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ТҰСАУКЕСЕР

ШОЛУ

МЕРЕЙҮЗДІКТЕР ҮЛЕСІ

ҒИБРАТСҰХБАТМӘЖІЛІС

ТӘУЕЛСІЗДІК ТҮЛЕТКЕН АУЫЛДАР
«Елден не хабар?» дейтін 

қалалықтардың ауылға бүйірі 
бұрып тұрары анық. Ауыл – ұлт 
құндылықтары тоғысқан алтын 
бесік. Салт пен дәстүрдің түпкі 
темірқазығы осында. Береке мен 
байлықтың бастауы да ауылда. 
Төрт түлігін түлетіп, егінін өсіріп, 
шаруасын шайқалтпаған ауылдың 
ажарын айтсақ дейміз. Тәуелсіздік 
алып, төрт құбыламыз түгенделгелі 
Сыр өңіріндегі бүтін бір елдің 
асыраушысы, қайнаған еңбек пен 
ұлттық руханияттың қайнар көзіндей 
болған ауылдарға шолу жасаймыз.

Мұқтармен бірге елордадан 
«Мәдениет саласының үздігі» 
төсбелгісімен марапатталған  
айтыскерлер ағасы Серік 
Ыдырысов пен жақында 
ғана «Дарын» мемлекеттік 
сыйлы ғын алып, жерлестерін 

қуантқан Күнсұлу Түрік пе
нова да бірге келді.      

Әуежайға облыс әкімінің 
орын ба сары Наурызбай Байқа
дамов мәдениет сала сының 
қыз мет керлерімен қатар ай
тыс жанкүйерлері де же тіпті. 

ҚР Мәдениет қайраткері 
Кен жебай Жүсіпов ақынды 
арнаумен қарсы алды. Ұшақ
тан түскен жеңімпаздың аяғын 
жерге тигізбей алқалаған жұрт 

ішінен ардагер, руханият 
жанашыры Сәпен Аңсатов ақ 
батасын берді.

ҚОС ДАРЫНҒА 
ҚҰРМЕТ 
КӨРСЕТІЛДІ

Бейсенбі күні Қорқыт ата әуежайында «Айтыстың 
ақтаңгері», үш мәрте «Алтын домбыра» жеңімпазы 
Мұқтар Ниязовты жерлестері салтанатпен күтіп алды.

Елордада Тәуелсіздік күніне арналып өткізілген «Абай 
тағылымы – Тәуелсіздіктің тірегі» атты республикалық 
ақындар айтысында жеңіске жеткен жыр дүлділі «Алтын 
домбыра» сыйлығын алған еді.

Іріктеу сынынан өткен 
кәсіпорындар «Өндірістік 
мақ  саттағы үздік кәсіп
орын», «Халыққа арнал
ған тауар шығаратын 
үздік кәсіп орын», «Қыз
мет көрсететін үздік 
кәсіпорын», «Ауыл шаруа
шылық өнімдерін шы
ғарушы үздік кәсіпорын» 
номи нацияларын иеленді. 
Сондайақ, «Ұлы дала 
елі», «Іскер», «Бизнес 
кемелділік» аталымында 
үздіктер анық талды.

«Алтын сапа» сыйлы
ғын табыстау салта натында 
Сыр елінің екі кәсіпорны 
арнайы номинация ие
ленді. «Іскер» аталымы 
«Абай Дәулет» ЖШС
на бұйырды. Қазақстан 
кәсіпкерлерінің құқық
та рын қорғау жөніндегі 
уәкіл Рустам Жүрсінов кә
сіпорын басшысы Мұрат 
Сәрсенбаевқа арнайы 
мара патты табыстады. 
«Абай Дәулет» ЖШС 2016 
жыл дан бері күріш, бау
бақша және мал өсірумен 
айналысады. 80 адамды тұ
рақты жұмыспен қам ты ған 
жаңа күріш ақтау зауыты 
күріш жармасы нары ғының 
ұлғаюына үлес қосуда. 

Тағы бір жетістік, өнім 
сапасы мен қызмет көр
сету саласындағы жетіс
тіктері үшін берілетін 
ТМД сыйлығы бұл жолы 
Қызылорда облы сына бұ
йырды. «Азықтүлік та
уар  лар және ауыл шаруа
шылық өнімдер өндірісі» 
аталымына «Абзал және К» 
толық серіктестігі лайық 
деп табылды. Жүлдені 
Сау да және интеграция 
ми  нистрі Бақыт Сұлтанов 
табыстады. «Абзал және 
К» компаниясы жылына 
25 мың тонна таза ақталған 
күріш өндіреді. Оның  
жартысынан астамы Ресей, 
Украина, Тәжікстан, Өз бек
стан, Моң ғолия ел де ріне 
экспортқа шы ғары лады. 
Компания күріш өн діру 
шілердің үздік үш тігінде. 

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова үздіктер 
қа тарынан көрінген Сыр 
елінің кәсіпкерлерін жеңі
сі мен құттықтап, сәт ті лік 
тіледі. Прези денттің «Ал
тын сапа» сыйлығы 2016 
жылдан бері үз діктерге 
табысталып ке леді. Осы 
кезге дейін байқауға еліміз 
бойынша 2200ден астам 
кәсіпорын қа тысқан.

«АЛТЫН САПАДАН» 
АРНАЙЫ НОМИНАЦИЯ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың қатысуымен онлайн режимде «Алтын 
сапа» сыйлығын табыстау салтанаты өтті. 
Жиында Президент «Алтын сапа» сыйлығын 
отандық кәсіпкерліктің дамуына елеулі үлес 
қосқанын, бизнес секторды ынталандыру әрі 
қолдаудың маңызын атап өтіп, үздіктерді 
құттықтады.

Жиында Еуразиялық экономи
калық одақты дамытудың өзекті мәсе
лелері, атап айтқанда, Еуразиялық 
эко но микалық интеграцияның 2025 
жылға дейінгі стратегиялық даму ба
ғыттарының пысықталған жобасы, 
ұйым аясындағы ынтымақтастықтың 
басым бағыттары, тауар өндіру шілер
дің мүдделерін қорғау үшін жалпы 
дем пингтік, өтемақы төлеу және ар
найы шаралар қолдану тетіктерін 
же тіл діру, сондайақ, Өзбекстан мен 
Кубаға Еуразиялық экономикалық 
одақ жанындағы бақылаушы мем
ле кет мәртебесін беру мәселелері 
талқыланды.

Қазақстан Президенті өз сөзінде 
биыл ғы жылдың барлық ел үшін күр
делі сынақ болғанын, бірақ Одақ бір
лік пен ынтымақтастықтың үлгісін, 
ең бастысы, сынқатерлерге қарсы 
тұ ру ға қабілеттілігін көрсеткенін 
атап өтті. Халықтың денсаулығы мен 
қауіп сіздігін қамтамасыз етуге бағыт
тал ған маңызды шешімдер жедел 
қабылданды.

Мемлекет басшысы COVID19 
індетінің тез таралуы, шикізат тауар
лары бағасының құлдырауы, бүкіл 
әлемде экономикалық белсенділіктің 
бірден төмендеуі – осының бәрі одаққа 
мүше елдердің экономикасына кері 
әсер еткенін айтты. Экономикалық 
ынтымақтастық және даму ұйымының 
ресми есебіне сәйкес, 2020 жылдың 
қорытындысы бойынша, әлемдік ішкі 
жалпы өнім 4,5 пайызға қысқарады.  
Ал, Дүниежүзілік банктің болжамы 
бойынша бұл көрсеткіш дамушы 
елдерде 2,5 пайызға құлдырайды. 
Биыл жан басына шаққандағы кіріс 
көлемінің 3,6 пайызға төмендеуі – 
ерекше назар аударатын мәселе.

– Сонымен қатар теріс тенден
циялар Одақ аясындағы саудасат
тыққа әсер етті. Өзара саудасаттық 
биылғы 9 айдың ішінде 13 пайызға 
төмендеп, 39 миллиард долларды 
құрады. Еуразиялық экономикалық 
одақ тың үшінші елдермен арадағы 
тауар айналымы одан да көп, яғни 
19 пайызға төмендеп, 447 миллиард 
долларға жетті. Мұның бәрі тиімді 
ісқимылдарды жедел реттеуді, өсім 
резервтерін іздеуді және Одағы мыз
дың экономикалық әлеуетін көрсетуді 
қажет етеді, – деді ҚасымЖомарт 
Тоқаев.  

Еуразиялық экономикалық одақ 

құ рылғаннан бергі кезеңде Қазақ
станның серіктес елдермен өзара 
сауда айналымы 33 пайызға артты, 
соның ішінде, экспорт 25 пайызға 
өсті. Еуразиялық экономикалық одақ 
елдерінен тартылған инвестицияның 
жалпы көлемі 6 пайызға дейін артқан. 
Бірлескен кәсіпорындардың саны 
2 есеге көбейіп, шамамен 13 мыңға 
жуықтады.

Көптеген ел Одақпен ынтымақ
тастық орнатуға ұмтылуда. Өзбекстан 
мен Куба Еуразиялық экономикалық 
одақ жанындағы бақылаушы мемлекет 
мәртебесін алды.  

– Өзбекстанның Еуразиялық 
жобаға қатысуы біздің екіжақты байла
ныстарымызды, сондайақ,  Орталық 
Азия аймағындағы ынтымақтастықты 
толықтыра түседі деп санаймыз, – 
деді Мемлекет басшысы.  

Еуразиялық экономикалық 
одақтың 2025 жылға дейінгі стра
тегиясының бекітілуіне ерекше назар 
аудару қажет. Биылғы мамырда Пре
зидент аталған құжаттың дау туғы
затын кейбір тұстары бар екенін 
ескере отырып, Стратегия жоба сын 
әлі де жанжақты пысықтау қажет
тігі туралы ескерту айтқан болатын. 
ҚасымЖомарт Тоқаев бұл ұста
нымына қолдау көрсеткені үшін бар
лық әріптестеріне, мемлекеттер бас

шыларына ризашылығын білдірді.
Жиын барысында Комиссияның 

кадрлық құрамын жасақтау жөнін
дегі Қазақстанның ұсынысы да 
тал   қыланды. Сонымен қатар 
ҚасымЖомарт Тоқаев кәсіпкерлік 
белсен ділікті ынталандыруға, шағын 
және орта кәсіпорындарды инте гра
ция лық өндірістік үдеріске тар туға, 
Еур азиялық экономикалық комис сия 
алқасы мүшелерінің бизнес өкіл дері
мен бетпебет кездесулер өт кізуіне 
бағытталған бірқатар ұсыныс айтты.

Қазақстан Президенті мемлекеттер 
басшыларының назарын Шығысты 
біртіндеп әлемдік экономикалық 
тартылыс орталығына айналдыратын 
Қытай мен Азияның өсіпөркендеп 
келе жатқанына аударды.

– Азия, шын мәнінде, ХХІ 
ғасырдың аймағы болады. Қазірдің 
өзінде әлемдік ішкі жалпы өнімнің 
28 пайызы осында шоғырланған. Бұл 
көрсеткіш әлі де өседі. Қазір «шығысқа 
бет бұру» тренді көліклогистикалық 
кооперацияға жаңа мүмкіндіктер 
ұсынады. Біз, яғни Еуразия елдері өз 
транзиттік әлеуетімізді толық жүзеге 
асыруымыз керек. Күре жолдардың 
трансшекаралық учаскелерін 
жаңғырту ісін жеделдетуді, соның 
ішінде, «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
автожолының Ресей Федерациясы 

аумағындағы бөлігінің құрылысын 
аяқтап, жаңғыртуды ұсынамын. 
Бұдан бөлек тауарлардың ішкі 
айналымының еркіндігін, сондай
ақ, үшінші елге жасалатын транзитті 
қамтамасыз ету мақсатында барлық 
автомобиль дәліздерін цифрландыру 
үдерісін бастау қажет, – деді Қасым
Жомарт Тоқаев.

2021 жылдан бастап Еуразиялық 
экономикалық одақтың жарғылық 
орган дарына төрағалық ету мін
деті Беларусьтен Қазақстанға өтеді. 
Мемлекеттер басшылары еліміз
дің төрағалығының негізгі басым
дықтарын атады. Бұл  – Еуразиялық 
экономикалық одақ туралы шартты 
толыққанды іске асыру, кедергілерді 
реттеу, өзара тиімді ісқимылдарды 
және халықаралық ынтымақтастықты 
дамыту, Комиссияның кадрлық құра
мын жасақтау жөніндегі рәсім дерді 
жетілдіру және оның функционалдығы 
мен жауап кершілігін күшейту.

Қазақстан Президенті сөзінің 
соңында Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттердің өзара 
күш біріктіре отырып, алға қойған 
мақсатқа қол жеткізетініне және 
еуразиялық интеграцияның мүлде 
жаңа деңгейге көтерілетініне сенім 
білдіріп, Президенттерді келе жатқан 
Жаңа жылмен құттықтады.

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ ЖАҢА ДЕҢГЕЙІ
Қасым-Жомарт Тоқаев 

Жоғары еуразиялық 
экономикалық кеңестің видео 
конференция форматында 
өткен кезекті отырысына 
қатысты. Онлайн саммитке 
Қазақстан Президентінен 
бөлек Жоғары еуразиялық 
кеңестің Құрметті төрағасы 
Нұрсұлтан Назарбаев, Армения 
Республикасының Премьер-
Министрі Никол Пашинян, 
Беларусь Республикасының 
Президенті Александр Лукашенко, 
Қырғыз Республикасы 
Президентінің міндетін 
атқарушы Талант Мамытов, 
Ресей Федерациясының 
Президенті Владимир Путин, 
Еуразиялық экономикалық 
одақ жанындағы бақылаушы 
мемлекеттің басшысы ретінде 
Молдова Республикасының 
Президенті Игорь Додон, 
шақырылған мемлекеттердің 
басшылары есебінде Өзбекстан 
Республикасының Президенті 
Шавкат Мирзиёев, Куба 
Республикасының Президенті 
Мигель Диас-Канель, сондай-
ақ, Еуразиялық экономикалық 
комиссия алқасының төрағасы  
Михаил Мясникович қатысты.

“Бұрынғының адамдары” 
бүгінгінің қолында

Теңізді өңірдегі 
өрелі істер

Егінді әртараптандыру – 
ерекше маңызға ие

Ұмытылмас бейне

Sb Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»
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Аймақ
ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

1-бет 

Уақыт өткен сайын аграрлық саланың ел 
экономикасындағы маңызы артып келеді. 
Аймақ басшысы өңірдің ерекшелігіне 
байланысты суармалы жер мәселесі қашанда 
өзекті екеніне назар аударды. 

– Аймақтың инженерлік жүйеге 
келтірілген егін алқаптары алтын қор 
саналады. Жалпы облыста 236 мың 
гектар суармалы жердің 178 мың гектары 
инженерлік жүйеге келтірілген. Жыл 
сайын 180 мың гектардың үстінде 
ауыл шаруашылық дақылдары егіледі. 
Мемлекеттік қолдаудың арқасында салада 
оң нәтижелер қалыптасып отыр. Биылғы 
жылдың 10 айында ауыл шаруашылығының 
жалпы өнім өндірісі 128,5 млрд теңгеге жетті. 
Салаға тартылған инвестиция 10,6 млрд 
теңгені құрап, 1,9 есеге, тамақ өнімдерін 
өндіру саласына тартылған инвестиция 1,2 
млрд теңгеге жетіп, 1,6%-ке өсті, – деді 
облыс әкімі. Алайда, аймақ басшысы атап 
өткендей, кейінгі жылдары су тапшылығы 
айқын сезіліп отыр. Ендігі жерде егінді 
әртараптандырудың маңызы зор. Бұл ретте 
күріштің көлемін тұрақтандырып, оның 
өнімділігін арттыруға және суды үнемдеуге 
мүмкіндік беретін басқа дақылдар көлемін 
ұлғайту міндеті тұр. 

Егінді жаңбырлатып, тамшылатып суару 
және аквагельді пайдалана отырып, ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өндіруге ерекше  

назар аудару қажет. Мәселен, Жаңақорған 
ауданында «Orbis Aqro» компаниясы 3 
мың гектар жерде тамшылатып суару 
арқылы қызанақ, Шиелі ауданында «Тың 
Өріс» компаниясы 10 мың гектар алқапқа  
жаңбырлатып суару әдісімен жоңышқа, 
Қазалы ауданында «Рза-Агро» серіктестігі 
87 гектарға жаңбырлатып суарумен жүгері 
егуді қолға алды.

Селекторлық байланысқа  шыққан 
«Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру 
орталығы» басқарма төрағасының міндетін 
атқарушы Айдын Төреханов Сыр өңіріндегі 
агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми қолдау 
бола беретініне сендірді. Ал мәжілісте 
хабарлама жасаған О.Оспанов атындағы 
Қазақ топырақ тану және агрохимия ғылыми-
зерттеу институты басшысының міндетін 
атқарушы Бейбіт Сүлейменов облыстың 
суармалы жерлерінің деградациясы және 
оларды төмендету жайлы айтып берді. 
Ол топырақ құрамында фосфор қорының 
мол болуы бағытында жұмыстар жүргізу 

керектігіне назар аударды. 
Көкөніс және бақша дақылдарының 

өнімділігін арттыруда жоғары сорттарын 
өндіріске енгізу туралы Қазақ жеміс-
көкөніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу 
институтының өкілі Сымбат Сағындықова 
баяндады. Ғалым пайдаланып жүрген 
тұқымның 80%-і көршілес мемлекеттерден 
келетінін, оңтүстік облыстардың өзінде 
тұқым шаруашылықтары жоқ екенін айтты.  
Институт бұл бағытта жұмыс жүр гізіп 
келеді. 

Микробиология және вирусология 
ғылыми-өндірістік орталығының бас 
директоры Аманкелді Саданов құнары 

төмен тұзды топырақты биологиялық 
жолмен құнарлығын арттыру және мал 
шаруашылығын жоғары сапалы жем-шөп 
қорымен қамтамасыз ету жөнінде ойын 
ортаға салды.

Ғалым атап өткеніндей, қазіргі уақытта 
күрделі мәселелердің бірі – Қазақстанның 
оңтүстігі мен оңтүстік-шығысындағы 
суармалы жерлердің екінші рет тұздануы 
мен қарашірік мөлшерінің едәуір азаюы.  
Осыған орай, соңғы уақытта топырақтың 
экологиялық жағдайын жақсартудың және 
екінші рет тұзданған топырақты қалпына 
келтірудің бірден-бір тәсілі ретінде – 

кешенді түрде жергілікті тұзға төзімді 
өсімдіктерді пайдалану іске асырылуда. 
Мұнда түйежоңышқаның болашағы зор. 

Күріш алқаптарын ғарыштан бақылау – 
ең тиімді тәсіл. Бұл туралы Ұлттық ғарыштық 
зерттеулер мен және технологиялар 
орталығының зертхана меңгерушісі Нұрлан 

Бекмұхамедов айтып берді. Ол облыстағы 
күріш алқаптары және оның жағдайына 
мониторинг жүргізу фермерлер үшін 
тиімділігі мол болатынын жеткізді. 

Мәжілісте облыстық ауыл шаруа шылық 
басқармасының басшысы Шахмар дан 
Қойшыбаев хабарлама жаса ды. Келер жылға 
егін орналастыру сызбасы су шаруашылығы 
мекемелерімен келісіп жасалып, ауыспалы 
егіс тәртібін сақтау негізгі басымдыққа 
ие болып отыр. Сызбаға сай барлық егін 
көлемін 187,3 мың гектардан асырмау 
межеленсе, күріш алқабының көлемі 85,7 
мың гектар болмақ. Ал майлы дақылдар 
биылғы көрсеткішпен салыстырғанда 888 
гектарға, мал азығындық дақылдар 4,6 
мың гектарға, картоп, көкөніс, бақшалық 
дақылдары 476 гектарға артып отыр. 
Ұлттық ғарыштық зерттеулер орталығы 
арқылы егінге мониторинг жүргізіліп, 
бекітілген су пайдалану лимитіне сәйкес 
келесі жыл егініне 4,2 млрд текше метр су 
қарастырылған.

Мәжілісте Қармақшы ауданының әкімі 
Мұса Қалдарбеков егінді  әртараптандыруда 
күріштің көлемі келер жылы 2,8%-ке 
қысқарып, оның орнына басқа дақылдар 
егілетінін хабарлады. Облыс әкімі бұл 
жұмыстарды әлі де пысықтау жөнінде  
тапсырма берді.

Сондай-ақ кейінгі тәсілмен көпжылдық 
жеміс ағаштарын отырғызу туралы 
«Жан Арай» ЖШС директоры Бақдәулет 
Мақашов, қарқынды алма бақтары үшін 
көшет дайындау туралы «Сыр табиғаты» 
ЖШС директоры  Амантай Сарбасов, 
қауынның жаңа сорттарын қалпына келтіру 
туралы «Жас Агро» ЖК басшысы Самалбек 
Қосанов, алма бағын өсіру туралы «Ер-Әлі» 
ЖҚ директоры Әліби Бекжанов әңгімелеп 
берді.

Мәжілісті қорытындылаған аймақ 
басшысы су тапшылығы жағдайында 
әртараптандыруды жүргізу үшін егіншілік 
мәдениетіне ғылымның озық жетістіктерін 
енгізуді тапсырды.

Аймақ басшысы атап өткендей, 
биыл өңірге 230 миллиард теңге инвес-
тициялық қаражат тарту жоспарланған. 
11 ай қорытындысы бойынша 239,4 
млрд теңге инвестиция тартылды.

– Президент Жолдауынан туын-
дайтын негізгі міндеттердің бірі – 
әлемде қалыптасқан жаңа ахуалға 
қарамастан елге инвестиция әкелу. 
Үкімет пен облыс әкімдігі арасындағы 
меморандумға сәйкес біздің облысқа 
биыл 230 млрд теңге инвестиция 
тарту межесі бекітілген болатын. Жыл 
соңына дейін жоспарды артығымен 
орындаймыз. Сонымен бірге «Облыстың 
2023 жылға дейінгі экономикалық 
даму» жоспарында 265 инвестициялық 
жоба қамтылды. Жоспар аясында биыл 
28 млрд теңге инвестицияны игеру және 
110 жобаны іске қосу жоспарланды. 
Бүгінгі күні оның 89-ын іске қостық, –  
деді облыс әкімі.

