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Тәуелсіздік күні құтты болсын!

Құрметті қызылордалықтар!
Қымбатты жерлестер!

Сіздерді еліміздің ең басты ұлық мерекесі – Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік күнімен шын жүректен 
құттықтаймын!

Тәуелсіздік – бұл біздің ең қастерлі де қасиетті, баға 
жетпес құндылығымыз!

Біз қазір тәуелсіздіктің 30 жылдығына қарай қадам 
басып тұрмыз. Бұл тарихи тұрғыдан алғанда аз уақыт 
болғанымен, дербестігімізді алған осы кезең ішінде 
Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың бастауымен ғасырға бергісіз  жолды жүріп 
өттік. 

Алтай мен Каспий арасындағы ұлан-ғайыр жерді 
жайлап жатқан егемен еліміз бүгінде әлем картасында 
нық орналасып, ынтымақ пен бірліктің бесігіне, әлемдік 
қоғамдастықтың белді әріптесіне, Орталық Азиядағы 
шешуші елге айналды. 

Бұл турасында Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың: «Бүгінгі қазақ халқы – сонау есте жоқ 
ескі замандарда-ақ тұлпарлардың тұяғымен дүниені дүр 
сілкіндірген көне сақтардың, ежелгі ғұндардың, байырғы 
түркілердің ұрпағы, үлкен үйдің қара шаңырағын 
атажұртта сақтап қалған халық» дегені белгілі.

Бұл күн – бабаларымыздың сан ғасырлық арман-тілегі 
орындалған Ұлы Күн! Шекарамыз шегенделіп, Туы-
мыз төрге ілініп, Әнұранымыз асқақтап, Елтаңбамыз 
елдігімізді көрсеткен Ұлық Күн! 

Осы ретте, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев өз сөзінде баянды бірлігіміздің арқа-
сында тәуелсіздігімізді нығайтып, халқымыздың жағ-
дайын жақсартуға жол ашқанымызды атап көрсеткен бо-
латын. 

Бүгінгі күні талай тағдырлы кезеңдерді артқа тас-
тап, жаңару жолына қадам бастадық. Тәуелсіз елімізді 
қарқынды дамыту, халықаралық кеңістіктегі орнын одан 
әрі нығайту жолындағы мақсатты идеялар мен міндеттерді 
нәтижелі жүзеге асырып келеміз.  

Құрметті жерлестер!
Сіздерді Ұлттық мерекемізбен құттықтай отырып, 

Тәуелсіздігімізді сақтау, елімізді, өңірімізді өркендету 
жолында аянбай еңбек етейік дегім келеді.

Сіздерге мықты денсаулық, отбастарыңызға ырыс-
несібе, амандық, халқымызға береке-бірлік, елімізге 
тыныштық тілеймін.

Тәуелсіздігіміздің тұғыры нық, ғұмыры мәңгі болсын!

Құрметпен, 
облыс әкімі

Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА

– Қазбек Камалұлы, өзіңіз білім-біліктілігіңізбен, 
парасат-пайымыңызды, іскерлік қажыр-қайратыңызды орыс 
тіліндегі облыстық басылымның дамуына жұмсап келесіз. 
Бү гінде «Кызылординские вести» газеті талай қарымды 
жур налистерді тәрбиелеп, шыңдауда. Сондықтан ақпарат 
айдынында газеттің тарихи орны бар. Әр жылдары Сыр 
өңірінің бұқаралық ақпарат құралдарында радио, телеар-
наларда қызмет атқарып, аймақтың ақпарат саласының да-
муына ерекше үлес қостыңыз. Сіздің ақпарат саласындағы 
еңбегіңіз лайықты бағаланып, Тұңғыш Президент-Елба-
сы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Алғысымен, Қа-
зақстан Журналистер ода ғының Құрмет грамотасымен және 
әртүрлі дәрежедегі ма ра  паттарды иелендіңіз. Сізді облыс 
тұрғындары аты нан мерейтойыңызбен құт тықтай отырып, 
алғыс білдіремін. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық 
тілеймін, – деді облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова.

Мұнан соң өңір басшысы мерейтой иесіне аймақтың 
ақпарат саласына қосқан үлесі үшін Қызылорда облысының 
Құрмет грамотасын табыстап,  иығына шапан жапты.

Шара барысында әріптесі  облыстық «QYZYLORDA» 
теле арнасының директоры Жағыппар Қарабала сөз алып,  
қаламгердің аймақ журна листикасының дамуына қосқан 
үлесін тілге тиек етті.

– Қазыбек Камалұлы 25 жылдан астам БАҚ саласын-
да қызмет етіп, облыстың ақ парат кеңістігінде өз орнын 
қалыптастырды. Білгенін жас тарға үйретіп, қаншама жас 
журналистің тұлға болып танылуына ықпал етті. Радио, 
телеарна және газетте тілші болып қызмет жасап, кейін 
аға тілші, аға редактор, газет редакторы қызметіне дейін 
көтерілді. Қазақ және орыс тілдерінде жетік жазып, сауат-
ты сөйлей ала тын аз журналистердің бірі бол ды. Сондықтан 
бұл кісінің тә лімі мен тәжірибесін біз ал дағы уақытта да 
кәдеге жаратып, жас мамандарды дайындау да қолданатын 
боламыз, –деді ол.

Сондай-ақ, «Сыр медиа» ЖШС бас директоры Аман-
жол Оңғарбаев басылым беделін көтеріп, оқырман қатарын 
арттыруда әріптесінің сіңірген еңбегінің өлшеусіз екен дігін 
жеткізді. 

Өз кезегінде Қазбек Ботаев көр се тілген құрметке 
алғысын білдірді.

Қаламгерге
құрмет

ШАТТЫҚТАН ШУАҚ ТАРАҒАН КҮН

Облыс 
әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова 
облыстық 
«Кызылординские 
вести» газетінің 
бас редакторы 
Қазыбек Ботаевты 
қабылдап, 63 
жасқа толу 
мерейтойымен 
құттықтады.

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ҚҰТТЫҚТАУЫ 

НӘЛҚОЖА ЕРГЕШБАЕВТЫҢ 
ЕСКЕРТКІШ-МҮСІНІ
АШЫЛДЫ

Мерейлі мерекенің сұлу Сырға бұл 
жолы да толайым тартуы аз болған 
жоқ. Елдік іс бұқараның игілігін то-
лыстырып, жаңашылдық салтанат 
құрды. Дүйсенбіде бірқатар іс-шара 
ұйымдастырылды. Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова мемлекет және қоғам 
қайраткері Нәлқожа Ергешбаевтың 
ескерткіш-мүсінінің салтанатты ашылу 
рәсіміне қатысып, өткенге құрметпен 
қараудың жарқын үлгісі паш етілді.

– Әр тарихи кезеңнің халқымыз үшін 
орны бөлек. Сол қоғамның дамуы мен 
өркендеуіне, ел іргесінің берік болып, 

халықтың ауызбіршілігі мен ынтымағының 
сақталуына еңбегі сіңген тұлғаларды еске 
алып, есімін ардақтау – парызымыз. Сон-
дай ардақты азаматтардың бірі – мемлекет 
және қоғам қайраткері Нәлқожа Ергеш-
баев. Нәлқожа Ақбалаұлы – Сыр елінің 
әлеуметтік-экономикалық дамуында із 
қалдырған қайраткер азамат. Ол «Қазақ 

ауыл шаруашылығы техникасы» облыстық 
бірлестігіне төраға болған тұста техника-
ны сақтайтын, жөндейтін арнаулы орындар 
ашу мәселесін ал ғашқы болып көтеріп, оны 
жүйелі жүзеге асырған басшылардың бірі 
ретінде ел есінде қалды, – деді облыс әкімі.

Шараға облыстық мәслихат хатшысы 
Қылышбай Бисенов, облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Серік Дүйсенбаев пен 
мемлекет және қоғам қайраткерінің баласы 
Әбдіқадыр Ергешбаев қатысып, ізгі лебізін 
жеткізді.

Мемлекет және қоғам қайраткерінің 
ескерткіш-мүсіні Тасбөгет кентіндегі 
Нәлқожа Ергешбаев атындағы №172 орта 
мектептің ауласында орнатылған. Авторы 
– суретші, мүсінші, Қазақстан Суретшілер 
ода ғының облыстық филиал төрағасы, «Мә-
дениет қайраткері» Аманкелді Кененбаев.

КЕЛЕШЕКТІҢ КІЛТІ – ЗЕРДЕЛІ 
ҰРПАҚ ҚОЛЫНДА

Мұнан кейін облыс әкімі «Зерде» 
интеллектуалды мектебінің ашылу 
салтанатына қатысты. Кейінгі жылдары 
жекеменшік мектептердің құрылысы 
бойынша инвесторлармен қарқынды 
жұмыс жүргізіліп жатыр. Оның бір 
айғағы – осы білім ұясы. 

– Қазір өңірімізде мемлекет пен жеке биз-
нес секторының арасында тығыз байланыс 
орнағаны белгілі. Осы орайда жекеменшік 

мектептердің құрылысы бойынша инвестор-
лармен жұмыс белсенді жүруде. Өткен жылы 
1300 орындық 3 мектеп ашылды, биыл 300 
және 500 орындық тағы 2 мектеп салынуда. 
Міне, 500 орындық «Зерде» интеллектуалды 
мектебін пайдалануға бергелі отырмыз. Осы 
жаңа мектептен тәуелсіз еліміздің дамуына 
аянбай үлес қосып, Сыр елін әлемге таны-
тар зияткер ұрпақ білім алып шығады деп 
сенемін, –  деді облыс әкімі.

Сонымен қатар салтанатты шарада 
аймақтағы 120 мектеп дәстүрлі режим-
де жұмыс істейтіні, 180-і қашықтан оқыту 
форматында білім беріп жатқаны айтыл-
ды. Бүгінде 40 мыңға жуық бала оқитын 2 
мыңнан астам кезекші топ ашылған. Тұрмысы 
төмен отбасылардың балаларына мектеп 
теңгеріміндегі 14 мыңнан астам компьютер 
беріліп, бюджет қара жаты мен демеушілер 
есебінен 27 мыңға жуық компьютерлік тех-
ника алынған.

– Апатты мектептерді жою бағытындағы 
жұмыс еңсерілу үстінде. Жыл басында 140 
орындық бір мектептің құрылысы аяқталып, 
тағы бір мектептің құрылысы жалғасуда. Ал, 
келесі жылы үшінші мектептің құрылысы 
басталады. Жалпы, өңірде 293 мемлекеттік 
мектеп бар, жеке мектептер саны 8-ге жетті, – 
деді ендігі сөзінде облыс әкімі.

Мұнан әрі Гүлшара Әбдіқалықова мем-
лекет және қоғам қайраткері Бекмырза Ела-
мановпен бірге жаңа мектептің лентасын 
қиып, оқушылармен кездесті. Мектептің 
құрылтайшысы Сейтқали Алшынбаев зама-
науи үлгіде салынған интеллектуалдық білім 
ұясының ерекшеліктерін баяндады. 

Айта кетейік, мектепті салған мер дігер 
мекеме – «Нұр-Ай» жауап кер ші лігі шектеулі 
серіктестігі. Құрылыс құны 1 млрд 250 млн 
теңге. Жаңа ғима раттың аумағы – 8000 шар-
шы метр, жалпы алаңы – 1600 гектар. Мектеп 
құрылтайшысы алдағы уақытта оқу ордасын-
да 120 қызметкер жұмыспен қамтылатынын 
айтады.

