Бұлардың енді Ресей патшалығының 
ықпалында екендігін, осыған орай 
орыстардың жергілікті халықты 
ешкімге талатып қоймайтындықтарын 
қатты ескертеді. Шыдамның да шегі 
болатын сияқты зорлық-зомбылық 
бұрынғысынша жалғаса берер болса, 
онда қандастарымыздың да шұғыл 
атқа қонып, басын бәйгеге тігуге даяр 
екендіктерін жасырмайды. Алайда сөз 
жүзінде пәтуаға келгенмен, іс жүзінде 
ала тақиялы ағайындар ашкөздік 
әрекеттерін әрі қарай жалғастыра 
береді. Мұның аяғы кейінірек қарулы 
қақтығыстарға барып ұласады. Осы 
бір қырғиқабақ дүрбелең кезеңдерді 
өзіміздің Жанкісі есімді қандасымыз 
былайша өрнектесе керек: 

Ашкөздігі сарттардың
Көкжалдардан аумайды.
Қарсы келсең аямай
Қол-аяғыңды байлайды.
Түгел тінтіп үйіңді,
Тәуірлерін қармайды.
Қыз-қырқынға қырындап,
Сұлуларын таңдайды.
Нағыз діндар біздер деп
Ел-халықты алдайды.
Ағайын деуге оларды
Аузың әсте бармайды...
Елдің тыныштығы мен ат 

үстінде жүрген азаматтардың аман-
дығын бәрінен де жоғары қоя 
білген Алмат бабамыз көптен бері 
Бұқарбай мен Наурызбай арасындағы 
түсініспеушілікке қатты алаңдап 
жүрген-ді. Ойлана келе екеуін тату-
ластыру жөнін де шешімге келді. Бір 
күні Наурыз байды оңаша шығарып 
алып:     

– Айналайын Науанжан, сенің 
батырлығың да, жүректілігің де 
һәм найзагерлігің де ешкімнен кем 
емес. Бірақ, кейде ашу-ызаның 
жетегінде кетіп, әттеген-ай дегізерлік 
әнтектікке қалай барғаныңды аңдамай 
қалатын сияқтысың. Өзгелерді былай 
қояйықшы, өзіңнен мүшел жастай 
үлкен Бұқарбай батырға нендей кінә 
тағасың? Әңгімемнің ауанын байқап 
отырған боларсың. Қазақта «Қызға 
кім сөз айтпайды, қымызды кім 
ішпейді?» деген аталы сөз бар. Сол 
айтқандай, өзіңнің апаң, мынау Бопай 
қарындасымыз ақыл тоқтатпаған, 
көлденең келген көк аттының 
жетегінде кетер осал жан емес қой. Өз 
жөнін білетін, ар-намысын ешкімге 
таптатпайтын өр мінезді өжет тұлға 
емес пе? Енді сол апаңды қарулас ағаң 
Бұқарбайдан қызғанып, кек сақтап 
жүрген көрінесің. Мұның дұрыс 
емес. «Кең болсаң, кем болмайсың» 
деп ата-бабаларың текке айтқан 
деп отырмысың? Бұқарбай Зауряд 
хорунжий деген атақ-даңқы жер 
жарған көрнекті сардар емес пе? Егер 
ол ойламаған жерден қысастықтың 
құрбаны боп кетер болса, онда 
мұның Кенесары ағаңа өте қымбатқа 
түсері ақиқат. Соңына шам алып 
түсіп, қытығына тие берсең, хан 
жасағының үштен бірі оның соңына 
еріп кетері анық. Аржағын енді өзің 
бағамдай жатарсың, – дейді. Кісіге 
үлкен ой саларлық осы әңгімеден соң 
Наурызбай бұрынғы райынан қайтып, 
Бұқарбай ағасымен төс түйістіріп, 
ақыреттік дос болып кеткенге 
ұқсайды.

1841 жылдың күзінде ел 
Кенесарыны ақ киізге көтеріп, бүкіл 
сән-салтанатымен таққа отырғызады. 
Сол ақ киіздің бір шетін ұстау 
бақыты Кіші жүз азаматтарынан 
осы Алматқа бұйырады. Әлбетте 
мұндай мәртебелі жиынға кездейсоқ 
кісілердің шақырыла бермейтінін 
ескерер болсақ, онда Әлекеңнің де 
тегін тұлға болмағанын көреміз. Бірақ, 
Кенесарының хан болып, таққа отыруы 
Ресей патшалығы үшін төбеден жай 
түскендей тосын құбылыс болған-
ды. Өйткені, соңғы 20 жыл көлемінде 
яғни 1821-1841 жылдар аралығында 
орыс императорлары қазақ жеріндегі 
хандықты жойып, билік тізгінін 
дуандар мен сұлтандардың қолына 
ұстатып қойған-ды. Бұл, сайып 
келгенде, қазақтың тұтастығы мен 
бірлігін жоюға бағытталған қанқұйлы 
саясат болатын.

Батыс-Сібір генерал-губер наторы 
П.Горчаковқа жолдаған хатында Кене 
хан былай деп ашына жазған еді. «...
Сіздің құзырыңызда бұдан былай өмір 
сүру мүмкін болмай тұр. Мысалы, 
Ресейді өзге ел билесе, қалай болар 
еді? Бізді де түсініңіздер. Мен, әрине, 
өз жағыма Баянауыл, Қарқаралы, 
Ақмоладағы халқымды алдым. Бәрін 
де өзіме қаратқым бар. Жалпы қырғыз 
(қазақ) халқының бұрынғы қалпында 
қалуы дұрыс болар еді. Мұндай 
жағдайда сіздер де, біздер де тыныш 
өмір сүрер едік...» 

Өкінішке қарай, бұл хат жауапсыз 
қалдырылады. П.Горчаковтың 
«Азиат тармен келіссөз жүргізгенде 
үрей туғызу – табысқа жетудің ең 
тиімді тәсілі» деп көкірек керуі де 
Ресей патшалығының арам пиғылын 
аңғартып тұрған-ды.

1844 жылдың қаңтар айында Арқа 
жұртшылығы тосын оқиғаның куәсі 

болды. Ресейдің жазалаушы отрядтары 
Кене ханның жорық жолында жүрген 
оңтайлы сәтін пайдаланып, қорғансыз 
қалған Күнімжан есімді бәйбішесін, 
күтуші қыз-келіншектерімен қоса 
тұтқындап әкетеді. Сонымен, Батыс-
Сібір генерал-губернаторының 
жарлығымен аса құпия жағдайда 
тұтқындар әуелі Көкшетауға, әрі 
қарай Омбыға жеткізіледі. Ресей 
отарлаушыларының бұл зұлымдық 
әрекеті Кенесарының ашу-ызасын 
отқа май құйғандай өршітіп жібереді. 
Көп кешікпей Кене хан өз жасағымен 
Троицк, Орск аралығындағы 
Екатеринск бекінісін талқандап, 
жоғары шенділерін тұтқынға 
түсіреді. Мұнымен де шектелмей 
Романов, Полтавский, Софийский, 
Михаиловский стансаларын да 
қиратады. Қарап жатқан жыланның 
құйрығын өздері келіп басқанына 
өкінген орыс әскерлері енді уақытша 
болса да мәмілеге келуге асығады. 
Екі арада келіссөздер жүргізіліп, оған 
бастан-аяқ Алмат Тобабергенұлы 
қатыстырылады. Ақырында айыр-
бастау есебімен Күнімжан елге 
қайтарылатын болып келісіледі. 
Кене хан бұл шаруаны ұзақ жылдар 
бойы өзінің мәмілегерлік қабілетімен 
де, тапқырлығымен де, орыс тіліне 
жетіктігімен де ерекше көзге түсіп 
жүрген сенімді серігі Алматқа 
аманаттайды. Өйткені, бұлар бұрыннан 
бір-біріне бажа болып келетін. 
Күнімжан Тұрсынқызымен Әлекеңнің 
Күміс есімді бәйбішесі орта жүздің 
Арғын аталығынан өрген жандар-
тын. Келісім бойынша Күнімжанды 
өз отбасына аман-есен жеткізу және 
оның қауіпсіздігі тікелей Әлекеңнің 
жауапкершілігінде болатын. Абырой 
болғанда күннің суықтығына, ұйытқи 
соққан дүлей боранға қарамастан 
сапар сәтті аяқталды. Сібірден қайтар 
жолында Әлекең Күнімжанды Ырғыз 
өңіріндегі өзінің атажұртына апарып, 
бір аптадай жақсылап тынықтырады. 
Сый-сияпат көрсетеді, үй иелерінің 
мұндай қызметіне қатты риза болған 
Күнімжан сіңлісі Күмістің иығына 
Сібір генерал-губернаторы сыйға 
тартқан құны 20 жылқылық кәмшат 
ішігін тарту етеді. Бұл деректерді 
біз бас штабтың поручигі Герннің 
Обручевке жолдаған рапортынан алып 
отырмыз. Осы рапортқа қарап Ресей 
патшалығының да тұтқындардың 
еліне аман-есен жетуіне мүдделі 
болғанын көреміз. Өйткені, бұл 
кезеңде арадағы жағдай ушығып-
ақ тұрған-ды. Ресейдің Күнімжанды 
төредей күтіп, ризашылығына бөлену 
арқылы Кенесарының да бетін бері 
қарату пиғылының болғанын жоққа 
шығармау керек сияқты. 

Кенесары бастаған ұлт-азаттық 
көтеріліс (1837-1847) жеңіліспен 
аяқталған соң Алмат би ақтық 
демі түгесілгенше ел-халқына адал 
қызмет етіп өтеді. 1857-1875 жылдар 
аралығында Орынбор губерниясына 
қарасты №54-дистанцияны бас-
қарса, 1869-1875 жылдары Қожақұл 
аймағының болысы болып, елді 
отырықшылыққа, егіншілікке бе-
йімдейді. Жаңа мешіт-медреселер 
тұрғызып, жер лестерін намазға 
жығады. Сол білім ошақтарының 
сұлбасы осы күнге дейін сақталған. 
Өзі дүниеден өтіп кеткен соң 
аяқтал май қалған игілікті істерін 
балалары жалғастырады. Ресей 
әскери министрлігінің генералы Иван 
Бламлаберг өзінің «Кіші жүз қырғыз-
қайсақтарының жер лері» деген 
еңбегінде «Қырғыз Тобабергенов – 
өте ақылды, шешен, сабырлы салқын-
қан ды тұлға» деп жазса, Ырғыз уезі нің 
бастығы А.Бочак: «А.Тобабергенов – 
қырғыз, қайсақ тардың шын мәніндегі 
патриоты және қамқоршысы» деп 
жоғары баға берген.

Алмат бидің белінен тараған ұл-
балаларының атын атап, түсін түстер 
болсақ, олар Самұрат, Төремұрат, 
Мақмұрат, Қосмұрат, Пірмахан болып 
жалғасып кете берер еді. Бір ғажабы, 
барлығы да көзі ашық, көкірегі ояу 
азамат болған. Үлкен ұлы Самұрат 
(1842-1922) Ырғыз уезі бастығының 
көмекшісі, Кенжеғара болысының 
басшысы болып 40 жыл ел билесе, 
өзгелері де қаражаяу болмаған. Тіпті 
шөбере-шөпшектеріне дейін дарынды 
болғанға ұқсайды. Әбіл есімді 
немересі (1903-1937) керемет күйші 
болған, 1936 жылы Мәскеуде өткен 
қазақ өнерінің онкүндігіне қатысып, 
талғамы биік көрермендерін тәнті 
еткен көрінеді. Ал Әлімі болса, осы 

онкүндіктің ең жас орындаушысы 
әрі аса дарынды скрипачы болған. 
Сол Әлім ағамыз қалған 70 жылдық 
ғұмырын Түркияда өткізеді. 100 жасап 
жақында дүниеден өткенге ұқсайды. 
Екінші дүниежүзілік соғыс басталған 
бойда ауыр жараланып, жау қолында 
қалады. Фашистер оны аса талантты 
музыкант екеніне қызығып, Вермахт 
офицерінің қол астына қызметші етіп 
жібереді. 

«Өлмегенге өлі балық жолығады» 
демекші, осылайша Әлімнің екінші 
өмірі басталады. 20 жастың о жақ 
бұ жағындағы уыздай жас жігіттің 
талантына тәнті болған жоғары 
лауазымды неміс офицері оның әрі 
қарай шеберлігін шыңдай түсуіне 
қолдау білдіреді, көмектеседі. 
Өзінің зеректігі арқасында Әлім 
Мұстафа Шоқайдың Францияның 
Ножан қаласында тұрып жатқан 
зайыбы Мария Горинамен танысады. 
Өңкей немістердің арасында қалай 
жүргеніне әуеліде таңданыс білдірген 
Мария жеңгесі кейін қазақ жігіті 
екендігіне көзі жеткен соң бірыңғай 
өз қамқорлығына алады. Мәскеуде 
аяқтай алмай қалған оқуын әрі қарай 
жалғастыруға кеңес береді. Мұны 
Мария Яковқызының 1963 жылы 
жарық көрген естелігінен алып 
отырмыз «Бір жылдан соң 1947 
жылы Германиядан Әлім Алмат 
есімді дарынды скрипач келді. 
Аспапта тамаша ойнайды екен. Оған 
консерваторияны бітіргені жөнінде 
диплом қажет болды. 1941 жылға 
дейін Мәскеу консерваториясында 
оқығанымен, әскерге шақырылуына 
орай аяқтай алмаған соң мен оны 
Франциядағы консерваторияға 
түсіріп, диплом алып шығуына 
көмектестім. Әлімнің бұдан былайғы 
өмірі Түркияда жалғасты».

Соғыс аяқталған соң Әлім Алмат-
тың алдында екі тараулы жол тұрған-
ды. Біріншісі – өзін күтіп тұрған 
қауіп-қатерге қарамай  атажұртына 
жетіп, сонда жан тапсыру, екіншісі 
– білім қуып, қайткенде де өз 
өнерінен қол үзбеу, былайғы қалған 
өмірін түркітілдес елдердің біріне 
табан тіреп, тұрақтап қалу болатын. 
Мария жеңгенің кеңесімен таңдау 
Түркияға түсіп, бұл жерде 70 жыл 
ғұмыр кешеді. Екінші отаны, үйі 
болып кеткен елге деген Әлімнің 
сүйіспеншілігі, ризашылығы ерекше 
болатын. «Жақсыда жаттық жоқ» 
демекші, Түркия да оны жатсынған 
емес, өз перзентіндей төбесіне көтере 
білді. 

