
«

13 қазан, сейсенбі  2020 жыл 

№154
(20030)

Қызылорда облыстық қоғамдық-саяси газет  •  1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz

ПРЕЗИДЕНТ

2 3 44

ЖӘДІГЕРCOVID-19 АБАЙ – 175

bS

ҮКІМЕТ

ПАРЛАМЕНТ

ЕГІН – 2020

2-бет 

ҚАРЖЫ

Дала үнімен сарындас 
дана мұңы

Сыны кетсе де, сыры 
кетпеген самаурындар

ЭМОМАЛИ РАХМОНДЫ 
ҚҰТТЫҚТАДЫ

Мемлекет басшысы Тәжікстан 
Президенті Эмомали Рахмонмен 
телефон арқылы сөйлесті. Қасым-
Жомарт Тоқаев Эмомали Рахмонды 
Тәжікстан Республикасының 
Президенті болып қайта 
сайлануымен құттықтап, сайлау 
қорытындылары оның стратегиялық 
бағытына деген жоғары сенім мен 
бүкілхалықтық қолдаудың белгісі 
екенін атап өтті.

Әңгімелесу барысында Мемлекет бас-
шысы Тәжікстан Президентінің екі ел 
арасындағы берік достық байланыстарды 
және стратегиялық әріптестікті дамытуға 
зор үлес қосқанын айтты.

Қазақстан Президенті бауырлас екі 
халықтың мүддесі жолында күш-жігер 
біріктіру арқылы көпжақты қазақ-
тәжік ынтымақтастығы жаңа белестерге 
көтерілетініне сенім білдірді.

Тараптар екіжақты күн тәртібіндегі 
барлық мәселе бойынша бірлескен 
жұмысты белсенді жалғастыруға дайын 
екенін растады. Қасым-Жомарт Тоқаев 
стратегиялық серіктестікті нығайту және 
қазақ-тәжік қатынастарына тың серпін 
беру мақсатында Эмомали Рахмонды өзіне 
ыңғайлы кез келген уақытта Қазақстанға 
ресми сапармен келуге шақырды.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КОДЕКС 
ТАЛҚЫЛАНДЫ

Мәжіліс Төрағасы Нұрлан 
Нығматулиннің айтуынша, жаңа 
Экологиялық кодекс, ең алдымен, 
қазақстандықтардың өмір сүру 
сапасын арттыруға ықпал етуі 
тиіс. Бұл туралы Палата Спикері  
Мәжілісте өткен Экологиялық кодекс 
жобасын талқылау барысында айтты.

Мәжіліске келіп түскен жаңа 
Экологиялық кодекстің ең өзекті 
мәселелерін талқылауға мемлекеттік 
органдардың, «Атамекен» ҰКП-ның, ірі 
отандық кәсіпорындардың басшылары, 
эколог-сарапшылар, сондай-ақ азаматтық 
қоғам өкілдері қатысты. 

Талқылау барысында жаңа 
Экологиялық кодекс жобасының ең озық 
қолжетімді технологияларды енгізу шар-
тымен I санаттағы объектілер үшін кешенді 
экологиялық рұқсаттарға көшу сияқты 
нормасына ерекше назар аударылды. 
Заң жобасын әзірлеушілердің пікірінше, 
технологиялық процестерді жаңғырту 
қоршаған ортаға эмиссияны төмендетуге 
мүмкіндік береді. Кәсіпорындар 
үшін ынталандыру шаралары ретінде 
кәсіпорындарды қолжетімді технология-
лар енгізілген жағдайда экологиялық 
төлемдерден босату, керісінше жағдайда 
эмиссия үшін төлемдерді біртіндеп арт-
тыру ұсынылады. Осындай норманың 
қажеттілігімен келісе отырып, Мәжіліс 
депутаттары объективті себептер бойын-
ша 10 жыл ішінде қолжетімді технология-
ларды енгізуге бөлінетін кәсіпорындарға 
қатысты жекелеген көрсеткіштер бойын-
ша белгіленген нормативтерге қол жеткізу 
мәселесін көтерді. Ал қолжетімді техноло-
гияларды енгізу бойынша міндеттемелер 
орындалмаған жағдайда барлық жылдар 
үшін төленбеген экологиялық төлемдер 
түрінде арттыру коэффициенттері мен 
өсімақылары бар айыппұл санкциялары 
көзделеді. 

БЮДЖЕТ 
НАҚТЫЛАНАДЫ
Бүгін, яғни 13 қазанда, сағат 
09:00-де Үкімет үйінде Үкімет 
отырысы өтеді.  Күн тәртібінде 2020 
жылғы қаңтар-қыркүйектегі ҚР 
әлеуметтік-экономикалық даму 
қорытындысы және республикалық 
бюджеттің атқарылуы, Қазақстан 
Республикасының 2020-2024 
жылдарға арналған әлеуметтік-
экономикалық даму болжамын 
және 2020-2022 жылдарға арналған 
республикалық бюджетті нақтылау 
жоспарланған.
 
Отырыстың тікелей таратылымын 

PrimeMinister.kz сайтынан, Mail.KZ, 
Aitube.kz порталдарынан,  YouTube ресми 
арнасынан, Facebook, Twitter, «ВКонтак-
те» әлеуметтік желілерінен көре аласыз-
дар.

Иіркөл ауылдық округіне 
қарасты елді мекен тұрғыны Ләззат 
Парманқұлова мұның тиімділігі 
орасан екеніне көз жеткізіп үлгерді. 

– Талай жыл бойы отын, көмір 
сатып алып жүрдік. Үйіміз үлкен. 
Он шақты адам тұрамыз. Оны жы-
лыту оңай емес. Бір көлікке тиелген 
отынның құны – 30-35 мың, көмірдің 
тоннасы 15-16 мың теңге шамасын-
да. Пешті күздің қара суығынан бас-
тап көктемге, күн жылығанға дейін 
жағатынбыз. Бұл дегеніңіз – қыруар 
шығын, – дейді ол. 

Екі жыл болды, кейіпкеріміз 
қалақ ұстамайды, қолына күйе 
жұқпайды. Ауылға газ келгенде 
қатты қуанды. Онысы бірақ қалтаға 
аз салмақ түсірген жоқ. 

– Пеш алып, газды үйге кіргізу, 
қосу сияқты жұмысқа 700-800 мың 
теңге аралығында қаржы жұм садық. 
Сол үшін банктен несие алуға 
тура келді. Көп болса, бір шығын-
даласың. Есесіне үйің таза, уақытың 
үнемделеді, – дейді ауыл тұрғыны. 

Табиғи отын Шиелінің басқа 
да елді мекендеріне біртіндеп 
тартылуда. Аудандық тұрғын үй-
коммуналық шаруашылығы, жо-
лаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімінің мәліметінше, 
Ы.Жақаев ауылында – 260, 
Бидайкөлде 210 үй тұрғындары 
соның қызығын көріп отыр. Бай-
сын елді мекеніне биыл құбыр 
жүргізілуде. 

– Шиелі кентінде 6384 өтініш 
тіркелсе, соның ішінде 6351 үй 
бүгінде газбен жылытылады. 
Н.Бекежанов, Ш.Қодаманов, Ақмая, 
Алғабас ауылдарына байланысты 
жобалық-сметалық құжат әзірленіп, 
облыстық басқармаға бюджеттік 
өтініш жолдадық. Мұндай жұмыс 
Еңбекші, Жиделіарық, Досбол дат-
қа, Алмалы және Ә.Тәжібаев елді 
мекендері бойынша да атқарылуда, 
– дейді бөлім басшысы Дана 
Смаханұлы. 

Игі бастаманы жоғары қар-
қынмен жалғастыруға ауылдардың 

аудан немесе қала орталығына 
жақын орналасуы да әсер етеді. 

Облыстық энергетика және 
тұрғын үй-коммуналдық шаруа-
шылығы басқармасы бас шы сының 

орынбасары Ерлан Жоламановтың 
айтуынша, Шиелідегі Ы.Жақаев, 
Бидайкөл елді мекендерінің тұрғын-
дары бюджет кезегін күтпей, өздері 
ақша шығарды. Бұл істі басқалар 

іліп әкетті. Бүгінде Қызылорда 
қаласының іргесіндегі Абай, До-
сан, Қарауылтөбе ауылдарының 
халқынан сұраныс бар. 

Облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының мәліметінше, қазір 
диқандар 88479 гектар күріш егісіне орақ 
салды. Бұл жалпы көлемнің 98,9 пайызын 
құрайды. Орылған егістің 84845 гектары 
бастырылды. Орташа өнім гектарына 60 
центнерден айналып отыр. Қамбаға 509 
мың тоннадан астам күміс дән құйылды. 

Жалағаш ауданының диқандары биыл 
егілген 21600 гектарды толықтай орып 
бітті. Енді екі-үш күннің бедерінде оны 
бастыру да аяқталып қалады. Орташа өнім 
гектарына 66 центнерден айналып отыр. 
Бұл – әзірге облыс бойынша ең жоғары 
көрсеткіш.

Одан кейінгі жоғары өнім Қармақшы ау-

данында тіркелді. Жергілікті диқандар гек-
тарына 64 центнер өнімді қамбаға құйды. 
Ауданда биыл 13496 гектар күріш егілген 
еді. Бүгінге дейін егіс толықтай орылып, 
оның 94,1 проценті бастырылды. 

Күріш егісі жөнінен алдыңғы орындарда 
келе жатқан Сырдария ауданы еңбекшілері 
орақты бүгін-ертең аяқтайды деп жос-
парланып отыр. Бүгінде егілген 21925 

гектардың 99 процентіне орақ түсіп, оның 
98,1 проценті бастырылды. Орташа өнім – 
61 центнерден. 

Сондай-ақ, Шиеліде – 99,4, Жаңа-
қорғанда 98,4 проценті орылып бітті. Ал 
Қазалы ауданы мен Қызылорда қаласына 
қарасты шаруашылықтарда егін ору 93-95 
процентті құрайды.  

«СБ» ақпарат 

КӨГІЛДІР ОТЫН – КӨПТІҢ ИГІЛІГІ
Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

Шиелі ауданының Ы.Жақаев ауылы 2018 жылы аймақтағы 
ауылдар арасында алғашқылардың бірі болып газға қосылды. 
Көптеген отбасы от жағып, күл шығару машақатынан құтылды. 

Салтанат Қызылорда 
жоғары медициналық кол-
леджін тәмамдаған. Қазір 
қала іргесіндегі Махамбетов 
ауылының дәрігерлік амбу-
латориясында қызмет етеді. 
Туған ауылында «денсаулық 
сақшысы» атанған жас ма-
ман еңбекке етене араласып, 
көпшілікпен тез тіл табысып 
кеткен. Әлі күнге дейін осы са-
ланы барынша меңгеруге көмек 
көрсетіп, бағыт-бағдар берген ұстаздарына 
алғысы шексіз екенін айтады.

– Мейірбике – техникалық сарапшы, 

тыңдай алатын және кеңес бере 
алатын психолог. Біз науқастың 
күнделікті ахуалын бақылап, 
тезірек жазылып кетуіне 
мүмкіндік жасаймыз. Дәріні егу 

кезінде мөлшер қателіктерін жіберіп 
алмау маңызды. Сауаттылық қажет. 