БАСПАНА БАҚЫТЫ 
БҰЙЫРДЫ

Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында 
тағы бір қуанышты жаңалық болды. 
Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
Сырдария өзенінің сол жағалауында 
орналасқан 40 пәтерлі екі тұрғын 
үйдің кілтін табыстады. Пәтер иелерін 
жаңа қонысымен құттықтап, өңірдегі 
құрылыс саласындағы жетістіктер 
айтылды.

– Еліміз тәуелсіздік жылдарында қандай 
да бір табыстарға қол жеткізсе, оған Сыр 
елі де өз үлесін қосып келеді. Соңғы жыл-
дары аймағымыз қарқынды құрылыс 
алаңына айналды. Биыл облыста барлық 
қаржыландыру көздерінен 1946 пәтерді 
құрайтын 98 тұрғын үйдің құрылысы бас-
талды. Қалада жыл басынан бері 580 
пәтерді құрайтын 15 тұрғын үй пайдалануға 
берілді. Тағы бір мақтанышпен айтатын 
жаңалығымыз, жыл аяғына дейін қалада 680 
пәтерді құрайтын 14 арендалық тұрғын үйдің 
құрылысы аяқталып, қабылданады. Қазір 
1741 пәтерлік 38 көпқабатты тұрғын үйдің 
құрылысы жүргізілуде. Сырдария өзенінің 
сол жағалауында құрылысы жүргізіліп 
жатқан 725 пәтерлік 15 көпқабатты тұрғын 
үйдің 14-і осы жылы табысталмақ. Келер 
жылы "СПМК-70" тұрғын ауданы бойын-
ша 13 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы 
аяқталып, пайдалануға беріледі, – деді өңір 
басшысы.

Баспана бақыты бұйырғандар арасында 
№3 қалалық емхананың мейірбикесі Айжан 
Ізтілеуова бар. Енді ол да сол жағалаудың 
тұрғыны атанды, қуанышында шек жоқ.

– Мереке қарсаңында осындай жақ-
сылыққа қол жеткіздік. Аймақ басшылығына, 
құрышқолды құры лыс шыларға ризашы-
лығымды білдіремін. Бұл – кез келгеннің 
арманы. Сол арманды арқалаған жандардың 
тілегі орындалсын, тәуелсіздіктің арқасында 
қол жеткізген біздің қуанышымыз барша 
жерлестеріме бұйырсын, – деді ол ерекше 
толқынысқа беріліп.

Тәуелсіздік күні мерекесі қарсаңында Қазақстан 
Республикасы Президентінің Жарлығымен 
мемлекетіміздің әлеуметтік-экономикалық және 
мәдени дамуына, халықтар арасындағы достық пен 
ынтымақтастықты нығайтуға қосқан елеулі үлесі, 
белсенді қоғамдық қызметі үшін ел азаматтарының 
үлкен бір тобы мемлекеттік наградалармен 
марапатталды. 

Олардың қатарында өндіріс, бизнес, білім беру, 
денсаулық сақтау салаларының көрнекті өкілдері, әскери 
қызметшілер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, 
спортшылар, соғыс және еңбек ардагерлері, мәдениет және 
ғылым қайраткерлері бар.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекеттік на-
градалар мен сыйлықтар тапсыруға арналған салтанатты 
рәсімге қатысты. Мемлекет басшысы өз сөзінде жиынға 
қатысушыларды Тәуелсіздік күнімен құттықтап,  Тәуелсіздік 
– мемлекеттігіміздің алтын діңгегі, дербестігіміздің берік 
негізі екенін атап өтті.   Президент өз сөзінде марапат алған 
қазақстандықтардың сіңірген еңбегіне жоғары баға берді. 

***

Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік күніне орай шет 
мемлекеттердің басшылары мен халықаралық 
ұйымдардың жетекшілерінен құттықтау 
жеделхаттары келіп түсуде.

АҚШ Президенті Дональд Трамп,  Ресей 
Федерациясының Президенті Владимир Путин, Герма-
ния Федеративтік Республикасының Президенті Франк-
Вальтер Штайнмайер, Рим Папасы Франциск, Қырғыз 
Республикасы Президентінің міндетін атқарушы Талант 
Мамытов, Австрияның Федералдық Президенті Алек-
сандр Ван дер Беллен, Нидерланд Королі Виллем-Алек-
сандр, Канаданың Генерал-губернаторы Жюли Пайетт, 
Малайзияның Премьер-Министрі Тан Сри Мухиддин Ясин, 
Тайланд Корольдігінің Премьер-Министрі Прают Чан-Оча, 
Австралия Генерал-губернаторы Дэвид Херли, Никарагуа 
Президенті Даниель Ортега Сааведра және Никарагуаның 
Премьер-Министрі Росарио Мурильо құттықтау жолдады. 

Ертеңі нұрлы
елімнің

Алғысқа лайық 
абзал жан

МАРАПАТ ИЕСІ

Байқоңыр – 
Қазақстанның бренді

Құт мекенім – 
Қызылорда
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Аймақ

– Біз үшін жастармен жүздесіп, пі кір 
алмасатын әр бір кездесудің маңызы ерек-
ше. Өйт  кені әлемнің жаңа талаптары мен 
сұраныстарына ла йықты жауап бе руі міз 
керек. Ол үшін Тәуелсіз елі міздің жа-
стары, бі лім ді де білікті, заманның жаңа 
таптарына бейім  болуы керек. Еге мен 
елі міздің азат ойлы, арман-мақ саты биік 
жастары Тәуелсіздігімізді көздің қара шы-
ғын дай сақтап, Отаны мызға адал қызмет 
етуі тиіс, – деді облыс әкімі. 

«Ел үміті» жобасына облыстан 446 
талапкер қатысқан болатын. Нәтижесінде 
62 қатысушы қола медальға ие бол-
ды. Ал, «Мың бала» Ұлттық зияткерлік 
олимпиадасында ауыл мектептерінен 18 
мыңнан астам оқушы қатысып, бақ сы-
нады. Оның 75-і жеңімпаз атанса, 23-і 
дарынды балаларға арналған мектептер-
ге конкурстан тыс қабылданып, Елбасы 
Академиясы жанындағы «Бірге оқу» онлайн 
мектебінде пәндік дайындықтан өтуде. Жи-
ында «Ел үміті» және «Қамқорлық» баста-
маларына арналған бейнеролик көрсетіліп, 
дарынды жастардың пікірі тыңдалды. Байқау 
жеңімпазы С.Асфендияров атындағы меди-
цина университетінің 3-курс студенті Нұрай 
Әбжан аймақ басшысына алғысын білдіріп, 
«Елбасы медалі» өзіне зор жауапкершілік 

жүктейтінін, болашақта халыққа қалтқысыз 
қызмет етуге дайын екенін жеткізді. Марапат 
төрінен табылған қатарластарын да егемен 
елдің ертеңі үшін бір болуға шақырды.

Айту керек, үздіктердің қатарынан кө-
рінген қызыл ордалық №101 мектеп оқу шысы 
Елдос Төлепберген, Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың қолы нан медаль иеленді.

«СБ» ақпарат

КӨЗДЕГЕНІ КӨК АСПАН, 
МЕН ЖАСТАРҒА СЕНЕМІН

Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
ҚР Тұңғыш Президент қорының ұйымдастыруымен өткен «Ел үміті» және 
«Мың бала» жобаларының жеңімпаздарын қабылдады. Білімді де талантты 
өрендердің бірқатары «Елбасы медалін» иеленсе, ауыл оқушыларына 
арналған «Мың бала» олимпиадасының жеңімпаздары арнайы дипломдармен 
марапатталып, сыйлыққа ноутбук алды.

– Тәуелсіздік –  біздің ең 
қас тер лі де қасиетті, баға жет-
пес құн ды лығымыз. Қазақстан 
– шекарасы нақтыланған, 
Әнұраны көкте қал қып, көк 
Туы желбіреген, Елтаңбасы 
қалыптасқан, тілі, төл теңгесі, 
әскери күші бар іргелі мемле-
кетке айналды. Тәуелсіздіктің 
алғашқы күндерінен бастап эко-
номикамызды қалыптастыруға 
барынша күш салудамыз. 
Осы ретте, Алаштың анасы 
атанған Сыр елі де тәуелсіз 
Қазақстанның дамуына зор 
үлес қосып келеді, – деді облыс 
әкімі.

Сонымен бірге аймақ бас-
шысы жыл көлемінде өңірде 
атқарылған жұмыс тарға, 
қол жеткен жетістіктерге  де 
тоқталды.

– Өздеріңізге белгілі, 
биылғы пан де мия қалыпты 
тіршілігімізге бір ша ма өзгеріс 
енгізді.  Соның салдары-

нан әлемдік нарықта шикізат 
бағасы құл дырады. Тұтастай 
алғанда, эконо микалық өсім 
баяулады. Алайда дағдарысқа 
қарсы қабылданған шешім-
дердің арқасында негізгі 
басымдыққа  ие салалардағы 
көрсет кіштердің төмен деуіне 
жол берген жоқпыз. Жұмыс 
істеп тұрған шағын және орта 
бизнес субъектілерінің саны 
5,4 процентке өсті. 485 мың 
шаршы метрден астам тұрғын 
үй пайдалануға берілді. Өткен 
жылға қарағанда инвестиция 
көлемі 69,5 процентті құрады. 
Биыл енгізілген шектеулерге 
байланысты жалпы экономи-
када инвестициялар кө лемі 
қысқарды. Бұл құрылыс жұмыс-
тарының да көлемінің  төмен-
деуіне әсер етті. Бірақ алдағы 
уақыт та жоғары көрсеткішке 
қол жеткіземіз деп ойлаймын. 
Ин дустрияландырудың үшінші 
бес жылдығы аясында құны 

554 млрд теңгеден астам 26 
жоба жүзеге асуда. Бұл өңірде 
7 мыңға жуық жұмыс орнын 
ашуға мүмкіндік береді, – деп 
атап өтті облыс әкімі.

Салтанатты шарада аймақ 
басшысы мемлекеттік және 
қоғамдық қызметте сіңірген 
еңбегі, елдің әлеуметтік-
экономикалық, мәдени даму-
ына, халықтар достығы мен 
ынтымағын нығайтуға қосқан 
елеулі үлесі үшін бірқатар 
азаматтарға ІІ дәрежелі «Ба-
рыс», «Құрмет», ІІІ дәрежелі 
«Еңбек даңқы» ордендерін, 
«Ерен еңбегі үшін», «Шапағат» 
медальдарын және «ҚР Еңбек 
сіңірген қайраткері», ҚР 
Құрмет грамотасын табыста-
ды. Сондай-ақ, биыл Мемлекет 
басшысының арнайы марапаты 
– ҚР Президентінің Құрмет гра-
мотасымен аймақта алғашқы 
болып еңбек ардагері, мем-
лекет және қоғам қайраткері 
Биғали Қаюпов марапаттал-
ды. Жазушы, Қазақстан Жа-
зушылар одағының мүшесі 
Сайлаубай Жұбатыров пен 
қоғам қайраткері Сейітсұлтан 
Айымбетовке «Қызылорда 
облысының құрметті азаматы» 
атағы берілді.

ТӘУЕЛСІЗДІК –  ТӘУ ЕТЕР КИЕЛІ ҰҒЫМ

Sb Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»

Облыс әкімдігінің мәжіліс залында Тәуелсіздік 
күніне орай салтанатты шара өтті. Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова Сыр жұртшылығын еліміздің ұлық 
мекересімен құттықтады. 