Әрі қарай кеңес отырысында 5 
мәселе қаралды. Өңірдің бірқатар 
қаржы институттарының 2020 жылғы 

жұмыс қорытындысы және 2021 
жылға арналған жоспары туралы  есебі 
тыңдалды. Қызылорда облысы бойынша 
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 
директоры Ерлан Түктібаев пен «Халық 
банк» АҚ аймақтық филиалының 
директоры Алмат Данкенов облыста 
47 мыңнан астам шағын және орта 
бизнес субъектілері жұмыс істейтінін, 
бұл республика бойынша ШОБ 
субъектілерінің жалпы санының 3,5 
процентін ғана құрайтынын айтты. 
Бұл нысандарда 92 мыңнан астам 
адам жұмыс істейді. Жеңілдетілген 
несие беру бағдарламасы аясында жыл 
басынан бері облыста жалпы сома сы 
3,9 миллиард теңгеге 1068 жоба қар-
жыландырылған. 1 қарашадағы жағ-
дай бойынша жалпы сомасы 51 мил-
лиард теңгеден асатын несие қол дау 
тапқан. Нәтижелі жұмыспен қам туды 
және жаппай кәсіпкерлікті дамы-
тудың «Еңбек» бағдарламасы аясын-
да 1 миллиард теңге сомасына 127 
кәсіпкер қаржыландырылды. «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қорының» об-
лыстық филиал директоры Ерлан 
Түктібаев осыны алға тарта отырып, 
пандемия уақытындағы күр делі жағ-
дайға қарамастан, негізгі көр сеткіштер 
мен жобаларды қолдау бағытындағы 
жұмыстар былтырғы межеден төмен 
еместігін атап өтті. 

Шиелі ауданындағы «Балауса 
фермасы» серіктестігінің Бала-Сауыс-
қандық кен орнындағы қара тақта 
тастарды автоклавты өңдеу жобасы 
қаралды. Серіктестік директоры Андрей 
Кузнецов мұнай нарығындағы ахуал мен 
пандемияға сәйкес жобаны ілгерілету 
жұмыстары кешігіп жатқанын алға 
тартып, кен өндірудің жоспарланған 
көлемін бірнеше жылдарға ауыстыру 
мәселесін қозғады. Жиында облыс әкімі 
жобаның баяу жүріп жатқанын және 
кезеңдік жұмыстардың тек бірінші 
кезеңі ғана іске асқанын назарға салды. 
Егер жоба әрі қарай баяу қарқынмен 
жүретін болса, жобаның экономикалық 
маңыздылығын ескере отырып, жер 
қойнауын пайдаланушыны ауыстыру 
мәселесі қаралатынын қаперге салды.

 Сондай-ақ, облыстық индустриялық-
инновациялық даму басқармасының 
басшысы Ринат Сұлтангереевке келер  
жылға жоспарланған инвестициялар 
көлемінің игерілуін бақылауды және 
келісім-шарттық міндеттемелер орын-
далмаған жағдайда қатты пайдалы 

қазбалар бойынша тиісті ұсыныстар 
енгізуді тапсырды. 

Басқосуда Жаңақорған ауданындағы 
«Абдулла» шаруа қожалығының 
«Бройлер өсіру және тауық етін өңдеу 
бойынша құс фермасы» жобасы да 
шет қалмады. Қожалық директоры 
Әбілхан Тәжімбетов ферма құрылысы 
2021 жылдың қыркүйек айында 
іске қосылатынын баяндады. Облыс 
әкімі өңір халқының құс өнімдеріне 
қажеттілігі жылына 13,6 мың тонна 
құраса, қазір қажеттіліктің небәрі 3% 
ғана қамтылатынын еске салды. 

– Егер де құс фабрикасының жо-
басы іске қосылса, өңірдегі құс етіне 
қажеттілікті 3%-тен 33%-ке дейін 
арттыруға мүмкіндік бар. Бұл ретте 
облыстық кәсіпкерлік және туризм 
басқар масының басшысы Фердауси 
Қожа бергеновке жобаға қажетті ин же -
нерлік инфрақұрылым жеткізу мәсе-
лесін «Бизнестің жол картасы –  2025» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 
қарастыру үшін жоба-сметалық құжат-
тамасын әзірлеуді тапсырамын,  – деді 
облыс әкімі.

Мұнан бөлек, кеңесте Шиелі ауда-
нындағы «Мөлдір және К» серік-
тестігінің «Құс фабрикасын кеңейту» 
жобасы қаралды. Кәсіпорын 2016 
жыл  дан бері жылына 15 мың дана 
жұ мыртқа өндірумен айналысып ке-
леді. Жалпы облыстың жұмыртқаға 

қажеттілік көлемі жылына 179,1 
мың дананы құрайды. Өндіріс орны 
халық сұранысының маусымдық 
жағ  дайға байланысты 4,8 бен 8,3% 
ара лығында қамтып отыр. Аймақ 
басшысы тиісті сала басшыларына 
құс өндіру жобаларын мемлекеттік 
қолдау шараларын алуы үшін Өңірлік 
кәсіпкерлікті қолдау картасына енгізу 
жұмыстарын жүргізуді, мемлекеттік 
қолдау шарасы ретінде жер телімін 
бөлу мәселесін қарастыруды жүктеді. 

Кеңестің күн тәртібіндегі соңғы 
мәселе – «Дана кварц» серіктестігінің 
«Айна өндіру» инвестициялық жобасы. 
Кәсіпкер Мамадияр Қадырбеков келесі 
жылы іске қосылатын шыны зауы-
тының айналасында шыны өндіру 
арқылы шикізат алу және жаңа 
технологияны енгізуді қолға алатынын, 
жобаны «Байқоңыр» ӘКК» акционерлік 
қоғамымен бірлесіп жүзеге асыруды 
жоспарлап отырғанын жеткізді. Облыс 
басшысы тиісті басқарма басшыларына 
жобаны Өңірлік үйлестіру Кеңесінің 
қарауына шығарып, Картаға енгізуді, 
жоба бастамашысымен бірлесіп, жер -
дің рәсімделуін бақылауға алып, қар-
жыландыру мәселесін пысық тау ды 
тапсырды. Сондай-ақ, барлық жоба-
лардың тиімділігіне сараптама жасау 
және кәсіпкерлерге жұмысты шира ту 
қажеттігін айтып, берілген тапсыр-
малардың орындалуын бақылауды 
орынбасары Нұрлан Тілешевке жүктеді.

Мұнан соң облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова Мұқ тар 
Ниязов пен Күнсұлу Түрікпенді 
қабылдап, жетіс тіктерімен құт-
тықтап, ел ықыласын жеткізді.

Мыңжылдық дәстүрдің 
алтын тінін үзбей, ұлттық 
өнерді биіктеткен қос дарын-
ның мәдениет пен руханиятқа 
қосқан үлесі зор. Аймақ 
басшысы алдымен айтыс 
пен жыраулық өнердің Сыр 
өңірі үшін алар орны ерекше 
екендігін атап өтті.

– Сыр бойы, Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев айт қан дай, «Сыр – 
Алаштың анасы» деп дәріптеліп 
келеді. Алты Алашта «Сыр елі 
– жыр елі» деген сөз, ежелден 
келе жатқан ұғым бар. Ескіден 
жеткен есті сөз қазіргі уақытта 
халықтың бағасына айналды. 
Киелі өлкеде өнердің саф 
алтындай өскіні өркендеп, 

ақындық пен жыршылықтың 
алтын тамыры ұрпақтан 
ұрпаққа жалғасып келеді, – деді 
облыс әкімі.

Өз кезегінде Мұқтар 
Ниязов бұл Сыр елінің жеңісі 
екенін,  жетістік ел тілегі 
мен қолдауының арқасында 
келгенін баса айтты.

– Бір адамның қолынан еш -
теңе келмейді. Міндетті түрде 
оған көптің қолдауы,  демеуі 
керек. Осы күнге жетуімізге 
көптеген адамның ықпалы тиді. 
Алмас Алматов ағамыз айт-
қандай, өнер мұрагер ұрпақтар 
арқылы жалғасып, жаңа сипатқа 
ие болады. Біз өз кезегімізде 
эстафетаны адал жолмен кейінгі 
буынға тапсырсақ, ұлтқа рухани 
серпіліс әкеледі деп ойлаймыз, 
– деді ол. 

Өңір басшысының қабыл-
дауынан кейін қос өнер иесі 
БАҚ өкілдерімен кездесіп, 
пікірлесті.  

«СБ» ақпарат

Аймақ басшысы екіжақты 
әріптестік үшін алғыс білдіріп, 
шыны зауытының аяқталуға 
жақын қалғанын, шыныны 
өңірде өндіру арқылы эконо-
микалық табыс әкелуге 
мүмкіндік барын атап өтті. 
Сондай-ақ, аймақтағы өзге 
де индустриялық жобаларды 
дамыту жайы сөз болды. 

– Шыны зауыты өңірдегі 
ірі индустриялық жобалардың 
бірі саналады. Жобаны жү зеге 
асыруда белгілі бір қиын дықтар 
болды. Жалпы бір лескен күш-
жігердің нәти жесінде жоба 
аяқталуға жақын қалды. Бүгінгі 
күні құрылыс жұмыстары 70%-
ке аяқталып отыр. Қалған негізгі 
жұмыс – балқытылған ваннаға 
арналған жабдықты және 
қуыру пешін орнату нәтижелі 
аяқталады деп сенемін. Мен 
сізге және сіздің әріптестеріңізге 
нысан ның құрылысын соңғы 
дең гейге жеткізгеніңіз үшін 
ри за   шылығымды білдіргім ке-
леді. Жобаны жүзеге асыру 
ба рысында туындаған мәсе ле-
лерді шешуге барынша көмек 
көрсеттіңіздер, – деді облыс 
әкімі.

Өз кезегінде басқарма төр-
ағасының орынбасары зауыт 
құрылысы  бойынша жұмыс-
тың жүйелі жүргізілуіне ерек -
ше назар аударылғанын, облыс 
экономиканы дамытуға қо  лайлы 
аймақ саналатынын айтты.

Айта кету керек, шыны 
зауыты іске қосылса, оның 
айналасында 8 ілеспе зауыт 
ашыл мақ. Өңірде құрылыс, 
мон таждау және пайдалануға 
беру жұмыстарын аяқтау жө нін-
дегі шараларды қамти тын Жол 
картасы әзірленуде. Сон дай-ақ, 
шыны зауытының айналасында 
инвес торлармен бірге 4 жобаны 
жүзеге асыру басталды.

Кездесу соңында облыс 
әкімі аймақтағы инвес тиция-
лық жобаларды қаржыландыру 
бойынша ынтымақтастықты 
жалғастыруға ниетті екенін 
жеткізді. Ал, басқарма төр-
аға  сының орынбасары өңірде 
инвестиция тарту мәсе ле-
лері бойынша бірлескен жұ-
мыстарды қолдауға дайын 
екендіктерін айтты.

«СБ» ақпарат

БІРЛЕСКЕН ЖҰМЫСТАР 
ЖАЛҒАСАДЫ

Бейсенбі күні облыс әкімі  Гүлшара Әбдіқалықова 
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма 
төрағасының орынбасары Әнуар Омарқожаевпен 
кездесті.

ҚОС ДАРЫНҒА 
ҚҰРМЕТ КӨРСЕТІЛДІ

ЕГІНДІ ӘРТАРАПТАНДЫРУ – 
ЕРЕКШЕ МАҢЫЗҒА ИЕ

Sb Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы» 

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалық етуімен өткен селекторлық 
мәжіліс «Су тапшылығы жағдайында егін шаруашылығын әртараптандыру» 
мәселесіне арналды.
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«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі 
Заңының 27-бабына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қызылорда облысы әкімдігінің 
кейбір қаулыларының күші жойылды деп 
танылсын:

1) «Асыл тұқымды мал шаруашылығын 
дамытуды субсидиялау туралы» Қызыл-
орда облысы әкімдігінің 2004 жылғы 5 
тамыздағы № 104 қаулысы (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

Тізілімінде 3945 нөмірімен тіркелген, 
«Сыр бойы» газетінде 2004 жылғы 7 
қыркүйекте және «Кызылординские 
вести» газетінде 2004 жылғы 27 тамызда 
жарияланған);

2) «Әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарларына рұқсат етілген 
шекті бөлшек сауда бағаларының мөл-
шерін бекіту туралы» Қызылорда 
облысы әкімдігінің 2020 жылғы 1 
қыркүйектегі № 96 қаулысы (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

Тізілімінде 7631 нөмірімен тіркелген, 
2020 жылғы 9 қыркүйекте Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде 
жарияланған).

2. Осы қаулы алғашқы ресми 
жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облысының
                  әкімі Г.ӘБДІҚАЛЫҚОВА

ЖОБА
Қызылорда облысы әкімдігінің кейбір қаулыларының 

күші жойылды деп тану туралы

ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУ ИГІЛІКТІ АРТТЫРАДЫ

Sb
Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»

Экономиканы дамыту үшін тікелей инвестицияға басымдық беру 
маңызды. Өйткені инвестиция – кез келген экономиканы алға жылжытушы. 
Бұл туралы облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың жетекшілігімен өткен 
инвесторларды тарту және инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі 
өңірлік кеңестің отырысында айтылды.
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Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»Sb

Кеңес 
отырысы

Нұр-Сұлтан қаласындағы 
Қазмедиа орталығында 
Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік хатшысы 
Қырымбек Көшербаевтың 
қатысуымен Қазақстан халқы 
Ассамблеясы Кеңесінің оты-
рысы өтті. Алқалы кеңеске 
аймақ басшылары – ҚХА 
төрағалары онлайн режимде 
қатысты.

Күн тәртібінде Тұңғыш 
Президент – Елбасы, 
ҚХА Төрағасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бейбіт шілік 
пен келісім саясатын жүзеге 
асыру мәселелері, сондай-
ақ еліміз дің Тәуелсіздігін 
нығайтудағы Қазақстан 
халқы Ассамблеясының рөлі 
қарастырылды.

Шара барысында облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова Қазақ
стан халқы Ассамблеясының 
құрыл ғанына 25 жыл толуына 
орай, ел бірлігі мен ұлтаралық 
татулықты нығайтуға қосқан 
үлесі үшін Қазақстан халқы 
Ассамблея сы Кеңесінің мүшесі, 
облыстық мәслихат хатшысы 
Қылышбай Бисеновке «Қазақстан 
халқы Ассамблея сына 25 жыл» 
мерекелік медалін табыстады.

Сондайақ отырыста ҚР Конс
ти туциялық заңының «Қа зақстан 
Республикасындағы сайлау тура
лы» 87бабы және ҚР Заңының 
«Қазақстан халқы Ассамблея
сы туралы» 10бабына сәйкес, 
ҚХА Кеңесі Қазақстан Респуб
ликасы Парламенті Мәжілісінің 
депутаттығына Ассамблеядан 
сай ланатын 9 үміткерді ұсынды.

«Парасатты 
отбасы»

М.Мәметова атындағы 
педагогикалық жоғары 
колледжінде облыстық білім 
басқармасы мен ҚР Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің облыс 
бойынша департаментінің 
бірлесуімен «Парасат-
ты отбасы» байқауының 
жеңімпаздары марапаттал-
ды.

Жиынға облыс әкімінің орын
басары Наурызбай Байқадамов, 
департамент басшысы Ардақ 
Ерсейітов, білім басқармасының 
басшысы Ақзира Қасымова 
қатысып, отбасы құндылығының 
маңыз дылығы туралы ой бөлісті.

Парасаттылықты насихаттау, 
отбасы мүшелерінің арасындағы 
бауырмалдық, қайырымдылық, 
достық қарымқатынасты өс
келең ұрпақ бойына сіңіру 
құндылықтарын көздеген ісшара 
өзіндік мазмұндылығымен та
нылды. 

Сонымен, «Парасатты отба
сы» байқауының ІІІ орнын Арал 
ауданынан Әбдіжалеловтер от
басы иеленсе, ІІ орын Шиелі 
ауданынан Әбдірахмановтарға 
бұйырды. Ал, Қазалы ауданы
нан Асқаровтар отбасы І орынды 
жеңіп алды. Сондайақ, бірнеше 
отбасы арнайы номинациялармен 
марапатталды.

«СБ» ақпарат

Кеше облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықованың 
қатысуымен облыстық 
мәслихаттың кезекті 51-ші 
сессиясы өтіп, онда аймақ 
басшысы сөз сөйледі. 

– Бүгін біз сіздермен бірге 
облыстың 20212023 жылдарға 
арналған кезекті үш жылдық 
бюджетін талқылап, бекітетін бо
ламыз, – деді облыс әкімі. – Ко
ронавирус панде мия сының әлі де 
болса күшейіп жатқаны ескеріліп, 
2021 жылы да індетпен күресу және 
алдын алу шаралары жалғасады. 
Бұл тұрғыда өңір бюджеті басқа 
да сыртқы және ішкі факторларға, 
әсіресе ұлттық валютаның 
әлсіреуіне, мине ралдық ресур
стар баға сы ның, мұнай өндірудің, 
бизнестің инвестициялық белсен
ділігінің төмендеуіне қарай әсер 
етеді. 

Аймақ басшысы және атап 
өткендей, пандемияға байланыс
ты республикалық бюджеттің кіріс 
бөлігінің азаюы болжамдан уына 
сәйкес жергілікті бюджеттерден 
республикалық бюджетке 200 
млрд теңге көлемінде ағымдағы 
нысаналы трансферттерді қайтару 
қарастырылуда. Бұл тұрғыда 
Қызылорда облысының қайтару 
үлесі 9,3 млрд теңгені құрап отыр. 
Осы жағдайларға қарамастан, бұған 
дейін айтылған барлық міндет
темелердің орындалуы қамта масыз 
етіледі. 

– Ұсынылған жобада респуб
ликалық бюджеттен берілген 
трансферттерді қоса есептегенде 
2021 жылға облыстық бюджеттің 
көлемі 411,5 млрд теңгені құрайды, 
яғни, 2020 жылмен салыстырғанда 
144 млрд теңгеге ұлғайып отыр, – 
деді ендігі сөзінде облыс әкімі. 

2021 жылғы бюджетті қалыптас
ты руда негізгі басымдықтар әлеу
меттік сала, инвестициялық жо
баларды қаржыландыру бойынша 
бюджеттің барлық борыштық 
міндеттемелерін өтеу, мемлекеттік 
бюд жетті оңтайландыру, агро
өнеркәсіп кешенін субсидиялау 
мен шағын бизнесті несиелендіру, 
эпизоотияға қарсы ісшараларды 
іске асыру және табиғатты қорғау 
ісшараларын жүргізу,  төтенше 
жағдайлардың алдын алу, сондай
ақ өңірде қоғамдық қауіпсіздікті 
қолдау шаралары болады. Келер 
жылы «Жұмыспен қамтудың жол 
картасы» бағдарламасы шеңберінде 
даму бюджетіне 10 млрд теңге 
қосымша қаржы бөлу жоспарлану
да. 

Мұнан кейін облыс басшысы 
облыс мәслихатының 5ші және 
6шы шақыры лым дарының депу
таты Аман келді Арыспаевтың қыз
мет бабымен басқа өңірге ауысып 
жатқанын хабар лап, оның өңір 
дамуына лайықты үлесі мен депу
тат ретінде халықтың әлауқатын 
жақсартуда атқарған нәтижелі 
еңбегі үшін облыстың Құрмет гра
мотасымен марапаттады.

Күн тәртібіне сай мұнан әрі 
облыстық мәслихаттың жыл 
көлемінде атқарған жұмыс
тары бойынша мәс лихат хатшы

сы Қылыш бай Бисеновтың есебі 
тыңдалды.

Мәслихат хатшысы есепті 
кезеңде алтыншы шақырылған 
облыстық мәслихаттың 14 сессия
сы (5і кезекті, 9ы кезектен тыс) 
өткізіліп, жалпы саны 167 шешім 
қабылданғанын атап өтті. Бұл 
шешімдер уақытылы облыстық 
әділет департаментіне және тиісті 
органдарға жолданған. Бүкіл
әлем дік пандемияның салдары
нан 4 сессияны онлайн режимде 
өткізуге тура келген. Облыстық 
мәслихаттың жалпыға бірдей 
міндетті маңызы бар 26 шешімі 
әділет органында мемлекеттік 
тіркеуден өтіп, бұқаралық ақпарат 
құралдарында ресми жарияланды.

Қ.Бисенов өз сөзінде мәслихат 
аппараты сессияда қабылданған 
шешімдердің орындалу барысы 
туралы мәліметтерді жинақтап, 
депутат тарды дер кезінде ақпарат
тандырып тұратынын жеткізді. 
Кемтар балаларды әлеуметтік 
және медициналықпедагогикалық 
қолдау туралы 2019 жылы қабыл
данған мәслихат ше шімінің орын
далу барысын және атқарылған 
жұмыстармен танысу мақ са тында 
Райкүл Байназарова бастаған 
облыстық мәслихат депутатта
ры барлық аудандарда болып 
жұмыс жүргізді. Депутаттар 
мүмкіндігі шектеулі балалардың 
арнайы бала бақ шалар, мектептер 
мен жалпы білім беретін мектеп
тердегі жабдықталған инк люзивті 
кабинеттердің жайкүйімен таны
сып, мәс лихат шешімінің оңтайлы 
қабыл данып, жүзеге асырылып 
жатқандығын көрді.

Жылдық бюджет тиісті аумақты 
басқарудағы негізгі құжат сана ла
тындықтан, жыл бойы түрлі себеп
терге байланысты оны нақтылап 
отыру қажеттігі туын дайтынын 
айтқан мәслихат хатшысы нақты 
деректерді сессияға қатысушылар 
назарына ұсынды.

Облыстық мәслихаттың 2019 
жылғы 12 желтоқ сан дағы 40 сес
сиясында бекітілген «20202022 
жылдарға арналған облыс тық бюд
жет туралы» шеші міне ағымдағы 

жыл ішінде (қаңтаржелтоқсан 
айла рына дейін) 6 рет өзгерістер 
мен толықтырулар енгізі ліп 
нақтыланды. Осы нақты   лау лардың 
нәтижесінде 2020 жылға арналған 
облыстық бекітілген бюджет 267,5 
млрд теңгеден 1 қарашадағы жағдай 
бойынша 328,5 млрд теңгеге дейін 
көбейтіліп немесе 22,8%ке өсті. 
2020 жылы облыстық бюджеттен 
әлеуметтік салаға 96,8 млрд теңге 
бөлініп, 29% құрап отыр.