Тәуелсіздікке қолымыз жетіп, 
арадағы шекара айқара ашылған 
бойда алыс-берісіміз де, қатынасымыз 
да жақсара түсті ғой. Міне, осыған 
орай Әлім Алмат ағамыз 1992 
жылы 75 жасқа толған шағында 
жеңгеміз екеуі атажұртымен қайта 
қауышып қазақтардың І Дүниежүзілік 
құрылтайына қатысып, ежелгі ел-
жұртымен жылап көріседі. Осы 
сапарында өздерінің кір жуып, кіндік 
қаны тамған Ырғыз өңіріне де ат 
басын бұрып, ата-бабалар аруағына 
құран бағыштайды. Бұл, әлбетте, 
тілмен айтып жеткізе алмастай, жүрек 
тебірентерлік сәт болатын. Әне, 
туған жерге деген махаббат қандай 
десеңізші?! 

Айта берсек, Алмат бабаның 
ұрпақтары аз көрінбейді. Солардың 
бірі өзіміз жақсы білетін, көзінің 
тірісінде талай рет табақтас, сапарлас 
болған, қазақтан шыққан тұңғыш 
кинооператорлардың бірі – Файзулла 
Әбсаламов (1911-1993 жж.) ағамыз 
еді. Өкінішке орай, ол кісінің Алмат 
бабамыздың тікелей ұрпағы екенін 
бұрын білмеуші едік. Заманның 
ағымынан қауіптенген болар, өзі 
де ататегі туралы тіс жарып айта 
бермейтін. Айтпақшы, ұмытып 
барады екенбіз ғой. Әлім ағамыздың 
артында өзінің көзі іспетті Төре атты 
ұлы, Мұрат атты немересі қалыпты. 
Тегін жоғалтпау мақсатымен және 
Төремұрат болыстың ізін жоғалтпау 
ниетімен сірә осындай шешімге келсе 
керек.

Осы материалды әзірлеу үстінде 
тағы бір қаныққан нәрсеміз – 1969 
жылы Файзолла ағамыздың Түркияға 
Әлім бауырын арнайы іздеп баруы 
дер едік. Бұл сол кезең үшін ерлікке 
пара-пар құбылыс болатын. Десе де, 
Файзекең өзінің абырой-беделінің 
арқасында билік басындағы беделді 
кісілердің тікелей араласуымен визаға 
қол жеткізіп, Түркияда тұрып жатқан 
Әлім ағасының үйінде бірнеше апта 
болып, мол әсермен оралады. Ағасына 
туған жердің бір уыс топырағын табыс 
етеді. 

Қазақта ықылым заманнан бері 
алтынның сынығындай сақталып келе 
жатқан «Әкесі достың баласы дос» 
деген сөз бар. Сол рас. Алмат би де, 
Бұқарбай батыр да кезінде ақыреттік 
дос болуға ант еткен арыстар еді 
ғой. Міне, солардан қалған Самұрат, 
Төремұрат, Көтібар, Алданазар сынды 
көшелі ұлдары өздері дүниеден өтіп 
кеткенше бір-бірімен жиі араласып, 
сыйластықпен күн кешсе керек. 
Атадан балаға мирас болып келе 
жатқан осы бір игі дәстүрдің енді 
шөберелері мен шөпшектеріне де 
жұғысты болса, кәнеки!

Ахат ЖАНАЕВ, 
Қазақстанның Құрметті 

журналисі, 
Қазақ радиосы мен мәдениет 

саласының үздігі, 
Жалағаш және Сырдария 

аудандарының құрметті азаматы 

Алашқа аян
Алмат би

Қазақстанның Құрметті журналисі, Қазақ радиосы мен 
мәдениет саласының үздігі Ахат Жанаев біздің басылымның 
тұрақты авторы еді. Сыр бойындағы алтын тіні үзілмей, атадан 
балаға жалғасып келе жатқан жыраулық өнер мен оның 
өкілдері, тарихи тұлғалар туралы сыр шерткен мақалаларын 
өзі әкеліп тұратын. 

Аймақ журналистикасының ақылшы ақсақалының 
дүниеден өтуіне орай ұрпақтары мен ағайынының қайғысына 
ортақтасып, көңіл айта отырып, редакцияға өз қолымен 
тапсырған «Алашқа аян Алмат би» атты мақаласын жариялап 
отырмыз.

«Бабалар сөзі» атты 
100 томдықтың 7-томына 
кірген «Әбуғалисина, 
Әбілхарис» дастаны туралы 
түркітанушы ғалым 
С.Қосан тарқатып айтып 
берген еді. Аңыз бойынша, 
данышпан ғалым Ибн 
Сина ажалға қарсы дәрі 
ойлап тауыпты-мыс…

Ғұлама ғалым Әбу Әли ибн 
Синаның «Медицина каноны», 
«Саулық сақтау кітабы» атты 
еңбектері бар. Оның жазбаларында 
785 түрлі өсімдіктің адам 
денсаулығына шипалы қасиеттері 
жан-жақты талданып, айтылады, 
қандай ауруға пайдалану керектігі 
көрсетіледі. Осы еңбектерді Шығыс 
және Еуропа дәрігерлері өздерінің 
емдеу қызметінде үнемі қолданып 
отырған. 

Әбу Әли жастайынан медреседе 
білім алып, бар өмірін ілім мен 
ғылым жолына арнайды. Орта ғасыр 
оқымыстылары діни және дүниеуи 
ғылымдарды қатар оқып, оларды 
бір-бірінен бөле жармаған. Сондай-
ақ, ғылымның әмбебап, ұзақ сонар 
жолына түскен дәруіш кейпіндегі 
ұлы ойшылдар соңына поэзия, 
музыка, математика, философия, 
логика, тіл, астрономия, медицина 
және саяхат салалары бойынша 
үздік зерттеу еңбектерін жазып 
қалдырғаны белгілі.

Әйгілі ғалымның ғылыми 
еңбектерінің Еуропа елдерінде 
ерекше мәнді болғаны сонша, оның 
атақты медицина туралы кітабы 30 
мәрте баспа бетін көріп, әлемнің 
ең беделді жоғары мектептерінде 
әлі күнге дейін оқытылып келеді. 
– Атақты Ибн Сина жайындағы 
дастандар қазақ сахарасына кітап 
және қолжазба түрінде кең тараған. 
Соның бірі сырбойылық шайыр 
Қуаныш Баймағамбетұлының 
«Әбуғалисина, Әбілхарис» дастаны. 
Дастанның сюжеті Орта Азия, 
Иран  халықтарының ертедегі 
аңыз хикаялары мен өмірбаяндық 
әпсаналарына құрылған парсы және 
шағатай тіліндегі прозалық дастан-
хикаяттардан бастау алады, – дейді 
белгілі ғалым С.Қосан.

Көне замандарда мұндай 
халықтық шығармаларды түрлі 
жиындар мен адам көп жиналған 
қан базарларда арнайы әуезбен 
мәнерлеп оқитын «қиссахан» 
аталған өнерлі адамдар болған. 
Сыр сүлейлерінің бірі Қуаныш 
ақын 1895 жылы бұрынғы Ақмешіт 
уезінде туып-өскен. Дәрігер отба-
сында өмірге келген ол сауатын 
ерте ашып, бала кезінен білімге 
ден қояды. Теміржолда, мектепте 
жұмыс істеген ол 1945-1960 
жылдар аралығында 15 жыл бойы 
кітапханашы қызметін атқарады.

«Қуанышқожа нұсқасының сю-
жеттік негізінде 1864 жылы Зияддин 
Саиид Яхия түркі тілінде жариялаған 
«Кәнжина-и хикмат Әбу Әлди Ибн 
Сина» атты қарасөзбен жа зылған 
шығарма жатуы мүмкін», – дейді 
көптомдықты құрас тырушылар. 
Ғалымның айтуынша, әлгі кітапты 
татар ғалымы Қайым Насыри 1872 
жылы өз тіліне аударады. 1881 жылы 
араб әрпінде татарша басылған осы 
кітап арада бір ғасыр өтіп, орыс 
тілінде 1977 жылы жарияланды. 
Қуаныш ақын осы кітапты негізге 
ала отырып, 10 мың жолдай өлеңді 
қалың қазаққа түсінікті жыр тілімен 
төгілте сөйлеткен-ді. Алғыр ақын 
ұстазы Тұрмағамбет Ізтілеуұлының 
«Шаһнама» дастанын аударғандай, 
сол стильде, қара өлең үлгісін басты 
уәзін еткен. 

Аңызға сенсек, ғалым жасы 
70-тен асқанда Абад қыстағында 
қайтыс болып, ұстазының жанына 
жерленген екен. Ибн Сина өлерінің 
алдында ажалға қарсы дәрі ойлап 
тауып, оның жасалу жолын сүйікті 
шәкірті Жамас хакімге үйретеді. 
Жеті ыдысқа толтырылған дәрілерді 
ретімен қолданса, адам өлсе де 
қайта тіріледі деп, ақырғы аманатын 
тапсырғанымен, шәкірті оны соңғы 
сәтте орындамайды. Себебі, Жамас 
хакімді сол сәтте қызғаныш сезімі 
билеп алады. Егер, ұстазы әлемге 
әйгілі Ибн Сина қайта тірілсе, өзіме 
бақ-дәреже тимей, тасада қаламын 
деп түйген Жамас дәрінің соңғы 
бөлігін құймай, айнып қалады.

Денесі қалыпқа келіп, қас-кірпігі 
дірілдеп, демін ала бастаған Ибн 
Сина енді бір тамшы дәрі құйғанын 
қалап, «бәриз» деп дауыстағанымен, 
ойындағы «ажалды жеңемін» деген 
асыл арманы аяқасты болып, ойлы 
көздерін мәңгілікке жұмыпты-
мыс. Данышпан жайындағы дастан 
осылай аяқталыпты. 

Рүстем АЙБОЛАТ,
 Қорқыт ата атындағы ҚМУ 

студенті
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Өткен ғасырдың үшінші ширегі 
Қазақстан қоғамы үшін теңдесі жоқ 
уақыт болды. Соғыс жылдарында 
қира ған халық шаруашылығы қал
пына келіп қана қойған жоқ, интел
лектуалдық, білімғылым, техни
калық тұрғыда еліміз қарыштап 
дамыды. Міне, осынау өсіп
өркендеуге ақылойын, қажыр
қайратын, бар саналы ғұмырын 
жұмсаған азаматтар бар. Олардың 
атын бүгінгі ұрпақтың санасына ал
тын әріппен жазу керек.

Қызылорда облысының эко
номикалық нығаюына, әсіресе 
ауыл шаруашылығы саласының 
дамуына үлкен үлес қосқан 
бірнеше совхоз директорларын 
білемін, соның алдыңғы шебінде 
бір кездері өзім қызмет еткен 
Жаңақорған ауданындағы белгілі 
тұлға Әбдіғаппар Нұртазаев тұрды 
деп айтуға толық негіз бар. Бұл 
жалпылама сөз емес, себебі мен 
ауыл шаруашылығы қызметкері 
ретінде де, кешегі облыстық пар
тия комитетінің салалық хатшысы 
ретінде де бұл жайды көп зерттедім 
әрі бағамдадым. 

Өткен ғасырдың 80жылдары 
облыста 90 совхоз, 10 колхоз, 5 
арнайы мал бордақылау бірлестігі 
болды. Совхоз директорлары 
Қазақстан Коммунистік парти
ясы Орталық комитетінде есеп
ке алынып, ауыл шаруашылығы 
министрінің бұйрығымен таға
йындалатын. Қажетті құжат об
лыстық партия комитетінде да
йындалып, оларды тағайындау, 
ауыстыру, қызметінен босату қатаң 
бақылауда болатын. 

Жалпы ат арқасындағы ер
азаматтың бір бақыты қызмет ба
рысында ел көреді, жер көреді, көп 
адаммен араласады, талай оқиғаға 
куә болады. Мен 1979 жылдың 
желтоқсан айында Жаңақорған 
аудандық атқару комитетінің 
төрағасы болып тағайындалдым. 
Шүкір, жаман болғаным жоқ, 
оңтүстіктегі елді таныдым, басшы 
ретінде өзім де танылдым. Содан 
беріде талай қызмет баспалдағынан 
өткеніммен, Жаңақорған жері 
маған ыстық. Біріншіден, жұ
мысым нәтижелі болды, екін шіден, 
адамдармен араласуда көп жайды 
түсіндім және ол өміріме сабақ бол
ды.

Маған ерекше әсер қал дырған, 
қызмет бары сындағы араластық 
сый лас тыққа ұласқан адамдардың 
бірі Әбдіғаппар аға еді. Зада
рия совхозы – аудандағы іргелі 
шаруашылық. Түгіскен тыңы 
көтерілген жылдары Қазақстан 
Компартиясы Орталық коми
тетінің бірінші хатшысы Д.Қонаев 
осы совхозда болып, жасалып 
жатқан жұмыстарға ризашылығын 
білдірген. Әбе кең өз қолымен 
құрған шаруа шылықты аяғынан 
тік тұрғызып, аз уақытта облыс

тың алдыңғы қатарына шығарды. 
Аудандық атқару комитетінің 
төрағасы ретінде өлкенің та
рихына, өткен өмір жолына, 
шаруашылықтағы жетістіктер мен 
шешімін тап паған мәселелерге 
тереңірек үңілуге тура келді. Негізгі 
кәсіп – мал шаруашылығында 
да, егін шаруашылығында да 
Әбдіғаппар Нұртазаевтың үлкен 
еңбегі бар екенін байқадым. 1967 
жылы Задария совхозы мемлекетке 
жоспардағы 34 мың центнер орны
на 90 мың центнер күріш берген 
және 3 жыл қатарынан ауданның, 
тіпті облыстың алдында болған. Бұл 
дерек мені қызықтырды әрі дәйегін 
іздедім. Әбекеңнің ұжымдық 
жемісті еңбегін, жетістігін, ғы
лымға негізделген істәжірибесін 
зерттеу барысында өмірден көргені 
көп, түйгені мол екенін байқадым.

Әбдіғаппар Нұртазаев 
1930 жылы Қызылорда облы
сы Жаңақорған ауданының қа
зіргі Ақүйік ауылдық кеңесіне 
қарасты Қызылмақташы ауылын
да дүниеге келген. Балалық шағы 
нәубетті жылдарға, қиын кезеңге 
тура келді. Байларды тәркілеу 
саясатының шолақ белсенділікпен 
жүргізілуінің нәтижесінде ел 
берісі Мыр зашөл, әрісі Өзбекстан 
мен Тәжікстанға қарай үдере 
көшті. Қызылмақташыда жа қын 
ағайындардан Әбдіғап пардың 
әкесі Нұртаза мен Мәнтайдың үйі 
ғана қалады. Кейін заман түзелген 
соң сол ағайын туған жерге қайта 
оралады, оған Әбдіғаппардың көп 
еңбегі сіңді. 