1994 жылдың 10 желтоқсанында 
Мәскеуде Қазақстан мен Ресей 
«Байқоңыр» кешенін жалға алу туралы 
келісімге қол қойды. Өйткені Байқоңыр 
жалға беру шартымен қызмет атқаратын 
Қазақстан Республикасының әкімшілік 
аумақтық бірлігі болып саналады. Елба-
сы Нұрсұлтан Назарбаев 2018 жылдың 
8-9 қарашасында Петропавл қаласында 
өткен Қазақстан - Ресей аймақаралық 
ынтымақтастықтың XV форумында 
сөйлеген сөзінде: «Біз сіздерді өзіміздің 
жақын әріптесіміз және шынайы көршіміз 
ретінде ыстық ықыласпен қабылдаймыз. 
Жақын көрші алыстағы ағайыннан артық 
деседі, демек, біз – көршіміз, біз – туысқан 
елміз» деп атап көрсетуі тегін емес деп 
ойлаймын.

Қазақстан мен Ресейдің бүгінгі қарым 
қатынасы – осының айқын дәлелі. Олар 
мемлекетаралық қатынастың жоғары 
көрінісіне айналды. Байқоңырдағы 
ынтымақтастықтың әлеуеті әлі де зор.

Байқоңыр – көпұлтты халықтың 
мекені. Онда азаматтық пен ұлттық сипа-
ты бойынша бөлінбейтін 77 мыңнан астам 
халық тұрады. Себебі олардың барлығы 
мемлекетаралық келісімге сәйкес қала 
тұрғындары болып саналады.

Қалада және «Байқоңыр» кешенінде 
Ресей тарапы жалға алушы ретінде 
кешеннің материалдық-техникалық, 
технологиялық, ғылыми-зерттеу жағынан 
дамып, өркендеуіне орасан зор үлес қосып 
келеді. Сондай-ақ жалға алған нысандарға 
ағымдағы күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізіп, қайта жаңғыртуды өз есебінен 
жүзеге асырады. Үстіміздегі жылы Ресей 
тарапы Арбат аймағының жүргіншілер 
аумағына күрделі жөндеу жүргізді, Шуб-
ников атындағы паркті көгалдандырып, 
Горький, Абай, Совет, Гвардейск, 
Гагарин көшелеріндегі аялдамалар-
ды абаттандырды. Сондай-ақ, қалада 
инженерлік инфрақұрылымдарды, тұрғын 
үй-коммуналдық нысандарды дамыту, 
тұрғын үйдің қолжетімділігін қамтамасыз 
ету, әлеуметтік инфрақұрылымдарды 
өркендету, туризмді дамыту бойын-
ша ұзақ мерзімге арналған бағдарлама 
қабылданды. Бұл бағдарламаны жүзеге 
асыруға Ресей тарапы жағынан Байқоңыр 
қаласының әкімшілігі, сондай-ақ 
Қызылорда облысының әкімдігі де бірге 
атсалысатын болады.

Соңғы 30 жыл ішінде Байқоңыр 
қаласында 2019 жылы тұңғыш рет «Нұрлы 
жер» бағдарламасы бойынша 50 пәтерлік 
5 үй салынып, оларға қала тұрғындары – 
Қазақстан азаматтары қоныстанды.

«Байқоңыр» кешенін газбен 
жабдықтау келісімі бойынша қаланың 
әлеуметтік нысандары мен тұрғын үйлері 
табиғи газға көшірілді. Қазіргі таңда Ре-
сей тарапы жылу-электр орталығын газға 
көшіру жөніндегі жұмыстарға кірісті. 
Осының нәтижесінде коммуналдық 
тарифтердің қызмет бағасы төмендейді 
деп күтілуде. Әлбетте, осының барлығы 
қаланың дамуына оңды сипат береді деп 
ойлаймын.

Бұған қосымша Байқоңырдың 2020 
жылға арналған әлеуметтік экономикалық 
дамуының Жол картасы бекітілді. Ол 
бойынша жаңа тұрғын үй құрылыстары 
жүргізіліп, сумен жабдықтау, су тарату 
жүйелері қайта жаңартылады.

Сондай-ақ халықтың аз қамтылған 
тобын қолдау жөнінде шаралар да 
жүргізілуде. Коммуналдық қызметтің 
жоғары тарифін ескере отырып, келесі 
жылдан бастап қала тұрғындарының 
бұл бағыттағы шығындарының бір 
бөлігін өтеуге қатысты шаралар 
қабылданады. Осының негізінде тұрғын-
үй жәрдемақысын алатын Қазақстан 

азаматтарының саны ұлғаяды деп 
күтілуде. Сонымен бірге Қызылорда об-
лысы бюджеті есебінен бөлінетін шығын 
мөлшері де артады.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
дағдарысқа қарсы шаралар кешенін 
жүзеге асыру мақсатында төтенше 
жағдайлар кезінде халықтың комму-
налдық төлемдерін өтеу ережесіне сәйкес 
Байқоңыр қаласының 2083 отбасына 
республикалық бюджеттен 62,4  млн теңге 
бөлінді.  

Сондай-ақ әлеуметтік-еңбек сала-
сында бірқатар мемлекеттік қызмет 
көрсету ережесіне сәйкес және төтенше 
жағдайлар кезінде бірқатар халық тобын 
азықтық-тұрмыстық өніммен қамтамасыз 
ету мақсатында 3591 азаматқа 78,2 млн 
теңгенің өнімдері тегін таратылды.

Сонымен бірге аз қамтамасыз етілген 
тұрғындардың тобына 

«Biz Birgemiz» атты республикалық 
акция шеңберінде Байқоңыр қаласының, 
Төретам кенті мен Ақай ауылының 704 
тұрғынына 35,2 млн теңгенің көмегі 
көрсетілді.

Пандемия жағдайында бізге Қазақстан 
Республикасының Цифрлық даму, ин-
новация және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігінің көмекке келіп, өкпені жа-
санды тыныс алу аппаратымен және 12 
оттегі баллонымен қамтамасыз еткенін 
атап өткім келеді. 

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған «Еңбек» 
бағдарламасының жүзеге асырылуы 
барысында тұрғындарға мемлекеттік 
қолдау көрсетуге мүмкіндік берілді. Бұл 
орайда 2020 жылы 81 тұрғынға жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту үшін жергілікті 
бюджет есебінен 45 млн теңге көлемінде 
мемлекеттік грант бөлінді. Жастар 
тәжірибесі мен қоғамдық жұмыстарға 
500-ге жуық азамат тартылды.

Қазіргі таңда Қызылорда облы-
сы әкімдігінің бастамасы бойынша ҚР 
Білім және ғылым министрлігімен ҚР 
заңдылығына сәйкес өскелең ұрпақты 
патриоттық, рухани-адамгершілік бағытта 
тәрбиелеу, сондай-ақ мемлекеттік тілді да-
мыту, мемлекеттік білім гранттарына қол 
жеткізудің тең жағдайын қалыптастыру 
мақсатында «Қазақстан тарихы», «Қазақ 
тілі» және «Қазақ әдебиеті» пәндерін 
Байқоңыр қаласының әкімшілігіне 
бағынышты орта мектептерде оқыту 
міндетті мәселе ретінде қаралуда.

ҚР Үкіметі 2021 жылы сумен 
жабдықтау және тарату жүйелерін қайта 
құру мен жарақтандыру жобаларына, 
сондай-ақ тағы 50 пәтерлік 5 үйді салуға 
қаржы бөлетін болады. Бұл жұмыстарды 
атқару барысында жаңа жұмыс орын-
дарын құруға, азаматтардың тұрғын үй 
жағдайын жақсартуға, құрылыс-монтаж 
жұмыстары кезінде ауызсу сапасын 
көтеруге мүмкіндік береді.

Қаланың ойын-сауық туристік 
әлеуетін көтеру «Россия» қонақ үйі 
ғимаратын жалға алу мәселесін шешеді 
және таяу уақытта оған қайта жаңғырту 
жұмыстарын жүргізіп, әлемдік деңгейдегі 
қонақ үй кешенін ашу үшін Қазақстандық 
инвесторға берілетін болады.

Тұтастай алғанда, қабылданып жатқан 
шаралар Қазақстан мен Ресейдің ғарыш 
саласындағы ынтымақтастығын жаңа 
деңгейге көтеріп, Байқоңыр қаласының 
дамуына жаңа серпін әкеледі. 

Сөзімді қорытындылай келе, 
Сіздерді Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күнімен құттықтай отырып, 
зор денсаулық, бейбітшілік пен сәттілік 
тілеймін!

БАЙҚОҢЫР – 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
БРЕНДІ

16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні 
мерекесі қарсаңында Қызылорда 

облысы бойынша мемлекеттік награда 
алғандар тізімі

ІІ дәрежелі «Барыс» орденімен
Досманбетов Бақберген   
Сәрсенұлы

- Қызылорда «Болашақ» университетінің ғылыми 
жетекшісі, Қызылорда қаласы

 
«Құрмет» орденімен

Жансақалов Әбдімәжит 
Әлмағамбетұлы 

- «Дәнекер құрылыс компаниясы» ЖШС 
директоры, Қызылорда қаласы

Көшербаев Жомарт 
Елеуұлы

- «Қазақстан Электроэнергетикалық 
Қауымдастығы» ЗТБ директорлар кеңесінің 
төрағасы

Көшкінбаева Жанна
     Елемесқызы

- «Ақ қайың» ЖШС құрылтайшысы, Қызылорда 
қаласы

Құрманғалиева Қадіркүл - «Гарант 7» ЖШС директоры, Қызылорда 
қаласы

Мұстафаев Мұрат 
     Кеңесбайұлы 

- «ҚазГермұнай» БК» ЖШС бас директоры, 
Қызылорда қаласы

Мұхамбетова Айна 
     Қарабұзауқызы

- «Қызылорда облыстық жұқпалы аурулар 
ауруханасы» МКК бас дәрігері

Төлепов Орынбасар 
     Өтепұлы

- «Жаңа жол» ЖШС директоры, Қызылорда 
облысының Қармақшы ауданы

Төребаев Шахизат 
     Хамитұлы

- «Қансонар» ҚБ филиал директоры, Қызылорда 
қаласы

Шамшиев Сағындық - «Қызылорда облыстық медициналық жедел 
жәрдем стансасы» МКК дәрігері 

ІІІ дәрежелі «Еңбек даңқы» орденімен
Байкенжеев Қанат 
Жолдасбекұлы

- «Қызылдихан» ШҚ механизаторы Қызылорда 
облысының Сырдария ауданы

Бисенбаев Қайрат 
Мұратұлы

- «ҚазГерМұнай» БК» ЖШС операторы, 
Қызылорда қаласы

Боханов Әділбек 
Қасымбайұлы

- «Қызылордажылуэлектрорталығы» КМК 
слесарі, Қызылорда қаласы

Мырзалиев Жолдасбек 
Жүнісұлы

- «Байкен U» ЖШС дәнекерлеушісі, Қызылорда 
облысының Шиелі ауданы

«Ерен еңбегі үшін» медалімен
Абатов Жасұлан 
Уалиұлы

- Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоңыр» 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз 
ету басқармасының басшысы