– Алтыншы шақырылған об
лыстық мәслихат депутаттары та
рапынан 2020 жылға әзірленген 
ұсыныспікірлер мен проблемалық 
мәселелер бойынша қаржысы 
54,1 млрд теңгені құрайтын 222 
сұрақ түсіп, оған талдау жасалып, 
шешімін табуы үшін атқарушы 
органға жолданды. Келіп түскен 
222 сұрақтың 85іне 28,3 млрд 
теңге қаржы бөлініп, барлық 
сұрақтардың 38%  шешімін тап
ты. Қалыптасқан дәстүрге сәйкес, 
депутаттар тарапынан айтылған 
ұсыныстарға талдау жасалып, 
атқарушы билікпен бірлесе 
респуб ли калық бюджет есебінен 
шешуге ұсынылған құны 17,3 млрд 
теңгенің 24 мәселесі нақтыланды. 
Сонымен қатар, жобалаусметалық 
құжат тардың мерзімі 2020 
жылы өтіп кететін құны 2 млрд 
теңгенің 13 мәселесі, мем лекеттік
жекешелік әріп  тес тік негізінде 
жүзеге асы руға ұсынылған құны 
9,9 млрд теңгенің 24 мәселесі 
белгіленді. Ал облыстық, қалалық, 
аудан  дық бюджеттердің мүмкін  
шілігіне қарай кезеңкезеңімен ше
шуге ұсы ныл ған құны 20,6 млрд 
теңге тұратын 137 мәселе бо йынша 
жұмыс жасау ұсынылды, – деп атап 
өтті Қ.Бисенов.

Жылдық есепте сондайақ 
тұрақты комиссиялар жұмы  сына 
мән берілді. Тұрақты комиссияның 
ке ңей тіл ген отырысында «2021
2023 жылдарға арнал ған облыстық 
бюджет туралы» мәселе депутат
тар және тиісті атқарушы орган
дар басшыларының қатысуымен 
екі айға жуық уақыт талқыланып, 
бүгінгі сессияда шешім қабыл
данғаны айтылды.

Жалпы мәслихаттың негізгі 
жұмыс қағидасы оның ашық
тығында. Депутат тар сайлау
шылармен тұрақ ты түрде байла
ныс орнатып тұрады. Олардың 
жеке қабылдау кестелері ақпарат 
құралдарында, мәслихат сайтында, 
қоғамдық қабылдау бөлмелерінде 
жарияланған. Депутаттар жұмысы 
об лыс тық телеарнаның «Мәс лихат» 
хабарында және мер зімдік басы
лымдарда тұрақ ты жарияланады.

Қылышбай Алда берген ұлы және 
атап өткеніндей, халық қалаулылары 
әлеу меттік жағдайы төмен от
басыларына үнемі демеушілік 
көрсетіп келеді. Мәселен, «Біз 
біргеміз» акциясына үлес қосқан 
депутаттар әлеуметтік жағдайы 
төмен азаматтарға осы жылдың 
9 айында 32,850 млн теңгеден 
астам қаржылық көмек көрсетіп, 
1744 отбасын азықтүлікпен 
қамтамасыз еткен. Облыстық 
мәслихат депутаттарының бір тобы 
облыстық, аудандық ауруха на ларға 
барлығы 33 оттегі конденсаторын 
алып берген.

– Әріптестеріміздің көмегі ем 
алып жатқан жан дарға үлкен де
меу болды. Қиын кезде елмен бірге 
болған депу тат тарға сайлаушылар 
риза шылығын білдірді. Бұл тура
лы бұқаралық ақпарат құралдары 
беттерінде жарияланып жатса, 
кейбір әріптестеріміз жария лы
лықты қаламай, демеушілік жұ
мыстарын осы уақытта да жүргізіп 
келеді, – деді мәслихат хатшысы.

Сөз соңында Қ.Бисенов сай
лаушылар аманатын орын  дап, 
мәслихаттың қоғам алдындағы 
абыройын көте ріп, лайықты еңбек 
етіп жүрген әріптестеріне шынайы 
алғысын жеткізді. 

Сессия барысында депутат
тар қоғам қайраткері Сейітсұлтан 
Әйімбетов пен экологжазушы Сай
лаубай Жұбатырұлына «Қызылорда 
облысының құрметті азаматы» 
атағын беру туралы ұсынысты 
қолдап, дауыс берді.

Мұнан соң күн тәртібінде 
белгіленген өзге де мәселелер 
талқыланып, тиісті шешім дер 
қабылданды.

АЛДАҒЫ МІНДЕТТЕРДІ ОРЫНДАУ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Партиялық тізімді аумақтық сай-
лау комиссияларына ұсыну мен тіркеу 
аяқталды. Нәтижесінде өңірде мәслихат 
депутаттығына 379 кандидат тіркелді. 
Сондай-ақ, сайлау алдындағы үгіт-
насихат жұмыстары басталды. 

Бұл туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте облыстық сайлау 
комиссиясының төрағасы Ғалым Баймырзаев 
мәлімдеді. 

– Мәслихат депутаты болып сайлану үшін 
партиялық тізімге енгізілген адамдардың 
Конституция мен «ҚР Сайлау туралы» заң 
талаптарына сәйкестігіне тексеру жүргізілді. 
Сондайақ, үміткерлер ресми түрде үгіт

насихат жұмыстарына кірісті. Айта кетейін, 
додаға 5 партия түсуде. Партиялық тізім бой
ынша депутаттыққа үміткер ретінде 379 кан
дидат тіркелді. 

Сонымен қатар, кандидат пен оның 
зайыбының декларацияда көрсеткен кірістері 
мен мүлкі туралы мәліметтердің дұрыстығын 
тексеру мемлекеттік кіріс органына жолдан
ды, – деді облыстық сайлау комиссиясының 
төрағасы. 

Үгіт-насихат басталды
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– Мұхтар Әуесұлы, облыс орта
лығынан шалғай орналасқан теңізді 
аймақтың биылғы әлеуметтікэко
номикалық даму көрсеткіштері қан
дай? Жыл парағы қандай жақсы іс
термен жабылғалы тұр? 

– Дұрыс айтасыз, жылды қоры
тындылайтын уақыт та жақын қалды. 
Статистикалық деректерге көз жү
гір тіп, жеткен жетістіктерімізді сара
лайтын болсақ, аудан дамуында оң  
динамика байқалады. Нақты айтқан
да, жыл басынан бері 10,7 млрд теңге 
инвестиция тартылған. Аудан бюдже
тінің нақтыланған жалпы түсімі 22,9 
млрд теңгені құраса, төртінші деңгейлі 
бюджеттің енгізілуіне бай ланысты дер
бес бюджеті бар 24 қала, кент және 
ауылдық округ бюджеті 2,7 млрд тең
гені құрады. 

Жыл басынан бері өнеркәсіп орын
дары 13,3 млрд теңгеден артық өнім 
өндірсе, агроөнеркәсіп кешеніндегі 
жал  пы өнім көлемі 10,1 млрд теңгені 
құрап отыр. Құрылыс саласында бар
лығы 2,7 млрд теңгені құрайтын 17 жоба 
іске асырылуда. Бұл бірлік пен сабырға 
жүгінген аудан халқының несібесі деп 
білемін.

– Сәлемдесуді малжанның аман
дығынан бастайтын ағайынға ауыл 
шаруашылығы саласы тон ның іш
кі бауындай жақын екені бел гілі. 
Аралдың табиғаты мал ша руа шы
лығына қолайлы. Ендеше осы сала
ның қазіргі жағдайына тоқ талып 
өтсеңіз.

– Агроөнеркәсіп кешеніндегі жал
пы өнім көлемі 8,2 млрд теңгені құ
рап, былтырғымен салыстырғанда 102 
процентке артты. Зер салсақ, өткен 
жылдың сәйкес кезеңімен са лыс тыр
ғанда ірі қара, жылқы, түйе, қой мен 
ешкі басы өскені бай қалады. Ауданда 
26 заңды тұлға мен 856 шаруа қожалығы 
бар. Оның ішін дегі 7 ауыл шаруашылығы 
құ ры лымы асылтұқымды мал өсіру мен 
айналысады. Сондайақ, 1 акцио нер
лік қоғам, 26 кооператив, 14 жауап
кершілігі шектеулі серіктестік, 1 мем
лекеттік мекеме жұмыс істейді және 849 
шаруа қожалығы тіркелген.

Мал шаруашылығы өнімдері де 
көбеюде. Қазір 7 асылтұқымды ірілен
дірген шаруашылық бар. Олардың 
ішінде 2 шаруашылық қазақтың ақбас 
сиыры тұқымын өсірумен айналысса, 
4 шаруашылық асылтұқымды қазақ 
жылқысын, 1 шаруашылық «Мұғал
жар» тұқымды жылқы және қос өркешті 
(бактериян) түйе өсірумен айналысады. 
Оған қоса, «Берекет», «Ықылас» ша
руа қожалықтары асыл тұқымды «Қа
зақ тың ақбас сиыры» тұқымын өсі
румен айналысады. «Бе рекет» шаруа 
қожалығында 450 бас, «Ықылас» шаруа 
қожалығында 500 бас асылтұқымды ірі 
қара бар. Ша руа шылықтар жыл сайын 
барлық ау дандарға және ауылдарға 
80100 басқа дейін ақбас сиырдың 
бұқашығын сатып келеді.

Биыл Жіңішкеқұм ауылдық окру
гіндегі «Ажигулов Зинет» шаруа қо
жалығы Арал қаласындағы «Арал 
ыры сы» кредиттік серіктестігі» ЖШС
дан 16 млн теңге несие алды. Ақ төбе 
облысы, Мартөк ауданындағы «Есбол» 
шаруа қожалығынан сүт ба ғы тындағы 
50 бас асылтұқымды «Красная степная» 
сиырын және 2 асылтұқымды бұқа 
әкеліп, шаруасын дөңгелентіп отыр. 

– Халықтың тұрмыстіршілігіне 
баға тұрақтылығының тигізер әсері 
баршаға аян. Осы бағытта қандай 
жұмыстар атқарылуда?

– Бағаны тұрақтандыру мәселесі 
қай кезде де басты назарда. Бұл ретте 
әлеуметтік маңызы бар 19 түрлі негізгі 
азықтүлік бағасына үнемі мониторинг 
жүргізілуде. Соның ішінде нан бағасын 
тұрақтандыру мақсатында «КZMBK» 
ЖШС ұн тарту комбинаты, 1сұрыпты 
«Аралым» ұнын келісі 130 теңгеден (1 
қабы 6500 теңгеден) наубайханаларға 
ұсынуда. Сонымен қатар, НұрСұлтан 
қаласында 1 рет, Қызылорда қаласында 
3 рет және аудан орталығында 8 рет 
барлығы 12 мәрте ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің жәрмеңкесі өткізілді.

– Экологиялық сауықтыру бағы
тында қандай жұмыстар бар?

– Осы жылы республикалық бюд
жеттен «Көкарал бөгетін сақтау 
жә не Сырдария өзенінің арнасын 
қал   пына келтіру» жобасының құжат
та  рын әзірлеуге тиісті қаражат бө лін 
ді. Бүгінде тиісті жұмыстар ат қа ры
луда. Биыл Жаңақұрылыс ауыл   дық 
округіндегі «Нұралы» жар ма ка на
лының экологиялық жағ да йын жә
не сумен қамтамасыз еті  луін жақ 
сар  ту үшін су тоспасын салу дың 
жо басме талық құжаттарын әзір леу
ге об лыс тық бюджеттен қаржы қа

ралып, тиісті жұмыстар жүргізілуде. 
Оған қоса, Бекбауыл ауылдық окру
гіндегі «Кеңесарық» каналына су тос
палары салынып, тазалау жұмыс тары 
толығымен аяқталды. Бөген ау ылдық 
округіндегі «Домалақ» ка на лының жер 
актісі, техникалық құ жаттары жә не 
бағалау жұмыстары құ жат тан дырылуда.

– Арал десе көз алдымызға шал
қыған теңіз, тайдай тулаған ба лық 
елестейтіні анық. Бүгінде Арал
дың балығы бірнеше шет мем ле
кеттермен қатар, Еуропа елдеріне 
дейін экспортталып жатыр. Балық 
шаруашылығы саласындағы тың 
жаңалықтарды бөлісе отырсаңыз?

– Қазір балық шаруашылығы ауыл 
шаруашылығының маңызды буы
ны болып қалыптасты деп толық ай та 
аламыз. Балық шаруашылығы өңір эко
номикасының дамуына және ха лықтың 
әлеуметтік жағдайының жақ саруына, 
оларды жұмыспен қам тамасыз етуде 
маңызды болып отыр. Себебі, Арал 
теңізі мен Сырдария өзенінің жағасында 
тұратын жергілікті халықтың өмірі 
мен тұрмысы балық аулаумен тығыз 
байланысты.

Ауданда балық аулау көлемі жыл 
сайын артуда, 2000 жылмен салыс
тырғанда 20 есеге өсіп, қазір 400ден 
8000 тоннаға жетті. Аудан аумағында 
Кіші Арал теңізінің 18 учаскесі, Сыр
дария өзені және 20 көл бар. Орман 
шаруашылығы және жануарлар дү
ниесі аумақтық инспекциясы Арал инс
пекциясы бөлімінің мәліметі бойынша 
қазан айының 1іне дейін ауланған 
балық 4450 тонна болса, аудандық ста
тистика басқармасының жедел мәліметі 
бойынша  өңделген балық 4372 тоннаны 
құраған.

Аулау көлемінің өсуі өңдеу са
ласының дамуына мүмкіндіктер жа
сады. Балық  шаруашылықтары мен өң
деу кәсіпорындарында мыңдаған адам 
жұмыспен қамтылды. Ауданда жылдық 
қуатты 19900 мың тоннадан асатын 8 
балық өңдеу зауыты жұмыс істейді.

Таратыңқырап айтсақ, «Арал балық 
өңдеу зауыты», «Арал СДО», «Камбала 
балық балықшылар өндірістік орта
лығы», «СДО Қарашалаң» ЖШСнің 
балық өңдеу зауыттары терең өңдеумен, 
«АрМКон», «Бөген СДО», «Қуаныш», 
«Жалғасбай» шағын за уыт тары қатыру, 
мұздату және ыстау сияқты жеңіл 
өңдеумен айналысады.

Еуропа нарығына шығуға мүмкін дік 
беретін Еврокод белгісі екі кә сіпорында 
– «Арал балық өңдеу зауыты» ЖШС 
мен «Арал сервистік дайындау 
орталығы» ЖШСда бар. Биыл Ақбасты 
елді мекенінде екі бір дей балық цехы 
іске қосылды. Оның бірі 100 тоннаға 
дейін ауланған балықты сақтаса, екінші 
цех күніне 40 дана балық консервісін 
дайындауда. Қазан айындағы мәліметке 
сәйкес 1807 тонна балық өнімдері 
Ресейге, Польша, Қытайға, Германия, 
Грузия ел деріне экспортқа шығарылды. 

Аудан орталығынан 120 шақырым 
қашықтағы Қосжар ауылындағы «Қа 
мыстыбас» питомнигі мен оның «Тас
тақ» учаскесінде балық өсіруге ар
налған арнайы инкубациялық цех тар 
бар. Облыс көлемінде табиғи су ай
дындарының балық қорын кө бей
ту мақсатында республикалық бюд
жеттен жыл сайын Кіші Арал теңізіне,  
«Ақшатау» көлдер жүйесі мен «При
морский», «Қамыстыбас» көлдер жү
йесіне осы «Қамыстыбас балық пи
томнигі» РМКҚ арқылы 14 млн 800 мың 
дана бір жылғы шабақ және 420 мың екі 
жылғы шабақ өсірілуде.

Аулау мен өңдеуден бөлек балық 
өсіру бағытындағы жобалар бар. Мә
селен, «Арал теңізі» балықшы лар 
қо ғамдық бірлестігінің бастама сы
мен балық қорын көбейту мақса тын 
дағы жоба жемісін берді. «Ға лам 
дық экологиялық қордың»  қар  жы лай 
қолдауымен Ақшатау ауыл ында көлемі 
16х30 метр болатын инку ба  ция лық цех 
салынды. Бұл цехқа Ре сейден әкелінген 
УЗВ (тұйықталған сумен қамтамасыз 
ететін балық өсі ру қондырғысы) 

аппараттары қон дырылды. Жобаның 
жалпы құны  26 млн теңгені құрайды. 
Жоба авторы «Арал теңізі» қоғамдық 
бірлестігінің директоры Айнагүл 
Баймаханова. Се ріктестері – «Жамбыл» 
өндірістік кооперативі, жеке кәсіпкер 
Төребек Игіліков. Бірлесе атқарылатын 
жұ мысты орындаушы – «Қазалы Оазис» 
қоғамдық бірлестігі.

Өткен жылы ашылған цехтан биыл 
40 миллион дернәсіл су айдындарына 
жіберілді. Олардың 23 миллионы 
тісті болса, қалғаны – карп балығы. 
Атап өту қажет, цехта балық қолдан 
ұрықтандырылып, одан шыққан уыл
дырық дернәсілге айналып, тұйық
тандырылған бассейндерде жаз бойы 
қоректендіріледі, су айдындарына 
жіберіледі.

– Кәсіпкерлікті дамытуда теңіз 
төскейінде қандай жұмыстар ат
қарылуда? Жалпы кәсіпкерліктің 
сандық және сапалық даму деңгейі 
қалай? «Кәсіп ашамын, бизнес жа
саймын» деген азаматтардың бел
сенділігі, оларды қолдау жағы қа лай? 

– 1 қарашадағы мәлімет бойынша 
аудандағы шағын және орта бизнес 
субъектілері 4150ді құрады. Оның 
ішінде жұмыс жасап тұрған шағын және 
орта бизнес субъектілерінің саны 3640
қа, яғни 87,7%ке жетті.

Өз кәсібін ашуға ынталы жандар 
баршылық. Кәсіпкерлерді мемлекет 
тарапынан несиелендіру жұмыстары 
да бөтен емес. Атап өтсем, өңірде 
барлық қаржы институттары арқылы 
774,9 млн теңгені құрайтын 123 жо
ба несиелендірілді. Сондайақ, жаңа 
бизнес идеяларды іске асыруға ар
налған 200 АЕК көлеміндегі қай та рым
сыз гранттық қаржыландыру («Ең бек» 
бағдарламасы) жобасы бо йынша 314 
адамға 172,6 млн теңге, инно вациялық 
тұрғыдағы (БЖК2025 бағдарламасы) 2 
бизнес жобаға 4 млн теңге көлеміндегі 
қолдау көрсетілді.

Жыл соңына дейін қаржыланды
рылатын жобалар бар. Сонымен қатар 
«Бастау Бизнес» жобасы бойынша 246 
азамат, «Бизнес кеңесші» бағ дар ламасы 
бойынша 46 адам оқудан өтті.

Индустрияландыру бағдарламасы 
аясында құны 101,8 млрд теңгені құ
райтын, іске қосылғанда 1389 азаматты 
жұмыспен қамтитын 6 жоба жүзеге 
асырылуда. 

Оның ішінде «Арал» сервистік 
дайындау орталығы» ЖШС «Тауарлы 
балықты өсіру және тереңнен өңдеу 
кешенін кеңейту» жобасының 1кезеңі 
бойынша Арал қаласында орналасқан 
цех және 4кезең бойынша Бөген 
ауыл дық округіндегі мұздату цехы, 
жатақхана пайдалануға беріледі. «Қа
зақстан Аквакультура ЛТД» ЖШС
ның «Балықты тереңінен қайта өңдеу 
зауыты мен пластикалық қайық жасау 
цехын салу» жобасы жақын арада іске 
қосылады деп күтілуде.

Сондайақ, «Аралтұз» АҚның 
«3Испан цехын салу»(жоба құны – 
3 млрд теңге) және «Qazaq Camel» 
ЖШСнің «Түйе сүтінен құрғақ ұнтақ 
дайындау цехы» (Жоба құны 1,5 млрд 
теңге) жобаларының құрылыстары 
бас талды. Олар 2021 жылы пайда ла
нуға беріледі деп күтілуде. Мұнымен 
қатар, «Дана Кварц» ЖШСның «Арал 
ауданында кварц құмын таукен ба
йыту комбинаты» жобасы толық қуат
тылықта іске қосылады деген жоспар 
бар. 

Аудан аумағынан өтетін «Батыс 
Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық 
транзиттік көлік дәлізі бойынан 4 жол 
бойы сервистік нысаны қызмет көр сетіп 
келсе, бұған қосымша жеке кәсіпкер 
Т.Жалғасбековтың баста ма сымен 
«С» және «Д» санатындағы жол бойы 
сервистік қызмет көрсету кешені осы 
желтоқсан айының ішінде жолаушылар 
игілігіне берілмек.

– Қала келбетінен біршама өзгеріс 
байқалады. Аудандағы құрылыс 
саласындағы жұмыстарға тоқтала 
кетсеңіз.

– Биылдың өзінде құрылыс саласы 

бойынша 17 жоба іске асырылды. 250 
орындық оқушылар үйінің, бес елді 
мекенде биотермиялық шұңқырдың, 
Шижаға елді мекеніндегі дәрігерлік 
амбулаторияның құрылысы, аудандық 
жұмыспен қамту, әлеуметтік бағ дар
ламалар және хал актілерін тіркеу бөлімі 
ғимаратын жаңғырту жұмыс тары, 
Шөміш, Қарашалаң елді меке нінің ішкі 
су желісін кеңейту және қайта жаңғырту 
жұмыстары  аяқталды. Сексеуіл 
кентіндегі 300 орындық мек теп пен 40 
төсектік аурухана, Арал қаласындағы 
қатты тұрмыстық қал дықтарға арналған 
полигон, Арал қаласы №1 шағын 
ауданына су желісін тарту, «Ауыл – ел 
бесігі» жобасы аясында Жақсықылыш 
кентіндегі «Спорт тық сауықтыру 
кешені» мен №19 орта мектебіне 100 
орындық қо сымша жапсаржай салу 
қарқынды жүргізілуде. 

Тұрғын үй мәселесін шешу бағы
тында ауқымды жұмыстар атқарылды. 
Облыстық бюджет есебінен небәрі 
алты айдың ішінде 1 қабатты 4 пәтерлі 
10 тұрғын үй құрылысы жүргізіліп, 
жергілікті кәсіпкерлер – «Арал су 
құрылысы» және «Наурыз құ ры лыс» 
ЖШС мерзімінде сапалы орын дап 
шықты. 

– Тұрғындарды ауыз сумен қам
тамасыз ету қаншалықты деңгейде?

– Арал ауданында 49 елді мекен 
бар. Осы елді мекендердің 38і орта
лықтандырылған ауыз су жүйе сімен 
қамтылса, 10 елді мекен (Абай, Тоқабай, 
Жіңішкеқұм, Ерімбетжаға, Күршек, 
Сазды, Көктем, Құланды, Ақбасты, 
Мойнақ) орталықтандырылмаған көз
дер (скважиналар) арқылы және 1 елді 
мекен (Тастүбек) тасымал арқылы ау ыз 
сумен қамтамасыз етілген. 