Қарап отырсаңыз, соғыс жыл
дарындағы балалардың тағдыры 
ұқсас, оны менің өзім де бастан 
кешірдім. Есімде қалғаны – жан
дүниеңді жан шыған ауыртпалық. 
Бірақ ауыртпалық біреулерінің ең
сесін көтертпесе, екінші лерін жани 
түсті. Өмірге құш тар лығымыз 
артық еді. Білімге ұмтылдық.

Әбдіғаппар Нұртазаев 1937 
жылы «Қызылмақташы» бас
тауыш мектебіне барып, 1944 
жылы Бірлік сегізжылдық мектебін 
үздік бітіреді. Кластасы Әбдіқалық 
Әйтілеуов екеуі Түркістан қала
сындағы бастауыш кластар мұға
лімін дайындайтын училищеге 
оқуға түседі. Бірақ көп ұзамай 
Әбдіғаппар Шымкент ауыл шар уа
шылығы техникумына ауысады.

1947 жылы техникумды 
үздік дипломмен бітіреді. Алма
ты ауыл шаруашылығы инсти
тутына, Москвадағы Тимирязов 
атындағы академияға оқуға жол
дама ұсынылады. Бірақ отбасы 
жағдайына байланысты Түркістан 
ауданындағы «Майдантал» кол
хозына агроном болып келеді. 
Қызметке араласып, мамандықтың 
қырсырын осы жерде меңгереді.

1948 жылы Жаңақорған МТС
не учаскелік агроном болып ауы

сады. Арада көп уақыт өтпей аға 
агроном болады. Ол кезде майда 
колхоздардың техника сатып алуға 
күші жетпейтін де, егінді егу, жи
нау жұмыстары МТСтің күшімен 
атқарылатын. Мамандардың да жоқ 
екенін ескерсек, агроном ретінде 
Әбдіғаппар Нұртазаев көп жұмыс 
атқарған. Жаңақорған ауданында 
күрішпен қатар бидай дақылына 
қатты мән береді. Осы игі істің ба
стауында Әбекең тұрған сияқты.

19521957 жылдары бірнеше 
қосалқы шаруашылықтардан құ
рылған «Политотдел» кол хо зының 
төрағасы болып, «бала басқарма» 
атанады. Әбекең барғаннан кейін 
ол жерде жұмыс жолға қойылып, 
«Политотдел» колхозының жыл
дың кірісі 170 мың рубльдің үстінде 
болып, еңбеккерлер 40 рубльдің 
үстінде жалақы алған. Сол кездегі 
өлшеммен алғанда, бұл – жақсы 
көрсеткіш.

Өткен ғасырдың 50жылда
ры колхоздардың ірілендіріліп, 
мемлекеттік шаруашылық (совхоз) 
құру саясаты жүргізілді. 1955 жылы 
бес колхоздың негізінде «Бірлік» 
қаракөл қой совхозы құрылып, 
білікті маман ретінде Әбдіғаппар 
Нұртазаев бас агроном болып 
тағайындалады. Оның жоғары 
ұйымдастырушылық қасиеті, іс
кер лігі, міне, осы кезден бастап 
кеңінен танылады. 

МТСта жүрген кезіндеақ 
бидайдың нанға жарамды сортта
рын егуді қолға алған Әбдіғаппар 
аға жаңа жұмысында осы ісін 
тереңдете түседі. Бидайдың «Са
ратов» тұқымын алдырып, оны тау 
бөктеріндегі жонға жерсіндірді. 
Алғашқы жылдардың өзінде совхоз 
800 гектар бидай, 500 гектар жүгері, 
1000 гектар жоңышқа егіпті.

1960 жылы совхоз республи
када ауызға ілініп, облыстағы 
жүгері өсіретін тәжірибе шаруа шы
лығына айналған. Озат жүгеріші 
Әбдірахман Ақбалаев 200 гектар 
жүгерінің әр гектарынан 6080 
центнер дән жинайды. Осы жылы 
жүгерішілер Ергешбай Үсенов, 
Шәкі Баймұрзаев, Егізбай Бож
банбаев, Қыздарай Әлжігітова, 
Ұлбөпеш Кәре нова бүкілодақтық 
халық шар уа  шылығы көрмесінің 
кү міс медалімен марапатталды. 
Жүгері өсірушілердің майтал
ман шеберлерін шығарған Әб ді
ғаппар Нұртазаевқа тән қасиеттің 
бірі барға мастанбау, үнемі іздену, 
еңбекті өмірдің мәні, тірегі деп білу 
еді. Облыстық партия комитетіне 

ұсыныспен шығып, Талдықорған 
облысы Жаркент ауданындағы 
екі мәрте Социалистік Еңбек 
Ері Никита Никитич Головац
ский басқаратын «Октябрьдің 40 
жылдығы» атындағы колхозға 
қызылордалықтар делегациясын 
бастап барады. Осы сапардан 
кейін жүгеріні шахматтық ұялы 
әдіспен егуді Сыр елінде бірінші 
болып бастайды. Жүгерінің мол 
өнімді «ВИР156» сортын әкеліп, 
жерсіндіреді.

Мәселе – бір шаруа шы лықтың 
елдің алдына шығуында емес, оның 
үлгі тәжірибесінің кеңінен пайда
лануында. Жапондарда «Бір фирма 
жүз қадам алға басқаннан, жүз фир
ма бір қадам алға басқаны жақсы» 
деген мәтел бар. 1961 жылы мамыр 
айында Қызылорда облысында 8 
үлгітәжірибе шаруашылықтың 
басшылары мен мамандарының 
«Бірлік» совхозында ғылыми
техникалық кеңесі болып, жүгері 
дақылын өсірудің қырсырымен та
нысады. Содан кейін ғана шашақты 
дақылды өсіру Сыр елінде белең 
алады. Осы жылдардағы озық 
бастамасы мен еңбегі, нәтижелі 
жұмысы үшін Әбдіғаппар 
Нұртазаевқа «Қазақ ССРіне еңбегі 
сіңген агроном» атағын, сыйлыққа 
«Газ24» Волга көлігін береді.

1963 жылдың тамыз ай
ында Әбдіғаппар Нұртазаевты 
осы аудандағы 4 кеңестік 
шаруашылықтың бірі Талап совхо
зына директор етіп таға йындайды. 
Шаруаның кө зін танитын жаңа 
басшы мал азығының жеткіліксіз 
екенін біліп, қара күзде Төменарық 
совхозының «Байкенже» алқабынан 
шөп да йындатады.

1964 жылдың қысы қатты 
болғанын тарихтан білеміз. Әбекең 
бір ферманың қойын түгелдей 
Төменарық совхозының «Бай
кенже» же ріне жайғастырады, 
себебі Талап тың жері кең 
болғанмен, жұтаң келетін. Сол 
қатал қыста Әбекең облыстық 
партия комиетінің бірінші хатшы
сы Мұстақым Ықсановқа тікелей 
шығып, малға көрші аудандардан 
жемшөп, адамдарға облыстық 
қордан ұн, басқа да азықтүлік ал
дырып, малды да, жанды да табиғи 
апаттан аман алып шығады.

Мал азығының сырттан дайын
далуы шаруашылыққа қымбатқа 
түсетін. Әбдіғаппар Нұртазаев 
Сырдарияның ұрынды жерлерінен 
сағасын алып, канал қаздырады. 
«СНП500» насостарымен су 
шығарып, жүгері, жоңышқа, басқа 
да мал азығындық дақылдар егеді. 
Чех насосы келгеннен кейін қуарып 
жатқан өңірге жан бітеді. Қазақбай 
өңірінен ферма ашып, мал ба
сын көбейтуге жағдай жасайды. 
Осы жылдары облыстық партия 
комитетінің мүшесі болған ағамыз 
Қызылқұмды игеру, Бесарық 
плотинасының жұмысын жақсарту, 
іріленген шопандар бригадасын 
құру мәселесін көтеріп, бұның 
соңғысының жүзеге асуына өзі ба
стамашы болады. Шаруашылықты 
қой санын 50 мыңнан асырып, 1 
центнер еттің өзіндік құнын 45 сом 
32 тиынға, 1 центнер жүнді 112 
сомға, 1 қаракөлдің өзіндік құнын 
8 сом 26 тиынға түсіреді.

Жаңақорған өңіріндегі 60жыл
дардағы мықты азамат тардың 
тағдырталайымын Тү гіс кен тыңын 
игерумен бай ланыс тыруға бола
ды. Ұзын дығы 80 шақырымдық 

«Келінтөбе» каналы қазылып, әуелі 
Келінтөбе, ал 1966 жылы Түгіскен, 
Задария, КПССтің ХХІІІ съезі 
атындағы совхоздар құрылады. 
Кейін Өзгент совхозы Задария
дан енші алып шығады. Бір айта 
кететін жай Келінтөбе, Түгіскен 
совхоздары Әбдіғаппар Нұртазаев 
басқарып тұрған жылдары Талап 
совхозынан бөлініп шыққан.

1966 жылы Задария совхозы 
ұйымдастырылғанда оның дирек
торы болып Әбекең таға  йындалып, 
құла түзде шар  уа шы лықты өз 
қолымен құрады. Ашаршылық 
және тәркілеу жылдары Өзбекстан 
мен Тәжікстанға еріксіз қоныс 
аударған ағайындардан 500 отба
сын көшіріп алып келіп, кішігірім 
«Қыркеңсені» үлкен кентке ай
налдырады. Бұл айтуға ғана 
оңай, жазуға ғана жеңіл. Шын
дап келгенде, әрбір үйді, мәдени
тұрмыстық, әлеуметтік, денсаулық 
ғимараттарын салу қаржысын, 
құрылыс материал дарын, жұмыс 
күшін ғана емес, ең бастысы, үлкен 
ұйым дас тырушылық қасиетті қа
жет етті.

Әбдіғаппар ағамыз осы жолда 
аянған жоқ, ешнәрседен де тайын
бады. Сондай жанқияр еңбектің 
арқасында күріштен мол өнім де 
болды, адамдардың жағдайы да 
жақсарды.

1967 жылы Задария совхозы, 
жоғарыда тілге тиек еткенімдей, 
жоспардағы 34000 центнердің ор
нына 90000 центнер күріш өткізіп, 
тапсырманы 3 еседей артығымен 
орындады. Әр гектардан 48 цент
нерден орташа өнім алынды.

Шаруашылық 3 жыл қата
рынан мол өнім жинап, об лыс
тың алдыңғы қатарында болды. 
Әбекеңнің алға қойған мақ сатына 
жетпей тынбайтын қайтпас 
қайсарлығының арқа сында Зада
рия совхозы «Главриссовхозстрой» 
бас қар масының құрамына алынды. 
Шаруашылықтың бас жобасына 1 
Май бөлімшесін қоса кіргізіп, кент
ке айналдырды.

Айырықша бөліп айтатын 
жай Әбдіғаппар Нұрта заевтың 
қоғамшылдығы, мем     ле кетшілдігі, 
ұлтжан ды   лығы және адамдарға 
деген қам қорлығы еді. Совхоз 
дирек торы кезінде, тіпті бас агро
ном болып жүріп Бірлік совхозы 
директорының мін детін атқарған 
шағында да Әбдіғаппар Нұртазаев 
көп адамға жол сілтеген, көмек
тескен. Талапты жастарға инс
титутқа оқуға жолдама берген. 
Тіпті оларға моральдық қана емес, 
қаржы, материалдық жағынан да 
көмектескен.

Кезінде ізбасарлары мен 
шәкірт  терінен «Нұртазаев мек тебі» 
қалыптасты, демек ол кісінің еңбегі 
біз білетіннен бесон есе көп. Ең 
бас тысы, ол кісінің ойлау жүйесінің 
тереңдігінде, пайымының кең
дігінде, ақылпарасатының мол
дығында.

Адамның бағасын беретін 
қызметі емес, қайта сол қызметтің 
беделін арттыратын аты үлкен 
әріппен жазылатын сол адамның 
өзі. Әбдіғаппар Нұртазаев 1977
1979 жылдары «Бесарық» су 
қоймасының бастығы болды. 
1979 жылы «Казсельхозтехни
ка» меке ме сінен бөлініп шығып, 
шаруа шылықтарды минералды 
ты ңайт қыштармен қамтамасыз 
ететін «Сельхозхимия» меке
месі ашылды. Жаңа істі бас тауға 

ұйымдастыру қасиеті мол, іскер 
ғана емес, қажырқайратты адам 
керек болды. Таңдау тағы да 
Нұртазаевқа түсті. Ол өзінің табиғи 
әдетінше жаңа іске жантәнімен 
кірісті. Мекеменің базасын соқты, 
шаруашылықтарда дәрі шаша
тын ұшаққа арнап арнайы қону 
алаңдарын салдырды. Не керек, 
егісті тыңайтқышпен қамтамасыз 
етуде мәселенің бәрі шешілді.

Ағамызбен шаруашылықта аға 
агроном болып жүрген кезінде де 
бірнеше рет кездескен едім, бір 
қызығы, соның бәрі егіс басын
да болыпты. Директор Нұртазаев 
пен агроном Нұртазаевта еш 
айырмашылық жоқ. Сол іскер, та
лапшыл, мемлекетшіл қалпы, сон
да барып мен ағаның тектілігінің 
негізінде қарапайымдылық жат
қанын түсіндім. Даналық деге
німіздің өзі – сол қазақы қара па
йымдылық.

Ол қай жерде де таза, адал, 
бар күшімен жұмыс істеді. Соны 
көрген адамдардың оған деген 
құрметі ешқашан кеміген жоқ, 
қайта арта түсті. Талант деген 
ескі Рим сөзі, оның дәл аудармасы 
«мың жыл су астында жатса да тат 
баспайды» дегенге келеді. Уақыт 
өткен сайын Әбекеңдей алтын 
адамның аты жаңғыра түседі. Ол 
кезінде «Құрмет белгісі», «Еңбек 
Қызыл Ту», «Октябрь революци
ясы» ордендерімен, бірнеше ме
дальмен марапатталды. Жоғарыда 
айтылған «Қазақ ССРнің еңбегі 
сіңген агрономы» атағы бар. Ал 
ең бастысы, оның бүкіл саналы 
ғұмырын арнаған еңбегінің өз 
жемісін беруінде. Қазақстанның 
өткен ғасырдың екінші жарты
сында керемет өсіпөркен деуінде 
қоғам, мемлекет қайрат керлерінің 
үлкен үлесі бар десек, содан 
Әбекеңнің де еңбегін көреміз.