Абласанов Байқадам 
Аманұлы

- «Құмкөл Көлік Қызметі» ЖШС директоры, 
Қызылорда қаласы

Алпамысова Зағипа 
Басықарақызы

- «Қазақ гуманитарлық-заң және техникалық жоғары 
колледжі» КОМ  қаржы директоры, Қызылорда 
қаласы

Әбіш Сәбит 
Ыдырысұлы

- «Невада-Семей» ҚБ Қызылорда облыстық 
филиалының төрағасы

Бекмұрзаева Үрзада - «Қармақшы ТК» ЖШС директоры, Қызылорда 
облысының Қармақшы ауданы

Бисембаева 
Дүйсенкүл 
Пірәліқызы

- еңбек ардагері, Қызылорда қаласы

Еренаев Жұмаділда 
Орынтайұлы

- «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» 
АҚ қызмет бастығы, Қызылорда қаласы

Ерсұлтанов Әділбек 
Бөрібайұлы

- «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» ММ 
басшысының орынбасары

Еспенбетов 
Манарбек 
Нағымұлы

- «ПромстройСервис-Е» ЖШС директоры, Қызылорда 
қаласы

Жарылқасынов 
Алтынбек 
Шәкімаұлы

- «Nur Otan» партиясы Қызылорда облыстық филиалы 
төрағасының орынбасары

Жұмабаев Алмат 
Дастанұлы

- «№ 2 Қызылорда арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету орталығы» КММ директоры

Исаханов 
Құлмағанбет 
Оразқұлұлы

- «Сұңқар» ШҚ төрағасы, Қызылорда облысының 
Жаңақорған ауданы

Көбеген Сәрсенбай 
Құрманбекұлы

- «Ақмая» ШҚ бас агрономы, Қызылорда облысының 
Шиелі ауданы

Қазбергенова 
Фатима Қасымқызы

- «Қазбергенова» дара кәсіпкері, Қызылорда 
облысының Қазалы ауданы

Қасымова Айсұлу 
Жұмабайқызы

- Қызылорда облыстық «Qyzylorda» теле арнасы 
директорының орынбасары

Құлмағанбетов 
Ертөре Ерғалиұлы

- «Көпбейінді облыстық аурухана» 
МКК дәрігері, Қызылорда облысы

Махан Мамай 
Бұйрашұлы

- «Сыр маржаны» ЖШС инженері, Қызылорда 
облысының Қазалы ауданы

Мадиева Әсия 
Сауранбайқызы

- Жалағаш аудандық сайлау комиссиясының хатшысы 

Омаров Қали 
Әбдіұлы

- «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университеті» РМК басқарма басшысы

Оңғарбаев Аманжол 
Сұлтанұлы

- «№6 облыстық олимпиадалық резервтің 
мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» 
КММ әдіскері, Қызылорда облысы

Сматова Ағайша 
Қожантайқызы

- «Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы 
басқармасы» ММ бөлім басшысы

Тұрымтаева Гүлбану 
Қазиханқызы

- «Ш. Уәлиханов атындағы №26 орта мектеп» КММ 
мұғалімі, Қызылорда облысының Қармақшы ауданы
«Шапағат» медалімен

Қайсариев Дәулет 
Тынымбекұлы

- «МұнайТехСервис Орда» ЖШС директоры, 
Қызылорда қаласы (ерікті)

Шалапов Набихан - «Жаңақорған аудандық тарихи-өлкетану музейі» 
КМҚК меңгерушісі, Қызылорда облысы

 «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» құрметті атағына
Темірбеков 
Бақытбек 
Әбділлаұлы

- «Нартай Бекежанов атындағы Қызылорда облыстық 
қазақ музыкалық драма театры» КМҚК әртісі

Қазақстан Республикасының Құрмет грамотасымен
Ақсақалов Жолдасбек 
Әленұлы

- облыстық «Сыр бойы» газетінің бөлім басшысы, 
Қызылорда облысы

Әлібаев Сәлімжан 
Ғалымжанұлы

- «Камбала-Балық» ЖШС директоры, Қызылорда 
облысының Арал ауданы

Бердібаев Асқар 
Айтөреұлы

- «Алтын және Шиелі» ШҚ төрағасы, Қызылорда 
облысының Шиелі ауданы

Битуғанова Динара 
Баянбайқызы

- «Арал ауданаралық ауруханасы» МКК бөлімше 
меңгерушісі, Қызылорда облысы

Жалғасбай 
Жаппарберген 
Жақсығұлұлы

- Қазалы аудандық сайлау комиссиясы төрағасының 
орынбасары

Жұмашева Индира 
Жайылғанқызы

- «Алтын ұя» тігін орталығының басшысы, 
Қызылорда облысының Арал ауданы

Ким Вячаслав 
Николаевич

- «Достық Жер МК» ЖШС қойма меңгерушісі, 
Қызылорда облысының Қармақшы ауданы

Күзембаева Роза 
Асылбекқызы

- «И.Панфилов атындағы №5 мектеп-лицей» КММ 
мұғалімі, Қызылорда қаласы 

Сариев Өтеген 
Смадуллаұлы

- «Қызылордажылуэлектрорталығы» КМК 
дәнекерлеушісі, Қызылорда қаласы

Тәшімбетов Болатбек 
Әбілдаұлы

- еңбек ардагері, Қызылорда облысының Жалағаш 
ауданы

Шағыртаев Даурен 
Қуанышұлы

- «Манақ баба» ШҚ төрағасы, Қызылорда 
облысының Жалағаш ауданы

Сонымен қатар, биылғы жылы Мемлекет Басшысының арнайы марапаты 
Қазақстан Республикасы Президентінің Құрмет грамотасымен өңірімізде алғашқы 
болып еңбек ардагері, қоғам қайраткері Қаюпов Биғали Әбдікерұлы наградталады.

 «ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТЫ»
атағы

1. Жазушы, эколог-публицист, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі,әдебиет 
саласы бойынша мемлекеттік стипендия иегері Сайлаубай Жұбатырұлына беріледі.

2. Cаясаттанушы, мемлекет және қоғам қайраткері Айымбетов Сейітсұлтан 
Сүлейменұлы марапатталады. 

Қабылдау барысында аймақ басшысы 
әскери бағыттағы негізгі жұмыстар туралы 
өзара әңгімелесіп, атқарылған істер бойынша 
пікірлесті. Сондай-ақ, өңірдегі әскер қатарына 
шақыру жұмыстарының барысы туралы ай-
тылды.  

Өз кезегінде департамент басшысы Ай-
дын Сағынбеков жыл ішінде атқарған жұмыс-
тардың негізгілеріне тоқталды. Кездесу 
соңында департамент басшысы облыс әкіміне 
ҚР Қорғаныс істері министрінің Алғыс хатын 
табыстады.

ӘСКЕР – ЕЛДІҢ ҚОРҒАНЫ
Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова облыс бойынша қорғаныс істері 

жөніндегі департаментінің басшысы Айдын Сағынбековпен кездесті.

Қызылорданың «Қайсар» командасына 
бас бапкер тағайындалды. Бұл қызмет тізгінін 
жергілікті маман Сұлтан Әбілдаев ұстады. 
Кеше өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте облыс әкімінің орынбасары 
Серік Ахмет жаңа бапкерді көпшілікке таныс-
тырды.

Облыс әкімінің орынбасары алдағы жылы 
команданың негізінен отандық және жергілікті 
футболшыларға сенім артатынына назар ау-
дарды. 

– Сұлтан Әбілдаев кезінде «Қайсар» 
құра мында ойын көрсетті. Кейіннен бап-
кер лік қызметке бет бұрды. Әр жылдары 
қызылордалық клубта бас бапкер және өзге 
де қызметтерде болды. Жергілікті футболдың 
қыр-сырын жақсы біледі. Әлемдік футбол-
да өзінің түлектерімен мақтанатын клубтар 
бар. Нидерландының әйгілі «Аякс» коман-
дасы талай таланттарға жол ашты. Мұндай 
оң үрдіс «Қайсарда» да қалыптасқан. Қазір 
жанкүйерлер жақсы білетін көптеген футбол-
шылар кезінде команда құрамында шыңдалып, 
шеберлігін арттырды. Ендігі кезекте сондай игі 
дәстүр жалғасын тауып, жасыл алаң төрінде 
жарқылдап көзге түсетін жастарға жол аша-

мыз деген ойдамыз, – деді Серік Әбжәліұлы. 
Облыс әкімінің орынбасары соңғы екі 

жылда «Қайсардың» директоры қызметін 
атқарған Серік Досманбетовпен келісім-шарт 
мерзімі тағы бір жылға ұзартылғанын атап 
өтті. Ал бас бапкерге көмекші ретінде Ерлан 
Шойтымов және Қанат Шерімбетов сынды 
жергілікті мамандар бекітілді. 

Брифинг барысында команданың жаңа бас 
бапкері Сұлтан Әбілдаев өзіне сенім артқан 
облыс басшылығы мен өзге де азаматтарға 
риза шылығын білдірді. Алдағы жылы 
«Қайсар дың» жанкүйер сенімін ақтайтын 
дең  гейде ойын көрсететініне күш салатынын 
жет кізді. Бұл мақ сатта тиісті оқу-жаттығу 
жиыны өт кізіледі. Сол дайындық барысында 
футболшылардың шеберлік деңгейі тағы бір 
мәрте таразыланып, ко манданың ойын әдісі 
нақтыланады. 

Брифинг барысында облыстық футбол 
федерациясының вице-президенті Болат 
Көшербаев, облыс тық дене шынықтыру және 
спорт басқармасының басшысы Жақсылық 
Оспанов облыстағы спорттың дамуы жөнінде 
ой бөлісті. 

«СБ» ақпарат

СҰЛТАН ӘБІЛДАЕВ – 
БАС БАПКЕР

Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА 
Қызылорда облысының әкімі

2020 жылдың 2 маусымында Байқоңыр қаласының және «Байқоңыр» 
кешенінің құрылғанына 65 жыл толды. Орасан зор әлеуеті бар ғарыш кешенінің 
құрылуы біздің тарихымыздың жарқын көрінісі болып табылады. Себебі 
адамзаттың ғарышқа самғауы нақ осы жерден басталып, Байқоңыр әлемдік 
ғарыш астанасына айналды. 2021 жылы Юрий Гагариннің ғарышқа самғаған 
алғашқы сапарына 60 жыл толғалы отыр.
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Қызылордада «Nur Otan» пар
тиясының атынан облыстық мәс
лихат депутаттығына үміткерлер 
Наурызбай Байқадамов, Аманжол 
Оңғарбаев, Сәрсенкүл Биқожа және 
қалалық мәслихат депутаттығына 
үміткер Бибіткүл Каримова «Рухани 
жаңғыру» орталығында зиялы қауым 
өкілдерімен кездесіп, партияның 
сайлауалды бағдарламасындағы не
гізгі басымдықтармен таныстырды.

Кездесуде зиялы қауым өкілдері, 
Қызылорда қалалық білім беру 
ұйымдары ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Мылтықбай Бәйімбетов, 
ардагерұстаз Сәбит Ілиясов, арда
гержурналист Қайырбек Мырзах
метов өзекті ойларын ортаға салды. 

Үміткерлер де сайлауалды бағ
дарламадағы ірі жобаларды сөз 
етіп, өзекті проблемаларды шешу 
қарастырылғанын жеткізді.

Наурызбай Байқадамов биылғы 
сайлаудың ерекшеліктеріне тоқта
лып өтті. Сондайақ, «Өзгеріс жолы: 
баршаға лайықты өмір» сайлау алды 
бағдарламасының негізгі басым
дықтарын тілге тиек етті. 