Өздеріңізге белгілі, ҚР Премьер
министрі А.Мамин мақұлдаған елді 
мекендерді 2023 жылдың соңына де йін 
сапалы ауызсумен жабдықтау жөніндегі 
Жол картасына сәйкес, барлық елді 
мекендерді ауызсу жү йесіне қосу жос
парланған. Жоғары да атап өтілгендей, 
биыл Шөміш, Қа ра шалаң елді мекендері 
мен Арал қаласындағы №1 шағын 
ауданы ау ызсу жүйесіне қосылды. 
Осыған сәй кес 2018 жылы «Тоқабай
Абай», «Қо саманАқбасты» жобасы 
әзір  леніп, респуб ли каға ұсынылды. 
Аталған екі жоба ал дағы 20212022 жыл
дары жүзеге асырылады деп күтілуде.

– Қазір «Жол картасы» бағ
дар ламасы шеңберінде ауқымды 
жо балар жүзеге асырылуда. Бұл 
тұрғындардың  жұмыспен қамты
луы на да септігін тигізуде. Осы ба
ғытта қандай нәтижелі жұмыстар 
бар?

– Арал ауданында «Жұмыспен 
қамтудың Жол картасы» шеңберінде 
16 жоба іске асырылуда. Олардың 
6ы аудандық бөлімдер арқылы, 10 
жоба облыстық басқармалар арқылы 
қаржыландырылуда. 616 жұмыс ор
нын ашу жоспарланса, қазір 651 адам 
(105,7%) бағдарлама шеңберінде жұ
мыспен қамтылды. Арал қаласында 
орналасқан екі бірдей колледж күр
делі жөндеуден өткізілуде. Екі білім 
ошағының да маман дайын дауда ма
ңызы зор.

Арал көпсалалы колледжінің  оқу 
ғимараты 3 қабатты, 1980 жылы са
лынған. Негізі 360 оқушыға ар нал
ған. Оқу корпусының іргетасы бір
тұтас бетон, сыртқы, ішкі күрделі 
қа бырғалары қыштан салынған. Ал, 
колледждің жанындағы зертхана ғи
мараты 1975 жылы қамыстан тұрғы
зылған. Осы нысанның күрделі жөндеу 
жұмысына «Жұмыспен қамтудың жол 
картасы2020» бағдарламасы арқылы 
республикалық бюджеттен қаржы 
бөлінді. Күрделі жөндеу жұмыстарын 
«Абзал Проект Консалтинг» ЖШС 
қалыпты деңгейде жүргізуде. Құры
лыста 125 адам жұмыспен қамтылып 
отыр.

Арал индустриалдытехникалық 
колледжі болса, өткен ғасырдың сек
сенінші жылдары  аудандағы кеме 
жөндеу зауытының теңгеріміне асхана 
ретінде салынған. 2003 жылы колледж 

балансына алынып, оқу корпусы ретінде 
қайта жабдықталған. 

Ғимарат екі қабатты, сәуір айында 
мемлекеттік сатып алудың арнайы 
тәртібі арқылы конкурс жарияланған 
болатын. Жөндеу жұмыстарын «Са
матМұнай» ЖШС жүзеге асыруда, 
60 адам жұмыспен қамтылып отыр. 
Сонымен қатар, Арал қаласында орна
ласқан архив ғимараты жөндеуден 
өткізілуде. «РБСтрой» ЖШС жүргізіп 
жатқан жөндеу жұмыстарында 24 адам 
жұмыспен қамтылған.

– Жол қатынасы – экономиканың 
күретамыры. Аудан көлемінде жол 
салу жұмыстары қаншалықты 
жүргізілуде?

– Биыл аудан тарихында бұрын
соңды болмаған қарқынмен Арал қа
ласындағы 33 көшеге жол жөндеу 
жұмыстары жүргізілуде. 22,32 шақы
рымды құрайтын 33 көшеге, оның 
ішінде 28 көшенің жолына (17,42 ша
қырым) асфальт жабындысы, ал 5 
көшеге (4,9 шақырым) қиыршық тас  
төселді. Сондайақ, Жетес би ауылдық 
округіне қарасты Ескіұра елді ме кенінің 
кіреберіс жолы жөндеуден өткізілді. 
«Ауыл – ел бесігі» бағ дарламасы 
аясында Жақсықылыш кенті көшелерін 
орташа жөндеуге ти істі қаржы бөлінді. 
18 көшені жөн деу ден өткізу үшін 
мемлекеттік сатып алу жүргізілді. 

«Нұрлы жол» бағдарламасы бо
йынша Тоқабай елді мекеніне кіреберіс 
автожолының 1,2 шақырымы жөн
дел ді, қалған бөлігі келесі жылы жал
ғасады. Жолдарды күрделі және ор
таша жөндеу бойынша облыстық 
бюджеттен бөлінген қаржыға 4 жоба 
жүзеге асырылуда. Өткен жылы бас
талған 4,9 шақырымды құрайтын 
«АқлақҚаратерең» автожолының 2,5 
шақырымы жөндеуден өткізілсе, биыл 
қалған бөлігі (2,4 шақырым), сонымен 
бірге 1,2 шақырым болатын «Самара
ШымкентБекбауыл» автожолының 0,6 
шақырымы орташа жөндеуден өт кі зілді. 

– Аймақта жеті аудан арасынан 
алғаш болып аралдықтар «көгілдір 
отынға» қол жеткізгенін білеміз. 
Биыл тұзшылар қауымы да газдың 
игілігіне бөленіп жатқан жайы 
бар. Ендігі жерде елді мекендерді 
газдандыру бойынша қандай жос
парларыңыз бар?

– Арал қаласында 6667 тұрғын 
үйдің 95,5 проценті газ қолданып отыр. 
Сондайақ, 210 кәсіпкерлік және 23 
әлеуметтікмәдени нысан «көгілдір 
отын» көзіне қосылған. Бұдан бөлек 
Жақсықылыш кентіне «Компания 
Газ Строй» ЖШС мердігер мекемесі 
арқылы газдандыру жұмыстары жүр
гізіліп, облыс әкімі Гүлшара Әб ді
қа лықова телекөпір арқылы Жақ сы
қылыш кентіне «көгілдір отынды» 
қосты. Кентте Аралдың ақ алтыны – тұз 
өндіретін «Аралтұз» АҚ орналасқан. 
Газдандыру жұмыстары барысында 
57,7 шақырым газ құбыры тартылып, 
1 газ тарату пункті және 4 шкафты 
газ тарату пункті орнатылды. Бүгінде 
Жақсықылыш кентіндегі жалпы саны 
855 жеке тұрғын үйдің 405і (47,3%) 
газға қосылды.

Сексеуіл кентін газдандыру об
лыстың әлеуметтікэкономикалық да 
мы тудың 20192022 жылдарға ар нал
ған кешенді жоспарына енгі зіл ген. 
Облыстық энергетика және тұр ғын үй
коммуналдық шаруа шы лық басқармасы 
арқылы «Арал ау да нының Сексеуіл 
кентінде АГБС (автоматтандырылған 
газ бөлу стан сасы) орнатумен қоса 
«БейнеуШым кент» магистральдық газ 
құбы рынан бұрма газ құбырын салу» жұ
мыстарына жобасметалық құжаттама 
әзірленуде. Кешенді жоспарға сәйкес 
Сексеуіл кентінде газ жеткізу құбырын 
және орамішілік газ тарату желілерін 
салу 2022 жылға жоспарланған.

Тоғыз жолдың торабында орналас
қан Сексеуіл кентін «көгілдір отынға» 
қосу әрдайым басты назарымызда.

Әңгімелескен 
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,

«Сыр бойы».
Арал ауданы

Жылдан жылдың жүгі ауыр. Өтіп бара жатқан жылдың өзіне 
тән қиындығы, ерекшелігі болғаны баршаға белгілі. Шартарапты 
дүрбелеңге салған кесел салқыны Арал аймағына да тиді. Бұған 
дейін де сан мәрте сынаққа төтеп берген теңіз перзенттері сыр 
бермеді. Мұндағы сан саланы қамтыған тіршілік тіні қалыпты 
тарқатылуда.

Газет тілшісінің Арал ауданы әкімі Мұхтар Оразбаевпен 
жасаған сұқбатында теңізді өлкедегі тындырылған толымды 
тірліктер, алдағы уақытта межеленген жұмыстар көпшілік 
назарына ұсынылып отыр.

ТЕҢІЗДІ ӨҢІРДЕГІ 
ӨРЕЛІ ІСТЕР

СҰХБАТ
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ЕЛ ЕСІНДЕГІ ЕСІМ

Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті-Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев «Еліміздің 
Тәуелсіздік жылдары жет-
кен жетістіктерін бір ғана 
Қызылорда облысының көрсет-
кіштерінен айқын аңғаруға 
болады» деп айрық ша атап 
көрсеткен еді. Сыр өңірі кейінгі 
он-он бес  жыл ішінде ерекше 
өзгеріп, елеулі нәтижелерге 
жетті. Құрылыс саласын, өнді-
рісті, ауыл шаруашылығын 
өр кен детуден республика-
да алдыңғы қатарға шықты. 
Дария ның сол жағалауында 
жарқыраған  жаңа  қала пайда 
болды. Мұның барлығы  ежел-
ден еңбекшіл Сыр халқының, 
оларды жасампаз жұмысқа 
жұмыл дырған ауыл, аудан, об-
лыс басшыларының өміршең 
өне гелі қызметтерінің нәтижесі  
екені  даусыз. Көз алдымызға 
облыс басшылары  болған Иса-
тай Әбдікәрімов, Тәкей Есе-
тов, Сейілбек Шаухамановтың 
жарқын бейнелері келгендей 
болады. Сондай-ақ ұзақ жыл-
дар аудан басқарып, өнегелі  
ісімен ел құрметіне бөленіп, 
шынайы қайраткерлік танытқан 
Елеу Көшербаев, Ғафур 
Мұха меджанов, Қонысбек 
Қазантаев, Еламан Жүнісбаев, 
Нәлқожа Ергешбаев, Сәмит 
Далдабаев есімдерін ерекше 
құрметпен еске  аламыз. 

Біз бүгін ұзақ жылдар Сыр-
дария, бұрынғы Тереңөзек 
аудан дарының бірінші басшы-
сы болып халқының шынайы 
құрметі  мен ілтипатына ие-
ленген Нәлқожа Ақбалаұлы 
Ергешбаев жайлы кеңінен 
әңгімелегенді жөн көрдік.  

Оның есімі Сыр өңіріне 
жақсы таныс. Партия, кеңес 
органдарын бес саусағындай 
білетін көнекөз қариялар 
да, онда қызмет еткен қоғам 
қайрат кер лері де ол тура-
лы жағымды пікір білдірері 
анық. Өйткені, Н.Ергешбаев 
адамды адам ретінде тану 
қалпынан, тәңір қанына 
сіңірген  сыпайылық пен әділет 
жолынан ауытқымады. Адам 
алаламады, біреудің сыртынан 
ғайбат сөз айтпады, қолынан 
келсе қолғабыс беруге даяр 
тұрды.  Сол мінез-құлқымен, 
сол қасиетімен халыққа жақты, 
айналасындағы жоғары-төмен 
лауазымдағыларға қадірін арт-
тырды. Кім-кімге де жана-
шыр лық, қайырымдылық жа-
сап, қателігін түзеп, сәл ғана 
жақсылығын мадақтап, мәрте-
бесін көтеріп жіберуге бейім 
тұра тын оны  қатарластары да, 
үлкенді-кішілі сыйластары да 
аса құрмет тұтты.

Нәлқожа Ақбалаұлы Ер-
гешбаев 1931 жылы 1 наурыз-
да Жаңақорған ауданының 
«Бірлік» елді мекенінде өмірге 
келді, сонда ержетті. Ол жыл-
дары білім беру саласын-
да түрлі өзгерістер жиі бо-
лып тұратын. Қоғам дамып, 
техникалық мүмкіндіктер арт-
қан сайын білім беру салала-
рына қойылатын талаптардың 
өзгеріп тұруы заңды құбылыс. 
1946 жылы аудандағы барлық 
мектептердің 7 және 10 сынып 
бітірушілерінен емтиханды 
бір жерде қабылдау  жөнінде 
шешім қабылданды. Аудандағы 
жалғыз орта мектеп Жаңақорған 
қыстағында болатын. Оның 10-
шы сыныбы жоқ, ең жоғарысы 
9-сынып еді. Сол жылы қазіргі 
Төменарық қыстағының қасын-
дағы «Қандыарал» деп ата-
латын колхоздан 7-сынып 
бітіру шілермен бірге емтихан 
тапсыруға Нәлқожа да келіп, 
қатарларынан үздік шығып, 
келесі сыныпқа көшті. Ол кезде 
балалардың білім деңгейі тым 
төмен болатын, келесі сыныпқа 
бір не екі баладан артық көше 
алмайтын. Шындығына кел-
генде, шәкірттердің емти-
хан сына ғынан  өте алмауы 
қабілет  терінің төмендігінен 
емес, сұрапыл соғыстың елге 
салған  шектен тыс ауырт па-
лығынан болатын. Өйткені,  
колхоздың бар жұмы сын 
қолмен атқаратын бала лар дың 
сабақ оқуға мұршалары бола 
бермейтін және оларға сабақ 
беретін білімді ұстаздар да 
жоқтың қасы еді.   

Балалық шағы соғыспен 
тұспа-тұс келген Нәлқожа  өз 
қатарластарымен бірге колхоз 
жұмысына бел шеше кіріскен-
ді. Колхоз басшылығы тарапы-
нан  тапсырылған жұмыстарды  
жүйелі түрде атқарып, озат-
тар қатарына ілігіп, лайықты 
бағасын алды. «Ұлы Отан 
соғысы жылдарындағы  еңбек-
тегі жетістігі  үшін» медалімен 
марапатталып, алғашқы награ-
даны омырауға тақты. Сенім 
мен жауапкершілік жүгін 
жіті  сезініп, ел ертеңіне үлес 
қосуды армандады. Қол еңбегін 
алмастыратын күш қажеттігін 
сезінді, ол  техника мен озық 
үлгідегі технология екенін ба-
ғам дады. Болашақта техника 
тілін жетік меңгеріп, қазіргі 
қолмен атқарылып жатқан тір-
лік терді жеңілдету басты арма-
нына айналды. 

Сөйтіп 1949 жылы онжыл-
дықты бітірген соң Қазақ ауыл-
шаруашылық инсти тутының 
ауыл шаруашылығын механи-
каландыру факультетіне оқуға 
түсті. Соғыс аяқталғанымен, 
елдің тұрмысы жөнделе қой-
маған кезең, ата-анасының  оған 
көмек беретіндей мүмкіндігі 
жоқ, тек  каникулда елге бар-
ғанда аздап талқан, сөк, күріш 
беріп жіберетін-ді. Содан да бо-
лар бес жыл бойы жарытымсыз 
стипендиямен оқып шықты. 
Стипендияның өзі де үлгерімі 
төмендерге берілмейтінін 
ескерсек, оның нашар оқуға 
қақысы да жоқ еді. 

Институтты 1954 жылы 
бітіргеннен кейін Қызылордаға 
жолдамамен келіп, алғашқы 
еңбек жолын Арал МТС-та 
инженер-бақылаушы болып 
бас тады. Ұлттық кадрдың тап-
шы кезі, техниканы  игеру – 
уақыт талабы. Бес жыл алған 
білімін өндірісте дәлелдеу 
сынағы басталғандай. Байқап 
қараса, теория мен тәжірибенің 
арасы жер мен көктей екен. 
Дегенмен, өз мамандығын 
құлай сүйген ниеті бар, бо-
йында жастық күш-қайраты, 
қиындыққа мо йы мас намыс-
жігері бар жас маман өз ісіне 
бел шеше кірісті. МТС-та 
инженер-бақылаушы бола 
жүріп, арнаулы мектепте ме-
ханизаторлар дайындауға ат-
салысты. Жастарды оқыта 
жүріп, өзі де екі жыл көлемінде 
техника тілін жете түсініп, 
нағыз инженер дәрежесіне 
көтерілді. Көпшіл, бала кезі нен 
еңбекпен шыныққан епті лігі, 
қанағатшылдығы, құба төбел 
тір лікке үйренген  тынды рым-
паз дығы оның мерейін өсіріп, 
көпке жағымды етті. Бірінші ке-
зекке ұжым жұмысын қоятыны, 
қоғамдық тәртіпті қатаң сақ-
тайтыны абыройын асырды. 

Көп кешікпей Аламесек 
МТС-нда бас инженер, со-
сын директор болды. Әрине, 
қызметтің жоғарылауы жа-
уап кершілікті де арттыра 
түсті. Бүкіл бір аудан шар-
уа шылықтарын техникамен 
қам тамасыз ету оңай шаруа 
емес-ті. Айналасындағы ма-
мандармен ақылдаса, қажетті 
жерінде олардың ақыл-кеңесіне 
құлақ аса  отырып істеген іс 
өзінің нақты нәтижесін берді. 
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» 
дегендей, берілген тапсырысты 
түгелдей орындау мүмкіндігін 
иеленді.  Мұнан кейін өзі 
еңбек еткен салада білімін 
көрсеткен  жас маман 1960 
жылдан «Облглавтормаштың» 
бастығы, «Казсельхозтехни-
ка» облыстық бірлестігінің  
төрағасы болып, он бес жыл-
дай мінсіз жұмыс атқарды. 
Шыны керек, өз алдына жеке 
ғимараты да жоқ  мекемені өрге 
сүйрегендей болды. Ең басты-
сы,  онда жұмыс істейтіндердің 
әлеуметтік жағ дайын жа-
сау қажеттігі туды. Екі жыл 
ішінде жекелеген  кадрларға 
арнап баспана салдырды, за-
ман талабына сай әкімшілік 
ғимаратын тұрғызды. Сөйтіп 
өзі басқарған  бірлестіктің жұ-
мысын табандылықпен, адал-
дықпен өрге сүйреді. Сөйте 
жүріп Алматы Жоғары партия 
мектебін сырттай бітірді.

Нәлқожа аға нағыз істің 
адамы еді. Бір жұмысқа кіріссе 
соны бітірмей қоймайтын. 
Оның үстіне  адаммен сөйлесе 
білетін, тіл тапқыш әрі талап-
шыл болатын. Облысқа қажетті  
құрал-сайман, тапшы техника-
ларды тауып беріп, жұмысты 
тоқтатпайтын еді. Ол тек 
респуб ликалық емес, одақтық 
базадан зат алдыратын, бүгінгі 
ТМД-ның барлық аймағындағы 
сыйласатын тамыр-танысына 
өтініш айтатын. Бүкіл облысты  
жаңа техникамен қамтамасыз 
ету, қолдағы барды ұқыптап 
ұстап, оны кепілдік мерзіміне 
дейін жұмыс істету керек. Сол 
үшін техниканы сақтайтын, 
жөндейтін арнаулы орындар 
салынуы қажет еді. Бұл жол-
да Н.Ергешбаев батыл қадам 
жасады, мемлекеттік жоспарға 
енбеген  сыйымдылығы 250 
автокөлікке  негізделген ав-
тобаза құрылысын бастады. 
Абырой болғанда оған партия 
органдары қолдау көрсетіп, 
автобаза діттеген мерзімде 
іске қосылды. Әр ауданда  
ауылшаруашылық техникала-
рын жөндейтін типтік шебер-
ханалар, техникалық қызмет 
көрсететін түрлі орындар, 
мал шаруашылығына меха-
никаландыру жүйесін енгізу 
секілді сан-салалы істер 

жүзеге асып, қоғам дамуына 
айтарлықтай үлес қосылды. 
Оның осындай озық істері 
орынды бағаланып, одақтық, 
респуб ликалық дәрежедегі 
съез  дерге делегат болып сай-
ланды. Сондай-ақ оған «Қазақ 
КСР-на  еңбегі сіңген  ауыл-
шар  уашылық қызметкері» 
құрметті атағы берілді. 

Облыстық партия коми-
тетін басқарған Исатай Әбді-
кәрімұлы экономиканы жетік 
білетін, адамдармен тіл та-
быса алатын Н.Ергешбаевты 
1974 жылы халық депутат-
тары Сырдария аудандық 
атқару кеңесінің төрағасы 
етіп тағайындады. Келер жы-
лы Тереңөзек ауданының 
тізгі нін қолына ұстатты. Ол 
басқарған он жылдың ішінде 
Тереңөзек ауданы облыстағы 
сапалы күріш өндіретін, 
өнімнің үштен бір бөлігін 
беретін мықты индустриялық-
аграрлық аймаққа айналды. 
Мұнда сол жағалау магис-
трал дық каналының бойында 
жайлылығы мен сәулеті қалалық 
мекемелерден кем түспейтін 
тұрғын үйлер, мектептер, ем-
деу мекемелері, Мәдениет 
сарай лары тұрғызылды. 
Қатар  дағы еңбек адамда-
рын моральдық-материалдық 
жағы нан көтер мелеп, оларға 
қамқор бола білді. Мыса-
лы, «Шіркейлі» совхозының 
күріш өсірушісі Балдырған 
Мұстафаева мен «Қараөзек» 
совхозының шопаны  Ахмет 
Халықов Социалистік Еңбек 
Ері атағын алды, Зинабдин 
Лекеров, Абат Сүлейменов, 
Тұрсын Балапанов, Қыдырқожа 
Майлықожаев сынды күрішші-
механизаторлар орден алды. 
Олар өз кезегінде Нәлқожа 
Ақбала ұлын құрмет тұтып, 
сенім артты. Осындай  білікті 
басшылық арқасында аудан  
кезінде  бірнеше рет Одақтық, 
республикалық ауыспалы Қы-
зыл тудың жеңімпазы болды. 