Ойшыл адам өткінші саясатқа 
емес, парасатқа жүгі неді, іргелі ба
янды ұғыммен өмір сүреді, оның 
өресі басқаның ойөрісінен биік.

Жұбайы Ұлташ Махам бет
қызы екеуі 5 ұл, 2 қыз тәрбиелеп 
өсірді, балалары да әке жолын 
жалғастырып, қатарының алды бол
ды, енді немерелері үлкен биіктен 
көрінуде. Бұл – адамның бақыты, 
қоғамның болашағы. Пәлсапашыл 
қазақ «Ақырын берсін», «Арты 
жақсы болсын» дейді. Әбекең 
басқалардан көп білді, көп жұмыс 
істеді, бұл – бір жағынан ерекшелік, 
екіншіден, тағдыр. Кезінде бәрі 
опоңай болмады, күресуге тура 
келді. Күшін сарқа жұмыс істеді, 
күшін сарқа өмір сүрді. Ештеңеден 
қаймықпады, қызылға қызық пады. 
Сондықтан да оның аты тарихта 
алтын әріппен жазылды.

Қазір сыртқа көп шыға берме
генмен, туыпөскен, қызмет еткен 
жерлерден хабар алып тұрамын. 
Биыл Әбдіғаппар Нұртазаевтың 
туғанына 90 жыл толады, осыған 
орай көп жұмыс жасалып жатқанын 
байқадым. Қазір бұрынғы За
дария совхозының орталығы 
«Әбдіғаппар ауылы» деп атала
ды және осындағы орта мектепте 
алғашқы директордың музейі бар. 
Иә, жақсының аты ғана емес, өзі де 
өлмейді.

Сәмит ДАЛДАБАЕВ,
Қазақстан Республикасының 

еңбек сіңірген қайраткері, 
Жаңақорған, Сырдария, 
Жалағаш аудандарының

 «Құрметті азаматы»

Аты алтын әріппен жазылған адам
Ақиқат адам санасында тура жолды бейнелейтін 

таным екені рас, бірақ оны дөп басып, тура табу да оңай 
емес. Себебі туралық тұңғиық тереңде жатады әрі әр 
қоғамның өз ақиқаты, кейін оның өз іздеушісі болады. 
Қазір ел ағасы жасындағы мен өткен мен бүгінгі күнді жиі 
салыстырып отырамын. Мына өмір күрделі, көп түрлі, көп 
түсті. Уақыттың ұтқырлығы сондай, кейде заман ағымына 
ілесе де алмай қаласың. Ғұламалардың сұңғылалығы 
неде? Олар өткенді өшірмей, жадында сақтап, салыстыру, 
бағамдау арқылы болашақты болжаған. Біз де өмірімізді 
өткенмен өлшейміз, онда үзілмей келе жатқан тарихи 
дәстүр де, ұрпақ сабақтастығы да бар.

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі 
Заңының 27бабына және «Өсімдік шаруашылығы 
өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды 
субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2020 жылғы 30 наурыздағы № 107 
бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 20209 нөмірімен 
тіркелген) сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Қоса беріліп отырған субсидияланатын 
пестицидтердің, биоагенттердің (энтомофаг тар
дың) тізбесі және пестицидтердің, биоагенттердің 
(энтомофаг тардың) 1 литріне (килограмына, гра
мына, данасына) арналған субсидиялар норма лары 
бекітілсін.

2. «Субсидияланатын өсімдіктерді қорғау 
құралдары түрлерінің тізбесін және 1 литрге 
(килограмға, грамға, данаға) арналған субсидиялар 

нормаларын бекіту туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2019 жылғы 10 шілдедегі № 7 
қаулысының (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 6842 нөмірімен 
тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
2019 жылғы 11 шілдесінде жарияланған) күші 
жойылды деп танылсын.

3. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан 
туындайтын шараларды қабылдасын. 

4. Осы қаулының орындалуын бақылау 
Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
Б.Д.Жахановқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
                  әкімі                                  Г. Әбдіқалықова

Субсидияланатын пестицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) тізбесін 
және пестицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) 1 литріне (килограмына, 

грамына, данасына) арналған субсидиялар нормаларын бекіту туралы

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «___» __________№_____ қаулысымен

бекітілген

Субсидияланатын пестицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) тізбесі және пестицидтердің, 
биоагенттердің (энтомофагтардың) 1 литріне (килограмына, грамына, данасына) арналған 

субсидиялардың нормалары

№  
р/с

Субсидияланатын 
гербицидтердің түрі

Пестицидтердегі, биоагенттердегі 
(энтомофагтардағы) белсенді заттардың 
құрамы

Өлшем 
бірлігі

Субсидиялар 
нормасы, теңге/ 
тонна, литр, кило
грамм

Гербицидтер
1. ГЕРБИТОКС, с.е.к. Диметиламинді, калийлі және натрийлі 

тұздар түріндегі МЦПА қышқылы 
500 г/л

литр 1 672,0

2. ДИАЛЕН СУПЕР 480, с.е. 2,4Д диметиламинді тұз, 357 г/л 
+ дикамба, 124 г/л

литр 1232,0

3. БАЛЕРИНА, с.э. 2этилгексилді эфир түріндегі күрделі 
2,4Д қышқылы, 410 г/л + флорасулам, 
7,4 г/л

литр 1 540,0
4. ЭФИР ПРЕМИУМ, с.э. литр

5. ЗЕРНОМАКС, к.э. 2этилгексилді эфир түріндегі 
2,4Д қышқылы, 500 г/л

литр 1 839,2

6. ЭСТЕТ, к.э. 2этилгексил эфирі 2,4Д қышқылы, 
600 г/л

литр 1 205,4

7. ЭСТЕРОН, к.э. 2этилгексил эфирі 2,4Д қышқылы, 
850 г/л

литр 1 540,0
8. ЭФФЕКТ, к.э. литр
9. ЭСТЕРОН 600, к.э. 2этилгексил эфирі 2,4Д қышқылы, 

905 г/л
литр 1 408,0

10. ГУЛЛИВЕР, с.д.т. азимсульфурон, 500 г/кг килограмм 30 349,5
11. ОЛИВЕР, с.д.т. килограмм
12. ЛАНС, с.е. аминопиралид, 240 г/л литр 12 270,0
13. ТРОФИ, к.э. глифосаттың аммоний тұзы, 888 г/кг литр 2 129,0
14. БАЗАГРАН М, 37% с.е. бентазон 25%  

+ МСРА натрийкалий тұзы, 12,5%
литр 1 468,7

15. БАЗАГРАН, 48% с.е. бентазон, 480 г/л литр 446,5
16. КОРСАР, с.е.к литр
17. КОРУМ, с.е.к. бентазон, 480 г/л + имазамокс, 23 г/л литр 5 048,0
18. НОМИНИ 400, с.к биспирибак натрия, 400 г/л литр 67 857,0
19. ЗЕЛЛЕК СУПЕР, к.э. галаксифоппметил, 108 г/л литр 3 960,0
20. ГАЛАКТАЛТ, к.э. галоксифоппметил, 104 г/л литр 4 165,0
21. КРЕДИТ ИКСТРИМ, с.е.к. изопропиламин және калий тұздары 

түріндегі глифосат, 540 г/л
литр 1 160,5

22. * УРАГАН ФОРТЕ 500, с.е. калий тұзы түріндегі глифосат, 500 г/л литр 1 122,0
23. ГЛИФОС, с.е. глифосат, 360 г/л литр 1 605,0
24. ТОРНАДО, с.е. литр
25. ГЛИФОС ПРЕМИУМ, с.е. глифосат, 450 г/л литр 1 732,0
26. КЕРНЕЛ, с.е. глифосат, 480 г/л литр 1 489,0
27. ТОРНАДО 500, с.е. глифосат, 500 г/л литр 1 122,0
28. ГРАНД ЭКСТРА 540, с.е. глифосат, 540 г/л литр 975,5
29. * РАУНДАП ЭКСТРА, 

54% с.е.
литр

30. * ТОРНАДО 540, с.е. литр
31. ФАРАОН ГОЛД, 54% с.е. литр
32. БУРАН ЭКСТРА, 75 % 

с.д.т.
глифосат, 750 г/кг килограмм 1 517,5

33. * БАСТА, 15% с.е. аммоний глюфосинаты, 150 г/л литр 1 716,0
34. МИЛАГРО ПЛЮС 270, м.д. дикамба, 220 г/л + никосульфурон, 50 г/л литр 4 840,0
35. ВИДМАСТЕР 480, с.е. дикамба, 124 г/л + 2,4Д, 357 г/л литр 1 540,0
36. ДИАНАТ, 48% с.е. дикамба, 480 г/л литр 2 068,0
37. РЕГЛОН ФОРТЕ 200, с.е. дикват, 200 г/л литр 2 589,5
38. ФРОНТЬЕР ОПТИМА, 

72% к.э. 
диметенамид, 720 г/л литр 4 400,0

39. 2М4Х 750, 75% с.е.к. МСРА диметиламин тұзы литр 2 000,0
40. ПАРАДОКС, с.е.к. имазамокс, 120 г/л литр 16 875,0

ЖОБА 41. КАПТОРА ПЛЮС, 2,4 
%, с.е.к.

имазамокс, 16,5 г/л + имазапир, 7,5 г/л литр 2 803,5

42. ЕВРОЛАЙТНИНГ, 4,8% 
с.е.к.

имазамокс, 33 г/л + имазапир, 15 г/л литр 5 500,0

43. КАПТОРА, 4,8% с.е.к. литр
44. НОПАСАРАН УЛЬТРА, 

к.с.
имазамокс, 35 г/л + квинмерак, 250 г/л литр 8 629,5

45. ГРЕЙДЕР, с.г.р. имазапир, 250 г/л килограмм 12 656,2
46. ПИВОТ, 10% в.к. имазетапир, 100 г/л литр 4 800,0
47. ФАБИАН, с.д.т. имазетапир, 450 г/кг + хлоримуронэтил,  

150 г/кг
килограмм 38 393,0

48. ВЕЛОСИТИ ПАУЭР с.д.т. йодосульфуронметилнатрий, 11,3 г/кг  
+ тиенкарбазонметил, 22,5 г/кг  
+ мефенпирдиэтил (антидот), 135 г/кг

килограмм 6 864,0

49. ФАЦЕТ КС, 25% с.к. квинклорак, 250 г/л литр 5 09,0
50. СЕЛЕКТ, к.э. клетодим, 120 г/л литр 2 332,0
51. КВИКСТЕП, мас.к.э. клетодим, 130 г/л + галоксифоппметил,  

80 г/л
литр 7 256,2

52. ТОПИК СУПЕР 240, к.э. клодинафоппропаргил, 240 г/л  
+ клоквинтосетмексил (антидот), 60 г/л

литр 13 200,0

53. КАЛИФ 480, к.э. кломазон, 480 г/л литр 7 402,0
54. РАЛИД ЭКСТРА, с.г. клопиралид, 750 г/л килограмм 12 628,0
55. ЛОНТРЕЛ ГРАНД 75, с.д.т. килограмм
56. ЭЛЮМИС 105, м.д. мезотрион, 75 г/л + никосульфурон,  

30 г/л
литр 3 960,0

57. НОПАСАРАН, 40% к.с. метазахлор, 375 г/л + измазамокс, 25 г/л литр 5 909,0
58. ПИЛОТ, в.с.к. метамитрон, 700 г/л литр 7 931,2
59. АКЦЕНТ ПРИМА, 96% к.э. метолахлор, 960 г/л литр 2 142,5
60. ЛАЗУРИТ СУПЕР, к.н.э. метрибузин, 270 г/л литр 6 270,0
61. ЗЕНКОР УЛЬТРА, к.с. метрибузин, 600 г/л литр 1 760,0
62. ЛАЗУРИТ, с.п. метрибузин, 700 г/кг килограмм 8 527,2
63. ПЛУГГЕР, с.д.т. метсульфуронметил, 125 г/кг  

+ трибенуронметил, 625 г/кг
килограмм 38 456,0

64. МАГНУМ СУПЕР, с.д.т. метсульфуронметил, 300 г/кг  
+ трибенуронметил, 450 г/кг

килограмм 36 784,0

65. АККУРАТ, с.д.т. метсульфуронметил, 600 г/кг килограмм 10 625,0
66. МАГНУМ, с.д.т. килограмм
67. ХАЗНА, 60 % с.д.т. метсульфуронметил, 600 г/кг килограмм 10 625,0
68. ГОРГОН, с.е.к. МЦПА, 350 г/л + пиклорам,  

150 г/л
литр 4 984,5

69. ДУБЛОН ГОЛД, с.д.т. никосульфурон, 600 г/кг  
+ тифенсульфуронметил, 150 г/кг

килограмм 58 520,0

70. ГОАЛ 2Е, к.э. оксифлуорфен, 240 г/л литр 2 125,0
71. ГОЛ, к.э. литр
72. ГОТРИЛ, 24% к.э. литр
73. СТОМП, 33% к.э. пендиметалин, 330 г/л литр 1 386,0
74. СТАРТ, 35% к.э. пендиметалин, 350 г/л литр 892,5
75. РЕЙНБОУ 25 ОД, м.д. пеноксулам, 25 г/л литр 9 576,0
76. АКСИАЛ 045, к.э пиноксаден, 45 г/л + клоквинтоцет  мексил 

(антидот), 11,25 г/л
литр 3 416,7

77. СОЛИТО 320, к.э. претилахлор, 300 г/л+ пирибензоксим,
20 г/л

литр 6 250,0

78. ГЕЗАГАРД 500, с.к. прометрин, 500 г/л литр 1 695,0
79. ГЕЗАТРИН 500, с.к. литр
80. КЕРБ W, с.п. пропизамид, 50% килограмм 11 160,5
81. БОКСЕР 800, к.э. просульфокарб, 800 г/л литр 2 618,5
82. ПИК 75, с.д.т. просульфурон, 750 г/кг килограмм 54 285,5
83. ЭСКУДО, с.д.т. римсульфурон, 500 г/кг килограмм 95 304,0
84. ГАРДО ГОЛД 500, к.с. сметолахлор 312,5 г/л + тербутилазин 

187,5 г/л
литр 1 672,0

85. ДУАЛ ГОЛД 960, к.э. сметолахлор, 960 г/л литр 3470,0
86. СИМБА, к.э. литр
87. ДОАЛ, к.э. литр
88. АККУРАТ ЭКСТРА, с.д.т. тифенсульфуронметил 680 г/кг 

+ метсульфурон  метил, 70 г/кг
килограмм 42 176,5

89. РЕСТРИКТ, с.д.т. тифенсульфуронметил, 545 г/кг 
+ метсульфуронметил, 164 г/кг

килограмм 49 280,0

90. ХАРМОНИ ПРО, с.д.т. тифенсульфуронметил,750 г/кг килограмм 82 500,0
91. БОМБА, с.д.т. трибенуронметил, 563 г/кг  

+ флорасулам, 187 г/кг
килограмм 42 977,5

92. МОРТИРА, с.д.т. трибенуронметил, 750 г/кг килограмм 12 760,0
93. МУСТАНГ, 75% с.д.т. килограмм
94. ЭКСПРЕСС, с.д.т. килограмм
95. ГАЛЛАНТНЫЙ, 75% с.т.с. килограмм
96. ТРИЦЕПС, с.д.т. трифлусульфуронметил, 750 г/кг килограмм 130 707,5
97. ПУМА СУПЕР, 7,5% э.м.в. феноксапроппэтил, 69 г/л  

+ мефенпирдиэтил (антидот), 75 г/л
литр 2 624,1

98. ПУМА СУПЕР 100, 
10% к.э.