Бұл – мейірбикелерге қанша 
ізденсе де артық етпейді 
деген сөз. Өйткені, адам 
жанына араша түсу білім 
мен біліктілікті талап 
етеді. Сондықтан мен өз 
бетімше де біліктілігімді 
жетілдіріп, тәжірибелі 
дәрігерлер ұсынатын 
онлайн вебинарлар-
ды қалт жібермеймін. 
Әріптестерім еңбектің 

жемісін күнде көреді 
деп айта аламын. Себебі, 

дертінен сауыққан жандардың 
жүректен шыққан жылы сөзі 
мен лебізі кез келген марапат-
тан артық, – дейді Салтанат.

Кейіпкеріміз адам өзін 
жақсы көруі керек деп есеп-
тейді. Өзін жақсы көру – әдемі 
киіну, жұртқа жақсы болып 
көріну емес, денсаулығын 
күту деп біледі. Гиппократ 

антын қабылдап, міндетін мінсіз атқарып 
жүрген жас маман елімізде мейірбике 
ісін дамыту үшін ауқымды шаралар қолға 

алынғанын да алға тартты. Бұдан бөлек, 
мемлекет тарапынан жас маман дарға қолдау 
артқан. Салтанат оны қа жетке жаратты. 
Ауыл-аймақтардағы кадр жетіспеушілігі 
мәселесін шешуге ба ғыт талған «Диплом-
мен – ауылға!» бағдар ламасы аясында бас-
паналы болды. Айтуынша, бұл бағдарлама 
жастар үшін маңызға ие.

– Жоба жақындарымның жанында 
қалып, ойдағы армандарымды өз өлкемде 
іске асыруға көмектесті. Таңдауыма еш 
өкінбеймін. Ең бастысы, жастарға берілген 
осындай мүмкіндікті қалт жібермегеніме 
қуанамын. Осы бағдарламаның арқасында 
баспанаға қол жеткіздік. Ал, ол біз секілді 
жастар үшін, жас отбасы үшін пайдалы, – 
дейді Салтанат.

Жалпы, Қызылорда қаласында «Дип-
ломмен – ауылға!» бағдарламасы ая-
сында арманын жүзеге асырған жас көп. 
Мәліметке сүйенсек, 2009-2018 жыл-
дар аралығында облыс бойынша 4406 
маманға 1,3 млрд теңге біржолғы көтерме 
жәрдемақы төленіп, 3511 маманға 9,1 млрд 
теңге тұрғын үй сатып алуға несие берілген. 
Ал, биыл қала бойынша 110 адам 29 млн 
теңге көлемінде көтерме жәрдемақыға қол 
жеткізді. Бұл уақыт өте келе бағдарлама 
тиімділігін түсініп, оның жемісін көруге 
асыққан мамандардың көптігін байқатады. 
Олардың қатарында денсаулық сақтау, 
білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, 
спорт және агроөнеркәсіптік кешен 
саласының мамандары бар. 

КҮРІШ ОРАҒЫ АЯҚТАЛУҒА ЖАҚЫН
Облыста күріш орағы мәресіне таяп 

келеді. Жерден несібе терген еңбекшілер 
жақын күндері егін жинауды толықтай 
аяқтайды деген жоспар бар. Науқан 
барысын бақылаған мамандар орақты 
15 қазанға дейін аяқтауды межелеген 
болатын.

Sb Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»

Алғашқы медициналық-
санитарлық көмек 
көрсетумен елді 
мекендердің қажеттілігін 
қамтамасыз етуде 
мейірбике мамандығының 
рөлі зор. Науқастың 
саулығына дәрігерден 
кем қарамайтын 
осы денсаулық 
жанашырларының 
қатарында Салтанат 
Қалиева бар. 

АРМАНҒА ҚАНАТ БІТІРГЕН ЕРЛІККЕ ТАҒЗЫМ
Облыстық татар этномәдени 

бірлестігінің ұйымдастыруымен Ұлы 
Жеңістің 75 жылдығына арналған шара 
өтті. Оған тыл еңбеккерлері, этномәдени 
бірлестіктердің өкілдері мен жастар 
қатысты.

Шара И.Панфилов атындағы №5 мектептің 
қатысуымен әзірленген көрмені тамашалаудан 
басталды. Көрмеде 1942 жылы басылып шыққан 
кітаптар, 1941 жылы жарық көрген «Красная 
звезда» басылымының түпнұсқасы, майдан 
хаттары, Ұлы Отан соғысының ардагері Сағит 
Ахмеджановтың мыс котелогы, тарихи суреттер 
мен сарбаздардың жеке заттары қойылған. 

Мұнан әрі шара мерекелік концертке ұласып, 
татар этномәдени бірлестігінің жетекшісі Галия 
Гизатуллина оның маңыздылығына тоқталды. 
Сондай-ақ, Татарстан Республикасының Прези-
денті Рустам Миннихановтың құттықтау, алғыс 
хатын табыс етті.

КӨШПЕЛІ КЕРУЕН 
ЖАЛҒАСУДА

ҚМДБ «Зекет» қайырымдылық қорының 
облыс бойынша өкілдігіне қарасты 
«Мүсірәлі ата» мешітінде «Көшпелі керуен» 
қайырымдылық шарасы өтті.

Игі шараның жоспарына сәйкес, «Зекет» 
қорының аймақтағы өкілі О.Жидебаев пен мешіт 
имамы А.Жексенов бастаған дін қызметкерлері, 
ерікті жамағат әлеуметтік жағдайы аз қамтылған 
30 отбасыға азық-түлік қоржындарын жеткізіп 
берді.

Айта кетейік, жыл басынан бері облыста жал-
пы саны 3682 отбасыға азық-түлік таратылды.

«АҚ ОРАМАЛ» 
АҚПАРАТТЫҚ-
НАСИХАТТЫҚ ЖОБАСЫ

«Бойтұмар-Ханым» қоғамдық қоры, 
облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы 
жанындағы Аналар кеңесі және облыстық 
іскер әйелдер қауымдастығының 
ұйымдастыруымен өтіп жатқан «Ақ 
орамал» ақпараттық-насихаттық жобасы 
аясында Шиелі ауданында кездесу болды. 
Оған қор басшысы  Рахима Ахметова 
қатысты. Басқосуда аналар кеңесінің 
мүшелері өз ойларын ортаға салып, 
пікірлерін білдірді.

Мәселен, Шиелі ауданы аналар кеңесінің 
мүшесі Баян Нәлібаева «баспанасы жоқ 
көпбалалы аналарға асарлатып үй алып берсек,  
арнайы қор ашып, соған қаржы жинасақ» деген 
ұсынысын айтса, Алғабас ауылдық округіндегі 
әйелдер кеңесінің төрайымы Айжамал 
Әбдіхамитқызы ана лардың округтегі ауқымды 
жұмыс тарына тоқталды. Жүздесуге келген-
дер ұйым дастырушыларға алғысын жаудырып, 
жақында бастау алған «Ақ орамал» жоба сының 
маңыздылығына тоқталып, ақ баталарын берді.

ЖЕДЕЛ ЖАҢАЛЫҚТАР

Бірқатар шектеулер
күшінде қалады

Бюджетті айқындаудағы 
басымдықтар белгіленді



1-бет. 
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ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Саясат

ДҮНИЕ-ДҮРМЕК

ҚЫРҒЫЗСТАН 
ОҚИҒАЛАРЫ

Қырғызстан Орталық 
Азияда саяси белсенділігі ең 
жоғары ел саналады. Бұған 
дейін де бірнеше рет төңкеріс 
жасады. Соған қарамастан 
елдің жағдайы жақсарып 
кетті деп айту қиын.

2005 жылы Асқар Ақаевты ат
тан құлатқан сәтте Қырғызстан 
әлемде коррупция бойынша 
130-орында болды. 2010 жылы 
Құрманбек Бакиевтің бағы тай
ып, келесі төңкеріс болғанда 
Қырғызстан коррупция бойынша 
әлемде шамамен 130-145 орында 
тұрған еді. 

Бүгінгі ахуал туралы не ай
тамыз? Парламент сайлауында 
7 проценттік кедергіден өткен 4 
партияның үшеуі билікпен байла
нысты деген желеумен наразылық 
бұрқ етті. Оппозициялық партия-
лардың бірде-бірі өтпегенін 
естіген жұрт алаңға лап қойды. 

Бірқатар сарапшылардың пі-
кі рінше, халық наразылығының 
себебі – коронавирус пандемия

сының кесірінен Қырғызстан 
ба сынан өткізіп отырған ауыр 
эко номикалық дағдарыс. Салық 
түсімдері азайғандықтан бюд
жет кірісінің бестен бірінен 
айырылған.

Жогорку Кеңеш 10 қазанда 
өткен кезектен тыс отырысында 
Садыр Жапаровты премьер-ми
нистр етіп сайлаған болатын. 

Толқу салдарынан Орталық 
сайлау комиссиясы сайлау 
нәтижесін жарамсыз деп тапты. 
Оппозиция отставка кетуін та
лап етіп отырған Сооронбай Жэ
энбеков Үкіметті тарату туралы 
жарлыққа қол қойып, Бішкекте 
төтенше жағдай жариялады.

Мұның алдында Жээнбе
ков елде жаңа Үкімет құрамы 
жасақталған соң отставкаға кетуге 
дайын екенін мәлімдеген. Жаңа 
премьер-министр «Жээнбековтің 
кетуге дайын» екенін растады.

Қырғызстанда ортақ мүддеге, 
ортақ мақсатқа жұмылған 
халық бар деп айту қиын. Жік-
жікке бөлінген, әрбір топтың өз 
көшбасшысы бар. Оңтүстігі мен 
солтүстігі бір-бірімен қырғиқабақ. 
Одан бөлек, елде 250-ге жуық са
яси партия бар, соның біршамасы 
саяси додаға қатысып, 4-і сайлау
да жеңіске жетті. Қалғандарының 
өкілдері, басшылары сайлау 
нәтижесін жоққа шығаруды талап 
етіп, орталық алаңға шықты. Сая
си текетірес немен аяқталатынын 
әзірге болжау қиын. 

ӘЗЕРБАЙЖАН-
АРМЕНИЯ 
ҚАҚТЫҒЫСЫ

Осыдан екі апта бұрын 
басталған екі ел арасындағы 
саяси-әскери қақтығыс 
салдарынан адам шығынына 
жол беріліп, бірқатар елді 
мекендер қиратылды.
 
Қақ тығысты тоқтату жөнінде 

Ресей бас болып, екіжақты 
мәмілеге шақыру әрекеттерін жа
сады. Осының алдында жағдайдың 
біршама ушығуына байланыс-
ты Ресей, АҚШ және Франция 
президенттері мәлімдеме жасаған 
болатын. Ақпарат көздерінен 
мәлім болып отырғандай, қақты-
ғысқа Түркияның араласып 
жатқан сыңайы байқалады. Соны
мен бірге осы қақтығыста бірқатар 
мемлекеттердің мүдделері 
тоғысып жатқанын атап өткіміз 
келеді. 

Саяси дағдарыстың ушы ғу 
себебі неде? Таулы Қарабақ 1987 
жылы Кеңес билігіне өтініш жа
сап, өздерін Армян республика
сына қосуды сұраған болатын. 
Өкінішке қарай, Кеңестік билік бұл 
мәселені аяқсыз қалдырды. Ортақ 
жүйе құлаған соң Таулы Қарабақ 
өз тәуелсіздігін жариялады. Осы 
уақыттан бастап Таулы Қарабақ 
үшін Армения мен Әзербайжан 
республикалары арасындағы саяси 
кикілжің саябырсыған емес. 