Нәлқожа Ергешбаев 1985 
жылы Сырдария ауданы партия 
комитетінің бірінші хатшысы 
болып тағайындалды. Оның бір 
ерекше қасиеті – туған жердің, 
елдің тарихын бес саусағындай 
білуі. Алыс мал жайылы-
мында орналасқан малшылар 
отбасындағы үлкен кісілердің, 
өзге қалада оқып жатқан бала-
ла рының аты-жөнін біліп, 
күнделікті кездесіп жүрген 
жандай емен-жарқын сөйлесіп, 
хал-жағдай сұрасатын. Елімен 
етене араласып, кей әулеттердің  
тіршілік-тынысын терең біліп, 
оларға қамқор болуы бірінші 
хатшының өмірлік кредосына 
айналған. Кадрларды бағалау, 
тәрбиелеу, жоқ-жұқа жандарға 
қамқорлық жасау, рушылдықты 
қоздыратын келеңсіз іс-
әрекеттен аулақ жүру сияқты  
адами құндылықтарды  берік 
ұстануы арқасында ол бір ау-
данды ұзақ уақыт басқарып, 
өзінің елжандылығымен ха-
лыққа жақын басшы бола 
білді. Ол басқарған жылдары 
Сырдария ауданының дәулеті 
шалқып, мәдениеті көтерілді. 
Халықтың әл-ауқаты артып, 
елдің ауызбірлігі нығайды.  
Мәселен, Абай, Жамбыл атын-
дағы шаруашылықтар жылы-
на жүз мың центнерден Сыр 
күрішін өндірсе, Аманкелді, «1 
Май», КСРО-ның 50 жылдығы 
және Тартоғай ауылдарын-
да төрт түлік саны еселеп ар-
тып,  қойдың алтын сұр, бұқар 
сұры түрлері  өз төлі есебінен 
көбейді. Бір Аманкелді атын-
дағы шаруашылықтың өзінде 
Балтық жағалауынан әкелінген 
асыл тұқымды 100 бас ірі 
қараға арналған сиыр базасы, 
витаминдік-шөптік ұнтақтың 
брикеттері мен түйіршіктерін 
өндіретін жемшөп цехы, 5 мың 
бас қойға арналған борда қы-
лау алаңы, былғары, қаракөл 
өңдеуге, қаракөлден және қара-
көлшеден бұйымдар тігуге 
арналған кіші цехтар, 400 
орын дық Мәдениет сарайы, 
640 оқу шыға арналған орта 
мектеп, Қаракөл шаруашылығы 
инс титутының 30 орындық 
мейманханасы бар оқу-зерт-

ха налық корпусы, 20 орындық 
сауықтыру профилакториясы 
салынды. Ауданның бірінші 
хатшысының бастамасымен 
КСРО-ның 50 жылдығы атын-
дағы шаруашылықтың Қалы-
баевтар әулетінен шыққан 
өндіріс озатына жаңа жеңіл 
машина берілді. Қалыбаевтар 
Арысқұм мал жайылымын-
да «Қалыбай бауы» атты бақ 
отырғызған, кейін бұл жер 
көптеген адамдар мен мал-
шылар үшін, Жезқазғанға жол 
тартқан жолаушылар үшін 
де  демалыс орны болды. Ау-
дан басшысының жоғары ор-
гандар алдында зейнеткерлер 
мен соғыс ардагерлерінің, 
орденді малшылар мен еңбек 
озаттарының тұрмыстық 
жағдайларын жақсарту үшін 
еш қысылмай көмек көрсетуді 
сұрағаны жайында естелік ай-
тушылар жетерлік.     

Ол басқарған жылдары Сыр-
дария ауданының шаруашы-
лықтары  облыс орталығын 
қоршай орналасқандықтан қала 
халқын ет, сүт, қымыз, қы мы-
ранмен және көкөніспен қам-
та масыз ету ісін қолға алды. 
Бірқатар шаруашылықтар 
бірың ғай көкөніс өсірумен 
айна лысып, қала халқына 
түрлі көкөністер мен бақша 
дақыл дарын ұсынды. Қала 
тұр ғындары мал өнімдерін де 
қа жетінше тұтынды. Осының 
бәрінде де ауданның бірінші 
басшысының өзіндік үлесі бар 
екені айдан анық. 

Нәлқожа Ергешбаев ұзақ 
жылғы жемісті еңбегінің 
нәти жесінде Ленин, «Құрмет 
белгісі», Октябрь революция-
сы, екі рет Еңбек Қызыл Ту 
ордендерімен марапатталды. 
Осыншалықты  марапаттаулар-
ды иеленіп тұрса да ол ешқашан 
кеуде көтеріп, менменсімеді. 
«Мұның бәрі Сыр елінің 
әлеуметтік-экономикалық  да-
муына  үлес қосқан қарапайым 
қатардағы  еңбекшілерінің 
ең бегі» деп айтумен өтті. Ол 
кісі әрқашан бірінші орын-
ға жұмысты қоятын. Өзінің 
барлық білімі мен күш-
жігерін  жұмысқа жіберетін, 
бос уақытын да жұмысқа сарп 
ететін. Өзі де жанып тұратын, 
өзгені де еріксіз жандыратын. 
Әрдайым ізін басқан ізба-
сарларын, серіктестерін жаңа 
істерге жұмылдырып, алға 
жетелейтін. Сыр өңірінің бас-
шы лық органдарында қызмет 
еткен С.Далдабаев, Д.Айсина, 
А.Камалладинов, А.Божанова, 
С.Асқаров, А.Көлбаев секілді 
белгілі қоғам қайраткерлері 
Н.Ергешбаевтың қолдауының 
арқасында  өз ісінің майталман-
дары болып өсіп-жетілді.

Қазақ халқы жастық жі-
герін, қажыр-қайратын, бі-
лімі мен білігін өз елінің, ту-
ған жерінің өсіп-өркендеуіне, 
дамып-ны ғаюына жұмсаған, 
сол жолда уақытпен санас-
пай жұмыс істеген  азамат-
тарын қашанда қадірлеп, 
құрметтеген. Олардың өнегелі 
өмір жолы мен өз халқына 
сіңірген еңбегін кейінгі жас 
ұрпаққа әрдайым үлгі-өнеге 
етіп отырған. Өйткені, бүгінгі 
жеткен жетістіктерімізде, то-
лайым табыстарымызда, ға-
сырлар бойы арман етіп, қол 
жет кізген тәуелсіздігімізде  
Нәлқожа Ақбалаұлы секілді  
абзал азаматтардың үлесі мол 
әрі қомақты. Ол кісінің күрделі 
мәселелерді шешудегі толымды 
ой-пікірлері мен қиын сәттегі 
тапқырлығы, өзгелермен 
қарым-қаты нас тағы қарапа-
йым дылығы, әр азаматтың 
жеке шаруасына жете мән 
беріп, ақыл-кеңес пен жол-
жоба көрсететін инабаттылығы 
мен шынайы адамгершілігі, 
арқаны кеңге салған ақжарқын 
мінезі келешек ұрпақ өнеге 
тұтуға тұрарлықтай. Сана-
лы өмір жолын Отан мен 
халық мүддесіне арнап, өзіне 
жүктелген міндеттерді адал 
атқарғандығының, білімі мен 
білігінің, терең рухани байлығы 
мен парасатының арқасында 
көпшіліктің көңілінен шығып, 
шынайы абырой мен салмақты 

беделге ие  болған, қайда  жұмыс 
атқарса да абыройлы қоғам 
қайраткері, ел басшысы бола 
білген біртуар тұлға Нәлқожа 
Ергешбаевтай азаматқа қандай 
құрмет көрсетсе де лайық. Ар-
тына өшпес мұра қалдырып 
кеткен оның есімі мәңгілік бо-
лары хақ.

Орталығы Қызылорда қа-
ласының іргесіндегі  Тасбөгет 
кенті болған бұрынғы Сырда-
рия ауданында алғаш құрылған 
күнінен аудан тараған 1997 
жыл аралығында 30 жылдай 
қызмет атқардым. Партия 
комитетінде нұсқаушы, саяси 
оқу кабинетінің меңгерушісі, 
газет редакторы, әкім аппа-
ратында ішкі саясат бөлімі 
меңгерушісі қызметтерінде бол-
дым. Соңғы қызметім Нәкеңнің 
зейнет демалысына шыққан 
кезеңіне тура келді. 1991 жылы 
Нәкеңнің 60 жылдығы аудан-
да айрықша салтанатпен атап 
өтілді. Мерекелік шараларды 
ұйымдастыру жұмыстарына 
қатыстым. Қонақтарды  күтіп 
алу, концерттік бағдарлама 
дайындау жұмыстарымен ай-
налыстым. Нәкең той аса-
басы аудандық білім бөлім інің 
меңгерушісі Мәді Маханов-
тың болғанын жөн көрді. Бұл 
жөнінде Мәдімен ақылдас қа-
нымда өзінен гөрі аудандық 
музыка мектебінің дирек-
торы Мәдібек Асановтың 
жақсы жүргізетіндігін айт-
ты. Алғашында бұған той 
иесі күдік келтіргендей бол-
ды. Бірақ дастархан басында 
Мәдібектің Мәді айтқандай 
тыңғылықты дайындалғанын, 
сөз беретін  әр адамына өз жа-
нынан  2-3 шумақтан өлең ар-
нап жібергенін көріп риза бол-
ды. Концерттік бағдарлама, 
жеке әншілеріміз де Нәкеңнің 
көңілінен шықты. 

Мерейтойға келген қонақ-
тар мен қызметтестерінің, бұ-
рынғы өзі қызмет еткен аудан-
дардан келген адамдардың той 
иесіне деген ыстық ықылас, 
зор құрметінің куәсі болдым. 
Бұл Нәлқожа Ақбалаұлының 
адалдығы, жүрек, жан жыл-
уының нәтижесі  еді. 

Нәкеңнің жары Шыныгүл 
Кәрімбаева жүрегінен мейірім, 
жүзінен шуақ төгілген аса сы-
пайы, ағайын-туыстың, өзі 
қызмет еткен ортаның құр-
метіне бөленген ерекше жан 
болды. Ол ұзақ жылдар Қызыл-
орда педагогикалық учи-
лищесінде, Тасбөгеттегі №11, 
Тереңөзектегі №35 мектептер-
де ұстаздық қызмет атқарды. 

«Орнында бар оңалар» 
дегендей Нәлқожа ағаның 
ұрпақтары, ұл-қыздары әке 
өнегесіне беріктігін, амана-
тына адалдығын көрсетуде. 
Олардың бәрі де жоғары білім 
алып, өз мамандықтары бо-
йынша жемісті қызмет ету-
де. Әулеттің үлкені Әбдіқадір 
облыстық мәслихат депута-
ты, Құмкөлдегі жеке мұнай 
компаниясының директоры 
бол ды. Қазір Қызылорда қала-
лық сайлау комиссиясының 
төрағасы. Шынар педагогика 
ғылымдарының кандитаты, 
Шымкент қалалық «Өрлеу» 
мұғалімдер білімін жетілдіру 
инс титуты директорының 
орын  басары қызметін атқа-
руда. Жомарт Алматы ауыл 
шар  уашылығы институтын 
үздік бітіріп, Қызылорда және 
Шым кент қалалары әкім дік-
тері аппаратында басшылық 
қыз меттер атқарды. Мұрат  
облыстағы білікті басшы, көр-
некті қоғам қайраткері атанды. 
Облыс орталығы – Қызыл-
орда қаласының, бірнеше 
аудан дардың бірінші басшы-
сы болды. Қазір облыстағы 
іргелі Қазалы ауданының әкімі 
қызметін абыроймен атқарып 
жүр.

Асыл азамат Нәлқожа 
Ақбалаұлының жарқын бейнесі 
жадымызда ұзақ сақталатын 
болады. 

Махмұтбай ӘМІРЕҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

ҰМЫТЫЛМАС БЕЙНЕ

Енді кез келген тұрғын тиісті салаға 
қанша қаржы қаралғанын көре алады. 
Бұл туралы 9 желтоқсан – Халықаралық 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
күніне орай өткен брифингте облыс бо-
йынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл департаменті басшысының 

бірінші орынбасары Бақытжан Ниязов 
хабарлады.

Мәліметке сүйенсек, жоба іске 
қосылғаннан бастап облыста ден сау-
лық сақтау және құрылыс салаларына 
байланысты 3 өтініш және 2 ұсыныс 
келіп түскен. 

– Аймақта сыбайлас жемқорлық 
дерегі біршама азайды. Өткен 
жылы 103 қылмыс, биыл 63 жағдай 
тіркеліп отыр. Сондай-ақ, ар-
найы мониторингтік топ және 
«Ақмешіт – адалдық алаңы» жобасы 
мүшелері сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы 14 мониторинг жүргізді. 
Нәтижесінде 45 ұсыным берілді. 
Бұған қоса, «Protecting bussines 
and investments» жобасы аясын-
да инвесторлардың жалпы құны 
554,3 млрд теңгені құрайтын 21 
инвестициялық жобасы қаралды. 

Жоба аясында кәсіпкерлерден 61 
өтініш келіп түсті, оның 33-і қанағат-
тан дырылды, қалған 28-і бойынша 
тиісті түсініктемелер берілді, – деді 
Б.Ниязов.

Сонымен қатар салық органда-
рында тіркеу, мемлекеттік жылжы-
майтын мүлікті жалға беруде тен-
дерге қатысу және жер мәселелері 
бойынша 4 кәсіпкерге қажетті көмек 
көрсетілген. Спикер ашықтыққа 
үндейтін шаралар алдағы уақытта да 
жалғасатынын айтты. 

Ашықтық – алға жылжуға сеп
Жемқорлықпен күрес жүйелі. Бұл мақсатта өңірде «Ашық бюджеттер 

интерактивті картасы» жобасы да қолға алынған. Бүгінде бұл 
платформаға 698 мекеменің бюджеті енгізілген.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb
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ЖОБА

Қызылорда облысы әкімдігінің кейбір 
қаулыларына өзгерістер мен толықтыру 

енгізу туралы
«Қазақстан Республикасының Су кодексі» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 

9 шілдедегі Кодексінің 116-бабының 2-тармағына және «Құқықтық актілер туралы» 
Қазақстан Республикасының 2016 жылғы  6 сәуірдегі Заңының 50-бабының 2-тармағына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Қызылорда облысы әкімдігінің өзгерістер мен толықтыру 
енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесі бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 
рет   теу басқармасы» мемлекеттік мекемесі және Қызылорда қаласы мен  
ау  дан әкім діктері заң намада белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын шараларды 
қа был дасын.

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

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

Қызылорда облысының әкімі                                         Г.ӘБДІҚАЛЫҚОВА

«КЕЛІСІЛДІ»
«Қазақстан Республикасы Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары комитетінің
Су ресурстарын пайдалануды реттеу
және қорғау жөніндегі Арал-Сырдария
бассейндік инспекциясы» республикалық
мемлекеттік мекемесі

«КЕЛІСІЛДІ»
«Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық 
бақылау комитеті Қызылорда облысының 
санитариялық-эпидемиологиялық бақылау 
департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі

«КЕЛІСІЛДІ»
«Қазақстан Республикасы Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу 
және бақылау комитетінің Қызылорда облысы
бойынша Экология департаменті»
республикалық мемлекеттік мекемесі

«КЕЛІСІЛДІ»
«Қызылорда облысының жер қатынастары
басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «__» _________ № ____ қаулысымен

бекітілген

Қызылорда облысы әкімдігінің өзгерістер мен толықтыру енгізілетін 
кейбір қаулыларының тізбесі

1. «Қызылорда облысының Шиелі және Сырдария аудандары аумағындағы  
Сырдария өзенінің су қорғау аймақтарын, белдеулерін және оларды шаруашылықта 
пайдалану режимін белгілеу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы  
29 желтоқсандағы №283 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 5340 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылординские 
вести» газеттерінде 2016 жылғы 13 ақпанда және Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 17 наурызда 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін: 

көрсетілген қаулының 1-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«1. Бекітілген жобалау құжаттамасы негізінде белгіленсін:
1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес Қызылорда облысының Шиелі және 

Сырдария аудандары аумағындағы Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен 
белдеулері;

2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес Қызылорда облысының Шиелі және 
Сырдария аудандары аумағындағы Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен 
белдеулерінің шаруашылықта пайдалану режимі.»;

көрсетілген қаулы осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес 1-қосымшамен 
толықтырылсын;

көрсетілген қаулының қосымшасы осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес редакцияда 
жазылсын.

2. «Қызылорда облысының Арал, Қазалы және Қармақшы аудандары аумағындағы 
Сырдария өзенінің су қорғау аймақтарын, белдеулерін және оларды шаруашылықта 
пайдалану режимін белгілеу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы  
29 желтоқсандағы №284 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 5341 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылординские 
вести» газеттерінде 2016 жылғы 13 ақпанда және Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 17 наурызда 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін: 

көрсетілген қаулының 1-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«1. Бекітілген жобалау құжаттамасы негізінде белгіленсін: 
1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес Қызылорда облысының Арал, Қазалы 

және Қармақшы аудандары аумағындағы Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен 
белдеулері;

2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес Қызылорда облысының Арал, Қазалы 
және Қармақшы аудандары аумағындағы Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен 
белдеулерінің шаруашылықта пайдалану режимі.»;

көрсетілген қаулы осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес 1-қосымшамен 
толықтырылсын;

көрсетілген қаулының қосымшасы осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес редакцияда 
жазылсын.

3. «Қызылорда облысының Жаңақорған және Жалағаш аудандары аумағындағы 
Сырдария өзенінің су қорғау аймақтарын, белдеулерін және оларды шаруашылықта 
пайдалану режимін белгілеу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы  
29 желтоқсандағы №285 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік  
тіркеу Тізілімінде 5331 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылординские 
вести» газеттерінде 2016 жылғы 11 ақпанда және Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 4 наурызда 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:  

көрсетілген қаулының 1-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«1. Бекітілген жобалау құжаттамасы негізінде белгіленсін:
1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес Қызылорда облысының Жаңақорған 

және Жалағаш аудандары аумағындағы Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен 
белдеулері;

2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес Қызылорда облысының Жаңақорған 
және Жалағаш аудандары аумағындағы Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен 
белдеулерінің шаруашылықта пайдалану режимі.»;

көрсетілген қаулы осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес 1-қосымшамен 
толықтырылсын;

көрсетілген қаулының қосымшасы осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес редакцияда 
жазылсын.

4. «Қызылорда облысының Қызылорда қаласы аумағындағы Сырдария өзенінің  
су қорғау аймақтарын, белдеулерін және оларды шаруашылықта пайда лану режимін 
белгілеу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 24 ақпандағы №720 
қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5758 
нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылординские вести» газеттерінде 2017 
жылғы 19 наурызда және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілердің 
эталондық бақылау банкінде  2017 жылғы 27 наурызда жарияланған) мынадай өзгерістер 
мен толықтыру енгізілсін: 

көрсетілген қаулының 1-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
«1. Бекітілген жобалау құжаттамасы негізінде белгіленсін:
1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес Қызылорда облысының Қызылорда қаласы 

аумағындағы Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулері;
2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес Қызылорда облысының Қызылорда қаласы 

аумағындағы Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шаруашылықта 
пайдалану режимі.»;

көрсетілген қаулы осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес 1-қосымшамен 
толықтырылсын;

көрсетілген қаулының қосымшасы осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес редакцияда 
жазылсын.

5. «Су қорғау аймақтарын, белдеулерін және оларды шаруашылықта пайдалану 
режимін белгілеу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 22 қазандағы  
№1247 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде  
6481 нөмірімен тіркелген және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілердің эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 30 қазанда жарияланған) мынадай 
өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулының 2-қосымшасы осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес 
редакцияда жазылсын.

6. «Су қорғау аймақтарын, белдеулерін және оларды шаруашылықта пайдалану 
режимін белгілеу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылғы 18 ақпандағы  
№1335 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде  
6702 нөмірімен тіркелген және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілердің эталондық бақылау банкінде 2019 жылғы 1 наурызда жарияланған) мынадай 
өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулының 2-қосымшасы осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес 
редакцияда жазылсын.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «__» _________ № ____ қаулысына

1-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің

2015 жылғы «29» желтоқсандағы №283 қаулысына
1-қосымша

Қызылорда облысының Шиелі және Сырдария аудандары аумағындағы Сырдария 
өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулері

№ Су 
объектілерінің 

атауы

Әкімшілік-
аумақтық 

бірліктердің атауы

Су қорғау аймағы 
мен белдеуінің 
көлемі, гектар

Су қорғау 
аймағының 

ені, метр

Су қорғау 
белдеуінің 
ені, метр

1 Сырдария өзені Сырдария ауданы 6962,5 500 100
2 Сырдария өзені Шиелі ауданы 25979,9 500 100

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «__» _________ № ____ қаулысына

2-қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «29» желтоқсандағы №283 қаулысына

2-қосымша

Қызылорда облысының Шиелі және Сырдария аудандары аумағындағы Сырдария 
өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шаруашылықта пайдалану режимі

1. Су қорғау аймақтарының шегінде:
1) су объектілерін және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануы 

мен қоқыстануын болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз  
етілмеген жаңа және реконструкцияланған объектілерді пайдалануға беруге;

2) ғимараттарға, құрылыстарға, коммуникацияларға және басқа да объектілерге 
реконструкция жүргізуге, сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс 
жұмыстарын жүргізуге, пайдалы қазбалар өндіруге, кәбіл, құбыр және басқа да 
коммуникацияларды төсеуге, белгіленген тәртіппен жергілікті атқарушы органдармен, 
бассейндік инспекциялармен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік органмен, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органмен және басқа да мүдделі органдармен келісілген 
жобасы жоқ бұрғылау, жер қазу және өзге де жұмыстар жүргізуге;

3) тыңайтқыштар, пестицидтер, мұнай өнімдерін сақтайтын қойма ларды, көлік 
құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету, 
оларды жуу пункттерін, механикалық шеберхана ларды, тұрмыстық және өнеркәсіп 
қалдықтарын төгетін құрылғыны, аппаратураларды пестицидтермен толтыратын 
алаңдарды, авиациялық-химиялық жұмыстар жүргізуге арналған ұшу-қону жолақтарын 
орналастыруға және салуға, сондай-ақ судың сапасына кері әсер ететін басқа да 
объектілерді орналастыруға;

4) мал шаруашылығы фермалары мен кешендерін, сарқынды су жинағыштарды, 
сарқынды сумен суарылатын егістіктерді, зираттарды, мал қорымдарын (биотермиялық 
шұңқырларды), сондай-ақ жерүсті және жерасты суларының микробпен ластану қаупіне 
себепші болатын басқа да объектілерді орналастыруға;

5) жүктелім нормасынан асырып мал жаюға, су тоғандарының режимін  
нашарлататын мал тоғыту мен санитариялық өңдеуге және шаруашылық қызметінің 
басқа да түрлеріне;

6) су көздеріндегі су кемерінен екі мың метрге жетпейтін қашықтықта орналасқан 
ауыл шаруашылығы дақылдары мен орман екпелерін пестицидтермен авиациялық  
өңдеу және авиация арқылы минералдық тыңайтқыштармен қоректендіру тәсілін  
қолдануға;

7) концентрациясының жол берілетін шегі белгіленбеген пестицидтерді қолдануға, 
қардың үстіне тыңайтқыш себуге, сондай-ақ залалсыздандырылмаған көң қосылған 
сарқынды суды және тұрақты хлорорганикалық пестицидтерді тыңайтқыш ретінде 
пайдалануға тыйым салынады.