феноксапроппэтил, 100 г/л  
+ мефенпирдиэтил (антидот),27 г/л

литр 2 455,5

99. ФОКСТРОТ ТУРБО, к.э. феноксапроппэтил, 120 г/л  
+ клоквинтоцетмексил (антидот), 23 г/л

литр 3 564,0

100. ПУМА ТУРБО, к.э. феноксапроппэтил, 120 г/л  
+ мефенпирдиэтил (антидот), 33 г/л

литр 3 571,5

101. АВЕЦИД СУПЕР, 12% к.э. феноксапроппэтил, 120 г/л  
+ фенклоразолэтил (антидот),60 г/л

литр 3 476,0

102. ФОКСТРОТ, в.э. феноксапроппэтил, 69 г/л  
+ клоквинтоцетмексил (антидот), 35 г/л

литр 3 432,0

103. ЛАСТИК ЭКСТРА, к.э. феноксапроппэтил, 70 г/л 
+ клоквинтосетмексил (антидот), 40 г/л

литр 2 825,8

104. ЛАСТИК ТОП, м.к.э. феноксапроппэтил, 90 г/л  
+ клодинафоп  пропаргил, 60 г/л  
+ клоквинтосет  мексил (антидот), 40 г/л

литр 4 312,0

105. ФЮЗИЛАД ФОРТЕ 
150, к.э.

флуазифоппбутил, 150 г/л литр 3 080,0

106. СТАРАНЕ ПРЕМИУМ 
330, к.э.

флуроксипир, 333 г/л литр 5 107,9

107. ДЕМЕТРА, к.э. флуроксипир, 350 г/л литр 5 280,0
108. МАЙСТЕР ПАУЭР, м.д. форамсульфурон, 31,5 г/л  

+ йодосульфуронметилнатрий, 1,0 г/л  
+ тиенкарбазонметил, 10 г/л  
+ ципросульфамид (антидот), 15 г/л

литр 4 500,0

109. СТРАТОС УЛЬТРА, 
10% к.э.

циклоксидим, 100 г/л литр 2 640,0

110. ТОПШОП 113, м.д. цигалофопбутил, 100г/л+пеноксулам, 
13,33 г/л

литр 6688

111. ПАНТЕРА, 4% к.э. хизалофопптефурил, 40 г/л литр 1 980,0
112. МИУРА, к.э. хизалофоппэтил, 125 г/л литр 3 500,0
113. САЛЬСА, с.д.т. этаметсульфуронметил,750 г/кг килограмм 102 678,5
114. БЕТА ГАРАНТ, к.э. этофумезат, 110 г/л + фенмедифам, 90 г/л 

+ десмедифам, 70 г/л
литр 3 859,5

115 БИЦЕПС ГАРАНТ, к.э. литр
Фунгицидтер

116. АМИСТАР ЭКСТРА 
280, с.к.

азоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 
80 г/л

литр 8 175,0

117 ОПТИМО, 20% к.э. пираклостробин, 200 г/л литр 5185,5
118 ТИЛТ 250, к.э. пропиконазол, 250 г/л литр 3014,0
119 СКАЛЬПЕЛЬ 250, с.к. флутриафол, 250 г/л литр 4708,0
120 КОЛОСАЛЬ ПРО, н.э.к. пропиконазол, 300 г/л + тебуконазол, 

200 г/л
литр 7087,5

121 СОЛИГОР, к.э. спироксамин 224 г/л + протиоконазол, 53 
г/л + тебуконазол, 148 г/л

литр 4312,0

122 ФАЛЬКОН, 46% к.э. спироксамин, 250 г/л + тебуконазол, 167 г/л 
+ триадименол, 43 г/л

литр 4400,0

123 КОЛОСАЛЬ, к.э. тебуконазол, 250 г/л литр 3520,0
124 РЕКС ДУО, 49,7% с.к. тиофанатметил, 310 г/л + эпоксиназол, 

250 г/л
литр 4840,0

125 ИМПАКТ, 25% к.с. флутриафол, 250 г/л литр 6098,0
126 БРАВО 500, с.к. хлороталонил, 500 г/л литр 2107,5

Инсектицидтер
127 ФАСТАК, 10% к.э. альфациперметрин, 100 г/л литр 2167,0
128 ЭНЖИО 247, с.к. тиаметоксам, 141 г/л + лямбдацигалотрин, 

106 г/л
литр 9598,2

129 АБАЛОН, 1,8% к.э. абамектин, 18 г/л литр 6450,0
130 БОРЕЙ НЕО, с.к. альфациперметрин, 125 г/л + 

имидаклоприд, 100 г/л + клотианидин, 
50 г/л

литр 10293,7

131 ДЕЦИС ЭКСПЕРТ к.э. дельтаметрин, 100 г/л литр 5720,0
132 БИ58 Новый, 40% к.э. диметоат, 400 г/л литр 1866,5
133 ДАНАДИМ ЭКСПЕРТ, к.э. литр
134 ДАНАДИМ ПАУЕР, к.э. диметоат, 400 г/л  гаммацигалотрин, 

6,4 г/л
литр 2723,0

135 ГЕРОЛЬД, с.к.с. дифлубензурон, 240 г/л литр 7040,0
136 КОНФИДОР, 20% с.к. имидаклоприд, 200 г/л литр 4004,0
137 КЛОРИД, с.к. литр
138 ТАНРЕК, в.р.к. литр
139 БОРЕЙ, с.к. имидаклоприд, 150 г/л  лямбда

цигалотрин, 50 г/л
литр 9450,0

140 АВАНТ, к.э. индоксакарб, 150 г/л литр 18491,0
141 БРЕЙК, м.э. лямбдацигалотрин, 100 г/л литр 6581,2
142 КАРАТЭ 050, к.э. лямбдацигалотрин, 50 г/л литр 2024,0
143 КАРАТЭ ЗЕОН 050, с.к. литр
144 ЛЯТРИН, к.э. литр
145 АЛЬВЕРДЕ, к.с. метафлумизон, 240 г/л литр 5903,1
146 АКТЕЛЛИК 500, к.э. пиримифосметил, 500 г/л литр 3918,0
147 ОМАЙТ, 57% к.э. пропаргит, 570 г/л литр 3100,0
148 САМБО 315, к.э. профенофос, 300 г/л + лямбдацигалотрин, 

15 г/л
литр 2232,5

149 МОВЕНТО ЭНЕРДЖИ, к.с. спиротетрамат, 120 г/л + имидаклоприд, 
120 г/л

литр 8839,5

150 ПРОТЕУС, м.д тиаклоприд, 100 г/л + дельтаметрин, 10 г/л литр 4019,7
151 БИСКАЯ, м.д. тиаклоприд, 240 г/л литр 6459,8
152 КАЛИПСО, к.с. тиаклоприд, 480 г/л литр 19046,6
153 ИНСЕКТ, с.к. тиаметоксам, 141 г/л + лямбдацигалотрин, 

106 г/л
литр 5500,0

154 КОРАГЕН, к.с хлорантранилипрол, 200 г/л литр 55000,0
155 НУРЕЛЛ Д, к.э. хлорпирифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л литр 2888,5
156 ХЛОРЦИРИН, 55% к.э. литр
157 НУКЕР ПРО, к.э. литр
158 ШАРПЕЙ, м.э. циперметрин, 250 г/л литр 3037,5

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
г/кгграмм/килограмм;  с.е.к.суда еритін концентрат; 
г/лграмм/литр;   с.е.ұ.суда еритін ұнтақ;  
з.б.қ.зауыттық бинарлық қаптама;  с.к.сулы концентрат;  
кгкилограмм;   с.к.суспензия концентраты; 
к.е.к.коллоидтық ерітіндінің концентраты; с.к.суспензиялы концентрат; 
қ.а.с.құрғақ ағынды суспензия;  с.м.э.сулымайлы эмульсия; 
ллитр;    с.э.сулы эмульсия;  
м.д.майлы дисперсия;  с.э.суспензиялы эмульсия;  
м.к.майлы концентрат;  ы.ұ.ылғалданатын ұнтақ;  
МЦПА  2метил  4 хлорфеноксисірке қышқылы; э.к.эмульсия концентраты;  
с.д.т.сулы дисперленген түйіршіктер; %пайыз.  
с.е.сулы ерітінді;   
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Қызылорда облысының әкімдігі мен 
облыстық мәслихат, «Nur Otan» партиясының 
облыстық филиалы, облыстық Қоғамдық кеңес 
пен Ардагерлер кеңесі еңбек ардагері, жоғары 
санаттағы дәрігер акушер-гинеколог  
Көпербаева Шолпан Момынжанқызының

қайтыс болуына байланысты марқұмның от-
басы мен туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облысының әкімдігі мен 

облыстық мәслихат, «Nur Otan» партиясының 
облыстық филиалы, облыстық Қоғамдық кеңес 
пен Ардагерлер кеңесі Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, танымал композитор

Дүйсекеев Кеңес Дүйсекеұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның от-
басы мен туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

«Транс Азия Констракшн» ЖШС  ұжымы 
серіктестіктің шаруашылық бөлімінің 
меңгерушісі Есенгелдиева Фаридаға жұбайы 

Әбдірахманов Ерланның
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 
қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
«ӨРЛЕУ» БАҰО» АҚ филиалы 

Қызылорда облысы бойынша педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
институтының ұжымы институттың кәсіподақ 
комитетінің төрағасы, аға оқытушы Оразбек 
Маханбетовке анасы

Күлипа Әшірбекқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады. 

***
Қазалы ауданының әкімдігі, ауданнан 

сайланған облыстық және аудандық мәслихат 
депутаттары, «Nur Otan» партиясының 
аудандық филиалы, аудандық ардагерлер 
кеңесі «Отандастар қоры» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы Ақпараттық-талдау 
департаментінің басқарушы директоры Нұрхан 
Жәлиевке әкесі

Бұқарбай Жәлиевтің
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады. 

***
Қазалы ауданының әкімдігі, ауданнан 

сайланған облыстық және аудандық мәслихат 
депутаттары, «Nur Otan» партиясының 
аудандық филиалы, аудандық ардагерлер кеңесі 
Қызылорда қаласының Құрметті азаматы

Мұстафаев Серік Жолдасбекұлының
дүниеден озуына байланысты марқұмның от-
басы мен туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қазалы ауданының әкімдігі, ауданнан 

сайланған облыстық және аудандық мәслихат 
депутаттары, «Nur Otan» партиясының 
аудандық филиалы, аудандық ардагерлер 
кеңесі Қызылорда қаласы Белкөл кентінің әкімі 

Тастайбек Мұсабаевтың
дүниеден озуына байланысты марқұмның от-
басы мен туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қазалы ауданының әкімдігі, ауданнан 

сайланған облыстық және аудандық мәслихат 
депутаттары, «Nur Otan» партиясының 

аудандық филиалы, аудандық ардагерлер 
кеңесі Қызылорда қаласының Құрметті азама-
ты, Құрметті құрылысшысы 

Ибрагим Абубакировтың
дүниеден озуына байланысты марқұмның от-
басы мен туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қазалы ауданының әкімдігі, ауданнан 

сайланған облыстық және аудандық мәслихат 
депутаттары, «Nur Otan» партиясының 
аудандық филиалы, аудандық ардагерлер 
кеңесі Қызылорда қаласы әкімінің кеңесшісі 
Шаймағамбетов Әмірбек Бердібекұлына анасы 

Жүрсін Әбләкімқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

*** 
Қазалы ауданының әкімдігі, ауданнан 

сайланған облыстық және аудандық мәслихат 
депутаттары, «Nur Otan» партиясының 
аудандық филиалы, аудандық ардагерлер 
кеңесі мәдениет майталманы 

Әшімхан Орынбасарұлының
дүниеден озуына байланысты марқұмның от-
басы мен туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қазалы ауданының әкімдігі, ауданнан 

сайланған облыстық және аудандық мәслихат 
депутаттары, «Nur Otan» партиясының 
аудандық филиалы, аудандық ардагерлер кеңесі 
Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, әнші-ұстаз

Қаракөз Ақжігітқызы Ақдәулетованың
дүниеден озуына байланысты марқұмның от-
басы мен туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қазалы ауданының әкімдігі, аудан-

нан сайланған облыстық және аудандық 
мәслихаттардың депутаттары, «Nur Otan» 
партиясының Қазалы аудандық филиа-
лы, аудандық ардагерлер кеңесі Әлназарова 
Ақмарал Шәріпбайқызына анасы
Көпербаева Шолпан Момынжанқызының

қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облысының денсаулық сақтау 

басқармасы, облыстық медицина саласының 
ардагерлер кеңесі және «Senim» денсаулық 
сақтау жүйесі жұмыскерлерінің салалық 
кәсіптік одағы» РҚБ-ның Қызылорда облыстық 
филиалының ұжымы медицина саласының 
ардагері

Қалыбаев Сахы Ұзақбайұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның от-
басы мен туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облысының денсаулық сақтау 

басқармасы, облыстық медицина саласының 
ардагерлер кеңесі және «Senim» денсаулық 
сақтау жүйесі жұмыскерлерінің салалық 
кәсіптік одағы» РҚБ-ның Қызылорда облыстық 
филиалының ұжымы медицина ғылымдарының 
докторы, әріптесіміз Ақмарал Шәріпбайқызы 
Әлназароваға анасы, денсаулық сақтау сала-
сының ардагері
Көпербаева Шолпан Момынжанқызының

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақ-
тасып, көңіл айтады.