Аталған дағдарысты мәміле 
жолымен шешу мақсатында 9-10 
қазанда Мәскеуде Ресей, Ар
мян және Әзербайжан елдерінің 
сыртқы істер министрлері бас 
қосып, атысты тоқтату және 
өлгендерді жерлеп, тұтқындармен 
алмасу жөнінде келісімге келді. 
Соңғы деректерге қарағанда, 
Ресейдің араласуымен кездесуде 
қол жеткізілген келісім талаптары 
негізінен орындалуда. 

Оқиғаның әрі қарай қандай си
патта дамитынын уақыт көрсетеді. 

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»

Осыған орай Жаңақорған ауда-
нына қарасты М.Нәлібаев ауылын-
да өткен семинарда тиісті сала 
бас  шылары, осы бағытта зерттеу 
жүр    гізген ғалымдар жергілікті ша   р-
уа  лармен жүздесіп, мәселенің мән-
жайы тағы бір мәрте таразыланды. 

Шара барысында аудан әкімі Рус
лан Рүстемов, облыстық ветеринария 
басқармасының басшысы Ерсұлтан 
Әпетов аталған мәселеге байланысты 
ой-пікірін білдірді. Басқарма басшы
сы мал ауруын зерттеп, қорытынды 
жасау мақсатында Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінен ғалымдар 
шақы рыл ғанын атап өтті. Алматыдан 
арнайы жеткен мамандар жылқының 
өлім-жітімі тіркелген Байкенже, 
М.Нәлібаев, Қожакент, Өзгент 
ауыл дарында болды. Онда малдың 
шығынға ұшырауына байланысты 
себептерге назар аударылды. 

Биология ғылымдарының канди-
даты Гүлнази Ахметова парази тар-
лық аурудың зардабы, экономи калық 
зияны, жылқылардың арықтап кету 
себебі жөнінде кеңінен мағлұмат 
берді. Оның айтуынша, аталған 
ауруға ұшыраған жылқы малы 

16-18 келіге дейін салмақтан ай
ырылады. Сондай-ақ, инвазияның 
интен сивтілігі өте жоғары болса, 
личинка зардабынан жылқының 
асқа  заны тесіледі. Сондықтан ауру-
дың алдын алу мақсатында қора 
жайдың тазалығына мән берілгені 
дұ рыс. Бұл ауруға мал иесі дәрі-дәр-
мек алып, жылына көктем және күз 
мезгілдерінде екі мәрте егуі керек. 
Қора ларға дезинфекция жүргізілуі 
шарт.

Ветеринария ғылымдарының кан
дидаты Гүлнәр Тұрғанбаева ауырып 
тұрған жылқы малын сойғанда ащы 
және тоқ ішегінде көптеген гастро
филез және параскаридоз құрттары 
анықталғанын айтты. Бұл аурудың 
көбеюіне бөгелектің әсері болады. 
Мұндай жағдай жауын-шашын аз 
болған жылдары көбірек кездеседі. 
Оны ел ішінде қарынқұрт немесе 
көмейқұрт деп те атайды.

Семинар барысында осындай 
аурулардың алдын алу бағытында 
атқарылатын жұмыстар барысы сара
ланды. Шаруаларға өзге де мәселелер 
бойынша кеңес берілді.

«СБ» ақпарат

– Шамамен 100 түтіні бар 
ауылдарға автоматтандырылған газ 
тарату станциясын немесе АГРС 
салудың қажеті жоқ. Елді мекен 
маңынан құбыр өтіп тұрса, газ 
жеткізуші компанияға ақысын төлесе 
болды. Бұл – орта есеппен 250-
280 мың теңге аралығында, – дейді 
Е.Жоламанов. 

Оның сөзінше, облыс орта-
лығының айналасындағы ауыл дарда 
«көгілдір отын» түгел дерлік бар. 
Қалып тұрғаны – «Наурыз» шағын 
ауданы. Мұнда газ әкелу үшін қыруар 
қаржы керек. Ол жөнінде келесі 
жылдың бюджеті есебінен сұраныс 
жасалып отыр. 

Өңірді газдандыру
ды «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
Қызылорда өндірістік филиалы 
2004 жылы бастады. «Бейнеу-Бозой-
Шымкент» газ магистралі салынғалы 
Арал, Байқоңыр қала лары, Әйтеке 
би, Шиелі, Жаңақорған кенттеріне 
де табиғи отын апарды. 2017 жылы 
Қызылорда қаласының Әл Фараби 
көшесінде, 2018 жылы Қарауылтөбе 
ауылдық округінде жұмыс жүргізілді. 

– 2020-2025 жылдарға арналған 
ин вестициялық бағдарламаға сәй-
кес тех никалық жабдықтар тү-
гел жаңарды. Бүгінде облыс орта-
лығындағы Қорқыт ата және Сая хат 
шағын аудан да рында халықты газ
бен қауіп сіз дік тұрғысынан үздіксіз 
қамту ба ғытында тиісті шаралар 
атқары лып жатыр, – дейді филиал 
дирек торының бірінші орынбасары 
Ермек Қалдығұлов. 

Облысты газдандыру үлесі 2015 
жылға дейін 34 процент болып келді. 
«ҚазТрансГаз Аймақтың» жұмысты 
үдетуі арқасында көрсеткіш бір жыл
да 63 процентке бір-ақ көтерілді. 

Жосалы, Жалағаш, Тереңөзек 
кентінің халқы көп ұзамай «көгілдір 
отын» игілігін көреді деп күтілуде. 
Қазалы ауданының Қазалы қаласы 
мен Ғ.Мұратбаев ауылына да әне-

міне дегенше газ барады. Қазіргі 
кезде Жалаңтөс баһадүр, Қ.Пірімов 
елді мекендері бойынша жобалық-
сметалық құжат дайындалып жатыр. 
Арал ауданындағы 15 мыңға жуық 
адам тұратын Сексеуіл кентінде 
АГРС салу жоспарланған. Маман
дар мұндай станция айналасындағы 
15 шақты елді мекенді газдандыруға 
мүмкіндік беретінін айтып отыр. 

АГРС-тың басты міндеті – 
табиғи, ілеспе газдың жоғары қысы-
мын біршама төмен түсіру және 
оны қажетті деңгейде ұстап тұру. 
Облыстық энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы 
басқармасы осы орайда елдің 
аузындағы «газ сапасы нашарлап 
кетті» деген екіұшты пікір оның са
пасына қатысты екенін мәлімдеді.

– 100 абонент қосылатын жер
ге екі есе артық абонент жалғанған 
жағдайлар кездеседі. Ондай кезде газ 
жетпейтіні түсінікті. Үй жылымай, 
тамақ пісіру қиынға соғатын кез – 
қыстың қатты суық айлары. Бәріміз 
Бейнеуден келетін газды тұтынып 
отырмыз. Сондықтан сапасына 
қатысты сын еш қисынсыз, – дейді 
басқарма басшысының орынбасары. 

Көпшіліктің қаперіне салатын 
нәрсе, әрбір тұтынушы үйіндегі 
есептегіштің жарамдылық мерзіміне 
назар аударуы тиіс. Ал электронды 
аспапты механикалық құралға сіздің 
өтінішіңізбен «ҚазТрансГаз Аймақ» 
тегін ауыс тырып береді. 

– Бірақ осыдан кейін газға ақы 
төлеуден жалтаратындар күрт 
көбейді. Өйткені механикалық 
есептегіш төлесе де, төлемесе де 
айнала береді. Электронды аспап 
олай емес. Карточканы толтырмаған 
жағдайда газ беру тоқтатылады. 
Коммуналдық берешек иелері ара
сында газ тұтынушылардың үлесі 
басым. Қарыз қордаланғаннан кейін 
компания өкілдері, амал жоқ, үйлерді 
«көгілдір отыннан» ажырата баста
ды, – дейді Е.Жоламанов.

КӨГІЛДІР ОТЫН – 
КӨПТІҢ ИГІЛІГІ

– Пандемия жаңа сын-қатерлер 
әкелді. Алдағы жылдары біз қоғамның, 
экономиканың барлық салаларына және 
нарыққа тікелей әсер ететін зардапта
рымен бетпе-бет келеміз. Сондықтан 
ең тиімді бюджеттік жос парлау сая
сатын қамтамасыз ету маңыздылығы 
бұрынғыдан да артып отыр, – деді об
лыс әкімі. Аймақ басшысы алдағы 
2021-2023 үшжылдық кезеңге арналған 
облыстық бюджеттің жобасы жасалып 
жатқанын, 15 қазанға дейін облыстық 
мәслихаттың қарауына ұсынылатынын 
жеткізді. 2021 жылға арналған бюджет 
жобасында облыстық бюджеттің барлық 
қарыздарын жабуға 27,6 млрд теңге сома
сында қаражат жоспарланғанын келтіріп 
өтті. Оның ішінде республикалық 
бюджеттен трансферттер есебінен 
қаржыландырылатын инвестициялық 
жобаларды қоса қаржыландыру бо-
йынша міндеттемелерді толық өтеуге 
5,6 млрд теңге қаралып отыр. Ал 2017 
жылдан бастау алған облыстық бюджет 
есебінен өтпелі инвестициялық жоба
ларды аяқтауға 7,8 млрд теңге бөлінеді. 
Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік 
жобалары бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді төлеуге бөлінгені 
3,5 млрд теңге болса, 10,7 млрд теңге 
облигациялық бағалы қағаздар шығаруға 
жұмсалмақ, 

– 2021 жылы осы қарыздарды жабу 
2022 жылға арналған бюджет жобасын 
берешексіз қалыптастыруға мүмкіндік 
береді. Сондықтан, қазір біз бюджет 
қаражатын жоспарлауға теңдестірілген 
көзқараспен қарап, кемшіліктер мен 
тәуекелдерді мүмкін дігінше болдырмау 
үшін барлық шараларды қабылдауымыз 
керек. Бұл тұжырымдамада тұрақты 
негіздегі базалық шығындарды қарас-
тыр май, ағымдағы шығындар мен даму 
бюджеті бойынша жаңа бастамалар
ды іске асыруды талқы лаймыз, – деген 
аймақ басшысы оларға ретімен тоқталып 
өтті.

Бірінші, мемлекеттік органдардың 
қызметі және әкімшілік реформа
ны дамыту мәселесінде Мемлекет 
басшысының Жолдауына сәйкес, 
алдағы екі жылда мемлекеттік аппарат
ты қысқарту шаралары күтілуде.  Биыл 
10, келесі жылы 15% қысқарту болады. 
Осыған байланысты 2021 жылдың 1 
шілдесінен бастап факторлы - балдық 
шкала енгізіледі.

– Бұл процесті мүмкіндігінше 
ауыртпалықсыз өткізу үшін  бірінші 
кезекте бос орындарды, ықтимал бос 
жұмыс орындарын және зейнеткерлік 
жасқа жеткен қызметкерлердің есебі-
нен қысқартамыз. Сондай-ақ, қыс-
қартуға жатпайтын санаттар бар. Мұ-
ның бәрі ескерілуі керек. Осы орайда, 
әр мемлекеттік мекеменің басшысы, 
жұмыстан қысқаратын адамдарға қам-
қорлық жасау керек, оларды жұмыссыз 
қалдыруға болмайды, – деді облыс әкімі.