Су қорғау аймағында мәжбүрлі санитариялық өңдеу жүргізу қажет болған жағдайда 
уыттылығы әлсіз және орташа тұрақсыз пестицидтерді қолдануға жол беріледі.

2. Су қорғау белдеулерінің шегінде:
1) су объектілерінің сапалық және гидрологиялық жай-күйін нашарлататын  

(ластану, қоқыстану, сарқылу) шаруашылық қызметіне немесе өзге де қызметке;
2) су шаруашылығы және су жинайтын құрылыстар мен олардың комму-

никацияларын, көпірлерді, көпір құрылыстарын, айлақтарды, порттарды,  
пирс терді және су көлігі қызметіне байланысты өзге де көлік инфра құрылымдары 
объектілерін, жаңартылатын энергия көздерін (гидроди намикалық су энергиясын) 
пайдалану объектілерін, сондай-ақ су объектісіндегі рекреациялық аймақтарды 
қоспағанда, демалыс және (немесе) сауықтыру мақсатындағы ғимараттар мен 
құрылысжайлар салмай ғимараттар мен құрылыстарды салуға және пайдалануға;

3) бау-бақша егуге және саяжай салуға жер учаскелерін беруге; 

7-бет

Нарықтық экономикаға 
кө шу, егемендіктің алғашқы 
жылдарында тауар тапшылығы 
мен халықтың тұрмыс дең-
гейінің күрт төмендеген кездің 
өзінде-ақ елімізде отандық 
кәсіпкерліктің негізі қаланды.

Бүгінде шалғайдағы елді 
ме кендерде шағын цехтар жұ-
мыс жасап, өз өнімдерімен 
тұтынушысын сүйсіндіріп жүр. 
Ірі кәсіпорындардан бөлек, 
мұндай шағын шаруашылықтар 
да мемлекеттен қолдау алған. 
Ауылдағы кәсіпкерлер үшін 
жасалып отырған мұндай жағ-
дай өз кезегінде жергілікті ха-
лықтың жұмыссыздық мәсе-
лесін оңынан шешіп, тұрмысын 
көтеріп-ақ келеді.

Ел әлеуетінің жақсаруында 
кәсіпкерлік саласының алатын 
орны ерекше. Бір ғана мысал, 
Сырдария ауданындағы Нағи 
Ілиясов атындағы ауыл. Бүгінде 
республикаға аты шыққан ел-
дің көркейіп-гүлденуіне ауыл 
шаруашылығы саласы әсер етті. 
Белгілі кәсіпкер, Қазақстанның 
Еңбек Ері Абзал Ералиевтің 
мұрындық болуымен ауыл түр-
леніп сала берді. Айта кетсек, 
осы Сырдариядағы барлық ел-
ді мекендердің клубы толық 
жаңарып, кейбірі қайта салын-
ды. Одан бөлек, мұндағы ауыл-
дардың барлығы таза ауызсу 
тұтынып отыр.

Қош, біз жоғарыда Нағидай 
нақышты ауылды мысал етіп 
қана алдық. Оған жетеқабыл 
тіршілігі бар ауылдар соңғы 
жылдары тіпті молайды. Сө-
зіміз дәлелді болсын, Жаңа-
қорғандағы Аққорған ауылдық 
округі – егемендікпен бірге 
еңсе тіктеген ауыл. 5 мыңнан 
астам халқы бар мұнда соңғы 
үш жылда спорт кешені, 90 
орындық балабақша, 300 орын-
дық мектеп салынып, тү  гелдей 
жаңарды. Кеңестік ке зең де 
тұқым дайындау ша руа шылығы 
болып құрыл ған округтің тағы 
бір жаңа лығы – олим пиадалық 
спорт мектебінің жұмысы. 
Облыс тағы үш үздік спорт 
мектебінің қатарына кірген бұл 
мектеп жалғыз Жаңақорғанды 
емес, аймақты алға шығаратын 
спорт шыларды дайындайды.

Жаңақорған демекші, ау-
данға қарасты Бірлік дейтін ел 
бар. Мал шаруашылығымен 
ай налысады. Былтыр мұнда 
жа ңа дәрігерлік амбулатория, 
биыл мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестік аясында сәулетті 
спорт кешені ашылды. Қазір 
90 орындық «Қызғалдақ» ба-
ла бақшасын салуды қолға ал-
ған. Ауылға барар және ішкі 
жолдары тақтайдай тегіс. Айт-
пақшы, мұнда келесі жылы та-
биғи газ тартылмақшы.

Бірін айтып келе жатып, 

бірі еске түседі. Бірлікке барар 
газдан туған мақаламыздың 
же тегі батыс аудандардағы жұ-
мыстарды еске түсіреді. Биыл 
Аралдағы Жақсықылыш кенті 
мен Қазалыдағы Ғ.Мұратбаев 
ауылына көгілдір отынның 
тар тылуы жақсы жаңалық 
болды. Әйтпесе, бұған дейін, 
ауыл түгілі аудан орталықтары 
да газ көрмепті. Соңғы үш 
жылдың ішінде Арал, Қазалы, 
Қармақшы аудандарына тар-
тыл ған газ желісінің пайдасы 
сол, сондағы жақын ауылдар да 
мұның игілігін біртіндеп кө ріп 
жатыр.

Сонау кеңестік кезеңнен 
қиындық тудырған көпір мә-
селесі өткен жылы шешілді. 
Бұл жерде Қазалы ауданындағы 
«Әлсейіт» қалқымалы көпірін 
айтып отырмыз. Былтыр жер-
гілікті халықты қуанышқа 
бө леп, пайдалануға берілген 
Әлсейіт учаскесіндегі темір-
бетон көпірі арқылы бүгінде 
қатынас жақсарған. Сырдария 
өзені арқылы өтетін көпір 
екі жолақтан тұрады. Жалпы 
ұзындығы 219, ал ені 12 метр. 
Екі жағынан жаяу жүргіншілер 
жолы қарастырылған. Күз бен 
көктемгі сең жүруде қиындық 
тудырған Әлсейіт өткеліндегі 
жаңа көпір Қазалы ауданының 
7, Арал ауданының 6 елді 
мекеніндегі 14 мыңнан астам 
халыққа қызмет етіп келеді.

Екіншіден, Қызылқұмда 
жат қан Кәукей ауылындағы 
жол азабы шешілді. Қазалы-

дан шалғайда, дұрысы 110 ша -
қырым қашықтағы ауыл дық 
округке дейін жол қаты насы 
жақсарған. Жөн деу жұмыстары 
барлығы 2 миллиард теңгеден 
астам қар жыға кезең-кезе ңі-
мен іске асып жатыр. Респуб-
ликалық бюджеттен қаржы бө-
лініп, 1978 жылдан бері жөндеу 
көр меген автожол күрделі жөн-
деуден өтуде.

Журналистік жолжазба мыз-
да Еңбек ауылына тоқталып 
едік. Жалағаш ауданында Ша-
кизатхан Искаков төрағалық 
ететін  шаруашылық бар. Бір 
адам ұйымдастыра білген жұ-
мыс нәтижесі сол ауылды 
жайнатып-ақ жіберді. 

Иә, осы шаруашылық 
ауыл дағы ағайынның ойы-
нан шығып-ақ тұр. Бір қуан-
ғанымыз, төраға өз қаржы-
сы нан ауыл орталығына 200 
орындық мейрамхана мен ша-
ғын маркет салып, 9 тұрғынды 
тұрақты жұмыспен қамтыған. 
Ауыл ардагерлерін курортқа 
жіберіп, «Мектепке  жол»  қа-
йырымдылық акциясы аясында 
оқушыларға оқу құралдары, 
мектеп формасы және спорттық 
киімдерін алып берген де осы 
серіктестік еді. Оқу жылын 
үздік аяқтаған бастауыш сы-
ныптың шәкірттеріне де бір-бір 
велосипед тарту еткенін кім 
естіпті бұл төңіректе?!

Шыны керек, «Еңбек Жер» 
ЖШС жеке қаражаты есебінен 
ауылға көрік беретін көшелерді 
асфальттау, жарықтандыру, 

абаттандыру жұмыстарын 
жүр  гізді. Спорттық шаралар 
мен мерекелерде тұрақты де-
меуші. Ең бастысы, Шахи-
затхан Искаков егінші қауым-
ның үздіктеріне көлік мінгізіп, 
кейбіріне баспана салып бе-
ріпті. Туған ауылға болсын 
дейтін азаматтың бұл ісіне «бә-
рекелді» дейсің.

Жолсапарды ақтарып оты-
рып Шиеліге келсек. Расымен, 
шиеліліктер еңбексүйгіш жұрт. 
Содан болар, бұл елде бей-
біт күннің батырларының көп  
болуы. Бір мысал, осын дағы 
шағын ауыл Ақмая-Аван-
гард тың өзінен 16 Еңбек Ері 
шық қан. Ал Шиеліден 40 
адам маңдай терін төгіп, Со-
циа листік Еңбек Ері атанған.  
Ыбырай Жақаев атамыздың өзі 
қара кетпенін құлаштай сермеп, 
осы марапатты екі рет иеленген. 
Жергілікті халықтың «бізде 40 
емес, 41 батыр» дей тін себебі 
де осы.

Ақмая деп қалдық. Тә-
уел сіздік жылдары түле ген 
ауылдың бірі осы. Шиелі-
ден шығып, осы ауылға ба рар 
болсаңыз, 15 шақырым тақ-
тайдай тегіс жол. Салын ғанына 
он жыл болыпты. Мердігер 
мекеменің жауаптылығы бо лар, 
сапасы дұрыс, әлі сыр бер ген 
емес. 

Бүгінде Ақмая түрлене 
бас таған. Көше жолдары жақ-
сы, интернеті жылдам. Әлеу-
меттік нысандар – мектеп, 
ба лабақша, медпункт, спорт 

кешені, мәдениет үйі жұмыс 
істеуде. Шаруашылық иелері 
тұрғындарды жұмыспен қам-
тып, жергіліктің халықтың кө-
бісі сонда. Жыл сайын қырман 
толы дән. Бұрыннан мал және 
егін шаруашылығын қатар 
алып жүрген ақмаялықтардың 
арасында қазақы қойдың 
санын өсірем деп құлшынып 
отырғандар көп. Бақуатты бір 
жұрт болса, осы ауыл шығар. 
Айтпақшы, Ақмаяға да келер 
жылы газ келеді. 

Дүркірей дамыған ауыл-
дың бірі – Дүр Оңғар. Ке-
ңестік дәуірде бұл жерде бес 
майда шаруашылық колхоз 
бо лып бірігіпті. Сол бірік-
кен шаруашылық әлі күнге 
дейін іргесін бұзбай келеді. 
Тіпті, тоқырау кезінде өзге 
ауылдағы егін не мал шаруа-
шылығы тарамдала бөлініп, 
жекеге өткенде мұндағы тұ-
тастық сақталып қалған. «Жа-
ңажол» деп аталған серік тестік 
облыстағы ең үздік шаруа шы-
лықтың қатарында. 

Ауыл еңбеккерлері биыл 
тағы тамаша жетістікпен жи ын-
терімді аяқтады. 3 мың гектарға 
жуық күріш еккен. Орта есеппен 
гектарына 70 центнерден өнім 
алды. Одан басқа, 100 гектар 
бидай, бес гектар картоп, 1200 
гектарға жуық жоңышқасы бар. 
Егінді әртараптандыру үдесінен 
де шығып келеді. Ол мақсатта 
70 гектар соя, 2 гектар көкөніс, 
4 гектар алма бағы егілген. 
Айтпақшы, бақ демекші, келер 

жылы Жаңажолдың алмасы 
нарыққа шығады деген сенім 
бар.

Бір кездері ауылдағы әр 
отбасы 25 тал егуге мін дет-
телген. Тазалықты өз ау ла-
сынан бастайтын Дүр Оңғар-
дың тұрғындары ерте ден келе 
жатқан тәртіп сабақ тастығын 
әлі бұзбай келеді «Жаңажол» 
ЖШС ауыл ішіне әуенді су-
бұрқақ, тамаша аллея, сауда 
орындарын салып жатыр. 
Ша руашылық бұған 200 млн 
теңгедей қаржы қарастырыпты. 
Ал келер жылы дәл осында 
спорт кешені салынады.

Мұнда басқа ауылдан кө-
шіп келіп жатқандар бар. Жас-
тар жұмыссыздығы деген 
жоқ. Үздіктерге жылда көлік 
мін гізіп, қомақты ақшалай 
сый лықпен марапаттайды. 
Осы  лайша диқан ауыл ауыз бір-
шіліктің ең биік нүктесінде тұр. 

Кәсібін дөңгелентіп, же ңіл 
өнеркәсіпке қол созған ауыл-
дың бірі – Қармақшыдағы 
Тұрмағамбет елді мекені. Ша-
ғын ауылда құрылысқа қажетті 
торлы сым тоқитын және 
макарон өнімдерін шығаратын 
цех жұмыс істейді. Тамақ 
өнімін жандандыруды қолға 
алған ауылдықтар макаронның 
5 түрін шығара бастады.

Жеңіл өнеркәсіп демек ші, 
Аралдағы теңіз жағалай жат-
қан көп ауыл балық шаруа-
шылығымен айналысады. Ба-
лықты жай ғана судан сүзбей, 
оны өңдейтін цехтар бар. Біз 
Қосжар, Қарашалаң, Бөген, Ақ-
басты сияқты алыстағы ауыл-
дардың өнімі шетел асып жат-
қанын баса айтуымыз керек. 
Кіші теңіздің қайта оралып, 
су көлемінің көбеюі, балық 
шаруашылығының өркендеп, 
өңір экономикасының дамуы-
на, халықтың әлеуеті артуына 
жағдай жасады. Бұрын теңізде, 
су айдындарында жойылып 
кеткен балықтың 14 түрі 
қайта көріне бастады, тіпті 
көптеп кездеседі десек, артық 
айтпаспыз. Ал балықтың 22 
түрін аулап, сыртқы экспортқа 
жөнелтуде қыруар жұмыс 
жүріп тұр.

Сөз жоқ, Арал десе, көз ал-
дыңа балық пен тұздың ке  летіні 
анық. Сонымен бірге, жергілікті 
жұрт мал шаруашылығымен де 
айна лысып келеді. Әсіресе, қыр 
беттегі ауылдардың тірші лігі 
малмен байланысты.

Ел мерейін асқақтатқан Тә-
уел сіздікке биыл 29 жыл. Осы 
уақытта Сыр өңірі сәулетті, 
дәулетті, ырысы мен ынтымағы 
жарасқан елге айналды. Біз 
айтып өткен, Тәуелсіздік жыл-
дарында өсіп-өркендеудің өне-
гелі жолына түскен мұндай 
ауылдар уақыт өткен сайын 
көркейіп келеді.

ТӘУЕЛСІЗДІК ТҮЛЕТКЕН АУЫЛДАР

1-бет
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Құжат
4) су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің  

ластануын болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген  
қазіргі бар объектілерді пайдалануға; 

5) жекелеген учаскелерді шалғындандыруға, егін егуге және ағаш отырғызуға 
арналған жерлерді өңдеуді қоспағанда, топырақ және өсімдік қабатын бұзатын 
жұмыстарды жүргізуге (оның ішінде жер жыртуға, мал жаюға, пайдалы қазбаларды 
өндіруге); 

6) шатыр қалашықтарын, көлік құралдары үшін тұрақты тұрақтарды, малдың жазғы 
жайылым қостарын орналастыруға; 

7) пестицидтер мен тыңайтқыштардың барлық түрлерін қолдануға тыйым салынады. 
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен келісілген  

және салалық сараптамалардың түйіндерін қамтитын, құрылыс жобаларына  
(тех никалық-экономикалық негіздемелерге, жобалау-сметалық құжаттамаға) ведомст-
водан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысы алынған жобалар болмаса, су 
қорғау аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындар, ғимараттар, құрылыстар мен 
коммуникациялар салуға (реконструкциялауға, күрделі жөндеуге) тыйым салынады.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «__» _________ № ____ қаулысына

3-қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «29» желтоқсандағы №284 қаулысына

1-қосымша

Қызылорда облысының Арал, Қазалы және Қармақшы аудандары аумағындағы 
Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулері

№ Су 
объектілерінің 

атауы

Әкімшілік-
аумақтық 

бірліктердің атауы

Су қорғау аймағы 
мен белдеуінің 
көлемі, гектар

Су қорғау 
аймағының 

ені, метр

Су қорғау 
белдеуінің 
ені, метр

1 Сырдария өзені Арал ауданы 29606,17 1000 100
2 Сырдария өзені Қазалы ауданы 41790,54 1000 100
3 Сырдария өзені Қармақшы ауданы 54350,27 1000 100

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «__» _________ № ____ қаулысына

4-қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «29» желтоқсандағы №284 қаулысына

2-қосымша

Қызылорда облысының Арал, Қазалы және Қармақшы аудандары аумағындағы 
Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шаруашылықта пайдалану 

режимі

1. Су қорғау аймақтарының шегінде: 
1) су объектілерін және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануы 

мен қоқыстануын болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз 
етілмеген жаңа және реконструкцияланған объектілерді пайдалануға беруге; 

2) ғимараттарға, құрылыстарға, коммуникацияларға және басқа да объектілерге 
реконструкция жүргізуге, сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс 
жұмыстарын жүргізуге, пайдалы қазбалар өндіруге, кәбіл, құбыр және басқа да 
коммуникацияларды төсеуге, белгіленген тәртіппен жергілікті атқарушы органдармен, 
бассейндік инспекциялармен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік органмен, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органмен және басқа да мүдделі органдармен келісілген 
жобасы жоқ бұрғылау, жер қазу және өзге де жұмыстар жүргізуге; 

3) тыңайтқыштар, пестицидтер, мұнай өнімдерін сақтайтын қоймаларды, көлік 
құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету, 
оларды жуу пункттерін, механикалық шеберханаларды, тұрмыстық және өнеркәсіп 
қалдықтарын төгетін құрылғыны, аппаратураларды пестицидтермен толтыратын 
алаңдарды, авиациялық-химиялық жұмыстар жүргізуге арналған ұшу-қону жолақтарын 
орналастыруға және салуға, сондай-ақ судың сапасына кері әсер ететін басқа да 
объектілерді орналастыруға; 

4) мал шаруашылығы фермалары мен кешендерін, сарқынды су жинағыштарды, 
сарқынды сумен суарылатын егістіктерді, зираттарды, мал қорымдарын (биотермиялық 
шұңқырларды), сондай-ақ жерүсті және жерасты суларының микробпен ластану қаупіне 
себепші болатын басқа да объектілерді орналастыруға; 

5) жүктелім нормасынан асырып мал жаюға, су тоғандарының режимін нашарлататын 
мал тоғыту мен санитариялық өңдеуге және шаруашылық қызметінің басқа да түрлеріне; 

6) су көздеріндегі су кемерінен екі мың метрге жетпейтін қашықтықта орналасқан 
ауыл шаруашылығы дақылдары мен орман екпелерін пестицидтермен авиациялық  
өңдеу және авиация арқылы минералдық тыңайтқыштармен қоректендіру тәсілін  
қолдануға; 

7) концентрациясының жол берілетін шегі белгіленбеген пестицидтерді қолдануға, 
қардың үстіне тыңайтқыш себуге, сондай-ақ залалсыздандырылмаған көң қосылған 
сарқынды суды және тұрақты хлорорганикалық пестицидтерді тыңайтқыш ретінде 
пайдалануға тыйым салынады. 

Су қорғау аймағында мәжбүрлі санитариялық өңдеу жүргізу қажет болған жағдайда 
уыттылығы әлсіз және орташа тұрақсыз пестицидтерді қолдануға жол беріледі. 

2. Су қорғау белдеулерінің шегінде: 
1) су объектілерінің сапалық және гидрологиялық жай-күйін нашарлататын  

(ластану, қоқыстану, сарқылу) шаруашылық қызметіне немесе өзге де қызметке; 
2) су шаруашылығы және су жинайтын құрылыстар мен олардың коммуникацияларын, 

көпірлерді, көпір құрылыстарын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және су көлігі 
қызметіне байланысты өзге де көлік инфрақұрылымдары объектілерін, жаңартылатын 
энергия көздерін (гидродинамикалық су энергиясын) пайдалану объектілерін, сондай-
ақ су объектісіндегі рекреациялық аймақтарды қоспағанда, демалыс және (немесе) 
сауықтыру мақсатындағы ғимараттар мен құрылысжайлар салмай ғимараттар мен 
құрылыстарды салуға және пайдалануға;

3) бау-бақша егуге және саяжай салуға жер учаскелерін беруге; 
4) су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануын 

болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген қазіргі бар 
объектілерді пайдалануға; 

5) жекелеген учаскелерді шалғындандыруға, егін егуге және ағаш отырғызуға 
арналған жерлерді өңдеуді қоспағанда, топырақ және өсімдік қабатын бұзатын 
жұмыстарды жүргізуге (оның ішінде жер жыртуға, мал жаюға, пайдалы қазбаларды 
өндіруге); 

6) шатыр қалашықтарын, көлік құралдары үшін тұрақты тұрақтарды, малдың жазғы 
жайылым қостарын орналастыруға; 

7) пестицидтер мен тыңайтқыштардың барлық түрлерін қолдануға тыйым салынады. 
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен келісілген  

және салалық сараптамалардың түйіндерін қамтитын, құрылыс жобаларына  
(техникалық-экономикалық негіздемелерге, жобалау-сметалық құжаттамаға) 
ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысы алынған жобалар болмаса, 
су қорғау аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындар, ғимараттар, құрылыстар мен 
коммуникациялар салуға (реконструкциялауға, күрделі жөндеуге) тыйым салынады.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «__» _________ № ____ қаулысына

5-қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «29» желтоқсандағы №285 қаулысына

1-қосымша

Қызылорда облысының Жаңақорған және Жалағаш аудандары аумағындағы  
Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулері

№ Су 
объектілерінің 

атауы

Әкімшілік-
аумақтық 

бірліктердің атауы

Су қорғау аймағы 
мен белдеуінің 
көлемі, гектар

Су қорғау 
аймағының 

ені, метр

Су қорғау 
белдеуінің 
ені, метр

1 Сырдария өзені Жаңақорған ауданы 17503,46 500 35
2 Сырдария өзені Жалағаш ауданы 6293,91 500 35

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «__» _________ № ____ қаулысына

6-қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «29» желтоқсандағы №285 қаулысына

2-қосымша

Қызылорда облысының Жаңақорған және Жалағаш аудандары аумағындағы 
Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шаруашылықта пайдалану 

режимі

1. Су қорғау аймақтарының шегінде: 
1) су объектілерін және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануы 

мен қоқыстануын болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз 
етілмеген жаңа және реконструкцияланған объектілерді пайдалануға беруге; 

2) ғимараттарға, құрылыстарға, коммуникацияларға және басқа да объектілерге 
реконструкция жүргізуге, сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс 

жұмыстарын жүргізуге, пайдалы қазбалар өндіруге, кәбіл, құбыр және басқа да 
коммуникацияларды төсеуге, белгіленген тәртіппен жергілікті атқарушы органдармен, 
бассейндік инспекциялармен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік органмен, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органмен және басқа да мүдделі органдармен келісілген 
жобасы жоқ бұрғылау, жер қазу және өзге де жұмыстар жүргізуге; 

3) тыңайтқыштар, пестицидтер, мұнай өнімдерін сақтайтын қоймаларды, көлік 
құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету, 
оларды жуу пункттерін, механикалық шеберханаларды, тұрмыстық және өнеркәсіп 
қалдықтарын төгетін құрылғыны, аппаратураларды пестицидтермен толтыратын 
алаңдарды, авиациялық-химиялық жұмыстар жүргізуге арналған ұшу-қону жолақтарын 
орналастыруға және салуға, сондай-ақ судың сапасына кері әсер ететін басқа да 
объектілерді орналастыруға; 

4) мал шаруашылығы фермалары мен кешендерін, сарқынды су жинағыштарды, 
сарқынды сумен суарылатын егістіктерді, зираттарды, мал қорымдарын (биотермиялық 
шұңқырларды), сондай-ақ жерүсті және жерасты суларының микробпен ластану қаупіне 
себепші болатын басқа да объектілерді орналастыруға; 

5) жүктелім нормасынан асырып мал жаюға, су тоғандарының режимін нашарлататын 
мал тоғыту мен санитариялық өңдеуге және шаруашылық қызметінің басқа да түрлеріне; 

6) су көздеріндегі су кемерінен екі мың метрге жетпейтін қашықтықта орналасқан 
ауыл шаруашылығы дақылдары мен орман екпелерін пестицидтермен авиациялық  
өңдеу және авиация арқылы минералдық тыңайтқыштармен қоректендіру тәсілін  
қолдануға; 

7) концентрациясының жол берілетін шегі белгіленбеген пестицидтерді қолдануға, 
қардың үстіне тыңайтқыш себуге, сондай-ақ залалсыздандырылмаған көң қосылған 
сарқынды суды және тұрақты хлорорганикалық пестицидтерді тыңайтқыш ретінде 
пайдалануға тыйым салынады. 