Қорқыт ата атын-
дағы Қы зыл орда уни вер-
ситетінің ұжы мы педа-
гогика ғылым да рының 
кан дидаты, профессор,  
бел гілі ғалым, екі мәрте  
«Жоғары оқу орнының 
Үздік оқытушысы»,  «Ал-
тынсарин», «ҚР білім 
сала сының құрметті 
қыз меткері», «ҚР білім 
сала сының үздігі», 
«Д.И.Менделеев» ме даль   -
дары ның иегері, «Халық -
аралық педа го гикалық 
білім беру ака демиясының мүше-
кор рес пон денті» Күлбарам Сәдуа-
қасқызы мезгілсіз өмірден озды.

Күлбарам Сәдуақасқызы 1943 
жылдың 13 қаңтарында Қызыл-
орда облысы Қармақшы ауданы,  
Ақжар кеңшарында  дүниеге келген.  
Н.В.Гоголь атындағы Қызылорда 
педагогикалық инс титутының  Жа-
ратылыстану фа культетін 1965 
жылы   бітіріп, Жосалы кентіндегі 

№105  орта мектептің 
химия және биология 
пәндерінің мұғалімі, 
1969-1997 жылдары 
Қызылорда қала сын дағы 
№4 Сәкен Сейфуллин 
атындағы орта мектеп-
те  химия және биоло-
гия  пән дерінің мұғалімі, 
1997 жылдан  бастап 
Қорқыт Ата атындағы 
ҚМУ-да «Химияны 
оқыту әдістемесі», «Хи-
мия және экология»  
кафед ра ларында  әуелі 

аға оқытушы, доцент, академиялық 
профессор қыз меттерін атқарған. 

2006 жылы  Астана  қала сын-
дағы Еуразия педа го гика лық инсти-
тутының  диссер тация лық кеңесінде 
педагогика ғылым дарының кан-
дидаты ғылыми дә ре жесін алу 
үшін кан ди даттық диссертациясын 
ойдағыдай қорғап шыққан.

Күлбарам Сәдуа қас  қызы ше-
телдік жо ғары импакт-факторлы 

және Қазақстанның ғылыми басы-
лымдарында 110 мақала, Халық-
аралық және республикалық кон-
ферен циялардың 41  материа лы 
мен тезисі,  2 ҚР инно ва циялық, 
өнертабыс және пайдалы модель-
дерге патенті, ЖОО студенттері 
мен жалпы білім беретін оқушылар 
мен химия пәнінің мұғалімдеріне 
арналған 21 оқу және оқу-әдіс-
темелік құралы, авторлық құқық 
берілген 2 электрондық  оқулықтың 
және 3 монографияның авторы.

Күлбарам Сәдуақасқызының 
өнегелі өмірі мен тағылымы мол 
ұстаздық, ғылыми дара еңбек жолы, 
артынан аманат етіп қалдырған 
ғылыми-әдістемелік еңбектері мен 
жүрек жырларын баяндайтын өлең 
кітаптары бізге мұра болып қала 
береді. Асыл бейнеңіз біздің жүрегі-
мізде мәңгі сақталады!

Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда университеті ұжымы.

Бақұл бол, аяулы әріптес

Қызылорда өңірінен 
жеткен суық хабар 
жүре гімізге ауыр тиді. 
Елдің белгілі аза маты, 
пара сатты педа гог Рус-
лан Ізбақыш дү ниеден 
өтіпті... 

Бізді сонау жет-
пісінші жылдардың со-
ңына қарай студенттік 
өмір табыс тырып еді. 
Еліміздің әр түкпірінен 
мектепті әр жылдары 
бітірген – бірі еңбек етіп, 
бірі әс кери борышын 
өтеп, енді бірқатары шәкірттік 
шақтан тура келген жастар бүгінгі 
Атырау қаласында, сол кездегі 
Гурьев педагогика институтының 
тарих факультетінде бас қосып 
едік. Солардың бірі – Руслан 
Оңдасынұлы Ізбақыш болатын.  

Ол Қызылорда облысының 
Қазалы ауданында 1960 жылдың 
31 желтоқсанында дүниеге келген. 
Әйтеке би кентіндегі Қ.Сәтбаев 
атындағы №216 орта мектепті 
бітірген соң «Бозкөл» кеңшарында 
жұмысшы болып еңбек жолын 
бастапты. 

Руслан әуелі даярлық курсында 
оқыды. Содан да болар, әрі бір 
жағынан өзінің адамдармен тез 

араласып кететін ақ-
жарқын міне зі нен де 
шығар, студенттік 
ортада алдыңғы қатарда 
жүрді. Қандай да бір 
шараларда белсенділік 
таны тып, ұйымдастыру 
қабілетін де көрсетіп 
қоятын. Өзі өнерге де 
жақын еді. Диплом 
алған соң туған 
жеріне оралып, №146 
«Ажар» мектебінде 
әуелі мұғалім, сосын 
мектеп директорының 

орынбасары, мектеп директоры 
болып еңбек етті. Ұлағатты 
ұстаз, білікті басшының алдынан 
жүздеген шәкірттер тәлім-тағылым 
алып, биіктерге қанат қақты. Ол 
білім беру әдістерін жетілдіру, 
оқу сапасын көтеру бағытында өз 
тәжірибелерін жи нақ тап, бас па-
сөзге ұсынып отыратын. 

Руслан Ізба қыш тың адал ең бегі 
бағаланып, «Қа зақстан Рес пуб ли-
касы Тәуелсіз дігі нің 20 жыл дығы» 
медалімен, Қызылорда облысы әкі-
мінің Алғыс ха тымен, облыстық 
білім бас қар ма сы ның Құрмет гра-
моталарымен, «Қа зақс тан ар да-
герлері» қауымдастығының «Са-
уап» медалімен мара пат талды. 

Қа зақстан Журналистер одағының 
мүшесі.

Көңілге медет тұтарымыз – 
ұлағатты ұстаз Руслан Ізбақыштың 
артында ел айтып жүрер, 
шәкірттері мақтан тұтар жақсы 
істері қалды. Гурьев педагогикалық 
институтын өзінен бір жыл кейін 
бітірген зайыбы Әсия Бергенова 
екеуі үш перзент тәрбиелеп өсірді. 
Русланның өзі өлшеулі ғұмырында 
төрт немересі мен үш жиенінің 
тәтті қылықтарын көріп кетті.

Біздер оқу орнын бітіруіміздің 
отыз бес жылдығы қарсаңында 
Руслан Оңдасынұлының бас-
та ма сымен «Білім ап саяңда, 
Өткердік сан жылды...» атты 
естелік кітабын шығаруды қолға 
алдық. Осы жинақта жарық көрген 
оның «Студенттік жылдардан 
естеліктер» атты еңбегі біздің 
жастық шағымыздың, студенттік 
өміріміздің суреттерін шебер 
жазып, редактор болып қолын 
қойған еді.   

...Сен біздің мәңгі жады-
мыз дасың, Руслан! Біз сені 
ұмытпаймыз...

Гурьев педагогикалық 
институтының тарих 

факультетінің 
1983 жылғы түлектері.

Пейіште нұрың шалқысын

Ел мәдениеті ауыр 
қазаға ұшырады. Жер-
лесіміз, Қа зақс тан 
Рес  пуб ли касының ең-
бек сіңір ген өнер қай-
раткері, «Парасат», 
«Құр мет» ор дендерінің 
иегері, Қазақ ұлт тық 
өнер ака де мия сының 
профес соры, компози-
тор Кеңес Дүйсекеев 74 
жасында өмірден өтті.

Кеңес Дүйсекеев 
1946 жылы Қазалы ау-
данында дүниеге кел-
ген. Алматы консерваториясын 
бітірісімен «Гүлдер» ансамблінің бас 
дирижері және музыка жетекшісі, 
1976-1979 жылдары «Қазақконцерт» 
гастрольдік-концерт бірлестігінің 
музыка жетекшісі, 1975-1984 жыл-
дары Қазақ теледидары музыка 
редакциясының бас редакторы бо-
лып қызмет атқарған. 

Дүйсекеевтің же-
тек  ші лігімен «Тама-
ша», «Халық – та лант 
қайнары», «Шабыт», 
«Жастарға ар налған му-
зыкалық  кештер», «Му-
зыка әле мінде», т.б. 
теле ди дарлық бағ дар ла-
малар шыға рылды. 

1984-1997 жылдары 
Қа зақстан мемлекеттік 
телерадио комитеті эст-
радалық-симфония ор-
кес трінің көркемдік 
же текшісі және бас ди-

рижері болды. 1997 жылдан «Қазақ-
концерт» гастрольдік-концерт бір-
лестігінің көркемдік жетекшісі. 

Ол – «Толғау» симфония-
сының, «Жалаңтөс батыр» симфония 
поэма-картинасының, «О, дүние» 
кантатасының, «Жыл мезгілдері» 
романстар циклінің, «Мәди», «Аққу 
Жібек» мюзиклінің, «Алдар көсе» 

опереттасының, симфония-концерт-
тер, аспаптарға арналған концерттер, 
камералық оркестрге шығармалар, 
соната, рапсодия, вариациялар және 
200-ден астам әннің авторы. 

Халық үшін еңбегі өлшеусіз 
тұлғаның жарқын бейнесі мен қай-
таланбас туындылары жұрт шы лық 
жүрегіне мәңгі сақталады. Бақұл 
болыңыз, ән әлемінің ақиығы. 

Танымал композитор Кеңес 
Дүйсекеевтің дүниеден өтуіне байла-
нысты қазақ халқына, отбасына және 
туған-туыстарына қайғыларына ор-
тақтасып, көңіл айтамыз.

Топырағы торқа, жаны жәннатта, 
иманы саламат болсын!

Қазалы ауданының әкімдігі, 
ауданнан сайланған облыстық 

және аудандық мәслихаттардың 
депутаттары, «Nur Otan» 

партиясының Қазалы аудандық 
филиалы, аудандық ардагерлер 

кеңесі

БАҚҰЛ БОЛЫҢЫЗ, ӘН ӘЛЕМІНІҢ АҚИЫҒЫ...

Қазақтың көрнекті композиторы, 
ҚР Еңбек сіңірген өнер қайраткері, 
профессор Кеңес Дүйсекеевтің 
қазасына қайғыра отырып, оның от-
басына, жақындарына, қазақ өнерінің  
жанашырларына, туған топырағы – 
Сыр жұртшылығына көңіл айтамын. 

Бар ғұмырын қазақ өнерін, му-
зыкасын дамытуға арнап, 50 жыл-
дан астам уақыт бойы эстрадалық 
әндерден бастап, кең тынысты 

симфониялық шығар маларға дейін 
жазып, музыканың түрлі жанрында 
тамаша туындылар тудырған, артын-
да көлемді фундаменталдық мұра 
қалдырған Кеңес Дүйсекеұлының 
ұлт мәде ниетіне сіңірген еңбегі 
ұшан-теңіз. Кеңес Дүйсекеұлының 
шы ғармалары қазақ халқына ғана 
емес, түбі бір түркі халықтарына 
да аса танымал. Халықаралық 
ТҮРКСОЙ ұйымының әлемнің 

ең белгілі сахналарында ұйым-
дас тырған концерттерінде оның 
әйгілі шығармалары бірнеше шет 
тілдерінде шырқалғанына куәміз. 

Оның өмір жолының, өне-
гесінің кейінгі ұрпаққа өшпес үлгі 
болатыны анық. Қазақ мәдениетінің 
ауыр қайғысына ортақтығымды 
білдіремін. 

Дүйсен ҚАСЕЙІНОВ.
ТҮРКСОЙ Бас хатшысы

Сыр жұртшылығына көңілқосымды білдіремін

Өмірдің өткінші екендігін тірі 
пенделердің есіне салып, есімі Сыр 
еліне жақсы таныс ұлағатты ұстаз, 
еліміздің гүлденуіне сүбелі үлес 
қосқан Күлбарам Сәдуақасқызы 
дүниеден өтті.

Күлбарам Сәдуақасқызы 1943 
жылдың 13 қаңтарында Қармақшы 
ауданының Ақжар кеңшарында дү-
ниеге келген. 1965 жылы Н.В.Гоголь 
атындағы Қызылорда педа гогикалық 
институтын Химия және биология 
мамандығы бойынша бітір ген. Еңбек 
жолын сол жылы Жосалы кентіндегі 
№105 орта мектепте химия және био-
логия пәндерінің мұғалімі болып бас-
тайды. Мұнан соң 30 жылға жуық 
уақыт бір орында тапжылмастан 
Қызылорда қаласындағы №4 Сәкен 
Сейфуллин атындағы орта мектепте 
ұстаздық етті. 1997 жылдан бастап 
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-да «Хи-
мияны оқыту әдістемесі», «Химия 
және экология» кафедраларында әуелі 
аға оқытушы, доцент, академиялық 
профессор қызметтерін атқарды.

Педагогика ғылымдарының кан-
дидаты Күлбарам Сәдуа қас қызы 
білім беру саласындағы қол жеткізген 
жетістіктері ұшан-теңіз. 

Қорқыт Ата атындағы Қызыл-
орда университетінің профес-
соры, белгілі әдіскер ғалым, екі 
мәрте «Жоғары оқу орнының Үздік 
оқытушысы», «Алтынсарин», 
«ҚР білім саласының құрметті 
қызметкері», «ҚР білім саласының 
үздігі», «Д.И.Мен де леев» және 
«Қорқыт Ата» алтын медальдарының 
иегері, «Халық аралық педагогикалық 
білім беру академиясының мүше-
коррес пон денті» атанды. Сондай-
ақ, ше телдік жоғары импакт-фак-
торлы және Қазақстанның ғылыми 
басылымдарында 110 мақала, 2 ҚР 
инновациялық, өнертабыс және 
пайдалы модельдерге патенті, 
ЖОО студенттері мен жалпы білім 
беретін оқушылар мен химия пәнінің 
мұғалімдеріне арналған 21 оқу және 
оқу-әдістемелік құралдары, авторлық 
құқық берілген 2 электрондық 

оқулықтың және 3 монографияның 
авторы.