Екінші кезекте қорғаныс саласы 
бойынша аймақты су тасқынына қарсы, 
сондай-ақ, төтенше жағдайлардың ал
дын алу және жою жөніндегі шараларға 
дайындау бойынша іс-қимыл алгоритмін 
әзірлеу қажеттілігі айтылды. 2022 жылға 
дейін Қызылорда қаласы шегінде Сыр
дария өзенінің 9 шақырым түбін тазарту 
көзделіп отыр. Сондай-ақ, су тасқыны 
қаупінің алдын алу мақсатында 2023 
жылға дейін Қазалы, Қармақшы және 
Сырдария аудандарында қорғаныс 
бөгеттерін салу, Жалағаш аймағындағы 
қорғаныс бөгеттерін қалпына келтіру 

және нығайту жоспарланған. Сондай-
ақ Жа лағаш ауданындағы Тұрымбет 
және Қорғанша учаскелерінде Сырдария 
өзенінің арнасын түзеу жобаларын іске 
асыру және Қармақшы ауданының Дүр 
Оңғар елді мекені тұсындағы учаскесі 
бойынша ұсыныстар енгізу қажет.

Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік са
ласында облыс тұрғындарының қауіпсіз 
және жайлы өмір сүруіне арналған іс-
шаралардың орындалуы қамтамасыз 
етілуі тиіс. Бюджетті қалыптастыру 
кезінде ішкі істер органдарын реформа
лау аясындағы өзгерістерді, оның ішінде 
учаскелік полиция қызметкерлерінің 
рөлін күшейтуді ескеру керек.

Білім берудің тиімділігі – көбіне 
экономиканың тиімділігі. Осы орай
да облыс басшысы өкінішке қарай, 
экономикаға қажетті кадрлар бойынша 
жоғары оқу орындарына ақпарат беруді 
қамтамасыз етуі тиіс мемлекеттік жос-
парлау жүйесі жұмыс істемейтінін айт
ты. Еңбек нарығы мен оқу орындары 
зерттелмей, экономикадағы тенденция
лар ескерілмей отыр. Университеттерде 
де, колледждерде де түлектерді жұмысқа 
орналастыруға қызығушылық жоқ. Мы
салы, облыста 30 колледж бар, оның 16-
сы мемлекеттік колледж, онда 20 мыңнан 
астам студент 97 мамандықта оқиды, 
оның 9 мыңнан астамы мемлекеттік тап
сырыс негізінде білім алады.

Меншік түріне қарамастан, жыл сай
ын колледждерге 3100 студент оқы туға 
мемлекеттік тапсырыс берілуде.

– Бұл белгілі бір дәрежеде кол
ледж басшыларының масылдық көңіл-
күйін тудыруы мүмкін. Жұмысты 
жақсартуға, оқыту үдерісін жаңартуға 
ниет жоқ. Соңғы рет колледждерде 10 
жаңа мамандық осыдан 4 жыл бұрын 
ашылған. Бұл – өте аз. Қолда бар 
мәліметтерге сәйкес, біздегі колледж-
дер түлектерінің жұмысқа орнала
суы шамамен 67% құрайды. Олардың 
едәуір бөлігі өз мамандықтарынан тыс 
жұмыспен қамтылғанына сенімдімін, – 
деді Гүлшара Әбдіқалықова.

Облыс әкімі өңірде іске асыры
лып жатқан және жүзеге асырылатын 
жобалардың картасын зерделеуді тап
сырды. 

Биыл медицинадағы бірқатар 
мәсе лелер анықталды. Соған байла-
нысты өткен қиындықтарды ескеріп, 
дәрі-дәрмек қорымен, төсек-орын-
мен, медициналық персоналмен, ғима-
раттар және үй-жайлармен қамтамасыз 
етілу жағы тағы бір рет егжей-
тегжейлі зерттелуі қажет. Университет 
бітірген мамандардың профилін тал
дап, медициналық университеттерге 
инфекциялық дәрігерлер мен өңірге 
қажет басқа профильдегі ма мандар 
бойынша ұсыныстар енгізу туралы 
денсаулық сақтау сала  сына жетекшілік 
ететін жауапты тұлғаларға нақты тап
сырмалар жүктелді.

Оған қоса салауатты өмір сал
тын қалыптастыру қажеттілігін 
түсіндіру, денсаулықты жақсарту үшін 
профилактикалық шаралар қабыл данып,  
аурудың алдын алу бойын ша шаралар 
кешенін жүзеге асыру қажет. Осы орай
да облыс әкімі өсу тенденциясы бар не
месе ауру шаңдық құрылымында үлесі 
жоғары әр ауруға сәйкес жол карталарын 
әзірлеудің маңыздылығын атады.

Аймақ басшысы санитарлық-эпиде-
миологиялық талаптарға сай кел-
мейтін облыстық қан орталығы бөлме 
жалдауға мәжбүр болып отырғандықтан, 

Қызылорда қала сында облыстық қан 
орталығын салу жобасын жасау бас-
талғанын мәлімдеді. Оның құры лысын 
2022 жылдан кешіктірмей бастау туралы 
мәселені пысықтау қажет.

Алда әлеуметтік қызметтерді 
көрсетудің декларативті сипатынан 
бас тартып, «Бақытты отбасы» жоба
сын облыстың барлық аудандары мен 
Байқоңыр қаласына тарату міндеті тұр. 
Баяндамада, сондай-ақ,  мүгедектердің 
қоғамға бейімделуіне және жұмысқа 
орналасуына бар жағдайды жасау үшін  
әлеуметтік кәсіпкерлікті белсенді да
мыту, оған бизнес құрылымдардың да 
қатысуы туралы айтылды.

Дене шынықтыру және спорт 
саласында бұқаралық және бала
лар спортының дамуына көңіл бөлу 
керек. Облыс басшысы спорттық 
инфрақұрылымды, соның ішінде 
ауылдық жерлерде дамыту бойынша 
Жаңақорған ауданының тәжірибесіне 
сүйенуді ұсынды.  Мұнда соңғы бірнеше 
жыл ішінде 13 толыққанды спорт кешені 
пайдалануға берілген.

Қазіргі кезде облыста 9 милли
он гектардан астам жайылымдық жер 
пайдаланылмайды, оның 7 миллион 
гектарында 2500-ге жуық құдық, алыс 
жайылымдықты дамытуға қажетті су
мен жабдықтаудың басқа көздері бар. 
Оның 1200-і қолданыстағы ұңғымалар, 
1285-і пайдаланылмаған көз. Түгендеу 
нәтижелері бойынша олардың 452-сі 
резервтік қордың аумағында орналасқан 
су көздерін қалпына келтіруге 
болатындығы анықталды. Бұл мал басын 
көбейтуге және шалғайдағы жайылым 
шаруашылығын дамытуға үлкен әлеует 
жасайды. Сондықтан, алдағы жылда
ры алыс жайылымдардағы құдықтарды 
қалпына келтіру міндеті тұр. Ол үшін 
ең алдымен сертификаттау жұмыстары 
жүргізіліп, содан соң оларды қалпына 
келтіру жобалары әзірленгені абзал. 
Бұл мал басын және мал шаруашылығы 
өнімдерінің санын едәуір көбейтуге, 
тауарлардың осы тобы үшін азық-түлік 
тәуелсіздігін қамтамасыз етуге және 
жұмыс орындарын құруға мүмкіндік 
береді. 

Агроөнеркәсіптік кешеннің міндеті 
– өз өндірісі арқылы аймақтың азық-
түлік тәуелсіздігін қамтамасыз ету. 
Сондықтан, облыс орталығының ай
наласында азық-түлік белдеуін құру 
бойынша шаралар кешенін анықтау 
қажет. Аймақ басшысы ҚР Премьер-
министрінің тапсырмасы бойынша 
балық шаруашылығын дамытудың 
өңір лік бағдарламасы жобасы әзір ле ніп 
жатқанын жеткізді. Оны жүзеге асыру 
үшін 2021 жылғы бюджетке 1 мил лиард 
теңге қарастыруды сала жетекшілеріне 
тапсырды. Осы бағ дарлама аясында 
2030 жылға дейін көлдерден балық ау
лайтын 55 шаруа шылық, 9 тоғандық, 4 
торлы ферма және 3 акваөсіру өндірісі 
құрылуы керек.

Мәжіліске қатысушылар мұнан кейін 
жер қатынастары, кәсіпкерлікті дамы
ту, ветеринария, индустриялық даму, 
цифрландыру секілді басқа да маңызды 
салалардағы мақсаттар мен міндеттер 
туралы мәліметтерге қанықты. Мәжілісті 
қорытындылаған облыс басшысы 
бюджеттік бағдар ламалар әкімшілеріне 
бюджетті жос парлау және атқару бары
сында қаржылық тәртіпті қамтамасыз 
етуді тапсырды. Олар аудан және қала 
әкімдерімен бірлесіп, орта мерзімді 
кезеңге арналған өңірлердің экономика 
салаларын дамытудың перспективалары 
мен басымдықтары туралы ұсыныстар 
беруі тиіс.

– Бұл іс-шаралар бір реттік емес 
және бір жолғы сипатта болмай
ды. Міндеттер мен мақсаттар қолда-
ныстағы жағдайларға сүйене оты
рып, өзектендіріледі. Бірақ, бір нәрсе 
тұрақты, ол – мемлекеттік органдардың 
мемлекеттік саясатты іске асыруға, бюд
жет қара жатын тиімді және мақсатты 
пайда лануға жауапкершілігі, – деді  сөз 
қорытындысында облыс әкімі.

БЮДЖЕТТІ АЙҚЫНДАУДАҒЫ 
БАСЫМДЫҚТАР БЕЛГІЛЕНДІ

Sb
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен облыстың 
алдағы орта кезеңге арналған экономикалық және бюджеттік саясатын 
айқындау мәселесі жөнінде селекторлық мәжіліс өтті. Аймақ басшысы 
өз баяндамасында Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың биылғы 
Жолдауында қаржыны оңды-солды жұмсайтын заманның келмеске 
кеткенін, соған сәйкес үнемді әрі жауапты жаңа бюджет саясатын 
қалыптастырып, тек басым бағыттар мен жобаларға ғана қаржы бөлудің 
маңыздылығына мән бергенін еске салып өтті.

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

ҒАЛЫМДАР ДИАГНОЗДЫ 
НАҚТЫЛАДЫ

Жуырда Жаңақорған ауданының құм беткейіндегі төрт 
ауылында жылқы қырылып, шаруаларға едәуір шығын алып 
келді. Кейіннен ол гастрофилез ауруы салдарынан туындағаны 
анықталды. Бұл диагноз ветеринариялық зертхана қорытындысы 
бойынша нақтыланды. 

– Сіздің есіміңіз, шығармаларыңыз 
елімізге ғана емес, шет елдерге де 
кеңінен танымал. Қазақстан Респуб-
ликасы Мемлекеттік сыйлығының, 
«Парасат» ордені мен «Алаш» 
халықаралық әдеби сыйлығының және 
М.Шолохов атындағы халықаралық 
сыйлықтың, Қырғызстанның «Алтын 
қалам» ұлттық әдеби сыйлығының 
иегері болғаныңызды, Ресей әдебиеті 
академиясының академигі, Ресей 
педагогикалық және әлеуметтік 
ғылым академиясының академигі, 
бірқатар университеттердің профес
соры атанғаныңызды білеміз. Шығар-
маларыңыз алыс-жақын шетелдерге 
тарап, руханият жанашырларының 
жоғары бағасына ие болды. Елдің 
ықыласына бөлене беріңіз,– деді облыс 
әкімі.

Кездесу барысында Сәбит До
санов аймақ басшысына алғысын 
білдіріп, Сыр елінің ерекшелігі мен 
руханият әлеміндегі орнына тоқталып, 
кітаптарын тарту етті. 

– Сіздермен кездескеніме 
қуаныштымын. «Сыр – Алаштың ана
сы» деп бекер айтпаған. Бұрындары 
жиі келетінмін. Тіпті облыстың мен 
бармаған ауданы жоқ.  Аралдың 
шалқып жатқан кезін де көрдім. Сыр 
елінің мен үшін орны ерекше, – деді 
жазушы.