Халық бірлігі мен қоғамдық 
келі сім – Қазақстанның табыс ты 
дамуының сенімді іргетасы. «Nur 

Otan» партиясы мәдени және ру
хани құндылықтарды сақ тау мен 
көбейтуді жақтайды. Бү гінде Қы
зылорда облысында 35тен астам 
ұлт өкілдері тұрады, 11 этно
мәдени бірлестік жұмыс істейді. 
399 мәдениет және өнер ұйым дары 
халықтың бос уақытын ұйым дас
тыру және өткізу үшін, ең алдымен 

балалар мен жастар, зейнеткер
лер үшін тартымды орынға айнал
ды. Біз Елбасының «Болашаққа 
бағдар: Рухани жаңғыру» және 
«Ұлы даланың жеті қыры» бағ дар
ламалық мақалаларын жүзеге асы
ру жұмыстарын жалғастырамыз. 
Ол үшін «Nur Otan» партиясы об
лыстың киелі нысандары бойынша 

өлкетану экспедициялары мен экс
курсиялар өткізу, Сығанақ, Жан
кент, Бәбіш мола қалаларына ар
хеологиялық зерттеулер жүргізу, 
тарихимәдени мұраның 100 объек
тісіне QRкодтарын орнату секілді 
жұмыстардың  іске асуына жағдай 
жасайтын болады. Өңірдің руха
ни қолдаушысы ретінде Сіздер 
пар тияның бастамаларын жүзеге 
асыруға бірінші болып қолдау 
көрсетеді деп сенім білдіремін деді 
Наурызбай Байқадамов.

«Nur Otan» партиясы елді 
мекендерді әлеуметтік игіліктермен 
қамтамасыз етуге, жол және көлік 
инфрақұрылымын, тұрғын үйком
муналдық саланы жаңғыртуға, 
сон дайақ өңірдегі қолайлы эко ло
гиялық жағдайды сақтауға бағыт
талған «Құтты мекен», «Ауыл – ел 
бесігі» жобаларын іске асыруға 
жәрдемдесетін болады. Халықтың 
әлеуметтік жағдайы, денсаулығы, 
білім алуы, елдің экономикасы бас
ты назарда» екені айтылды. 

Сайлаушылар бағдарламада қам
тылған өзекті мәселелер оң шешімін 
табу үшін  көшбасшы партияға да
уыс беретіндіктерін жеткізді. 

«Nur Otan» партиясы Қызылорда облысының Сайлау 
қорының қаражатынан төленді 

«Nur Otan» – нақты іс-қимыл партиясы

Жалпы облыс бойынша 
149 мүшесі бар 9 сайлауалды 
штаб құрылған. Қызылорда 
облысы бойынша сайлауал
ды штаб жетекшісі Ләйлә 
Төрешова штаб жұмысының 
ресми түрде ашылғандығын 
хабарлап, барлық партия 
мүшелеріне сәттілік тіледі. 
Белгіленген нұсқаулықтармен 
таныстырды. Сондайақ, ай
мағымыз бойынша бар лық 
штабтардың үгітнаси хат жұ
мыстарына толық дайын ды
ғын атап өтті.

Салтанатты шараға пар
тиялық штаб мүшелері, об
лыстық мәслихат депутат ты
ғына кандидаттар мен БАҚ 

өкілдері қатысты.
Айта кетейік, штабтар жа

нынан үгітнасихат жұмыс
тарын жүргізу үшін құрылған 
9 сайлауалды қоғамдық 
штаб тың және ондағы 400
ге жуық партия мүшелерінің 
жұмысына барлық жағдайлар 
жасалған. Штабтар жанынан 
өңірдің жас ұрпақтары ара
сында белсенді үгітнасихат 
жұмыстарын ұйымдастыруға 
арналған Жастар қанаты 
құрылған. Оған «Jas Otan» 
ЖҚ 500ге жуық белсенділері 
мен партияның жақтастары 
тартылған. Штаб құрамына 
танымал тұлғалардан сенімді 
өкілдер де тартылған.

Парламент Мәжілісі мен 
жергілікті мәслихат депутат
тарын сайлау науқанына орай 
аймағымыз бойынша 1128 
сенімді тұлға мен партия аты
нан 710 байқаушылар топ
тары жасақталды. Олардың 
қа тарында өңірімізге белгілі 
тұл ғалар мәдениет, білім, 
ғы лым, азаматтық сектор, 
бизнес өкілдері бар. Сайлау
алды үгіт жұмыстары аясын
да 2500ден астам ісшара 
ұйымдастыру жоспарланып 
отыр. Елдегі карантиндік 
шек теулерді ескере отырып, 
көпшілік шаралар онлайн 
фор матта ұйымдастырылмақ, 
– деді Ләйлә Төрешова. 

Жиында штаб мүшелері 
Ибадулла Құттықожаев, Нау
рызбай Байқадамовтар сөз 
алып, жерлестерді партия
ны қолдап дауыс беруге ша
қырды.

ОБЛЫСТЫҚ САЙЛАУАЛДЫ 
ШТАБ ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ

«Nur Otan» партиясының Қызылорда облыстық сай-
лауалды штабы ашылды. Мұндай штабтар Қызылорда 
қаласы мен аудандарда да жұмысына кірісті. 

«Nur Otan» партиясы Қызылорда облысының Сайлау қорының қаражатынан төленді

Өткен аптадан  бері саяси партиялардың үгіт
насихат жұмыстары басталды. Осыған сәйкес 
қалалық штабта «Nur Otan» партиясынан сайлауға 
түсетін үміткерлер Мақсұт Нәлібаев,  Бағдәулет 
Мақашов, Анар Ізден, Дархан Көшербаев қаладағы 
бір топ кәсіпкерлермен жүздесті. Басты мақсат – 
кәсіпкерлердің өтініші мен ұсыныстарын тыңдап, 
сайлауалды бағдарламаны таныстырды.

Жиын барысында  кандидаттар партияның сай
лауалды бағдарламаларын, сайлаудың ерекшелік
терін жете түсіндіріп, мақсаттары мен міндеттерін 
айқындап берді. 

– Өздеріңіз білетіндей, 10 қаңтар – ҚР Парла
мент Мәжілісі депутаттары мен барлық деңгейдегі 
мәслихат депутаттарының сайлауы. Ерекшелігі 
– мәслихаттар сайлауы алғаш рет партиялық тізім 
бойынша өтеді. Президент ҚасымЖомарт Тоқаев 
айтқандай,  бұл сайлау – партиялардың өз позиция
ларын елдің саяси жүйесінде нығайтуға қосымша 
мүмкіндік бермек. 

Елімізде аграрлы сектор мен кәсіпкерлікті 
дамытуға ерекше ден қоюда. Себебі, жергілікті 

өнімді өндірмейінше, бізде алға жылжу болмай
ды. Қолда бар нәрсені пайдаға жарата білуіміз 
қажет. Осыған байланысты өңірде шешімін 
таппаған түйткілді дүниелер жеткілікті. Оны 
кәсіпкер болғандықтан өз тәжірибемнен де білемін. 
Сіздермен жүздесудегі ойымыз – кәсіпкерлік 
саласындағы сондай келелі мәселелердің шешімін 
бірлесіп шешуге жұмыс жасау, – деді үміткер 
Бағдәулет Мақашов.

Мұнан соң партия атынан қалалық мәслихат 
депутаттығына үміткер  Анар Ізден сөз алып, аза
маттық қоғамды дамыту, әлеуметтік кәсіпкерлікті 
жолға қою, балалар мен жастардың құқығын қорғау, 
қаланың шет аймақтарындағы елді мекендердің 
өркендеуін қолға алу секілді бірқатар мәселелерді 
сөз етті. 

Қала кәсіпкерлерінің мұңмұқтажын тыңдаған 
кандидаттар  барлық мәселелерді жазып алып, 
мүмкіндігінше партия тарапынан шешуге атсалы
сатындарын жеткізді. Кездесу соңында көшбасшы 
партия өкілдері алдағы сайлауда дұрыс шешім 
қабылдауға шақырды.

«Nur Otan» партиясының кандидаттары 
кәсіпкерлермен жүздесті

«Nur Otan» партиясы Қызылорда облысының Сайлау қорының 
қаражатынан төленді

Кәсіпорындар 
қайта іске 
қосылды

Облыста 2023 жылға дейін 
экономика саласын дамыту 
мақсатында 271 млрд теңгені 
құрайтын 265 жоба іске қосылады. 
Биыл 89 жоба іске асырылып, 
1035 жұмыс орны ашылды. Бұл 
туралы өңірлік коммуникация-
лар қызметінде өткен брифинг-
те облыстық экономика және 
бюджеттік жоспарлау басқармасы 
басшысының орынбасары Ринат 
Құдайбергенов айтып берді. 

Өңірде кәсіпкерлік саласындағы тұ
ралап қалған кәсіпорындардың жағда
йына талдау жүргізілді. Нәтижесінде 
46 кәсіпорын анықталды. Оның 19ы – 
өңдеу, 14і – ауыл шаруашылығы, 9ы 
құрылыс материалдарын шығару және 
4і  өнеркәсіп саласына бейімделген. 

Бүгінде 46 кәсіпорынның 12сі қайта 
іске қосылды. Қалған кәсіпорындарға 
сауықтыру шаралары шикізат әлеуетін 
пайдаланып, мемлекеттік бағдарламалар 
және басқа да қаржы институттары 
арқылы қолдау көрсету жұмыстары 
жүргізілуде.  Кәсіпкерлікті қолдауға 
бағытталған шаралар кәсіп орын дардың 
қайта жандануына септігін тигізуде.

Нақты кезеңде аталған жол 
картасының 3 тармағы орын
далып, 6 тармағы бойынша 
тиісті жұмыстар атқарылуда. 
Жұ мыссыздықпен күрес ба
ғытында жүйелі істер жүр
гізілуде. Нәтижелі жұмыспен 
қамтуды және кәсіпкерлікті 
дамытудың 20172021 жыл
дарға арналған «Еңбек» бағ
дарламасының бағыттары 
орындалуда. «Бастау Биз
нес» жобасы аясында 134 
адам оқып, сертификат алды. 
Жаңа бизнесидеяларды іске 
асыру негізінде 120 адамға 
мемлекеттік грант берілген. 
Сонымен қатар 172 адам бос 
жұмыс орындарына орналас
ты. 176 адам жастар прак
тикасы бойынша жұмысқа 
жолданса, 57 адам әлеуметтік 
жұмыс орындарына тартыл
ды. Қоғамдық жұмыспен  287 
адам қамтылды. 

Жол картасы аясында Бай
қоңыр қаласы, Төретам мен 
Ақай елді мекеніне электр 
желілерін реконструкция лау, 
көшелерді жөндеу, жарық тан

дыру жұмысы қолға алынды. 
Жаңа 610 жұмыс орны ашыл
ды. Халықтың әлеуметтік 
осал топтарын қолдау бо
йынша жұмыстар жүргізілуде. 
Коммуналдық қызметтерге 
жоғары тарифтерді ескере 
отырып, келесі жылы ком
муналдық қызметтерге ақы 
төлеу кезінде қала тұрғын да
рының шығындарын өтеуді 
ұлғайту жоспарлануда. 

Білім саласына келсек, 
бү гінгі таңда Байқоңыр қала
сында 12 білім беру ұйымы 
жұмыс істейді. Балабақша са
ны – 16. 