Су қорғау аймағында мәжбүрлі санитариялық өңдеу жүргізу қажет болған жағдайда 
уыттылығы әлсіз және орташа тұрақсыз пестицидтерді қолдануға жол беріледі. 

2. Су қорғау белдеулерінің шегінде: 
1) су объектілерінің сапалық және гидрологиялық жай-күйін нашарлататын  

(ластану, қоқыстану, сарқылу) шаруашылық қызметіне немесе өзге де қызметке; 
2) су шаруашылығы және су жинайтын құрылыстар мен олардың коммуникация-

ларын, көпірлерді, көпір құрылыстарын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және су көлігі 
қызметіне байланысты өзге де көлік инфрақұрылымдары объектілерін, жаңартылатын 
энергия көздерін (гидродинамикалық су энергиясын) пайдалану объектілерін, сондай-
ақ су объектісіндегі рекреациялық аймақтарды қоспағанда, демалыс және (немесе) 
сауықтыру мақсатындағы ғимараттар мен құрылысжайлар салмай ғимараттар мен 
құрылыстарды салуға және пайдалануға;

3) бау-бақша егуге және саяжай салуға жер учаскелерін беруге; 
4) су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануын 

болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген қазіргі бар 
объектілерді пайдалануға; 

5) жекелеген учаскелерді шалғындандыруға, егін егуге және ағаш отырғызуға 
арналған жерлерді өңдеуді қоспағанда, топырақ және өсімдік қабатын бұзатын 
жұмыстарды жүргізуге (оның ішінде жер жыртуға, мал жаюға, пайдалы қазбаларды 
өндіруге); 

6) шатыр қалашықтарын, көлік құралдары үшін тұрақты тұрақтарды, малдың жазғы 
жайылым қостарын орналастыруға; 

7) пестицидтер мен тыңайтқыштардың барлық түрлерін қолдануға тыйым салынады. 
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен келісілген  

және салалық сараптамалардың түйіндерін қамтитын, құрылыс жобаларына  
(техникалық-экономикалық негіздемелерге, жобалау-сметалық құжаттамаға) 
ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысы алынған жобалар болмаса, 
су қорғау аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындар, ғимараттар, құрылыстар мен 
коммуникациялар салуға (реконструкциялауға, күрделі жөндеуге) тыйым салынады.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «__» _________ № ____ қаулысына

7-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің

2017 жылғы «24» ақпандағы №720 қаулысына
1-қосымша

Қызылорда облысының Қызылорда қаласы аумағындағы  Сырдария өзенінің су 
қорғау аймақтары мен белдеулері

№ Су 
объектілерінің 

атауы

Әкімшілік-
аумақтық 

бірліктердің атауы

Су қорғау аймағы 
мен белдеуінің 
көлемі, гектар

Су қорғау 
аймағының 

ені, метр

Су қорғау 
белдеуінің 
ені, метр

1 Сырдария 
өзені Қызылорда қаласы 18336 43-569 35

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «__» _________ № ____ қаулысына

8-қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «24» ақпандағы №720 қаулысына

2-қосымша

Қызылорда облысының Қызылорда қаласы аумағындағы Сырдария өзенінің су 
қорғау аймақтары мен белдеулерінің шаруашылықта пайдалану режимі

1. Су қорғау аймақтарының шегінде: 
1) су объектілерін және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануы 

мен қоқыстануын болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз 
етілмеген жаңа және реконструкцияланған объектілерді пайдалануға беруге; 

2) ғимараттарға, құрылыстарға, коммуникацияларға және басқа да объектілерге 
реконструкция жүргізуге, сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс 
жұмыстарын жүргізуге, пайдалы қазбалар өндіруге, кәбіл, құбыр және басқа да 
коммуникацияларды төсеуге, белгіленген тәртіппен жергілікті атқарушы органдармен, 
бассейндік инспекциялармен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік органмен, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органмен және басқа да мүдделі органдармен келісілген 
жобасы жоқ бұрғылау, жер қазу және өзге де жұмыстар жүргізуге; 

3) тыңайтқыштар, пестицидтер, мұнай өнімдерін сақтайтын қоймаларды, көлік 
құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету, 
оларды жуу пункттерін, механикалық шеберханаларды, тұрмыстық және өнеркәсіп 
қалдықтарын төгетін құрылғыны, аппаратураларды пестицидтермен толтыратын 
алаңдарды, авиациялық-химиялық жұмыстар жүргізуге арналған ұшу-қону жолақтарын 
орналастыруға және салуға, сондай-ақ судың сапасына кері әсер ететін басқа да 
объектілерді орналастыруға; 

4) мал шаруашылығы фермалары мен кешендерін, сарқынды су жинағыштарды, 
сарқынды сумен суарылатын егістіктерді, зираттарды, мал қорымдарын (биотермиялық 
шұңқырларды), сондай-ақ жерүсті және жерасты суларының микробпен ластану қаупіне 
себепші болатын басқа да объектілерді орналастыруға; 

5) жүктелім нормасынан асырып мал жаюға, су тоғандарының режимін  
нашарлататын мал тоғыту мен санитариялық өңдеуге және шаруашылық қызметінің 
басқа да түрлеріне;

6) су көздеріндегі су кемерінен екі мың метрге жетпейтін қашықтықта орналасқан 
ауыл шаруашылығы дақылдары мен орман екпелерін пестицидтермен авиациялық  
өңдеу және авиация арқылы минералдық тыңайтқыштармен қоректендіру тәсілін  
қолдануға;

7) концентрациясының жол берілетін шегі белгіленбеген пестицидтерді қолдануға, 
қардың үстіне тыңайтқыш себуге, сондай-ақ залалсыздандырылмаған көң қосылған 
сарқынды суды және тұрақты хлорорганикалық пестицидтерді тыңайтқыш ретінде 
пайдалануға тыйым салынады.

Су қорғау аймағында мәжбүрлі санитариялық өңдеу жүргізу қажет болған жағдайда 
уыттылығы әлсіз және орташа тұрақсыз пестицидтерді қолдануға жол беріледі.

2. Су қорғау белдеулерінің шегінде:
1) су объектілерінің сапалық және гидрологиялық жай-күйін нашарлататын  

(ластану, қоқыстану, сарқылу) шаруашылық қызметіне немесе өзге де қызметке;
2) су шаруашылығы және су жинайтын құрылыстар мен олардың коммуникация-

ларын, көпірлерді, көпір құрылыстарын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және су көлігі 
қызметіне байланысты өзге де көлік инфрақұрылымдары объектілерін, жаңартылатын 
энергия көздерін (гидродинамикалық су энергиясын) пайдалану объектілерін, сондай-
ақ су объектісіндегі рекреациялық аймақтарды қоспағанда, демалыс және (немесе) 
сауықтыру мақсатындағы ғимараттар мен құрылысжайлар салмай ғимараттар мен 
құрылыстарды салуға және пайдалануға;

3) бау-бақша егуге және саяжай салуға жер учаскелерін беруге; 
4) су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануын 

болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген қазіргі бар 
объектілерді пайдалануға; 

5) жекелеген учаскелерді шалғындандыруға, егін егуге және ағаш отырғызуға 
арналған жерлерді өңдеуді қоспағанда, топырақ және өсімдік қабатын бұзатын 
жұмыстарды жүргізуге (оның ішінде жер жыртуға, мал жаюға, пайдалы қазбаларды 
өндіруге); 

6) шатыр қалашықтарын, көлік құралдары үшін тұрақты тұрақтарды, малдың жазғы 
жайылым қостарын орналастыруға; 

7) пестицидтер мен тыңайтқыштардың барлық түрлерін қолдануға тыйым салынады. 
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен келісілген  

және салалық сараптамалардың түйіндерін қамтитын, құрылыс жобаларына  
(техникалық-экономикалық негіздемелерге, жобалау-сметалық құжаттамаға) 
ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысы алынған жобалар болмаса, 
су қорғау аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындар, ғимараттар, құрылыстар мен 
коммуникациялар салуға (реконструкциялауға, күрделі жөндеуге) тыйым салынады.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «__» _________ № ____ қаулысына

9-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің

2018 жылғы «22» қазандағы №1247 қаулысына
2-қосымша

Қызылорда облысының Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Шиелі 
аудандары және Қызылорда қаласындағы су объектілерінің су қорғау аймақтары мен 

белдеулерін шаруашылықта пайдалану режимі

1. Су қорғау аймақтарының шегінде: 
1) су объектілерін және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануы 

мен қоқыстануын болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз 
етілмеген жаңа және реконструкцияланған объектілерді пайдалануға беруге; 

2) ғимараттарға, құрылыстарға, коммуникацияларға және басқа да объектілерге 
реконструкция жүргізуге, сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс 
жұмыстарын жүргізуге, пайдалы қазбалар өндіруге, кәбіл, құбыр және басқа да 
коммуникацияларды төсеуге, белгіленген тәртіппен жергілікті атқарушы органдармен, 
бассейндік инспекциялармен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік органмен, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органмен және басқа да мүдделі органдармен келісілген 
жобасы жоқ бұрғылау, жер қазу және өзге де жұмыстар жүргізуге; 

3) тыңайтқыштар, пестицидтер, мұнай өнімдерін сақтайтын қоймаларды, көлік 
құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету, 
оларды жуу пункттерін, механикалық шеберханаларды, тұрмыстық және өнеркәсіп 
қалдықтарын төгетін құрылғыны, аппаратураларды пестицидтермен толтыратын 
алаңдарды, авиациялық-химиялық жұмыстар жүргізуге арналған ұшу-қону жолақтарын 
орналастыруға және салуға, сондай-ақ судың сапасына кері әсер ететін басқа да 
объектілерді орналастыруға; 

4) мал шаруашылығы фермалары мен кешендерін, сарқынды су жинағыштарды, 
сарқынды сумен суарылатын егістіктерді, зираттарды, мал қорымдарын (биотермиялық 
шұңқырларды), сондай-ақ жерүсті және жерасты суларының микробпен ластану қаупіне 
себепші болатын басқа да объектілерді орналастыруға; 

5) жүктелім нормасынан асырып мал жаюға, су тоғандарының режимін нашарлататын 
мал тоғыту мен санитариялық өңдеуге және шаруашылық қызметінің басқа да түрлеріне; 

6) су көздеріндегі су кемерінен екі мың метрге жетпейтін қашықтықта орналасқан 
ауыл шаруашылығы дақылдары мен орман екпелерін пестицидтермен авиациялық  
өңдеу және авиация арқылы минералдық тыңайтқыштармен қоректендіру тәсілін  
қолдануға; 

7) концентрациясының жол берілетін шегі белгіленбеген пестицидтерді қолдануға, 
қардың үстіне тыңайтқыш себуге, сондай-ақ залалсыздандырылмаған көң қосылған 
сарқынды суды және тұрақты хлорорганикалық пестицидтерді тыңайтқыш ретінде 
пайдалануға тыйым салынады. 

Су қорғау аймағында мәжбүрлі санитариялық өңдеу жүргізу қажет болған жағдайда 
уыттылығы әлсіз және орташа тұрақсыз пестицидтерді қолдануға жол беріледі. 

2. Су қорғау белдеулерінің шегінде: 
1) су объектілерінің сапалық және гидрологиялық жай-күйін нашарлататын  

(ластану, қоқыстану, сарқылу) шаруашылық қызметіне немесе өзге де қызметке; 
2) су шаруашылығы және су жинайтын құрылыстар мен олардың коммуникация-

ларын, көпірлерді, көпір құрылыстарын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және су көлігі 
қызметіне байланысты өзге де көлік инфрақұрылымдары объектілерін, жаңартылатын 
энергия көздерін (гидродинамикалық су энергиясын) пайдалану объектілерін, сондай-
ақ су объектісіндегі рекреациялық аймақтарды қоспағанда, демалыс және (немесе) 
сауықтыру мақсатындағы ғимараттар мен құрылысжайлар салмай ғимараттар мен 
құрылыстарды салуға және пайдалануға;

3) бау-бақша егуге және саяжай салуға жер учаскелерін беруге; 
4) су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануын 

болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген қазіргі бар 
объектілерді пайдалануға; 

5) жекелеген учаскелерді шалғындандыруға, егін егуге және ағаш отырғызуға 
арналған жерлерді өңдеуді қоспағанда, топырақ және өсімдік қабатын бұзатын 
жұмыстарды жүргізуге (оның ішінде жер жыртуға, мал жаюға, пайдалы қазбаларды 
өндіруге); 

6) шатыр қалашықтарын, көлік құралдары үшін тұрақты тұрақтарды, малдың жазғы 
жайылым қостарын орналастыруға; 

7) пестицидтер мен тыңайтқыштардың барлық түрлерін қолдануға тыйым салынады. 
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен келісілген 

және салалық сараптамалардың түйіндерін қамтитын, құрылыс жобаларына  
(техникалық-экономикалық негіздемелерге, жобалау-сметалық құжаттамаға) 
ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысы алынған жобалар болмаса, 
су қорғау аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындар, ғимараттар, құрылыстар мен 
коммуникациялар салуға (реконструкциялауға, күрделі жөндеуге) тыйым салынады.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «__» _________ № ____ қаулысына

10-қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің

2019 жылғы «18» ақпандағы №1335 қаулысына 2-қосымша

Қызылорда облысының Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Шиелі, 
Жаңақорған аудандары және Қызылорда қаласындағы су объектілерінің су қорғау 

аймақтары мен белдеулері

1. Су қорғау аймақтарының шегінде: 
1) су объектілерін және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануы 

мен қоқыстануын болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз 
етілмеген жаңа және реконструкцияланған объектілерді пайдалануға беруге; 

2) ғимараттарға, құрылыстарға, коммуникацияларға және басқа да объектілерге 
реконструкция жүргізуге, сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс 
жұмыстарын жүргізуге, пайдалы қазбалар өндіруге, кәбіл, құбыр және басқа да 
коммуникацияларды төсеуге, белгіленген тәртіппен жергілікті атқарушы органдармен, 
бассейндік инспекциялармен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік органмен, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органмен және басқа да мүдделі органдармен келісілген 
жобасы жоқ бұрғылау, жер қазу және өзге де жұмыстар жүргізуге; 

3) тыңайтқыштар, пестицидтер, мұнай өнімдерін сақтайтын қоймаларды, көлік 
құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету, 
оларды жуу пункттерін, механикалық шеберханаларды, тұрмыстық және өнеркәсіп 
қалдықтарын төгетін құрылғыны, аппаратураларды пестицидтермен толтыратын 
алаңдарды, авиациялық-химиялық жұмыстар жүргізуге арналған ұшу-қону жолақтарын 
орналастыруға және салуға, сондай-ақ судың сапасына кері әсер ететін басқа да 
объектілерді орналастыруға; 

4) мал шаруашылығы фермалары мен кешендерін, сарқынды су жинағыштарды, 
сарқынды сумен суарылатын егістіктерді, зираттарды, мал қорымдарын (биотермиялық 
шұңқырларды), сондай-ақ жерүсті және жерасты суларының микробпен ластану қаупіне 
себепші болатын басқа да объектілерді орналастыруға; 

5) жүктелім нормасынан асырып мал жаюға, су тоғандарының режимін нашарлататын 
мал тоғыту мен санитариялық өңдеуге және шаруашылық қызметінің басқа да түрлеріне; 

6) су көздеріндегі су кемерінен екі мың метрге жетпейтін қашықтықта орналасқан 
ауыл шаруашылығы дақылдары мен орман екпелерін пестицидтермен авиациялық  
өңдеу және авиация арқылы минералдық тыңайтқыштармен қоректендіру тәсілін  
қолдануға;

7) концентрациясының жол берілетін шегі белгіленбеген пестицидтерді қолдануға, 
қардың үстіне тыңайтқыш себуге, сондай-ақ залалсыздандырылмаған көң қосылған 
сарқынды суды және тұрақты хлорорганикалық пестицидтерді тыңайтқыш ретінде 
пайдалануға тыйым салынады. 

Су қорғау аймағында мәжбүрлі санитариялық өңдеу жүргізу қажет болған жағдайда 
уыттылығы әлсіз және орташа тұрақсыз пестицидтерді қолдануға жол беріледі. 

2. Су қорғау белдеулерінің шегінде: 
1) су объектілерінің сапалық және гидрологиялық жай-күйін нашарлататын  

(ластану, қоқыстану, сарқылу) шаруашылық қызметіне немесе өзге де қызметке; 
2) су шаруашылығы және су жинайтын құрылыстар мен олардың коммуникацияларын, 

көпірлерді, көпір құрылыстарын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және су көлігі 
қызметіне байланысты өзге де көлік инфрақұрылымдары объектілерін, жаңартылатын 
энергия көздерін (гидродинамикалық су энергиясын) пайдалану объектілерін, сондай-
ақ су объектісіндегі рекреациялық аймақтарды қоспағанда, демалыс және (немесе) 
сауықтыру мақсатындағы ғимараттар мен құрылысжайлар салмай ғимараттар мен 
құрылыстарды салуға және пайдалануға;

3) бау-бақша егуге және саяжай салуға жер учаскелерін беруге; 
4) су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануын 

болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген қазіргі бар 
объектілерді пайдалануға; 

5) жекелеген учаскелерді шалғындандыруға, егін егуге және ағаш отырғызуға 
арналған жерлерді өңдеуді қоспағанда, топырақ және өсімдік қабатын бұзатын 
жұмыстарды жүргізуге (оның ішінде жер жыртуға, мал жаюға, пайдалы қазбаларды 
өндіруге); 

6) шатыр қалашықтарын, көлік құралдары үшін тұрақты тұрақтарды, малдың жазғы 
жайылым қостарын орналастыруға; 

7) пестицидтер мен тыңайтқыштардың барлық түрлерін қолдануға тыйым салынады. 
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен келісілген  

және салалық сараптамалардың түйіндерін қамтитын, құрылыс жобаларына  
(техникалық-экономикалық негіздемелерге, жобалау-сметалық құжаттамаға) 
ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысы алынған жобалар болмаса, 
су қорғау аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындар, ғимараттар, құрылыстар мен 
коммуникациялар салуға (реконструкциялауға, күрделі жөндеуге) тыйым салынады.

ЖОБА

Мемлекеттік орман қоры 
учаскелерінде орман пайдалану 
төлемақысының ставкаларын 
(түбірімен босатылатын сүрек 
үшін белгіленетін ставкаларды 

қоспағанда) бекіту туралы
“Қазақстан Республикасының Орман кодексі” 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі 
№ 477 Кодексінің 14-бабына сәйкес Қызылорда 
облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес 
мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман 
пайдалану төлемақысының ставкалары (түбірімен 
босатылатын сүрек үшін белгіленетін ставкаларды 
қоспағанда) бекітілсін.

2. Қызылорда облыстық мәслихатының 2015 
жылғы 16 қыркүйектегі №301«Мемлекеттік орман 
қоры учаскелерінде орман пайдалану төлем-
ақысының ставкаларын бекіту туралы» (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
5193 нөмірімен тіркелген, облыстық “Сыр бойы” 
және “Кызылординские вести” газеттерінде 2015 
жылғы 31 қазандағы № 164-165 жарияланған)және 
Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 
14 шілдедегі №133 «Мемлекеттік орман қоры 
учаскелерінде орман пайдалану төлемақысының 
ставкаларын бекіту туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2015 жылғы 16 қыркүйектегі №301 
шешіміне өзгерістер енгізу туралы (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
5119 нөмірімен тіркелген, облыстық “Сыр бойы” 
және “Кызылординские вести” газеттерінде 2017 
жылғы 11 мамырдағы №68-68 жарияланған) шешім-
дерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі. 