Қаламгер Сәбит Айтмұханұлы 
1940 жылы, 12 қаңтарда Қостанай об
лысы, Амангелді ауданы, Байғабыл 
ауылында туған. Көптеген роман, по
весть, әңгімелердің авторы. «Қайырлы 
таң», «Жанр тағдыры», «Сексен бестің 
көктемі», «Адаспаңдар, адамдар», «То
тем под чадрой», «Тензор степного 
кургана» атты кітаптар жазған. Оның 
театр тақырыбына арнаған «Тау жолы» 
шығармасы мен «Советский писатель» 
баспасынан шыққан «ХХІ ғасыр» ро
ман-эпопеясы әлемдік әдебиеттен 
лайықты орын алды. Ал, «Ақ аруана» 
туындысы француз тіліне аударылып, 
әлемдік бестселлер қатарынан табылса, 
«Дауыл», «Ертең бюро» атты драмала

ры М.Әуезов атындағы академиялық 
драма театрында, Атырау, Жезқазған, 
Семей, Тараз, Бішкек қалаларының сах
наларында қойылды.

Кездесу соңында аймақ басшы
сы жазушының әр еңбегінен тари
хи оқиғалар мен құндылықтарға 
негізделген тың деректерге қанығуға 
болатынын атап өтті.

Кездесуден соң Сәбит Доса

нов Сырдария ауданына қарасты 
Н.Ілиясов ауылында болды. Мәдениет 
үйінде өткен жиынға облыс әкімінің 
орынбасары Серік Ахмет пен аудан 
ардагерлері, зиялы қауым өкілдері 
қатысты. Белгілі қаламгердің өмірі 
мен шығармашылығына шолу жасап, 
жергілікті ақындардың арнауы оқылды. 
Кітап көрмесі ұйымдастырылды.

– Қазақ жерінің мен үшін бөтені, 

жаты жоқ. Сыр елі – өнер өлкесі. Бұл 
жердің киелісі сол бір ауылдан жүз 
шайыр шыққан. Бүгінде олардың ізінен 
ерген талай дарын өсіп келеді. Осы 
күнгі қазақ әдебиетіне көзқарасымды 
сұрасаңыз, Әуезовтің кезіндегі 
әдебиеттің деңгейінен асып кетті, бірақ 
Әуезовтің деңгейіне әлі жеткен жоқ, – 
деді қаламгер.

Шарада жазушы шығармалары 
оқылып, аудан көркемөнерпаздарының 
концерті тамашаланды. Ардагерлер 
қаламгермен сырласып, ақ тілектерін 
білдірді.

– Сәбит Досанов – қазақ 
қаламгерлерінің арасындағы елеулі 
тұлға, жазушы, драматург және сын
шы. Осының барлығын бойына сый
дырып әдебиеттің барлық жанрына 
қалам тербеген адам. Ол басқаларға 
ұқсамайтын қабілетімен ерекше. 
Шәкірт тәрбиелеуде де көпшіліктен 
ілгері. Жастарға бағыт-бағдар көрсетіп, 
үлгі болып жүр, – деді сырдариялық 
ақын Мұхтар Сақтапов.

Шара соңында қатысушылар батыр 
ауылындағы «Тағзым» алаңына барып, 
құрмет көрсетті. 

«СБ» ақпарат

БЕЛГІЛІ ҚАЛАМГЕР СЫР ЕЛІНДЕ
Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова жазушы, драматург Сәбит 

Досановпен кездесті. Аймақ басшысы жазушының шығармалары әлемнің 
бірқатар елдерінде таныстырылғанын атап өтіп, руханият саласына қосқан 
үлесіне ерекше тоқталды. 
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Қызылорда облысы әкімдігінің 
2020 жылғы 18 қыркүйектегі № 106 қаулысы

«Қызылорда облысының 
жердің пайдаланылуы 

мен қорғалуын бақылау 
басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің Ережесін бекіту 
туралы

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Респуб
лика сының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңының 
17бабының 7) тармақшасына және «Құқықтық 
актілер туралы» Қазақстан Республи касының 2016 
жылғы 6 сәуірдегі Заңының 27бабына сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Қызылорда облысының жердің 
пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес тізбе 
бойынша Қызылорда облысы әкімдігінің кейбір 
қаулылары жойылсын.

3. «Қызылорда облысының жердің пайдала
нылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» мем
лекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен 
осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қы
зылорда облысы әкімінің орынбасары Б.Д.Жаха
новқа жүктелсін.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
                  әкімі                                   Г. Әбдіқалықова

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «18» қыркүйектегі 
№ 106 қаулысымен бекітілген

«Қызылорда облысының жердiң 
пайдаланылуы мен қорғалуын 

бақылау басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің Ережесі

1. Жалпы ережелер

1. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі Қызылорда облысында 
жердiң пайдаланылуы мен қорғалуына мемлекеттік 
бақылау функцияларын жүзеге асыруға Қызылорда 
облысының әкімдігі уәкілеттік берген Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік органы болып табы
лады.

2. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің құрылтайшысы Қызылорда 
облысының әкімдігі болып табылады. «Қызылорда 
облысының жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесіне 
қатысты коммуналдық меншік құқығының 
субъектісі болып «Қызылорда облысының қаржы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі табылады. 

3. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан 
Республикасының Конституциясына және 
заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті 
мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік 
құқықтық актілерге, сондайақ осы Ережеге сәйкес 
жүзеге асырады.

4. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі ұйымдастырушылық
құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып та
былады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен 
мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
қазынашылық органдарында шоттары болады.

5. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі азаматтыққұқықтық 
қатынастарға өз атынан түседі.

6. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған 
уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан 
азаматтыққұқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқығы бар.

7. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бо
йынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Қызылорда 
облысының жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген басқа да 
актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

8. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат 
санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
бекітіледі.

9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі 
120008, Қазақстан Республикасы, Қызылорда облы
сы, Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, № 27.

10. Мемлекеттік органның толық атауы – 
«Қызыл орда облысының жердiң пайдаланылуы 
мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі.

11. Осы Ереже «Қызылорда облысының жердiң 
пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып 
табылады.

12. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру 
жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

13. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі кәсіпкерлік субъектілерімен 
«Қызылорда облысының жердiң пайдаланы
луы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің функциялары болып та
былатын міндеттерді орындау тұрғысынан шарттық 
қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен 
кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы 
берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер, 
егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. «Қызылорда облысының жердiң пайдала-
нылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінің миссиясы, негізгі 
міндеттері, функциялары, құқықтары мен 

міндеттері

14. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің миссиясы: жердiң пай
даланылуы мен қорғалуына мемлекеттік бақылау 
саласындағы мемле кеттік саясатты іске асыру.

15. Негізгі міндеттері: мемлекеттiк органдармен, 
жеке, заңды тұлғалармен және лауазымды адам
дармен Қазақстан Республикасы жер заңдарының 
сақталуын, Қазақстан Республикасы заңдарының 

бұзылуын анықтауды және жоюды, азаматтар мен 
заңды тұлғалардың бұзылған құқықтарын қалпына 
келтiрудi, жер учаскелерiн пайдалану ережелерiнiң 
сақталуын, жер кадастры мен жерге орналастыру 
iсiнiң дұрыс жүргiзiлуiн және жердi ұтымды пайда
лану мен қорғау жөнiндегi iсшаралардың орында
луын қамтамасыз ету.

16. Функциялары:
1) мемлекеттiк органдардың, кәсiпорындардың, 

мекемелердiң, ұйымдар мен азаматтардың Қазақстан 
Республикасының жер заңнамасын, жер учаскелерiн 
нысаналы мақсатына сәйкес пайдаланудың 
белгiленген режимiн сақтауына;

аудандардың жергiлiктi атқарушы органда
рының, аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, 
ауылдар, ауылдық округтер әкiмдерiнiң Қазақстан 
Республи касының жер заңнамасы саласында 
қабылдаған шешiмдерiнiң заңдылығына;

жер учаскелерiн өз бетiнше иеленiп алуға жол 
бермеуге;

жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайда
ланушылардың құқықтарының сақталуына;

жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайда
ланушылардың топырақтың құнарлылығын қалпына 
келтiру және сақтау жөнiндегi ұйымдастырушаруа
шылық, агротехникалық, орман мелиорациялық 
және эрозияға қарсы гидротехникалық iсшаралар 
кешенiн уақытылы және дұрыс жүргiзуiне;

жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер 
пайдаланушылардың өздерiнде жердiң баржоғы, 
олардың жайкүйi мен пайдаланылуы туралы 
мәлiмет тердi мемлекеттiк органдарға уақытылы 
беруiне;

жердiң жайкүйiне әсер ететiн тұрғын жай және 
өндiрiстiк объектiлердiң жобалануына, орналасты
рылуы мен салынуына;

жердi жақсарту жөнiндегi, топырақ эрозиясы
ның, тұздану, батпақтану, су басу, шөлейттену, 
құрғақтану, тығыздалу, қоқыс тану, ластану және 
жердiң тозуын туғызатын басқа да процестердiң сал
дарын болғызбау мен жою жөнiндегi iсшаралардың 
уақытылы және сапалы орындалуына;

азаматтардың өздерiне жер учаскелерiн беру 
туралы өтініштерін (өтiнiшхаттарын) қараудың 
белгiленген мерзiмдерiнiң сақталуына;

межелiк белгiлердiң сақталуына;
жергiлiктi атқарушы органдар уақытша жер пай

далануға берген жердiң уақытылы қайтарылуына;
бүлiнген жердiң қалпына келтірілуіне;
жердiң бүлiнуiне байланысты жұмыстар жүр

гiзiлген кезде топырақтың құнарлы қабатының сы
дырып алынуына, сақталуына және пайдаланылуы
на;

жердi пайдалану мен қорғау жөнiндегi жерге ор
наластыру жобаларының және басқа да жобалардың 
жүзеге асырылуына;

жер учаскесін алған адамдардың тізімі бар 
ақпараттың уақытылы орналастырылуына;

саудасаттықтың (конкурстардың, аукциондар
дың) уақытылы өткізілуіне мемлекеттік бақылауды 
ұйымдас тырады және жүргізеді;

2) жер заңнамасының анықталған бұзушылық
тарын жою жөніндегі орындалуға міндетті нұсқа
маларды береді;

3) Мемлекеттік корпорацияға «Қазақстан 
Респуб ликасының Жер кодексі» Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы 
Кодексінің 94бабы 2тар мағының үшінші бөлігіне 
сәйкес жер учаскесіне құқық ауыртпалығын 
белгілеуге және тоқтатуға нұсқама жібереді;

4) жер заңнамасы саласындағы әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы істерді қарайды;

5) «Қазақстан Республикасының Жер кодексі» 
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 
маусымдағы Кодексінің 148бабы 1тармағының 
4) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша 
сотқа талап қоюды дайындайды және береді;

6) пайдаланылмай жатқан не Қазақстан Респуб
ликасының заңнамасын бұза отырып пайдаланы
лып жатқан жерді анықтайды және мемлекеттік 
меншікке қайтарады;

7) егер құрылыс, пайдалы қазбалар кен орын
дарын қазу, объектілерді пайдалану, геологиялық
барлау және басқа жұмыстар жер заңнамасын, жерді 
пайдаланудың белгіленген режимін бұза отырып 
жүзеге асырылып жатса, сондайақ, бұл жұмыстар 
сараптамадан өтпеген немесе теріс қорытынды 
алған жобалар бойынша жүргізіліп жатса, оларды 
тоқтата тұрады;

8) орталық уәкілетті органға «Қазақстан 
Респуб ликасының Жер кодексі» Қазақстан Респуб
ликасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Кодексінің 
92 және 93баптарына сәйкес, заңды күшіне енген 
сот шешімі негізінде жер учаскелері мәжбүрлеп 
алып қойылған тұлғалар туралы ақпарат береді;

9) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де 
өкілеттіктерді жүзеге асырады.