Брифинг барысында бас
қарма басшысы денсаулық 
сақ тау саласында атқарылып 
жат  қан жұмыстарға да тоқ
талды. Коронавирус инфек
ция ның болжамды екінші 
тол қынына дайындық мақ
сатында Байқоңыр қаласының 
көпбейінді ауруханасында 185 
төсекорынға провизорлық 
стационар ашу мүмкіндігі қа
растырылған. Сондайақ, ау
рухана 13 өкпені жасанды 

желдету аппараты, 56 от тегі 
концентраторымен жә не 3 
айлық дәрілік қормен жаб
дықталған.

Төретам ауылдық ауруха
насы аумағында 25 орындық 
провизорлық төсек орнын 
ашу мақсатында, бұрын қой
ма ретінде пайдаланылған 
ғи маратқа Байқоңыр қаласы 
кә сіпкерлерінің көмегімен 
жөн деу жұмыстары жүргізіл
ді.

Байқоңыр қаласындағы 
өзекті мәселелердің бірі – 
жылу энергиясына тарифтің 
жоғары болуы. Осы бағытта 
тиісті жұмыстар атқарылуда. 
Өткен жылы  «Нұрлы жер» 
мемлекеттік бағдарламасы 
бойынша салынған және 
пайдалануға берілген бес 50 
пәтерлі тұрғын үй есебінен 
биылғы жылы 200 отбасы
на пәтер бөлінді.   50 пәтер 
қазақстандық мемлекеттік 
құрылымдардың маманда
рына қызметтік тұрғын үй 
ретінде берілді, бұл Байқоңыр 
қаласындағы әлеуметтік жағ
дайға оң әсерін тигізді.

БРИФИНГ

Жұлдызды қаланың жаңа дәуірі
Байқоңыр қаласын дамыту мәселелерін 

шешу мақсатында «Байқоңыр қаласын 
әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2020 
жылға арналған Жол картасы» әзірленген 
болатын. Бағдарлама 9 тармақтан тұрады. 
Бүгінде оның үш тармағы орындалды. Бұл 
туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте ҚР Президентінің 
«Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы өкілінің 
қызметін қамтамасыз ету басқармасының 
басшысы Жасұлан Абатов айтып берді. 

18 желтоқсан – Халықаралық көші-
қон күні. Облысқа соңғы 3 жылда 721 
ұлты қазақ шетелдік қоныстанған. Бұл 
туралы кеше өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте облыстық 
полиция департаменті көші-қон поли-
ция басқармасы бастығының міндетін 
атқарушы Сағындық Қамитбеков хабарла-
ды.

Өткен жылы  «Халықтың көшіқоны туралы» 
Заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп, 
қайта қабылданды, яғни ұлты қазақ шетелдіктерге 
азаматтық алуға мерзімі қысқартылды.

Мемлекеттік қызметті көрсету стандарты

на сәйкес, Көшіқон қызметі саласы бойынша 
12 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Оның 75 
проценті – электронды түрде. Жыл аяғына дейін 
мемлекеттік қызметтерді электронды форматқа 
көшіруді 90%ке жеткізу жоспарланып отыр. 
Биылғы жылдың басынан бері көшіқон қызметі 
саласында  96 640  мемлекеттік қызмет көрсетілді.  
Оның  93 310ы  электронды түрде,  қалған дары 
қағаз түрінде. 

Қазіргі таңда көшіқон қызметі саласы бой
ынша облыс аумағында түрлі мақсатпен 2964 ше
тел азаматы уақытша тіркеуге алынған. Елімізде 
қалыптасқан ахуалға байланысты Қазақстан 
Республикасының Үкіметі шетел азаматтарының 
елімізде болу мерзімін 2021 жылдың 5 қаңтарға 
дейін ұзарту туралы шешім қабылдаған болатын.  

Айта кетейік, осы уақытқа дейін шетел аза маттар 
және оларды қабылдаушылар елде қалу мерзімін 
бұзғаны үшін әкімшілік жауап кершілікке тартыл
майды.

Бұдан бөлек, халықты құжаттандыру мәсе
лелері бойынша мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін қажетті шаралар жалғасуда. Мүмкіндігі 
шектеулі және зейнет жасындағы адамдарды, 
көпбалалы аналарды, мүгедектерді құжаттандыру 
үшін көшіқон қызметінің және ХҚКОның ар
найы тұрғылықты жері бойынша үйлеріне бара
тын мобильді топтың жұмысы ұйымдастырылды.  
Мобильді топтар 2500ден астам облыс тұрғынын 
құжаттандырды.

«СБ» ақпарат

Құжаттандыру мерзімі қысқарды
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Әлеуметтік желілерде, мессенджер-
лерде және  ас үйдегі  тұрмыстық әң-
гімелерде Қазақстанның зейнетақы жү
йесі туралы аңыз дар, фейктер мен миға 
сыймайтын қиялдар туындап жатады. 
Бір қызығы, халық шындыққа сәйкес 
келетін шынайы ақпараттан гөрі осын-
дай қауесет әңгімелерге көбірек илана-
ды. Бүгінгі материалда біз осылардың 
бір бөлігін әшкерелеп, ресми дереккөз-
дердегі ақпаратты, қауесет әңгімелерге 
сенбес тен, әрдайым қайталап тексеруді 
ұсынамыз...

Аңыз: Маған зейнеткерлікке шығуға 
әлі ерте, бірақ барлық жинақтарымды 
инфляция «жеп қойып», құралақан қал-
маймын ба?

Шындық: Ақпарат шындыққа сәй-
кес келмейді. Еліміздің «Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен қам-
сыздандыру туралы» Заңына сәйкес 
мемлекет алушыларға БЖЗҚдағы мін-
детті зейнетақы жарналарының (МЗЖ), 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары-
ның (МКЗЖ) зейнетақы жасына жеткен 
сәттегі инфляция деңгейін ескере оты-
рып, нақты енгізілген жарналар мөл-
шерінде сақталуына кепілдік береді.

Мысалы, Австралия, Израиль, Мек-
сика, Швеция және Норвегия сияқты 
елдерде Үкімет зейнетақы ақшасының 
сақталуына ешқандай кепілдік бермей-
ді. Ал егер міндетті жинақтаушы жүйесі 
бар Чехия, Жапония немесе Словакия 
сияқты елдерді салыстыратын болсақ, 
онда зейнетақы жинақтарына инвести-
циялық табыстылық мүлде қарасты-
рылмаған. Онда қорлар тек номиналды, 
яғни жарналардың нақты құнына немесе 
инфляция ескерілмеген нөлдік инвести-
циялық кірістілікке ғана кепілдік береді. 
Қорға адам қанша қаражат салса, ақыр 
соңында инфляция мен басқа да фак-
торларды қайта есептемей, сонша ақша 
алады.

Осыған байланысты Қазақстанның 
зейнетке шығу сәтіндегі инфляция дең-
гейін ескере отырып, азаматтардың 
зейнетақы жинақтарының сақталуына 
мемлекеттік кепілдік беретін әлемдегі 
жалғыз ел екендігін тағы да атап өткіміз 
келеді. 

Аңыз: БЖЗҚ зейнетақы жинақтарын 
өз бетінше басқарады.

Шындық: БЖЗҚ жинақтарды есепке 
алып, төлейді, сондайақ, салымшылар 
мен алушыларға қызмет көрсетіп, оларға 
кеңес береді. Заңнамаға сәйкес БЖЗҚ
ның зейнетақы активтерін сенімгер-
лікпен басқаруды Қазақстан Республи-
касының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зей-
нетақы активтерін басқару тиімділігін 
арттыру бойынша ұсыныстар жасау 
қызметі Ұлттық қорды басқару кеңесі-
не берілді. БЖЗҚның зейнетақы актив-
тері есебінен сатып алуға рұқсат етілген 
қаржы құралдарының тізбесі Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысымен 
бекітіледі.

Аңыз: Жинақтарды сақтау үшін тек 
алтынға немесе долларға инвестициялау 
керек.

Шындық: Қаржы құралдарының бір 
түріне инвестициялау дұрыс емес, өйт-
кені, бұл жинақтардың жоғалу қаупін 
едәуір арттырады. Құрал түрлеріне, қан-
дай да бір елге қатыстылығы бойынша 
инвестицияларды әртараптандыру тәуе-
келдерді барынша азайтады және барлық 
инвестициялық портфельдің кірістілігін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Тәуекелдерді азайту мақсатында 
инвес тициялық портфель инвестиция-
лау түрлері, бағыттары, оның ішінде ва-
люталар бойынша әртараптандырылған. 
Қазіргі уақытта инвестициялардың 2/3 
жуығы теңгемен және 1/3 жуығы шетел 
валютасымен, басым бөлігі АҚШ долла-
рымен номиналданған. 

Аңыз: Мерзімі өткен несиелер үшін 
банктер менің зейнетақы жинақтарым-
ды ала алады.

Шындық: Бұл мүмкін емес. Өйт-
кені, «Қазақстан Республикасында зей-
нетақымен қамсыздандыру туралы» 
Заңының (бұдан әрі – Заң) 50бабы-
ның 3тармағына сәйкес салымшының 
(алушының) борыштары бойынша мін-
детті зейнетақы жарналарына, міндет-
ті кәсіптік зейнетақы жарналарына, 
өсімпұлдарға, зейнетақы активтері мен 
зейнетақы жинақтарына тыйым салуға 
немесе оларды өндіріп алуға жол беріл-
мейді.

Бұдан басқа ҚР «Атқарушылық іс 
жүргізу және сот орындаушыларының 
мәртебесі туралы» Заңының 98бабы-
ның 14тармағына сәйкес салымшының 
(алушының) борыштары бойынша өн-
діріп алу оның зейнетақы жинақтарына 
қатысты қолданылмайды.

Аңыз: БЖЗҚдан төлемдерді алған 
кезде қосарланған салық салынады.

Шындық: БЖЗҚдан алынған зей-
нетақы төлемдері түріндегі табыстарға 
10% мөлшерлеме бойынша жеке табыс 
салығы (бұдан әрі ЖТС) салынады. Бірақ 
зейнетақы жарналары жеке зейнетақы 

шотына табысынан ЖТС алынғанға де
йін аударылады. Мысалы, адам 100 мың 
теңге жалақы алады делік. 10 мың теңге 
(яғни, табыстың 10%) ЖЗШға аудары-
лады. Жеке табыс салығы тек 90 мың 
теңгеден, яғни төлемдерді алу құқығы 
пайда болған кезде ғана алынады. Алай-
да зейнетақы төлемдеріне ҚР Салық ко-
дексінде көзделген түзетулер мен салық 
шегерімдерінің сомалары ескеріле оты-
рып, 10 пайыз мөлшерлеме бойынша са-
лық салынады. ЖТС салынбайтын жи-
нақтар сомасы ағымдағы қаржы жылына 
белгіленген ең төменгі жалақының 12 
еселенген мөлшеріне тең (2019 жылы 
12х 42500 = 510000 теңге).

Бұған қоса ағымдағы қаржы жылына 
белгіленген ең төменгі жалақының 75 
еселенген мөлшері шегінде ЖТС түзету 
көзделген азаматтардың санаттары бар.

Аңыз: Салымшы қайтыс болғаннан 
кейін, оның жинақтары түгелдей дерлік 
мемлекетте қалады.