Күлбарам Сәдуақасқызы бүкіл 
өмірін, ерен еңбегін жастарға білім 
беру мен ғылымды үйретуге арнаған 
тағылымы мол, үлкен парасат иесі, 
жүрегі нәзік, өмірден түйгендерін 
өлең жолдарына қисынды сыйдыра 
білген сырлы ақын, ашық жарқын, 
сыпайы мінезімен адамды баурайтын, 
ұл-қыздарының аяулы анасы, немере-
шөберелерінің сүйікті әжесі еді. 
Үлкенге – құрмет, кішіге ізет көрсетіп, 
кейінгі буынға қамқорлық танытқан 
Күлбарам Сәдуақасқызының жарқын 
бейнесі жадымызда мәңгі сақталады. 

Иманың жолдас болсын, бақұл 
бол, Сыр елінің ұлағатты ұстазы!

Қазалы ауданының әкімдігі, 
ауданнан сайланған облыстық 

және аудандық мәслихаттардың 
депутаттары, «Nur Otan» 

партиясының Қазалы аудандық 
филиалы, аудандық ардагерлер 

кеңесі.

Ұлағатты ұстаз өмірден өтті

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 бағалау 
жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53-тармағына 
сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 
(20-38-02) «Бұқарсай кенішіндегі 23 ұңғымасын 
электрмен жабдықтау» жұмыс жобасы бойынша 
қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар 
мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер 
Қызылорда қаласы, Қазбек би к., 13 мекенжайында 
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 бағалау 
жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53-тармағына 
сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 
(20-53-02) «Қарабұлақ кенішіндегі 42 ұңғымасын 
электрмен жабдықтау» жұмыс жобасы бойынша 
қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар 
мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер 
Қызылорда қаласы, Қазбек би к., 13 мекенжайында 
және zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com 
электронды поштасы арқылы қабылданады.

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

ХАБАРЛАМАЛАР
Қызылорда қаласы әкімдігі Қазақстан Республикасы 

Ауыл шаруа шылығы министрінің 2015 жылғы 19 
наурыздағы №18-04/245 бұйрығымен бекітілген «Аңшылық 
алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын және 
(немесе) учаскелерiн бекiтiп беру жөнiнде конкурс өткiзу» 
Қағидаларына сәйкес резервте тұрған балық шаруашылығы 
маңызы бар су айдындарын бекітіп беруге конкурс 
жариялайды.

Конкурстың өткізілетін уақыты:
Конкурс 2020 жылы 27 шілде,  сағат 10.00 өткізіледі.
Өтетін орны: Қызылорда қаласы, М.Шоқай көшесі 

№147 үй, «Қызылорда қалалық  ауыл шаруашылығы 
бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, байланыс 
телефондары:  8(7242) 70-11-58.   

Конкурсқа қойылатын балық шаруашылығы су 
айдындары және (немесе) учаскелерінің тізбесі
№ Су айдын-

дарының 
атауы

Ауданы
(га)

Бекітіп 
беру 
мерзімі

Балық 
шаруа-
шылығын 
жүргізу 
мақсаты

Жыл 
сайынғы 
балық-
тандыру 
көлемі 
(дана)

1 Иіркөл 
Прудхоз

50 он жыл Тауарлы 
балық өсіру

8750

Конкурстық құжаттар топтамасын Қызылорда 
қаласы, М.Шоқай көшесі №147 үй «Қызылорда қалалық 
ауыл шаруашылығы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінен алуға болады.

Сонымен қатар, конкурстың тәртібі  Қызылорда облысы 
әкімдігінің ғаламтор-ресурсында (http://gov.kz/memleket/
entities/ kyzylorda- tabigat?lang=kk) жарияланады.

Конкурстық өтінімдерді қабылдау мерзімі – 2020  
жыл 24 шілде сағат 18.00-ге дейін.

Өтінім тігілген күйінде, нөмірленген беттерімен 
беріледі және соңғы беті қол қою арқылы және мөрмен 
куәландырылады (егер болса, жеке тұлға үшін).

Жеке немесе заңды тұлғалар әрбір мәлімделетін балық 
шаруашылығы су айдынына және (немесе) учаскесіне 
жеке конкурстық өтінім дайындап, оны хабарландыруда 
көрсетілген мекенжай бойынша ұсынады.

Конкурстық құжаттар қатысушының толық атауы мен 
мекен-жайы, конкурсты ұйымдастырушының мекен-жайы 
және «Балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) 
учаскелерін бекітіп беру жөніндегі конкурс» деген сөздер 
көрсетілген мөр басылған конвертте ұсынады.

 Конкурстық өтінім тіркелген сәттен бастап өтінім 
берген тұлға конкурсқа қатысушы болады.

Конкурстық комиссия

ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақ елі ауыр 
қайғыға душар бол-
ды. 75 жасқа қараған 
шағында Қазақстанның 
еңбек сіңірген өнер 
қайраткері, белгілі ком-
позитор, Сыр елінің 
мақтан тұтар тұлғасы 
Дүйсекеев Кеңес Дүй-
секе ұлы өмірден озды. 

Кеңес Дүйсекеев 
1946 жылғы 10 ақпанда 
Қазалы ауданында 
дүниеге келген. 

1974-1997 жылдары 
«Гүлдер» ансамблінің 
бас дирижері және музыка жетекшісі 
қызметін атқарса, «Қазақконцерт» 
гастрольдік-концерт бірлестігінің 
музыка жетекшісі, Қазақ теледидары 
музыка редакциясының бас редакто-
ры, Қазақстан мемлекеттік телера-
дио комитеті эстрадалық-симфония 
оркестрінің көркемдік жетекшісі 
және бас дирижері қызметтерін 
атқарған.

К.Дүйсекеевтің 
жетек  шілігімен «Та-
маша», «Халық – та-
лант қай нары», «Ша-
быт», «Жастарға 
ар нал ған музыкалық 
кештер», «Музы-
ка  әлемінде», т.б. 
теледидарлық бағ-
дарламалар шыға-
рылды. Ол – «Толғау» 
с и м ф о  н и я  с ы н ы ң , 
«Жалаңтөс батыр» 
симфония поэма-
кар тинасының, «О, 

дүние» кантатасының, «Жыл мез гіл-
дері» романстар циклінің, «Мәди», 
«Аққу Жібек» мюзиклінің, «Алдар 
көсе» опереттасының, симфония-
концерттер, аспаптарға арналған 
концерттер, камералық оркестрге 
шығармалар, соната, рапсодия, 
вариациялар және 200-ден астам 
әндердің авторы.  

Елімізге белгілі әншілердің 

орындауындағы К.Дүйсекеевтің 
әнд ері халық жүрегінен әрқашан 
орын алып келеді. 

Өнер саласындағы жетістігі 
мен еліміздің мәдени-рухани 
әле міне қосқан зор үлесі үшін 
К.Дүйсекеев 1994 жылы «Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген 
өнер қайраткері» құрметті атағымен, 
2005 жылы «Құрмет» орденімен, 
2014 жылы «Парасат» орденімен 
марапатталды. 

Сыр елінің перзенті, елімізге 
белгілі композитор Кеңес Дүй-
секеұлының ғибратты ғұмыры, 
өнегелі өмір жолы, жасаған еңбегі 
мен қалықтаған әндері ел жадында 
ұзақ сақталатын болады. 

Қызылорда облысының 
әкімдігі, облыстық мәслихат,

«Nur Otan» партиясының 
облыстық филиалы, облыстық 

Қоғамдық кеңес және 
Ардагерлер кеңесі

Кеңес  Дүйсекеев

Ахат Жанаев
Осы сәрсенбіде Сыр жұрты-

шылығы ауыр қайғыға душар болды. 
Қазақстанның құрметті журналисі, 
«Қазақ радиосының үздігі», Сыр-
дария мен Жалағаш аудандарының 
Құрметті азаматы Жанаев Ахат 
Әбжаппарұлы 86 жасында дүниеден 
озды. Қазақ журналистикасының 
қара нары болған Ахат Әбжаппарұлы 
Жанаев 1934 жылы 24 маусымда 
Сырдария ауданында дүниеге кел-
ген.

1957 жылы Қызылорда педаго-
гикалық институтының филология 
факультетін тәмамдап, ал ғашқы 
еңбек жолын Сырдария ау данындағы 
№35 орта мектепте мұғалім болып 
бастаған.  Мұғалім болып жүрген 
кезінде сол кездегі облыстық партия 
комитетінің бөлім меңгерушісі, хат-
шысы қызметтерін атқарған.

Қазақ радиосының Қызылорда 
облысындағы мен шікті тілшісі бо-

лып 30 жылға жуық 
жемісті еңбек етті. 

Ахат Жанаевтың 
Сыр өңірінің мә-
дениеті мен ру ха-
ниятының дамуына 
қосқан үлесін ай-
рықша атап өт-
кен жөн. Қорқыт 
күйлерін жазып алып, 
қайта жаңғыртып, 
халыққа танымал 
етті. 1975 жылы қарт 
қобызшы Смайыл 
Шәменұлынан жазып 
алған Қорқыт атаның  
12 күйі М.Әуезов атындағы Әдебиет 
және өнер институтында сақтаулы. 

Журналистика саласына еңбегі 
сіңген қаламгердің «Арысы едің 
Алаштың», «Өтелген парыз», 
«Беркінбай әулие: аңыз бен ақиқат», 
«Жеті атасын білген ер, жеті жұрттың 

қамын жер» және 
т.б. кітаптары жарық 
көрген. Ерен еңбегі 
бағаланып, бірнеше ме-
дальмен мара пат талған.

Сексен алты жа-
сында мәңгілік са-
парға аттанған Ахат 
Жанаевтың дара дауы-
сы, журналистика сала-
сындағы тәжірибесі мен 
тағы лымға толы еңбек 
жолы ел жадында ұзақ 
сақталатыны сөзсіз.

Қызылорда 
облысының әкімдігі, 
облыстық мәслихат,

«Nur Otan» партиясының 
облыстық филиалы, 

облыстық 
Қоғамдық кеңес және 

Ардагерлер кеңесі



Жуырда әлеуметтік желі лерден 
облыстық «Жастар ресурс тық орталығы» 
жанынан әлеуметтік дүкен жұмысын 
жалғас тырғаны жайлы оқы дық. Ондағы 
қор қаладағы қолы ашық тұрғындардың 
кө ме гімен вирусқа қарсы дәрі-дәр-
мектермен толығыпты. Ор та лықтың 
бөлім басшысы, қайырымдылық көмекті 
үйлес тіруге септесіп жүрген Сым-
бат Әбдрахмановамен тіл дес  кенімізде, 
қазірдің өзінде 80-ге жуық тұрғынға 
қажетті пре параттар үлестірілгенін айтты.

– Кең пейілді кемімес. Қазір Сыр 
жастары, еріктілер қолынан келгенше 
көмек жасауда. Бүгін де олар қайы рым-
дылық шара ларының басы-қасынан 

табылды. Бірі ауру ханаларға қажетті 
оттегі баллон дарын тасымалдады, енді бірі 
мұқтаж жандарға дәрі-дәрмек жеткізуге 
кірісті. Орталықтағы әлеуметтік дү кеннің 
ашылғанына көп бола қойған жоқ. Алайда, 
осы бас таманың, жомарт жан дардың 
көмегінің нәтижесінде біраз жұмыс 
атқардық. Мейірім ділік шарасы әлі де 
жалғасын табады. «Оң қолың бергенді сол 
қолың көрмесін» деген мен, біз әлеу меттік 
желідегі орталық парақшасында көр се -
тілген көмекті жария лап жүр міз. Мақсат – 
тұрғын дар  дың толассыз қолдауы арқылы 
өзге жандарға ой салу. Барлығымыздың да 
қолы мыздан көмектесу келетінін көрсету. 
Тек материалдық тұр ғыда емес, моральдық 

тұрғыдан да. Жақсы іс, әрбір жылы сөз – 
жанға қуат деп білеміз, – дейді ол. 

Сонымен қатар қазір орта лық 
жанынан осы көмекті тікелей жеткізуге 
атсалысатын авто волонтерлар тізімі 
жасақталған. Бүгінге дейін 15-ке жуық 
тұрғын өз еркімен тіркеліп, жақ сылыққа 
жұмылған. Қорға қажетті дәрі-дәрмектерді 
әке ліп өткізу қиындық тудырса немесе 
хабарласқан азаматтың жағдайына 
байланысты дәрі-дәрмекті тікелей жеткізу 
қажет болса автоволонтерлар оны өз 
көлігімен тасымалдайды. Қуан тарлығы, 
індет уақытында өзгеге көмектесуді 
міндет деп білетін жастар қатары  күннен-
күнге көбейіп келеді. 

Қала тұрғыны Жұбан Темірлан да 
еріктілер сапына жақында қосылған. 
Алматыда білім алып жатқан студент бос 
уақытын осылайша тиімді пайдаланғысы 
келгенін айтты. Ол жақсылық жасау үшін 
ең бастысы мейірімді жүрек пен таза ниет 
болса жеткілікті деп біледі. «Біз – бір 
елміз. Тіле гіміз де бір – індеттен тезі рек 
арылып, жақынымызға жана шыр болу. Біз 
біргеміз!» дейді Темірлан.
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әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
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Қызылорда «Болашақ» университеті  
2020-2021 оқу жылына профессор-оқыту-
шылардың бос лауазым орындарына жұ-
мысқа шақырады!

Өтінімдер мен құжаттарды тапсыру 
мерзімі:

Басталуы: 19 маусым 2020 жыл
Аяқталуы: 10 тамыз 2020 жыл

Төмендегі оқу бағдарламалары бойынша 
жұмыс кес тесі:

1) Ful-time (1 жүктеме және жоғары) 
2) Part-time (0.5; 0,25 жүктеме) түйіндеме 

жіберу
3) Part-time (0.5; 0,25 жүктеме) қашықтықтан 

Platonus, Zoom  және басқа  қашықтықтан 
оқыту жүйелерінде

«БОЛАШАҚ» УНИВЕРСИТЕТІ ЖҰМЫСҚА ШАҚЫРАДЫ!