17. Құқықтары мен міндеттері:
1) «Қызылорда облысының жердiң пайда

ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі өзіне жүктелген міндеттерді 
және өзінің функцияларын жүзеге асыру үшін 
заңнамада бекітілген тәртіппен:

мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың 
лауазымды тұлғаларынан қажетті ақпараттар мен 
материалдарды сұрауға және алуға;

өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша 
кеңестер, семинарлар, конференциялар өткізуге;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де 
құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

2) «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі:

заңды және негізделген шешімдер қабылдауға;
қабылданған шешімдердің орындалуын 

бақылауды қамтамасыз етуге;
жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға 

жолдаған өтініштерін қарауға, олардың орында
луын бақылауға, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген жағдайларда және 
тәртіппен оларға жауаптар беруге;

жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың 
өкілдерін қабылдауды ұйымдастыруға;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де 
міндеттерді іске асыруға міндетті.     

3. «Қызылорда облысының жердiң пайдала-
нылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінің қызметін 
ұйымдастыру

18. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесіне басшылықты бірінші бас
шы жүзеге асырады, ол «Қызылорда облысының 
жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 
басқармасы» мемлекеттік мекемесіне жүктелген 
міндеттердің орындалуына және өз функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болады.

19. «Қызылорда облысының жердiң пайдаланы
луы мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекет
тік мекемесінің бірінші басшысы Қазақстан 
Респуб ликасының заңнамасына сәйкес қызметке 
тағайындалады және қызметтен босатылады.

20. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының 
Қазақстан Рес пуб ликасының заңнамасына сәйкес 
қызметке тағайын далатын және қызметтен босаты
латын орынбасары болады.

21. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының 
өкілеттігі:

1) өз өкілеттігін жүзеге асыру кезінде облыс 
әкімі мен жетекшілік ететін облыс әкімінің орынба
сарына есеп береді;

2) өз құзіреті шегінде мемлекеттiк органдарда 
және өзге де ұйымдарда Басқарманы бiлдiредi;

3) Қызылорда облысының жердi пайдалану мен 
қорғау жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторы бо
лып табылады;

4) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне 
жататын «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін заңнамаға 
сәйкес қызметке тағайындайды және қызметтен бо
сатады;

5) стратегиялық және бағдарламалық 
құжаттардың әзірленуін қамтамасыз етеді;

6) еңбек қатынастары мәселелері оның құзы
ретіне жататын «Қызылорда облысының жердiң 
пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне заңнамада 
белгіленген тәртіппен тәртіптік жаза қолданады 
және көтермелеу шараларын қабылдайды;

7) бұйрықтарға қол қояды;
8) «Қызылорда облысының жердiң пайда

ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің атынан сенімхатсыз әрекет 
етеді;

9) шарттар жасасады;
10) сенімхаттар береді;
11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл 

жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға дербес жауап
ты болады;

12) «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің жұмысын ұйымдастырады, 
үйлестіреді және бақылайды;

13) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен тап
сырмаларын орындайды;

14) «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің құрылымдық бөлiмшелерi 
туралы ереже лердi бекiтедi;

15) құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық 
актiлердiң жобаларын әзiрлеудi ұйымдастырады;

16) қызметтік этика нормаларының сақталуын 
қамтамасыз етеді;

17) гендерлік теңдік саясатын жүзеге асырады;
18) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың 

өкілдерін жеке қабылдау кестесін бекітеді;
19) Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

көзделген басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.
«Қызылорда облысының жердiң пайдаланылуы 

мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңде 
оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

22. Бірінші басшы өз орынбасарының өкілеттігін 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

23. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің жұмыс режимі:

1) «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі дүйсенбі мен жұма 
аралығында аптасына 5 (бес) күн жұмыс істейді;

2) «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің жұмыс уақыты жергілікті 
уақыт бойынша сағат 09.00ден сағат 19.00ге дейін. 
Сағат 13.00ден сағат 15.00ге дейін үзіліс;

3) «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі сенбі және жексенбі 
күндері, сондайақ, Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен белгіленген мереке күндері жұмыс 
істемейді.

24. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі мен облыс әкімдігі 
арасындағы, «Қызылорда облысының жердiң пай
даланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің әкімшілігі мен оның 
еңбек ұжымы арасындағы өзара қарымқатынастар 
қолданыстағы Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен реттеледі.

4. «Қызылорда облысының жердiң пайдала-
нылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінің мүлкі

25. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген 
жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған 
мүлкі болуы мүмкін.

«Қызылорда облысының жердiң пайдаланылуы 
мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген 
мүлік, сондайақ өз қызметі нәтижесінде сатып 
алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) 
және Қазақстан Республикасының заңнамасында 
тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен 
қалыптастырылады.

26. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік облыстық 
коммуналдық меншікке жатады.

27. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Қы
зыл орда облысының жердiң пайдаланылуы мен 
қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік меке
месі өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру 
жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға 
немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы 
жоқ.

5. «Қызылорда облысының жердiң пайдала-
нылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру 

және тарату

28. «Қызылорда облысының жердiң пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және 
тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес жүзеге асырылады.

«Қызылорда облысының жердiң пайдаланылуы 
мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі таратылған жағдайда оның мүлкiн пай
далану Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес жүзеге асырылады.

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2020 жылғы «18» қыркүйектегі № 106 қаулысына 
қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің жойылатын 
кейбір қаулыларының тізбесі

1. «Қызылорда облысының жердің пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы» 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 29 
тамыздағы № 565 қаулысы;

2. «Қызылорда облысы әкімдігінің кейбір қаулы
ларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу тура
лы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 27 
тамыздағы № 1212 қаулыға қосымшаның 2тармағы;

3. «Қызылорда облысының жердің пайда
ланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы» 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 29 
тамыздағы № 565 қаулысына өзгеріс енгізу тура
лы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2020 жылғы 18 
тамыздағы № 89 қаулысы.

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 
2007 ж. 28.06 №204ө бұйрығымен бекітіл ген 
«Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба
лау алдындағы және жобалау құжатта масын 
әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруа
шы лық және өзге де қызметтің қоршаған 
ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша 
нұсқау лықтың» 53тармағына сәйкес «Туз
кольМунайГаз Оперейтинг» ЖШС (2019) 
«Батыс Тұзкөл кен орнын 0,4 кВ электрмен 
жабдықтау» (2021 жыл)» жұмыс жобасы бо
йынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қы
зылорда қаласы, Қонаев көшесі, 4 мекен
жайында және meruert.srazhadinova@
tmgoperating.kz электронды поштасы арқылы 
қабылданады.

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

***
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 

2007 ж. 28.06 №204ө бұйрығымен бекітіл
ген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, 
жобалау алдындағы және жобалау құжатта
масын әзірлеу кезінде көзделіп отырған шар
уашылық және өзге де қызметтің қоршаған 
ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша 
нұсқаулықтың» 53тармағына сәйкес «Туз
кольМунайГаз Оперейтинг» ЖШС (2021) 
«Батыс Тұзкөл кен орнындағы ТМҚ алаңын 

6 кВ электрмен жабдықтау» жұмыс жобасы 
бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазба
ша ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескерту
лер Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 4 
мекен жайында және meruert.srazhadinova@
tmgoperating.kz электронды поштасы арқылы 
қабылданады.

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

***
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 

2007 ж. 28.06 №204ө бұйрығымен бекі
тілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, 
жобалау алдындағы және жобалау құжат
тамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған 
шаруашылық және өзге де қызметтің қорша
ған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша 
нұсқаулықтың» 53тармағына сәйкес «Туз
кольМунайГаз Оперейтинг» ЖШС (2020) 
«Кетеқазған кен орнын 0,4 кВ электрмен 
жабдықтау» (2021 жыл)» жұмыс жобасы бо
йынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 4 ме
кенжайында және meruert.srazhadinova@
tmgoperating.kz электронды поштасы арқылы 
қабылданады.

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

Хабарламалар

Жарамсыз деп есептелсін
Муратбаев Марат Бердыкуловичтің 

атына Қызылорда облысының ішкі 
істер департаментінен 30.06.2013 жылы 
берілген зейнеткерлік куәлігі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Бекишев Жанабайдың атына Қы

зылорда облысының ішкі істер депар
таментінен 01.06.2009 жылы берілген 
№327 зейнеткерлік куәлігі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Хабарландыру
«Транс Азия Констракшн» ЖШС 

2020 жылдың 12 қарашасында жергілікті 
уақыт 15.00де серіктестік  мүшелерінің 
кезектен тыс жиналысы Қызылорда 
қаласы, Е.Көшербаев көшесі, 94  үйде  
өтетінін хабарлайды.

Күн тәртібінде:
1. «Транс Азия Констракшн» жауап

кершілігі шектеулі серіктестігінің Жар
ғысына өзгерістер және қосым шалар 
енгізу туралы.

«Транс Азия Констракшн» ЖШС.

Біздің елімізде де бірқатар күшейтулер 
енгізілуде. Атап айтқанда, 6 қазаннан 
бастап еліміздің Бас мемлекеттік сани
тариялық дәрігерінің мемлекеттік шека
радағы өткізу пункттерінде корона
вирустық инфекцияның алдын алу 
жөніндегі шараларды одан әрі күшейту 
туралы жаңа №54 қаулысы күшіне енді. 
Қаулыға сәйкес Қазақстан Республи
касының азаматтары болып табылмайтын 
адамдар мемлекеттік шекараны кесіп өткен 
кезде кем дегенде 72 сағат бұрын  ПТР 
әдісімен COVID19ға тесттен өткені тура
лы анықтамасы болмаса жіберілмейді. Ал 
анықтамасыз шетелден келген Қазақстан 
Республикасының азаматтары 2 тәулікке 
карантиндік стационарға жатқызылады.

Бұдан бөлек, өңірімізде әлі де 
бірқатар шектеулер өз күшінде қалады. 1) 
спорттықкөпшілік, отбасылық, естелік, 
салтанатты, мерекелік, мәденикөпшілік, 
конференциялар, семинарлар, көрмелер 
және тағы басқа көпшілік ісшараларды 
өткізуге;

2) банкет залдарының, саудаойын
сауық кешендері жанындағы балалардың 
ойын алаңдарының, фудкордтар, кино
театрлар (ашық ауадағы кинотеатрларды 
қоспағанда) жұмыстарына;

3) караоке, бильярд, компьютерлік 
клубтар, түнгі клубтар, боулинг орталық
тары, жабық үйжайлардағы балалардың 
ойын алаңдары мен аттракциондар, батут
тар қызметіне, букмекерлік кеңселердің 
қызметіне тыйым салынады;

4) оқушылардың және мектеп жасына 
дейінгі балалардың экскурсиясына тыйым 
жалғасады.