Лауазымы   Аты-жөні

Қызылорда облыстық мәслихатының
2020 жылғы __  _____№ __ шешіміне қосымша

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман 
пайдалану төлемақысының ставкалары (түбірімен 
босатылатын сүрек үшін белгіленетін ставкаларды 

қоспағанда)
№ Атауы Өлшем 

бірлігі
Төлем ставкасы

Теңге / АЕК
1. Шөп шабу

1. Шөп шабу:
жай-күйі жақсы 

жай-күйі 
қанағаттанарлық 
жай-күйі нашар

1 гектар
1 гектар
1 гектар

171,84 теңге
128,8 теңге
100.24теңге

2. Мал жаю
1. Түйе 1 бас-жылға 911,3 теңге
2. Мүйізді ірі қара, 

жылқы
1 бас-жылға 729,04 теңге

3. Ұсақ мал (қой) 1 бас-жылға 182,6 теңге
4. Ұсақ мал (ешкі) 1 бас-жылға 637,91 теңге
5. Ірі қара малы-

ның жас төлі
1 бас-жылға 364,52 теңге

3. Омарталар мен ара ұяларын орналастыру
1. Омарталар 

мен ара ұясын 
орналастыру 

үшін

1 ара ұясы- 
жыл

143.2 теңге

4. Ғылыми-зерттеу және мәдени-сауықтыру 
мақсаттарында ұзақ мерзімге орман пайдалану

1. Ғылыми-зерттеу 
және мәдени-

сауықтыру 
мақсаттары үшін

1 гектар 71.6 теңге

5. Ғылыми-зерттеу және мәдени-сауықтыру 
мақсаттарында қысқа мерзімге орман пайдалану

1. Ғылыми-зерттеу 
және мәдени-

сауықтыру 
мақсаттары үшін

1 адам-күн 0,1 
АЕК

6. Рекреациялық, туристік және спорттық 
мақсаттарында ұзақ мерзімге орман пайдалану

1. Рекреациялық, 
туристік және 

спорттық 
мақсаттары үшін

1 гектар 301.14 теңге

7. Рекреациялық, туристік және спорттық 
мақсаттарында қысқа мерзімге орман пайдалану

1. Рекреациялық, 
туристік және 

спорттық 
мақсаттар үшін

1 адам-күн 0,1 
АЕК

 
8.Дәрі-дәрмектік өсімдіктер және техникалық 
шикізат жинау және дайындау үшін төлем 

ставкалары
№ Өсім-

діктер 
атауы

Шикі-
зат 
түрі

Шикізат-
тың шаруа-

шылық 
маңызы

Өлшем 
бірлігі 
(құрғақ 
күйінде)

Төлем 
став-
касы 

(теңге)
1. Жалаңмия тамыр-

лар
дәрілік 1 кило-

грамм
62

2. Сұңғыла тамыр-
лар

дәрілік 1 кило-
грамм

600

3. Сасық-
кереуік

тамыр-
лар

дәрілік 1 кило-
грамм 

921

4. Қамыс өзегі техни-
калық

1 текше 
метр

180

5. Ши өзегі техни-
калық

1 текше 
метр

180

     
Ескерту: Қысқартылған атаудың мағынасын 

ашу: АЕК – Айлық есептік көрсеткіш.

«Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау туралы» ҚР Заңның 25-бабына 
сәйкес сатушы тұтынушыға тауарлар, 
оның ішінде тауардың мақсаты туралы 
және тиімді әрі қауіпсіз қолданылу 
жағдайлары туралы мәліметтерді, 
сондай-ақ ҚР-ның заңдарына сәйкес 
тұтынушыға ұсынылуы міндетті 
болып табылатын не тұтынушы мен 
сатушы (дайындаушы, орындаушы) 
арасында жасалған шартта көзделген 
өзге де мәліметтерді ұсынуға міндетті.

Сатушы тауар туралы тиісті 
ақпаратты дайындаушыдан алмаған 
жағдайда да жауапкершіліктен 
босатылмайды. Бұл ретте көрсетілген 
Заңның 27-бабының 2-тармағына 
сәйкес сатушы (дайындаушы, 
орындаушы) тұтынушыға ықтимал 
тәуекел туралы және тауарды 
(жұмысты, көрсетілетін қызметті) 
қауіпсіз пайдаланудың шарттары 
туралы хабарлауға міндетті. Бұл 
ретте, егер тауарды (жұмысты, 
көрсетілетін қызметті) қауіпсіз 
пайдалану, оны сақтау, тасымалдау 
немесе кәдеге жарату үшін арнаулы 
ережелерді сақтау қажет болса, онда 
дайындаушы (орындаушы) оларды 
тауарға (жұмысқа, көрсетілетін 
қызметке) қоса берілген құжаттамада, 
тұтыну ыдысында, жапсырмаларда 
немесе тауарлардың (жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің) жекелеген 
түрлері үшін қабылданған өзге 
де тәсілмен көрсетуге міндетті. 
Осылайша, сатушы, Сізге тауар туралы 

толық және дұрыс ақпарат, атап 
айтқанда материалдың ерекшеліктері 
туралы ақпарат беруі тиіс.

Көрсетілген Заңның 31-бабының 
негізінде, Сізге залал келсе өтете 
аласыз. Онда сатушы тауар (жұмыс, 
көрсетілетін қызмет) туралы толық 
емес, дұрыс емес немесе уақытылы 
берілмеген ақпарат салдарынан 
тұтынушының өміріне, денсаулығына 
және (немесе) мүлкіне келтірілген 
зиянды толық көлемде өтеуге міндетті, 
сондай-ақ талап берілген күннен 
бастап күнтізбелік он күн ішінде 
тұтынушыға зиянды өтеу туралы 
жауап беруге не тұтынушының талап-
тарын қанағаттандыру үшін тиісті 
шаралар қолдануға тиіс деп жазылған. 
Осы нормаға сүйене отырып, Сіз-
ге шағыммен сатушыға, ол бас тарт-
қан жағдайда тұтынушы лардың 
құқық тарын қорғау саласындағы 
функ цияларды жүзеге асыратын 
мемле кеттік органдарға немесе 
тұтыну шылық дауды сотқа дейінгі 
реттеу субъек тісіне, сондай-ақ сотқа 
жүгі нуге құқылысыз.

Қазақстан Республикасы Сауда 
және интеграция министрлігінің 
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
комитеті Қызылорда облысының 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
департаменті. Тел: 8(7242) 23-50-72, 
23-50-66. Мекен-жайы: Қызылорда 
қаласы, Абай даңғылы №52 ғимарат. 
Инстаграмм: dzppkyzylorda Фейсбук: 
ДзппКызылорда   

6-бет

Сатушының тауар туралы  толық және дұрыс ақпарат беруі туралы 
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Абайды тану үшін 

оның өлеңдері мен 
қара сөздерінде 
айтылған ой-
тұжырымдардың 
мән-маңызы ашылуы 
керек. Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда 

университетінде Абай Құнанбайұлының 175 
жылдығына арналған  «Абай мұрасы – жалпы 
адамзаттық құндылық» атты халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. 
Ақынның шығармашылық бағыты мен 
көзқарасын саралау, рухани мұрасының 
адамзат игілігіне айналуына жол ашу, жаңа 
деректерді ғылыми айналымға ендіру іс-
шараның мақсаты болып белгіленген. 

Ақын мұрасы – 
адамзат 
құндылығы

Ә.Тәжібаев атындағы 
облыс тық әмбебап-ғылыми  
кітап ханада жазушы, жер-
лесіміз Айжарық Сәдібек-
ұлының «Бұ рын ғының 
адам дары» атты кітабының тұсау-
кесері өтті. Бұл кітап қа жазушының «Өлер-
мен өмір» романы мен «Сұрапыл», «Қарашыққа 
қатқан мұз» аталатын повестері енгізілген.

Шараға жазушының замандастары, мәдениет 
өкілдері, туған-туыстары қатысты.

Тұсаукесердің алғысөзін алған кітапхана ди-
ректоры Н.Мыңжасов  бірнеше ай бұрын өмірден 
өткен ардақты аға, қарымды қаламгердің өлмес 
өмірі басталғанын, санагерлер сарайы Ә.Тәжібаев 
кітапханасының осындай ізгілікті істерге ұйтқы бола 
беретінін айтты.

Ал, Қазақстан Жазушылар одағы облыстық 
ұйымының жетекшісі Қаршыға Есімсейітова 
Айжарық ағаның туған жерден табан аудармай 
жүріп-ақ астаналық жазушылармен иық тіресе еңбек 
еткенін тілге тиек қылды. Мұнан соң жазушының 
досы Тобаш Ембергенов сөз сөйлеп, әдебиет тұлғасын 
дәріптеп, еңбегін ұрпаққа үлгі тұтқан азаматтарға 
алғыс білдірді. 

Өз кезегінде жұрт алдына шыққан қаламгердің 
рухтас інілері – ақын Толыбай Абылаев, филолог 
ғалым Шанжархан Бекмағанбетов, «Сыр медиа» 
ЖШС Бас директоры Аманжол Оңғарбаев келелі 
ойларын ортаға салды. Олар Арал қаласынан бір 
көшенің жазушының атына берілуін құптады. 

Кітапхана қызметкерлері жиынға келгендерді 
жазушының шығармашылығына арналған «Ақиқат 
айдынындағы ақ шағала» атты кітап көрмесімен та-
ныстырды.

«СБ» ақпарат

ТҰСАУКЕСЕР

«Бұрынғының 
адамдары» 
бүгінгінің 
қолында

Университет ректоры Бейбіткүл Кәрімова Абай 
жылы аясында атқарылған іс-шаралармен таныстырып, 
жиынның маңызына тоқталды. Абай тек қазақ халқының 
емес, түбі бір түркі жұртының тұғырлы тұлғасы екендігін 
айтып, конференцияға қатысқан шетелдік және отандық 
ғалымдарға алғысын білдірді. 

Ғалымдар хакім Абай даналығы, оның қазақ 
әдебие тіндегі орны, шығармаларындағы Құран қағи-
дат тары, түркі-парсы ақындары, модернизм, қарасөз-
де рінің танымдық сипаты, жастар тәрбиесі және 
рухани реформаторлық тұлғасы жайында ғылыми 
тұжы рымдарымен таныстырды. Зерттеулерден Абай 
мұрасы, гуманизм мен адамсүйгіштік идеялары ұрпақты 
тәрбиелеудің тиімді тәсілі екендігіне тағы да бір көз 
жеткіздік. Ақын тұлғасын тану үрдісін жаңаша пайым-
дармен, тың тұжырымдармен, мағыналы деректермен 
толықтыру өскелең ұрпақ бойында азаматтық рухты 
нығайтуға, рухани жаңғыру ісіне игі ықпалын тигізетіні  
анық. 400-ден аса тыңдаушы қатысқан халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференция барысында  бірнеше 
ұсыныс түсті. 

Олар облыстық және аудандық музейлер 
экспозицияларындағы Абай мұрасының  мазмұнын 
кеңейту және насихаттаумен, аймақтағы жоғары оқу 
орындарының үздік оқитын студенттеріне «Абай» 
атындағы арнаулы стипендия тағайындаумен, Абай 
шығармаларын  араб, түрік, корей, қытай және т.б. 
тілдерге аудару жолын іздестіру, зерттеумен сабақтас. 
Сонымен бірге Абайдың өмірі мен шығармашылығын 
зерттеу нәтижелерін ғылыми айналымға ендіру 
мақсатында «Абай» оқуларын өткізу ұсынылды.

Аягөз ӘБДІРАЗАҚОВА,
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 

 университетінің аға оқытушысы
Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Ғалымжан Кеңшілікті көзі 
қарақты көрермен жақсы та-

ниды. Ұлттық арнада түрлі бағ-
дар ламаларды тізгіндеп жүрген 
әріптесіміз бала жасынан білімге 
құштар болды.

– Біз еліміз тәуелсіздігін жа-
рия еткен тұста өмірге келдік 
және осыны мақтан етеміз. Бала 
кезімде мереке қарсаңында Ел-
басы Тәуелсіздік құрдастарын 
арнайы құттықтап, оларға сый-
сияпат көрсететін. Еліміздің 
болашағы  жас ұрпақпен бай-
ланысты екенін еске салып, 
зор сеніммен қарайтын. Біздің 
білім алуымызға, жан-жақты 
дамуымызға барлық жағдай жа-
салды, – дейді ол.

Ғалымжан Кеңшілік  Қы-
зыл ордадағы №12 орта мек-
тепте білім алды, М.Мәметова 
атындағы педагогикалық кол-
леджді бітірді. Одан әрі жоғары 
оқу орнын тәмамдады, жергілікті 
телеарналарда жұмыс істеді, 
болашағын тележурналистика-
мен байланыстырды.

– Оқушы кезімде жан-жақты 
болу үшін барлық үйірмелерге 
қатыстым. Спорттық ойындардан 
да қалыс қалған жоқпын. Абай 
оқуларының жүлдегері атан-
дым. Облыстық деңгейдегі «Жас 
ұрпақ» ұйымының жұмысын 
жүргіздік. «Оқушылар сарайы» 
екінші үйім болатын. Мектеп 
бітіргенге дейін үйірмелерден 
қол үзген жоқпын. Жайдармен 
ойындарында өнер көрсеттім. 
Бұл баспалдақтар менің тұлға 
ретінде қалыптасуыма үлесін 
қосты, – дейді Ғалымжан.

Ол – отбасында тұңғыш неме-
ре. Ата-әжесінің бауырында өсті. 
Үлкендердің тәрбиесін алды. 
Ғалымжан мектеп табалдырығын 
аттамай тұрып, «Әліппені» та-
ныды. Атасы немересіне жыр-
дастандарды оқып,  азаттық жо-
лында күрескен батырлардың 

ерлігі жайындағы әңгімелерді,  
«Тәуелсіздік» ұғымын, мәні мен 
мағынасын түсіндіретін.

Болашағын бас қаламен 
байланыстырған ол 2013 жылы 
Елордаға көшіп, түрлі сала-
да қызмет атқарды. Ал, теле-
визия саласындағы еңбек 
жолы «Жетінші арнадағы» 
«Күнбастар»  бағ дар ламасында 
басталды. Одан кейін Ұлттық 
арнада жұмыс істеді. Ең 
алғашқы тікелей эфирі «Бүгін 
жексенбі» бағдарламасы бол-
ды. Мұнан кейін өзге де арна-
ларда түрлі бағдарламалардың 
жүргізушісі атанды. Қазақ 
елін әуезді әнімен, тағылымды 
әңгімесімен ұйқысынан оя-
татын «Таңшолпан» бағ дар-
ламасын жүргізді.  Бағдарлама 
– қуанышты, жағымды жаңа-
лықтардың жаршысы. Был-
тырдан бері «Екі жұлдыз» 
музыкалық реалити шоуының 
жүргізушісі ретінде танылды. 
Биыл «Егіз лебіз» музыкалық 
бағдарламасын тізгіндеді. Теле-
жүргізуші жеткен жетіс тігінің 
бәрін тәуелсіздіктің жемісі деп 
біледі. 

– Біз бодандық дегеннің не 
екенін білмесек те, үлкендерден 
естіп өстік, кітаптардан оқыдық. 
Жұбан атамыз айтқандай, «мың 
өліп, мың тірілген» қазақтың 
қалың тарихына үңілсең, та-
лай қиын сәттерді бастан 
өткергені белгілі. Тағдырдың 
тезіне қайсарлықпен төтеп 
берді. Ұшқан құстың қанаты, 
шапқан аттың тұяғы талатын 
дархан даламызды білектің 
күшімен, найзаның ұшымен 
қорғады. Сондықтан тәуелсіздік  
– қастерлі, қасиетті ұғым, – деді 
ол.

Жерлесіміз егемен еліміздің 
ертеңіне қалтқысыз қызмет 
етіп, перзенттік парызын адал 
атқаруға әркез дайын.

«Біз – бақытты 
ұрпақпыз»

Тәуелсіздікке қол 
жеткізген тұста өмірге 
келген бүлдіршіндер 
бүгінде ат жалын тар-
тып мінген азаматтарға 
айналды. Олар баян-
ды болашаққа бағыт 
алып, келешекке нық 
қадам басқан елін 
мақтан етіп, өніп-өсуде. 
Тәуелсіздіктің қадір-
қасиетін жете ұғынып, 
өз елінің дамуына, өрлеу 
жолында табысты еңбек 
етуде. 

Қиналғанға қол ұшын 
созып, айналасындағыларға 
қамқорлық танытып жүретін 
еріктілердің орны ерек. 
Сондықтан да еріктілер 
қозғалысын дамыту 
мәселесі назардан түскен 
емес. Ал, биылғы жылдың 
волонтерлар еншісінде бо-
луы ауқымды істерге серпін 
берді. 

Бұл туралы «Волонтерлік 
– өмір белесі» тақырыбындағы 
облыстық Волонтер жылының жа-
былу салтанатында айтылды. Ша-
рада жыл көлемінде волонтерлік 
қызметтің 7 негізгі бағыты бо-
йынша жұмыстарды үйлестірген 
облыстық басқарма басшылары, 
облыстық «Волонтерлар фронт 
офисінің» мүшелері мен қала және 
аудандардағы еріктілер марапат 
мінберінен табылды.

Кездесу барысында облыстық 
ішкі саясат басқармасы басшы-
сы ның міндетін атқарушы 
Еркін Әбішев осыдан тура 12 
ай бұрын еріктілер жылы рес-
ми ашылғанын, осы уақыт 

аралығында жауапкершілік еселе-
не түскенін айтты. Мерекеде «Жыл 
волонтері» облыстық сыйлығы 
табысталды. Бұдан бөлек, халық 
игілігіне қызмет етіп, Сыр өңірінің 
әлеуметтік дамуына қосқан үлесі 
үшін 10 волонтерға облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықованың Алғыс 
хаты табысталды.

– Облыстық «Жастар ре сурс-
тық орталығы» жанынан құрылған 
«Волонтерлар фронт офисінің» 

еріктілер қатарына қабылданып, 
«Bilim» бағытын дамытуға ат-
салысып келемін. Кешегі пан-
демия өршіген тұста 11-сынып 
оқушыларын онлайн оқытуға күш 
салдық, қазір орталықтағы ІТ 
кітапханада мектеп бітірушілерге  
арналған тегін курстар өткізу-
деміз. «BIZ BIRGEMIZ» рес-
пуб ликалық акциясы аясында 
қала тұрғындарына бетперде 

таратуға атсалысып жүрміз. Кеше 
осы еңбектің, Сыр еріктілерінің 
еңбегінің нәтижесінде «Жыл 
волонтері» облыстық сыйлығын 
иеленіп отырмын. Бұл – көмек 
қолын создым, марапаттал-
дым дегенім емес, өзге де 
жерлестерімнің осындай игі 
істерге атсалысып, қатарымызға 
қосылса деген ниетім, – дейді 
Талғат Меңдібаев.

Волонтерлік – өмір белесі

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Сағыныш 
сезімі 
атамекенге 
жетеледі
Әйгерім Ержанат 

Моңғолияның Баян-Өлгей 
аймағында дүниеге келген. 
Әкесі Ержанат Төлеубай – 
жүк көлігінің жүргізушісі. 
Анасы Бақыткүл Ахмет үй 
шаруасында, 4 бауыры бар. 
Бала күнінен Абай, Мұқағали 
шығармашылығымен сусын-
дап, жыр-дастандарды жаттап 
өсті.  Мектеп қабырғасында 
түрлі іс-шараларға 
қатысып, белсенді оқушы 
болды. Жазба ақындар 
мүшәйраларының 
жүлдегері атанды. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Ол қазақ елінде болып 
жатқан жаңалықты қалт 
жібермей бақылайтын. Өзі нің 
қазақ екенін мақтан тұтатын. 
Әсіресе, көгілдір экран дағы 
теле жүргізушілерге қызы ға-
тын. Бауырларына жа ңа лық 
оқып беретін. Бала арманы 
өсе келе қазақ еліне деген 
сүйіспеншілігін арттырды. 
Жоғары сыныпта оқып жүріп, 
Қазақстандағы жоғары оқу 
орындары жайында зерт-
тей бастады. Ата-анасы да 
қызына қолдау көрсетті. Өткен 
жылы елге оралды. Павлодар 
қаласында дайындық курсы-
нан өтті.  Қазір Қызылорда 
қаласындағы Қорқыт ата 
атын дағы Қызылорда универ-
ситетінің  сту денті.

– Бала күнімде атам «туған 
жерін аңсамайтын жан болмай-
ды» деп отырушы еді. Тарихтан 
көп сыр шертетін. Балалықпен 
түсіне қоймадық. Кейін өсе 
келе әкем ата-бабамыз қиын 
кезеңдерде атамекенін тастап 
кетуге мәжбүр болғанын айтты. 
Қазақ елі байырғы мекеніміз 
екенін білдік. Содан бері кеу-
демде сағыныш пайда бол-
ды. Бұл сезім мені атамекенге 
жетеледі. Қай елде жүрсем де 
өзімді қазақ баласы екенімді 
ұмытқан емеспін, – дейді ол. 

Ол Абайдың «Көзімнің 
қарасы», «Желсіз түнде жарық 
ай» әндерін нақышына келтіріп 
орындайды. Қолөнерге де 
әуестігі бар. Тоқыма тоқып, 

құрақ құрайды. Бұл өнер оған 
анасынан дарыған. Қызына 
қазақтың ұлттық ою-өрнектерін 
қолдану әдісін, мағынасы мен 
мәнін ұғындырып, санасы-
на сіңірген. Кітап оқығанды 
жақсы көреді. Әсіресе, рухани 
мұраларымыз – ежелгі жыр-
аңыздар, сал-серілік дәстүр, 
саят құстары, археология мен 
қазақ қолөнері жайлы зерттеу 
еңбектерді қарағанды ұнатады.

– Елге келгенде бір нәр-
сеге көзім жетті. Жастарға 
қолдау бар. Тегін білім алуға, 
жұмысқа орналасуға, бас-
панаға қол жеткізуге жағдай 
қарастырылған. Мұның бәрі 
Тәуелсіздіктің арқасы.  Тәуел-
сіз дікпен бірге түлеген жас-
тар білімге құштар, талантты.  
Мақсаттары айқын, ойлары 
жүйрік, – дейді ол.

Жас өрен қатарластарынан 
қалмауға тырысады. Қосымша 
ағылшын тілін үйреніп жүр. 
Жоғары оқу орнында түрлі 
пікірсайыстарға қатысып, өткір 
ойларымен, сауатты сөз сап-
тауымен белсенді студенттер 
қатарына  ілікті.

– Байқағаным қалада іргелі 
істер, әдемі, көрікті, зәулім 
ғимараттар көп. Көшеде, 
қоғамдық орындарда ұлт тық 
нақыштағы дүниелер орна-
тылған. Қалаға алғаш кел-
генімде бір күнімді арнап, 
толық танысып шықтым.  
Мұның бәрі де тәуелсіздіктің 
жемісі деп білемін, – дейді ол.

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ТӨЛ ПЕРЗЕНТІ

Жарамсыз деп есептелсін
Ергешов Жасұлан Бейсенбекұлының атына Қызылорда қаласы 

бойынша мемлекеттік кірістер басқармасынан 23.10.2020 жылы 
берілген №239 қызметтік куәлігі жоғалуына байланысты жарам-
сыз деп есептелсін.