Университеттің бос лауазымдары:
Ғылым 
докторы, 
профессор

Ғылым кандидаты, 
доцент, PhDдокторы
Қауымдастырылған 
профессор

Аға 
оқытушы

Жалпы білім беру және құқық кафедрасы
Құқықтану 1 3

Компьютерлік ғылымдар, математика кафедрасы
Математика 1 1
Информатика 1 1 1
Есептеу техникасы және 
бағдарламалық қамтамасыз 
ету

1 1 1

Электр энергетикасы 1 1
Ақпараттық жүйелер 1 2
Дизайн 1 1
Кәсіптік оқыту 1 1

Мектепке дейінгі, бастауыш білім және өнер кафедрасы
Бастауыш оқыту педагогикасы 
мен әдістемесі

1 3 1

Мектепке дейінгі оқыту және 
тәрбиелеу

1 1

Музыкалық білім 1 1
Бейнелеу өнері және сызу 1
Хореография 1

Экономика, аудит, бизнес және басқару кафедрасы 
Экономика 1
Есеп және аудит 1
Мемлекеттік және жергілікті 
басқару

1 1

Қаржы 1 1
Менеджмент 1

Филология, журналистика кафедрасы
Журналистика 1
Шетел тілі: екі шетел тілі 1 1 1
Аударма ісі 1
Орыс тілінде оқытпайтын 
мектептердегі орыс тілі  мен 
әдебиеті

2 1 1

Кітапхана ісі 1 1
Педагогика, дефектология кафедрасы

Педагогика және психология 1 2 1 1
Дефектология 2 2
Логопед 1
Құрылыс, мұнай, логистика, 
биология кафедрасы
Биология 1 1 1
Мұнай-газ ісі 1 1
Құрылыс 1
Көлікті пайдалану және жүк 
қозғалысы мен тасымалдауды 
ұйымдастыру

2 1

Экология 1 1
Органикалық заттардың 
химиялық технологиясы

1

Стандарттау және 
сертификаттау (салалары 
бойынша)

1

Спорт, әскери дайындық
Бастапқы әскери дайындық 1 1 1
Дене шынықтыру және спорт 1 1 1

Түйіндемені bolashak_5@mail.ru  электронды 
мекен-жайына жолдауға болады.

Әңгімелесу форматы: дәстүрлі/қашықтықтан
Сыртқы пайдаланушылармен сұхбат жүргізуде 

Zoom бағдарламасы конференция форматында 

қолданылады. Шарттар әңгімелесу барысында 
талқыланады.

Ғылым докторы, PhD докторлары, ғылым 
кандидаттарына еңбекақысы  негізгі жалақысынан 
200% жоғары,  магистрлерге 30-50%.

Қосымша ақпаратты мына телефондардан 
алуға болады: +77015229685, 8(7242) 300165,   
8 (7242) 234515,  +77772468129.

Қызылорда қаласы,  Сырдария өзенінің Сол 
жағалауы, 111,  «Болашақ»  университетінің Кампусы.

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті. №KZ041LAA00011297, берілген күні 14.03.2018 ж.)

ҚР Ұлттық Банктен №KZ01vg00000355 лицензиясы берілген

Жарамсыз деп есептелсін
Ерниязов Нурбек Алпамысовичтің атына Қызылорда облысы 

бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінен берілген KF 
№008388 (ИЛ №01678) қызметтік куәлігі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

Қызылордада 
үшем дүниеге 
келді

Қызылорда қаласында Қалмырзаев әуле-
тінде үшем дүниеге келді.

Үлкен қуанышқа бөленген отбасы 
мүшелері жарық дүниеге келген нәрестелерге 
Асылым, Інжу және Әлинұр деген есім берді. 
Үшемдерге облыстық Қазақстан халқы Ас-
самблеясы және облыстық Аналар кеңесі та-
рапынан сый-сияпат жасалды. Нәрестелерге 
қазақтың басты құндылығының бірі – домбы-
ра тарту етілді.

«Осылайша қазақтың киелі ұлттық аспа-
бы – домбыраны дәріптеуге назар аударылды. 
Қаншама ғасырдан бері халқымыздың серігіне 
айналған қасиетті домбыраны олардың 
әкесіне табыстадық. Ал сәбилердің анасына 
дәстүрге сай сыйлықтар берілді» деді шараны 
ұйымдастырушылар.

Биыл Қазалы ауданында тұратын Алтын-
баевтар отбасында да үшем дүниеге келген 
болатын.

Жыл басынан бері облыстық перинаталдық 
орталықта 80-ге жуық егіз, 2 үшем дүниеге 
келді.

«СБ» ақпарат

Десек те, карантин кезе-
ңін де кей нысандар күрделі 
жөндеуден өткізіліп жатыр. 
Өйткені, тозығы жеткен, сапа-
сы сын көтермейтін желілер 
де бар. Халықтың қажеттілігі 
бірінші орында. Сондықтан 
жөндеу жұмыстары да жүйелі 
қолға алынған. Мәсе лен, 
Қызылорда қаласының орталық 
бөлігі мен «Арай», «Шым-
бай», «Ақмешіт», «Мерей», 
«Шұғыла» ықшам аудандары 
бойынша трансформаторлық 
қосалқы стан   циялар, көп-
қабатты тұрғын үйлер ара-
сындағы кабель желілеріне 

күрделі жөндеу жұмыстары 
қызу жүруде. Транс фор-
маторлық қосалқы станци-
ялардан шығатын же лілер, 
электр берілісінің әуе желілері, 
трансформаторлық қосалқы 
стан циялар арасындағы әуе 
желілері жөнделуде. Ал 
қосалқы станциядағы транс-
фор маторлық ақауларды 
жоюды оқшаулау, тазалау 
жұмыстары дер кезінде қолға 
алынған. «Сая хат» шағын ау-
данында жаңадан салынған 
электр желілеріне абоненттер 
қосылып жатыр.

– Комсомол, Титов, Гагарин, 

КБИ, Шанхай ықшам аудан-
дарында 146 шақырым электр 
желісі жаңғыртылуда. Тағы 8,1 
шақырым трансформаторлық 
қосалқы станцияларалық же лі-
лері жөнделді. Бүгінде электр 
қуатын тұтынушы абонент-
терден тәулігіне 30-дан астам 
өтінім қабылданып, толығымен 
қалпына кел тірі луде, – дейді 
сала мамандары.

Тасбөгет кенті де мұндай 
жұмыстардан тыс қалмайды. 
Ұзындығы 19 шақырым транс-
фор маторлық қосалқы станция-
лар арасындағы әуе желілеріне 
және 5 дана трансформаторлық 
қосалқы станциялардан шы-
ға тын 15 ша қырым желіге 
күр делі жөндеу жұмыстары 
жүр гі зілуде. Бұған қоса, 3,5 
шақы  рым трансформаторлық 
қо салқы станциялардан шы-
ға тын әуе желілері мен 4 дана 
трансформаторлық қосалқы 
стан  ция жөнделді. Тас бө гетке 
қарасты «Сабалақ» саяжайын-
да да сан түрлі жұмыстар қолға 
алынған. 

Қала бойынша ауызсу 

жүйесіндегі түрлі ақаулар бо-
йынша тәулігіне 10-15 шағым, 
ал кәріз жүйесіндегі ақаулар 
бойынша 3-5 шағым түседі. 
Олардың барлығы «Қызылорда 
су жүйесі» МКК ақауды 
қалпына келтіру бригадасы 
арқылы тез арада қалпына 
келтірілуде. Айта кетейік, қазір 
«Жұмыспен қамтудың жол 
картасы» бағ дарламасы бой-
ынша мекеме теңгеріміндегі 
нысандарға ағымдағы жөндеу 
жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі 
таңда құ рылыс-монтаждау 30 
процентке орындалған. Аталған 
бағдарлама бойынша жұ мыс-
сыздар есебінде тұрған 25 адам 
уақытша жұмыспен қам тылды.

Жылу жүйесінде де 
бірқатар шаруа қолға алынды. 
Қаланың бірнеше аумағында 
жылу жүйесі құбырлары ауы-
стырылып жатыр. Тиісті сала 
басшыларының айтуынша, 1 
қазанға дейін барлық жұмыс 
аяқталып, жылу беру жүйесі 
сынамадан өтіп, қаһарлы 
маусымға сақадай сай тұрмақ.

Қарбалас шақта коммуналдық сала мамандары 
халық сұранысына сай тұрақты жұмыс істеп тұр. 
Бүгінде қала тұрғындарына «Қызылорда су жүйесі» 
мекемесінің теңгеріміндегі 112 ұңғыма арқылы 
тәулігіне 83 мың текше метр ауызсу таратылуда. 
Таза әрі сапалы тіршілік нәрі «Қызылжармада» 
өндіріледі. Ауызсудан басқа қызметтер де үздіксіз 
көрсетілуде.  

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы»Sb

Коммуналдық сала:
үздіксіз қызмет көрсетуде

Қазақстан  Республикасы Үкі-
ме тінің 2020 жылғы 20 мамырдағы 
№307 Қаулысымен 2020 жылдың 
соңына дейін эконо ми калық өсуді 
қалпына келтіру жө ніндегі кешенді 
жоспары бекітілген.

Кешенді жоспардың 77-тар -
мағымен «Оңалту және банк-
роттық туралы» Қазақстан Рес-
пуб ликасының Заңына сәйкес 
қиындыққа ұшыраған кәсіп-
орындарды қолдау үшін оңалту 
рәсімін белсенді жылжыту» шара-
сы көзделген. 

Осыған орай, қарызы төрт ай 
мерзімнен асқан, төлем қабі лет-
сіз дігі уақытша болған кез келген 
салық төлеушіге, яғни заңды тұлға 
және жеке кәсіпкерге сотпен бес 
жыл мерзімге дейін оңалту рәсімі 
беріледі. Бұл дегеніміз қордаланған 
қарызын бес жыл мерзімге бөліп 
төлеуге мүмкіндік алу.

Оңалту рәсімін қолдану үшін 
салық төлеуші қай уақытта салық 
төлеуші ретінде тіркелгендігін, 
қарызы қай уақыттан, не себепті 
пайда болғандығы, ол қарызды 
бес жыл мерзім ішінде төлеу 
көзі, қандай жұмыс ауқымының 
бар екендігі, алдын ала отырған 
келісім-шарттарын тіркей оты-
рып, жазбаша түрде оңалту 
рәсімін қолдану туралы арызын-
да көрсету қажет. Сонымен қатар, 
5 АЕК (13890 теңге) көлемінде 
мемлекеттік баж төленіп, түбіртегі 
арызға қоса тіркеледі. Арыз екі 
ай мерзім ішінде сотпен қаралып, 
шешім шығарылады. 

Оңалту рәсімін қолданған 
салық төлеушілерге мемлекеттік 
сатып алуға және сыртқы эконо ми-
калық қызметке қатысуға ешқандай 
кедергі келтірмейді, керсінше 
салық төлеушінің бет есебіндегі 
ірі көлемдегі салық берешектерін 
бекітілген төлем жоспары бойынша 
кейінге шегеріп, салық төлеушінің 
жұмысын жалғастыруға өзіндік 
септігін тигізеді.

Осы оңалту рәсімін енгізу 
жөнінде сот шешімі шыққаннан 
кейін Заңның 68-бабына сәйкес 
келесі мәселелер қарастырылған: 

1) сотпен 3 ай мерзімге таға-
йындалған уақытша әкім шінің ке-
лі сімінсіз мүліктерді сатуға тыйым 
салынады;

2) кредиторлық қарыздың 
барлық түрлері бойынша тұрақ-
сыздық айыбы (өсімпұлдар, айып-
пұлдар), сондай-ақ алын ған кре-
диттер бойынша сый ақы ларды 
есепке жазу тоқта тылады;

3) қарызды өндіру бойынша  
мемлекеттік кіріс органдарымен 
және сот шешімімен қарызды 
өндіру бойынша сот орындаушы-
мен мүлікке қойылған шектеулер 
және сату бойынша шешімдердің 
орындалуы тоқтатыла тұрады;

Сонымен қатар, «Оңалту және 
банкроттық туралы» ҚР Заңның 
95-1 бабында банкроттық рәсімінен 
оңалту рәсіміне өту мүмкіндіктері 
қарастырылған, мысалы борыш-
керге қатысты оңалту рәсiмi 
қолданылмаған, ал банкроттық 
рәсімі барысында мүліктің 
меншік иесі немесе құрылтайшы 
(қатысушы) осы Заңның 73-бабы 1, 
4 және 5-тармақтарының талапта-
рына сәйкес келетін оңалту жоспа-
рын әзірлеген жағдайда мүліктің 
меншік иесі немесе құрылтайшы 
(қатысушы) немесе ол уәкілеттік 
берген адам банкроттықты 
басқарушыға әзірлеген оңалту жос-
парын және банкроттық рәсімінен 
оңалту рәсіміне өту мүмкіндігін 
қарау үшін кредиторлар жиналы-
сын өткізу туралы өтiнiшхатпен 
жүгінуге құқылы. Бүгінгі күнде 
осы норма жүзеге асып, банкрот 
рәсіміндегі екі борышкер оңалту 
рәсіміне өтіп отыр.

Осыған орай, оңалту рәсімін 
қолдануға қатысты толық әрі 
тиісті ақпаратты Қызылорда об-
лысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаментінен немесе 
мемлекеттік кірістер орган да-
рының аумақтық (қала, аудандар) 
басқармаларынан ала аласыздар.

Қызылорда қаласы бойынша 
Мемлекеттік кірістер 

басқармасы

Оңалту рәсімі – бизнесті 
жандандырудың бірден-бір көзі

ҚР Қоршаған ортаны қорғау минис-
трінің 2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен 
бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жос-
парлау, жобалау алдындағы және жо-
балау құжаттамасын әзірлеу кезінде 
көзделіп отырған шаруашылық және өзге 
де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне 
бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тармағына сәйкес «ТузкольМунайГаз 
Оперейтинг» ЖШС (20-11) «Батыс Тұзкөл 
кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №№110, 
113, 115, 116, 117, 165, 175, 176, 178, 213, 
254, 258, 259, 261, 290, 307, 311, 315, 323, 

324, 328, 329, 340, 343, 345, 351, 352, 358 
ұңғымалардан 4” аралық құбырлар тарту. 
СП-14 спутнигін орнату. СП-14 спутнигінен 
мұнай коллекторын тарту» жұмыс жобасы 
бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін 
жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді 
қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 4 
мекенжайында және meruert.srazhadino-
va@tmgoperating.kz электронды поштасы 
арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-95-40.

Хабарлама

Мақсат ортақ, тілек бір
Қазір індетті жеңуге әр адам өзіндік үлесін қосып 

жатыр. «Бүгінгі күннің батыры» – дәрігерлер де, 
тәртіп сақшылары да, жомарт кәсіпкерлер мен 
жалынды жастар, мейірімді волонтерлер игі істерді 
қолға алып, жанға қуат, көңілге медет сыйлауда.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.,
«Сыр бойы»Sb