Осындай талаптар қойылғанына қара
мастан, әлі де  карантинді елемейтін, 
ескермейтін азаматтар жоқ емес. 
Қойылған шектеулер мен каран
тиндік шаралардың сақталуын бақылау 
үшін құрылған 24 мониторингтік топ 
бүгінгі күнге дейін 140қа жуық той 
өткізген тұрғындарды анықтап, айып
пұл салды. Шекті уақытқа қарамай, 
жұмысын жалғастырған түнгі кафелер де 
анықталды. 

Бүгінгі күнге дейін жұмысшы топ 
2486 рейдтік тексеріс жүргізді. Облыс 
бойынша жеке тұлғалар және бизнес 
субъектілері тарапынан 602 карантин та
лаптарын бұзу фактісі орын алды. 

Облыста коронавирус инфекция
сының 3245 жағдайы тіркелді. Жүр
гізілген талдауларға қарағанда барлық 
тіркелген жағдайдың 69ы сырттан 
тасымалданған, қарымқатынас арқылы 
жұқтырғандар саны – 1292,  скрининг 
арқылы анықталғандар 1884ті құрап 
отыр.

Инфекцияны 1  жасқа дейінгі бала
лардан бастап 90 жас аралығын дағы аза
маттар жұқтырған. Әсіресе 20 мен 69 жас 
аралығындағылар арасында жиі тіркеліп 
отыр. Індетті жұқтырып алмау үшін 
қарапайым ғана шараларды сақтау керек. 

1. Жұмыста, көлікте, көшеде, дүкенде 
және т.б. жерлерде мүмкіндігінше арақа
шықтықты сақтаңыз;

2. Қоғамдық орындарда маска киіп 
жүріңіз; 

3. Қолды кем дегенде 20 секунд сабын
мен жиі жуып, санитайзермен сүртіңіз. 

БІРҚАТАР
ШЕКТЕУЛЕР 
КҮШІНДЕ ҚАЛАДЫ

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» және аудандық басылымдарға хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 70-00-52  телефон ы арқылы 
байланысуға болады.  E-maіl: smjarnama@mail.ru

Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстың Бас мемле
кеттік санитариялық дәрігері Әлия Әбдіқайымова карантин ережелері мен 
сақтық шаралары туралы айтты. Қыр күйектің ортасына қарай  әлем бойынша 
бірнеше мемлекетте вирус жұқтырғандар саны өсті. Осыған байланысты Еуропа 
елдері карантин шараларының қатаң даты латынын хабарлады.



БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

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

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

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

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

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
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жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша төле-
неді, қолжазба өңделеді және қайтарылмайды. 
Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт жастары» 
және ауданның барлық басылымдарына 
хабарландыру орналастырғыңыз келсе:  

70-00-52  телефон ы арқылы байланысуға 
болады. E-maіl: smjarnama@mail.ru
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Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп,
«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы 
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.

Расында да, жергілікті бағ-
бан Амантай Сарбасов бұл істі 
биыл қолға алыпты. Алғашқы-
да ол жайында нақты деректер 
жинақтаған. Жаһандық желіні 
шарлай отырып көптеген құн-
ды мәліметтерге кезікті. Оны 
алу жолдарын қарастырды. 
Таныстары бамбук ағашының 
көшетін жеткізіп бергенде 
әуелі қалай болар екен деп 
ойланып қалғаны рас. Қашан-
да тәуе кел іске білек сыбана 
кірісетін дағдысымен бұған да 
назар аударды. 

– Алғашқыда өсіп кетуіне 
күмәнім болғаны рас. Оның 
себебі де жоқ емес. Негізі-
нен ол тропиктік аймақтарда 
өседі. Біздің өңірдің климаты, 
ауа райы, топырағы оған сай 
келе ме? Күмәнім бекер болып 
шықты. Бамбук күннен-күнге 
бойын тіктеп, жасыл желегін 
жайқалта түсті. Қазір бойы-
ның ұзындығы 3 метрге жет-
ті. Суда көбірек тұруы керек. 
Ол жағы қамысқа ұқсас. Ұзақ 
жылдан бері бағбандықпен 
айналысқандықтан, сан  алуан 
өсімдіктерге тәжірибе жа-
сағанды жаным қалайды, – 
дейді ол. 

Жаһандық желі беттерін 
шолып шыққанымызда, бам-
бук өсімдігі жайлы көптеген 
қызықты мәліметті көзіміз 
шалды. Оның астық тұқымда-
сына жататын ағаш сабақты 
өсімдік екенін білдік. Бамбук-
тың 47 туысы, 200-ден астам 
түрі бар. Ол Австралия, Азия 

және Америка құрлықтарында 
кеңінен таралған.

– Оған ерекше күтім жа-
саған жоқпын. Өзі бірден-ақ 
бойын тіктеп кетті. Рас, біздің 
жеріміздің ауа райы қатал, 
топырағының да құнары 
төмен. Кейбір дақылдар мен 
өсімдіктерге арнайы жағдай 
жасалуы тиіс. «Бабын тапсаң 
жер жомарт» дейді ғой халқы-
мыз. Менің бақшалығымда 
грек жаңғағы да өсіп тұр. 
Оған қоса миндаль, фундук 
жаңғағы да бар. Алманың 10 
сортын өсіремін. Өріктің 4-5 
сорты, жүзімнің де бірнеше 
сорты бақша сәнін келтіріп 
тұр. Ал гүлдің 12 түрі жайқа-
ла өскенде өзіңе ерекше сезім 
сыйлайды. Таңертең бақшама 
бас сұққанда сондай күйге 
бөленемін, – дейді бағбан. 

Бүгінде бұл іспен баласы 
Өркен де (суретте) айналы-
сып жүр. Ол «7KZ Сыр та-
биғаты» ЖШС-на жетекшілік 
жасайды.

Жаңақорғандық бағбан бамбук өсіреді дегенде 
алғашқыда таңғалғаным рас. Негізінен Сыр өңірі шөлейтті 
аймақ екені белгілі. Шыбық тіксең, шыға бермейтіні тағы 
бар. Әрбір тал-терекке ерекше күтім керек. Осындай 
аймақта бәрімізге таңсық бамбук ағашын кім өсіріп жатыр 
екен деп қызығушылық білдірдік.

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

АРТРИТ? АРТРОЗ? ҚАШАНҒЫ ТӨЗУГЕ БОЛАДЫ?!
Қазіргі уақытта адамдарда тірек-қимыл 

аппара тының аурулары, артрит және артроз жиі 
кездеседі. Әсіресе, егде жаста – ағзаның ресурс-
тары әлсіреген, сүйек және шемір шек тінінің 
регенерациясына қажетті амин қыш қылдары, 
витаминдер мен минералдар жетіспеген кезде, 
буын аурулары ерекше қауіп төндіріп, белең ала 
бастайды. 

Артрит және артроз көбінесе жамбас-сан, тізе, 
тобық-табан буындарына, омыртқа мен қолдың 
білезік буындарына әсер етеді. Әдетте, бұл түрлі 
сипаттағы аурулармен, қимыл-қозғалыстың қиын-
ды ғымен қатар жүреді және емделмеген жағдайда 
шеміршек пен сүйек тінінің семуіне әкеледі.

Ең әуелі бұл асқынбалы ауру екендігін ұғу керек, 
оны емдемеген жағдайда, науқастың мүгедек бо-
лып қалуы ықтимал. Сіз маманның көмегіне дер 
кезінде жүгінсеңіз,  сауығып кету мүмкіндігіңіз со-
ғұрлым көп болады. 

Біз артрит және артрозбен күресу үшін буын-
дардағы жалғастырушы және шеміршек тін дерін 
қалпына келтіріп, қабыну процестерін жеңіл де-
тетін, сүйектің тығыздығын арттырып, сино виалды 
сұйық тықтың өнімділігін бел сен ді ретін та биғи 
пара  фармацевтикалық «Артро резерв» пре пара тын 
қолдануды ұсынамыз.

«Артрорезерв» буындардағы қолайсыздықты 
және ауырсынуды жояды, қабыну процесін басады, 
сондай-ақ сүйекті үйкелістен сақтайтын майлауыш 
материал – синовиалды сұйықтықты өндіруге бел-
сендіріп, шеміршек тінінің иілгіштігін және көлемін 
қалыпқа түсіреді. «Артрорезерв» ағзаның сүйек-

бұлшықет жүйесінің  өзара әре кеттесуін күшейте 
отырып, бұлшықет талшық тарының қуаты мен 
көлемін арттыратыны аса маңызды.

Препараттың құрамына тірек-қимыл аппа ра-
тына кешенді қалпына келтіру әсерін беретін 
ком понеттер кіреді, курсты қабылдағаннан кейін, 
буындардың қозғалғыштығы және адамның физи-
калық мүмкіндіктері қайтып оралады.   

«Артрорезерв» қажетті сынақтардың бар лы-
ғынан өтіп, отандық және халықаралық құжат тар-
мен мақұлданған. 

Сондай-ақ, біздің мамандар басқа да ауруларға 
арналған курстық бағдарламаны  таңдап бере 
алады. Орталығымыз инновациялық еуропалық 
және батыс препараттарын  қолданады, олар 
жақсы нәтиже көрсетеді. Сіз оларды біздің орталы-
ғымыздан, Алматы қ., Абай даңғылы 151 мекен-
жайын дағы, «Алатау» Бизнес Орталығынан  сатып 
ала аласыз және ТМД-ның кез келген жеріне 
курьерлік  жеткізілімге  тапсырыс бере аласыз. 

Негізгі әсер етуші заттар: препарат құрамына химиялық 
құрауыштар кірмейді. Мөлшері және қолдану тәсілі: қабылдау 
ұзақтығы 1 айдан бастап. Қарсы көрсетілімдері: жеке 
құрауыштардың сәйкес келмеуі, жүктілік, бала емізу.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! НАУҚАН 
ЖҮРУДЕ! АРТРОРЕЗЕРВ КУРСТЫҚ 

БАҒДАРЛАМАСЫНА ТАПСЫРЫС 
БЕРСЕҢІЗ -30% ЖЕҢІЛДІК!

Мына телефон бойынша тірек-қимыл аппараты аурулары жөнінде кеңес ала аласыз және «Артрорезервке» тапсырыс 
бере аласыз 8 705 92 55 424 немесе artroreserve.kz сайты арқылы.

ББҚ дәрілік Қнім болып табылмайды
СГР № RU. 77.99.88.003.E.004174.09.18   20.09.2018 ж.

Простатит, аденома, зәр шығарудың бұзылуы, эректильді 
бұзылыстар... БІР-БІРІМЕН БАЙЛАНЫСЫ НЕДЕ?

Ер адам ағзасының құрылымы бойынша көп-
теген еркектер ерте ме, кеш пе созылмалы про-
статитпен немесе простата аденомасымен ауы-
рады. Бұл екі дерт әртүрлі себептерден пайда 
болады, бірақ екеуі де ағзада бір-біріне ұқсас 
белгілерді береді, ол зәр шығарудың бұзылуы, 
жайсыздық және әртүрлі ауыртпашылық және 
де жыныстық қызметтің бұзылуы.

Оның қандай себептен болатынын талқыла-
сақ.

Созылмалы простатит  кіші жамбас аймағын-
дағы тоқырау құбылыстары әсерінен кез келген 
жаста пайда болуы мүмкін, оған аз қозғалмалы 
өмір салты, салқындатып алу, зиянды әдеттер  
және т.б. себеп болады. Қабынған простата безі 
көлемін арттырып, уретралды және ұрық жол-
дарын қысады осының нәтижесінде зәр шығару 
бұзылып, ауру сезімдері, эректильді өзгерістер 
пайда болады.

Простата аденомасы, бұл дерт көбінесе 50 
жастан асқан еркектерде кездеседі.