Шындық: БЖЗҚдан зейнетақы 
төлемдерін алатын адам немесе БЖЗҚ
дағы жеке зейнетақы шотында (ЖЗШ) 
зейнетақы жинақтары бар және Заңның 
11бабы 13тармақтарына сәйкес зей-
неткерлік жасқа толмаған адам қайтыс 
болған жағдайда, оның отбасына не 
жерлеуді жүзеге асырған адамға БЖЗҚ 
республикалық бюджет туралы заңда 
тиісті қаржы жылына белгіленген ай-
лық есептік көрсеткіштің 52,4 еселен-
ген мөлшерінде, бірақ ЖЗШдағы қа-
ражаттан аспайтын көлемде жерлеуге 
арналған біржолғы төлем төлейді.

Егер жерлеуге арналған біржолғы 
төлем жүзеге асырылғаннан кейін ЖЗШ
дағы зейнетақы жинақтарының қалдығы 
тиісті қаржы жылына арналған респуб
ликалық бюджет туралы заңда белгілен-
ген ең төмен зейнетақы мөлшерінен ас-
пайтын соманы құраған жағдайда, бұл 
қалдық та жерлеуге арналған төлеммен 
бірге беріледі.

Бұдан басқа ҚР «Қазақстан Респуб
ликасында зейнетақымен қамсызданды-
ру туралы» Заңының 31 және 32бап-
тарында БЖЗҚда міндетті зейнетақы 
жарналары мен міндетті кәсіптік зей-
нетақы жарналары есебінен зейнетақы 
жинақтары бар адам қайтыс болған 
жағдайда, оның зейнетақы жинақта-
ры Қазақстан Республикасының заңна-
масында белгіленген тәртіппен мұраға 
қалдырылады деп айқындалған.

Аңыз: Өзінөзі жұмыспен қамтыған-
дардың қазақстандық зейнетақы жүйесі-
не қатысуға мүмкіндіктері жоқ.

Шындық: Әзірге тұрақты кірісі жоқ 
адамдар төрт міндетті төлемді алмасты-
ратын БЖТ (бірыңғай жиынтық төлем) 
төлемін пайдалана алады:

- жеке табыс салығы;
- БЖЗҚ-ға міндетті зейнетақы жар-

насы;
- Мемлекеттік әлеуметтік сақтан-

дыру қорына міндетті әлеуметтік ау-
дарым (МӘСҚ);

- Әлеуметтік медициналық сақтан-
дыру қорына әлеуметтік жарна 
(ӘМСҚ).

2020 жылғы БЖТ мөлшері:
2 651 теңге  республикалық және 

облыс тық маңызы бар қалалардың, сон-
дайақ, Астана тұрғындары үшін 1 АЕК;

1 326 теңге  басқа елді мекендердің 
тұрғындары үшін 0,5 АЕК.

Төлеушілерге бұл соманы өз бетінше 
4 төлемге бөлудің қажеті жоқ, бюджетке 
түскеннен кейін ол тағайындаулар бо
йынша автоматты түрде бөлінеді.

БЖТ сомасын «Азаматтарға арналған 
үкімет» МК КЕАҚ мынадай теңдікте 
бөледі:

10% – жеке табыс салығы (ЖТС);
20% – әлеуметтік аударымдар (ӘА);
30% – міндетті зейнетақы жарна-

лары (МЗЖ);
40% - міндетті әлеуметтік меди-

циналық сақтандыруға аударымдар 
(МӘМС).

БЖТ сомасы алынған табыстың мөл-
шеріне байланысты емес және қосымша 
есептеулерді (кірістер, шығыстар, ше-
герімдер, пайда) талап етпейді.

Бірыңғай жиынтық төлемді табыс 
алынған әрбір ай үшін жеке төлеу қажет.

Аңыз: Егер өз шотыңызды ұзақ уақыт 
бойы толықтырмаған болсаңыз, ондағы 
ақшаңыз жай ғана жоғалып кетеді.

Шындық: Шын мәнінде, жеке зей-
нетақы шоттарына есептеліп отыратын 
зейнетақы жинақтары салымшының 
(алушының) меншігі болып табыла-
ды және ол қайтыс болған жағдайда да 
қаржысы Қорда мерзімсіз уақытқа сақта-
ла береді. Егер өсиет бойынша да, заң 
бойынша да мұрагерлер жоқ екені неме-
се мұрагерлердің ешқайсысының мұра 
алуға құқығы жоқ екені немесе олар-
дың барлығының мұрадан бас тартқаны 
анықталған жағдайда ғана сот мұраны 
ҚР Азаматтық кодексіне сәйкес иесіз 
қалған мүлік деп тануы мүмкін.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА

Қазақстандық зейнетақы 
жүйесінің аңызы мен 
шындығы

– Жаһандық пандемия шет-
тегі қазақтармен қарым-қаты-
насқа, оның ішінде көші-қонға 
қалай әсер етті?

– Алдымен, шет елдегі қан-
дастарымыздың індет шарпып 
тұрған тұста атажұрттағы аға йынға 
көрсеткен жанашырлығы туралы 
айтайын. Еуропа, Түркия, Қытай 

қазақтары бізге ұйымдасқан түрде 
медициналық бұйымдар, өкпені 
жасанды желдету құрылғылары 
бар гуманитарлық көмек жіберді. 
Осы орайда кең жүректі бауырла-
рымызға алғыс білдіреміз. 

Әрине, жаһандық пандемия-
ның кесірінен мемлекетаралық 
шекаралар жабылды. Осыдан келіп 
көшіқон көрсеткіші төмендеді. 
Репатрианттар саны 2018 жылы – 
14541, 2019 жылы – 17661, 2020 
жылғы 1 желтоқсандағы мәлімет 
бойынша 12311 болды. Алайда, 
қарымқатынас үзілген жоқ. Озық 
технология көмегімен олардың мә-
денигуманитарлық сұранысын қа-
нағаттандыру, ұлттық бірегейлікті 
сақтау, жастармен қарымқатынас
ты нығайту, білім беру бағытта-
рында жұмыс атқарылды. 

Біздің жұмыстың негізгі бағыт
тарының бірі – шеттегі ағайын-
ды қазақтың төл мәдениетімен, 
салтдәстүрімен таныс тыру ар
қылы оларда Қазақстан туралы 
жағымды, тартымды көзқарас 
қалыптастыру. Бұл міндеттерді 
іске асыруда маңызды роль енді 
құрылып жатқан «Abaı Úıi» қазақ 
мәдениіскерлік үйлеріне тиесілі. 
Ол сырттағы қазақтардың мәдени 
бірлестіктерін біріктіріп, бірыңғай 
желісін құру арқылы жұмыс істей-
тін іргелі орталық болмақ. 

Биыл 26 мемлекеттегі отан-
дастардың қатысуымен 5800ден 
астам адамды қамтыған 13 онлайн 
шара, 6 онлайн жоба өтті. 9 мем-
лекеттегі қазақ мәдени ұйымда-
рымен ынтымақтастық туралы 17 
меморандумға қол қойылды. Бұл 
бірлескен ісшараларды өткізуде 
серіктестік қатынасты нығайтуға, 
шет елдердегі қазақ мәдени бір-
лестіктерінің қазақ мәдениетін, 
дәстүрін, тілін дамыту қызметінің 
белсенділігін арттыруға ықпал 
етеді. Қоғам жұмысын жүйелеп, 
тиімділігін арттыру үшін бірқатар 
облыс әкімдіктеріне шет елдегі қа-
зақтардың ұйымдарына қамқорлық 
көрсету жауапкершілігі қоса жүк-
телді. 

Биылғы ауқымды шаралардың 
бірі – карантин режиміне байла-
нысты ұлттық бірыңғай тестілеуге 
қатыса алмаған дайындық бөлімін-
дегі студенттердің сынақты онлайн 
режимде тапсыруы. Алғашқы он-
лайн тестке шет елде қалып қой-
ған 733 талапкер қатысты. Сыннан 
сүрінбей өткендері жоғары оқу 
ордаларының білім грантына ие 
болды.

– Тәуелсіздік алғалы қанша 
адам тарихи отанына оралды? 
Олар демографияға қандай үлес 
қосты?

– Сарапшылар нөлдік көшіқон 
кезінде туу көрсеткішінің төмен
деуі есебінен табиғи өсім біртіндеп 
қысқаратынын алға тартып отыр. 
19912018 жылдар аралығында 
эмиграцияланғандар, яғни шет ел 
асқандар саны 3,7 миллионнан 
көп екенін ескерсек, еліміздің де-
мографиялық болашағы мүлдем 
бұлыңғыр болып көрінері сөзсіз. 
Қазақстан үшін басты қауіп – ел-
ден көшу. Тұрақты қоныс аударған-
дардың 43,8%і – 15 пен 34 жасқа 
дейінгі жастар. Бұл еңбек ресурс
тарының тұрақты азаюын сипат-
тайды. Аталған факторлар бала туу 
өсіміне, мақсатты миграциялық 
саясатты іске асыруға бағытталған 
демографиялық ахуалды тұрақтан-
дырудың жаңа тетіктері мен әдіс
терін ұсынуды талап етеді.

Кейбір сарапшылардың сөзін-
ше, шет елдерде 7 миллионға жуық 
қазақ тұрады. Демографиялық 
аспектіде бұл – зор әлеует. Осы 
ресурсты біз дұрыс пайдаланып 
жүрміз бе? Көшіқон саясатының 
20172021 жылдарға арналған 
тұжырымдамасына сәйкес 1991 
жылдан бастап келген этникалық 
репатрианттар саны 1 миллион-
нан асты. Олар тәуелсіздік жыл-
дары теріс көшіқон сальдосы-
ның деңгейін 28%ке төмендетуге 
септігін тигізді. Елге оралған қан-
дастарымыздың демографиялық 
үлесін нақты айту қиын. Себебі 
бұған дейін зерттеу жүргізілмеген. 
Олқылықтың орнын толтыруға 
келесі жылдан бастап кіріспекпіз. 
Нақты айтқанда, қандастардың 
бала туу, өлімжітім көрсеткіші-
не, отбасы құрылымына, ішкі 
көшіқон мен халықтың табиғи 

қозғалысына ықпал ететін басқа 
да факторларға, өңірлер бойын-
ша репатрианттар мен жергілікті 
халықтың табиғи өсімінің арақа-
тынасына салыстырмалы талдау 
жүргіземіз. Қалай болғанда да олар 
еліміздің демографиялық ахуалын 
айтарлықтай оңалтпаса да, зияны 
тимегені анық.

– Қай мемлекеттерден көбірек 
көшіп келді? Оларды аймақтарға 
қалай бөледі?

– 2018 жылғы мәлімет бо йынша 
репатрианттардың негізгі шығу ел-
дері – Өзбекстан (61,6%), Қытай 
(12,1%), Моңғолия (11,7%), Түр-
кіменстан (7,1%). Көпшілігі Түр-
кістан (21,6%), Алматы (16,8%), 
Маңғыстау (13%), Жамбыл (9,3%) 
облыстарына қоныстанды. Оларды 
солтүстік облыстарға орнықтыру 
туралы 2016 жылғы Үкімет қаулы-
сы бекітілгенге дейін репатриант-
тар қоныс аударатын өңірді өздері 
таңдауға құқылы болды. Сөйтіп, 
қандастарымыздың басым бөлігі 
оңтүстік пен батыс аймақтарға бар-
ды. 