Қуықасты безінің қатерсіз ісігі гормоналды 
фонның бұзылуынан және тестостерон (негізі 
еркектік гормон) гормоны бөлінуінің азаюынан 
түзіледі.

Мұнда да ісінген қуықасты безі прос
татиттегі сияқты уретралды және ұрық жол-
дарын жабады, осыдан зәр шығарудағы бұзылыс 
пен  әртүрлі ауру белгілері пайда болады. Ал 
тестостеронның төмен деңгейі, еркектік қа-
білеттілікті нашарлатады.

Өз кезегінде, егер зәр шығару бұзылса, қалдық 
зәр – зәр шығару жүйесіндегі басқа органдарда 
жаңадан қабыну процестерін туындатады.

Көбінесе егде жастағы еркектерде, проста-
тит және простата аденомасы  симптомда-
ры ұқсас немесе симптомсыз бірдей жүреді,  
көпшілік бұл екі дертті  біреу деп қабылдап, өз 
жағдайының қауіптілігін түсінбейді. Дертпен 
әлсіреген органдарда бос радикалдар саны ар-
тып, ол қатерлі ісікке дейін апаруы мүмкін.

Ұлыбританиялық ғалымдар тарапынан жа-
салған коллоидтік ерітінді «Мастер Мен»  аме-
рикандық коллоиді AD “Medicine Limited” зауы-
тында шығарылады. «Мастер Мен»   қуықасты 

безі мен зәр шығару жүйесінің жұмысын кешенді 
түрде қалыпқа келтіреді.

Препарат қуықасты безіндегі, несеп қалтағы 
және уретралды каналдағы қабынуды басады.
Зәр шығаруды дұрыстайды, несеп қалтаның 
икемділігін арттырады, сондайақ гормоналды 
фонды дұрыстайды, еркектік гормондардың 
бөлінуі қалыпқа келгенде, эрекция жақсарып 
және де аденоманың өсуі тежеледі.

«Мастер Мен»  европалық стандарт GMP та-
рапынан расталған, отандық және халықаралық 
сертификаттандырылған және әлемнің ең үздік 
мамандарымен ұсынылған.

Негізгі әсер етуші заттар: препарат құрамына 
химиялық құрауыштар кірмейді.

Мөлшері және қолдану тәсілі: қабылдау 
ұзақтығы 3 аптадан бастап.

Қарсы көрсетілімдері: жеке құрауыштары-
ның сәйкес келмеуі, ұйқысыздық, жүйкелік қозу-
дың артуы.

Назар аударыңыз, 
тиімді науқан 
жүруде!

«Мастер Мен»-нің 
2 қорабына тапсырыс 
бергенде -20 % жеңілдік, 
ал 4 қорабына 
-40 % жеңілдік жүруде.

Науқан бойынша тауарлар 
саны шектеулі.
Қазақстанның кез келген 
нүктесіне жеткізу бір күн 
ішінде.

«Мастер Мен»  жөніндегі толығырақ ақпаратты алу мен тапсырыс беру үшін 8 705 926 18 00 
(көп арналы) телефон нөмірінен немесе master-man.kz  сайтынан ала аласыз.

№ RU.77.99.11.003.E.006103.04.15 от 30.04.2015г.

БАД. дәрілік зат болып табылмайды

Карантин кезінде 
Н.Бекежанов атындағы 
академиялық музыкалық 
драма театрының  
қойылымдарын онлайн 
түрінде көріп, тамашалап 
жүрдік.  Әрине, олардың 
бәрі сахнадан көргендей 
әсер қалдырмайтыны 
шын.

Театр жақында өзінің 
66-мау сы мын ашты.

Жаңа маусымның сахна шы-
мылдығы Ерсайын Төлеубай-
дың «Абай» трагедиясымен 
түрілді.  

Ұлтымыздың ұлы ойшылы 
Абай Құнанбайұлының 175 
жылдығына арналған қойылым 
өз көрерменінің сана түкпіріне 
сәуле түсіріп, жан әлемін жа-
рықтандырды.

Хакім Абайдың ұлғайған 
шағындағы мұң мен шері әр-
кімнің-ақ көңілін күңірентер-

дей трагедияға толы. Алдымен 
туған бауырынан, сонан соң ба-
уыр еті – балаларынан айырылу 
ет пен сүйектен тұратын пенде 
үшін қаншалықты ауыр екенін 
басына түскен адамнан артық 
білетін ешкім болмас, сірә. Көп 
ішінде өзін жалғыз сезінген 
Абай қайғыға қоса ауыр ойдан 
қайысады. Туған халқының 
тағдырына күйзелген тұлғаға 
байлық та, жайлы тұрмыс та 
жан сауға болмайды. Ақырында 
сүйікті ұлы Мағауияның қаза-
сынан соң қырық күн өткізіп, 
өзі де ақыретке аттанып кете 
барады.

Сонымен бірге, қойылымнан 
ақын тағдыры ғана емес, жиыр-
масыншы ғасырдың басындағы 
қазақ өмірі де өрнек тапқан. 

Шешендердің сөз саптауы мен 
билердің іс-әрекеті, орыс отар-
шылдарының ел ішіндегі әсері 
көрініс береді. Осы оқиғалар 
үстінде біз Абай азабын ашып 
берген режиссердің шешімі 
мен артистердің шеберлігін 
анық байқағандай болдық. Бас-
ты рөлді ойнаған театр артисі, 
«Серпер» сыйлығының лауреа-
ты Бақытбек Темірбеков Абай 
бейнесін сенімді сомдады.

Карантин талаптарын сақ тай 
келген көрермен қарасы қалың 
болмаса да, сахнагерлерін сағы-
нып қалғанын қошеметтерімен 
сездіріп отыр ды.

Жаңа маусымнан біз осын-
дай ой түйдік. Театрдың алдағы 
уақытта «Ғашықтар хикаясы», 
«Жүз жылдық махаббат», «Ақы-
мақ болған басым-ай» және 
«Сыған серенадасы» секілді по-
этикалық драмаларды сахналай-
тынын да біліп қайттық.

Театр ұжымына көңілі тол-
ған қауым қойылым соңында 
сахнагерлерге гүл сыйлап, ла-
йықты қошемет танытты.

Қонысбек МӘЛІК,
облыстық халық 

шығармашылығын
дамыту орталығының 

бас маманы

ЖАҢА МАУСЫМ

Дала үнімен сарындас 
дана мұңы

Ыдыс-аяқ, тұрмыстық зат-
тар және зергерлік бұйымдар 
музей экспозициясынан өз 
орнын тапқан. Олардың ішін-
де қазақ халқының дәстүрлі 
шаруа шылығын көрсететін 
әртүрлі қолөнер, аңшылық 
және еңбек құралдары, зергер-
лік-әшекейлік бұйымдар, үй 
ішінің құрал-жабдықтары мен 
жиһаздары, қазақтың ежел-
гі дәстүрі мен эстетикалық 
талғамын білдіретін ұлттық 
киімдер бар. Кеңінен таралған 
осынау қолөнер бұйымдары-
ның түрлері, олардың қайта-
ланбас ою-өрнектері – қазақ 
даласында шеберлердің көп 
болғанының айғағы. Кезінде 

ата-бабаларымыз тұтынған 
ыдыс-аяқтың барлығы ағаш-
тан жасалғанын білеміз. 
Ағаштан, теріден, мыстан жа-
салған ыдыстарды көргенде 
қазақтың әдемілікпен қатар, 
тұтынған тұрмыстық заттар-
дың әмбебап болуын да басты 
назарда ұстағанын аңғардық. 
Өйткені мұндай ыдыс тар 
көшіп-қонуға ыңғайлы, жеңіл 
әрі сынбайды. Әр ыдыс ұлт-
тық ою-өрнекпен бедерленген. 
Осы қатарда шешен халқы-
ның жез құмырасы, самаурын, 
біздің дәуірімізге дейінгі ХІІІ-
ХV ғасырлардағы Қарақұмнан 
табылған қыш құмыра, тағы 
басқа да тұрмыс тық заттар 
көзге шалынады.

Халықтың тұрмыста қол-
данған жәдігерлерінің бірі 
– самаурын. ХІХ ғасырдың 
аяғында бірде-бір орыс көр-
месі самаурынсыз өтпейтін 
болған. Бүкіләлемдік көр-
кем-өнеркәсіптік көрмелерге 
шолу жасайтын авторлар ре-
сейлік самаурын фабрикасы-
ның өнімдері туралы айтпай 
кетпейтін. Халықаралық көр-
мелерде жүлде алған фабрика 
өз жетістіктерін самаурынның 
қақпағына жазып, үстіне ме-
дальдарының суретін басатын 
болған. Біздің қордағы самау-
рында 9 награда бейнеленген. 
Негізі бедерлі, қырлы, кеңей-

тілген. Қаламдары бұйра. 
Жоғарғы бөлігі толқын тәрізді 
шляпамен жабылған, шеті 
жоқ. 

Тула самаурыны. Иван Фе-
дорович Капырзин фабрика-
сынан шыққан. Фабрика ұзақ 
уақыт бойы ол 12 жалдамалы 
жұмысшы жұмыс істейтін 
шағын мекеме болды. 1889 
жылы зауыт жылына бағасы 
3-тен 10 рубльге дейін жез са-
маурындар шығарды, барлығы 
1300. Өндіріс ескі тәсілмен, ат 
жетегі немесе бу машинасы 
түрінде арнайы құрылғылар-
сыз жүргізілді. Жұмыс бары-
сын техникалық білім алмаған 
иесінің өзі басқарды.

Тула қаласындағы Бата-
шевтар самаурыны ХІХ ғасыр-
да көптеген отандық және ше-
телдік өндірістік көрмелерде 
жүлделі орындарға ие болған 
ең танымал тауарлардың бірі 
болды.  «В.С.Баташевтың мұ-
ра   герлері» зауытының самау -
рындары дизайн мен стиль-
дердің алуан түрлілігімен 
ерекшеленді, олардың саны 
54-ке жетті. Геометриялық не-
месе гүлді өрнектермен без-
ендірілген, стилі уақыт өте 
келе рококодан классицизмге 
өзгерді. Компания Нижний 
Новгородтағы Бүкілресейлік 
көрменің алғашқы жүлдегері 
атанып, ол 1896 жылы ең жоға-
ры марапатқа ие болды. 

1896 жылдан кейін шыға-
рылған Баташевтар өнімінің 
үлгілерінде құрметті мемле-
кеттік награда көрсетіледі. 
Василий Баташевтың 1898 
және 1899 жылдардағы самау-
рыны – көптеген антиквариат 
әуесқойларының мақтанышы. 
Ресейде жасалған самаурын-
дар ХІХ-ХХ ғасырларда қа-
зақ халқының тұрмысында 
кеңінен қолданылды. Музей 
қорында сақталған бұл самау-
рындарды жергілікті тұрғын-
дар пайдаланған. 

С.ӘЛІШЕВ,
Қазалы аудандық 

тарихи-өлкетану музейінің 
меңгерушісі

МУЗЕЙДЕГІ МҰРА

Сыны кетсе де,
сыры кетпеген
самаурындарБамбук өсірген 

бағбан Ұлттық мәдениетімізден, ата-бабадан қалған бай мұра-
мыздың, құнды жәдігерлеріміздің тарихынан сыр шер-
тетін дүниелер Қазалы аудандық тарихи-өлкетану музейі 
қорында сақтау лы. Музей қорындағы тұрмыстық заттар 
сол заманғы адамдардың жағдайынан хабар береді.