Қазіргі уақытта квота негізінде 
қоныстандыру қатаң түрде Ақмола, 
Батыс Қазақстан, Атырау, Қоста-
най, Шығыс Қазақстан, Павлодар, 
Солтүстік Қазақстан облыстарын-
да жүргізіліп жатыр. Себебі соңғы 
бес жылда квота белгіленген осы 
7 облыстан 113243 адам немесе 
эмигранттардың 60%і кетті. Сырт
қы көшіқон сальдосының теріс 
қарқынын ескерсек, бұл – жыл 
сайын Қазақстаннан кететіндердің 
орта есеппен 9%і немесе 38 мың 
адам. Елді мекендердің де популя-
циялық проблемасы барған сайын 
маңызды бола түсуде және таяу 
болашақта да өткір мәселе күйін-
де қала бермек. Сыртқы көшіқон 
еңбекке қабілетті экономикалық 
белсенді халықтың кетуімен сипат-
талатынын да түсіну керек. 

Бір ғана Солтүстік Қазақстан 
облысын мысалға алайық. Тайын-
ша ауданының Жаңа дәуір, М.Жұ-
мабаев ауданының Сартомар, 
Есіл ауданының Петровка сияқты 
елді мекендерінде үйжайлар, жа
йылымдық жерлер босап жатыр. 
Адамдар мүлдем азайып, орта мек-
тептер жабылып, тек бастауыш 
сыныптар ғана қалуда. Бұл тізімге 
Аққайың, Қызылжар, Мамлют, 
Жамбыл, Ғ.Мүсірепов, Шал ақын, 
Айыртау аудандарын қосуға бола-
ды.

Жоғарыда аталған 7 облыста 
биыл 1378 этникалық қазақ үшін 
квота бөлінді. Квота 2017 жылдан 
бастап бұрынғыдай отбасы емес, 
адам санына қарай белгіленіп 
отыр. Бұл – мемлекет квотасы және 
өте аз. Мысалы, 20032007 жылдар 
аралығында квотаның жалпы саны 
60 мың отбасыға деп есептеліп, 
250 мың адам отанына оралды. 
Сол кезеңде жыл сайын шамамен 
50 мыңнан астам адам атамекен-
мен қауышқан. Квоталық негізде 
қандастар мемлекет жеңілдігіне 
қол жеткізе алады. Отандастардың 
басым көпшілігі қоныстану үшін 
табиғиклиматтық, экономикалық 
факторлар негізінде өмір сүруге қо-
лайлы аймақтарды, яғни оңтүстік 
өңірлерді таңдауда. Әрине, бұл 
үрдіс терді өзгертуге болады. Бірақ 
ол үшін солтүстік облыстарға ор-
нықтыру үшін берілетін мемлекет-
тік қолдау шараларын едәуір кү-
шейту керек.

– Соңғы жылдары ұлы көш 
саябырсып қалған сияқты. Неге?

– Көшіқонның теріс сальдо-
сына, репатриация көрсеткішінің 
төмендеуіне бірнеше себеп бар. 
Біріншіден, 2006 жылы, сол кез-
де көшіқон саясатының 2001
2010 жылдарға арналған салалық 
бағдарламасы тиімді жұмыс істе-
геніне қарамастан, көшіқон саяса-
тының іріктемелі әдіске негіздел-
ген 20072015 жылдарға арналған 
жаңа тұжырымдамасы қабылдан-
ды. Бұл репатрианттар қарқынын 
төмендетудің алғашқы қадамы еді, 
яғни мемлекет шетелдік қазақтар-
ды жаппай көшірудің орнына ірік-
теп көшірді. 

Екіншіден, Үкіметтің репат
рианттар алдындағы қаржылық 
міндеттемелерін орындамауы жиі
леп кетті. Алынған қаражат тұрғын 
үй сатып алу үшін жеткіліксіз бол-
ды. Бұл репатрианттар алдындағы 
қарызға алып келді.

Үшіншіден, 2012 жылы репат
рианттар үшін 20112014 жылдарға 
арналған квоталарды айқындау 
туралы Үкімет қаулысы ерекше 
өкім қабылданғанға дейін кері қай-
тарылды. Мәселен, 2012 жылдан 
2016 жылға дейін этникалық қа-
зақтарды қоныс аудару үшін квота 
мүлдем белгіленген жоқ. Мемлекет 

осылайша репатрианттарды әлеу-
меттік қолдау шараларынан мүл-
дем бас тартты.

Демографтардың пікірінше, 
қазіргі уақытта қазақтардың таза 
рухани негіздегі көшіқондық 
көңілкүйі біртіндеп төмендей 
бастаған. Бұл миграциялық әлеует-
тің сарқылғанын білдірмейді. Біздің 
пайымымызша, тарихи, этникалық 
отанына қайтуға бағытталған этни-
калық миграция жұмыс орындары 
мен тұрмыстық жағда йын жақсар-
ту мүмкіндіктерімен байланысты, 
экономикалық маз мұнға ие. Демек, 
болашақ миграциялық лекті бол-
жауда ішкі жалпы 
өнім көрсет-
кішін ескеру 
қажет.

Дүниежүзілік банктің мәлі
метіне қарасақ, жан басына 
шаққандағы ішкі жалпы өнім 
жөнінен Қазақстан Ресейден аз-
дап артта қалып келеді. Ал Қытай 
бізден озып барады. 2010 жылы 
Қазақстанның жан басына шаққан-
дағы ішкі жалпы өнімі Қытайдан 
екі есе жоғары болса, 2017 жылы 
көрсеткіш теңеліп, соңғы жылда-
ры артта қалды. Бұл этникалық 
қазақтардың Қазақстанға қоныс ау-
дару туралы шешіміне теріс ықпал 
етуі мүмкін. Солай бола тұра, Қы-
тайдан Қазақстанға қоныс аударуға 
ниетті ағайын саны жылданжылға 
өсіп келеді. Өзбекстан мен Монғо-
лияға қатыс ты ішкі жалпы өнім 
көрсеткіші Қазақстан үшін әзір-
ше ұтымды айырмамен сақталып 
отыр. 

– Көшіп келушілерді жаңа ор-
таға бейімдеудің, үй-жаймен, жұ-
мыспен қамтудың қандай мүм-
кіндіктері қарастырылған?

– Этникалық көшіқонды ын-
таландырудағы ең басты мәселе – 
келушілерді тұрғын үймен қамту. 
Нәтижелі жұмыспен қамтудың 
және жаппай кәсіпкерлікті дамыту-
дың 20172021 жылдарға арналған 
«Еңбек» мемлекеттік бағдарлама-
сына сәйкес бір отбасына тұрғын 
үйді жалға немесе сатып алуға 
жұмсалатын шығын 1530 АЕК, 
яғни 500 мың (180 АЕК) мен 1 мил-
лион (360 АЕК) теңге аралығында. 
Қазіргі нарықтағы баға бойынша 
Қазақстанның солтүстік өңірлерін-
де бір отбасына шаққандағы бас-
пана құны орта есеппен 2,65 млн 
теңге шамасында. Бұл шаралар 
тұрғын үй сатып алу проблема-
сын шешпейді. Мемлекет арқылы 
тұрғын үй сатып алуға көзделген 
шығын осы өңірлердегі тұрғын үй-
дің ең төменгі құнынан екі есе аз.

Шет елдегі қазақтарды репат
риациялау ісінде түпкілікті шешім 
қабылдауға тікелей әсер ететін 
тағы бір маңызды фактор – көтер-
ме және басқа да өтемақы. Бізде 
қарастырылған бірреттік көтерме 
жәрдемақы – отбасының әр мүшесі 
үшін 35 АЕК. 4 адамнан тұратын 
бір отбасына 140 АЕК (2778 теңге), 
бұл – 388920 теңге. 22 қазандағы 
Президент тапсырмасына сәйкес 
оны екі есеге ұлғайтқанның өзінде 
бұл көрсеткіштің мотивациялық 
әлеуеті өте төмен. Бұл ретте құжат 
рәсімдеу, жол жүру, жеке мүлікті 
алып жүруге өтемақы қаралмаған.

Келушілерді жұмыспен қамту 
мәселесіне келсек, оларды жаппай 
бюджеттік ұйымдарға орналасты-
ру мүмкін емес. Өйткені Моңғо-
лия, Қытай, Өзбекстан қазақта-
ры көбіне дәстүрлі шаруашылық 
жүргізу дағдылары мен тәсілдерін 
сақтап қалған. Сырттағы қазақтар-
дың тұрғылықты елдерінде титул-
дық ұлт саналмауы, мемлекеттік 
қолдау дың түрлі шараларына ба-
сым түрде иелік етпеуі оларды эко-
номикалық белсенді болуға және 
тіршілік етудің өзіндік ұстанымын 
қалыптастыруға жетелеген. Олар 
кәсіпкерлік бастамашылдық пен 
экономикалық дербестік ерек-
шеліктеріне сәйкес бәсекелестік 
орта мен бизнес бастамаларын іске 
асыруға бұрыннан ынталы. 

Осыған байланысты біз қан-
дастар мемлекеттің бюджеттік 
шығыны ғана емес екенін түсін
уіміз керек. Әлеуметтікдемогра-
фиялық құрамы бойынша сара-
ласақ, олардың 62,7%і – еңбекке 
қабілеттілер, 30,7%і – жасөспірім-
дер мен балалар, 6,6%і – зейнет 
жасындағылар. Қандастар еңбегін, 
әсіресе, «қарапа йым заттар эконо-
микасын» ілгері жылжытуда қол-
дануға болады. 

«Отандастар қоры» қо ғамының 
мамандары осы орайда репатри-
анттарға мынадай мүмкіндіктер 
жасауды ұсынып отыр:

1) «Бизнестің жол карта-
сы2025» мемлекеттік бағдарлама-
сына қатысушыларға:

 жаңа жұмыс орындарын құру 
барысында 20% мөлшерінде;

 ауыл шаруашылығын дамыту 
үшін бизнеске кредит беру кезінде 
субсидияның жалпы сомасының 
20%і мөлшерінде квота бөлу.

2) Агроөнеркәсіп кешенін да-
мытудың 20172021 жылдарға ар-
налған мемлекеттік бағдарламасы 
бойынша: 

 мал шаруашылығымен ай-
налысатын ауыл шаруашылығы 
тауарын өндірушілерге жайылым 
бөлуде ұзақ мерзімді жалдау шарт-
тарымен 500 гектардан 1000 гек-
тарға дейін жайылымдық алқап 
беру;

 бордақылау алаңы, жылыжай 
шаруашылығын дамыту түрінде 
жеке қосалқы шаруашылықпен 
және тағы басқамен айналысқысы 
келетіндерге ұзақ мерзімді жалдау 
шартымен 1530 сотық жер беру.

Бұларды іске асыру мемлекет-
тік органдардың құзырында. Ал-
дағы уақытта ұсыныс қолдау таба-
ды деген үміттеміз.

Жалпы, кейбір облыстардың 
әкімдері жеңілдік қашан бо-
лады деп қол қусырып қарап 
отырған жоқ. Мысалы, Сол-
түстік Қазақстан облысының 
әкімдігі мемлекеттік бағдар-
ламадан тыс келушілерді 
үйжаймен қамтамасыз ету 
амалдарын іске асыруда. 
Оңтүстік аймақтар мен шет 
елдерден қоныс аударушы-
ларға арнап былтыр 428 үй са-
лынған. Баспаналы болғандар 
қатарында 76 қандас отбасы 
бар. Биыл 688 жаңа үй салы-
нып жатыр, оларға 34 отбасы 
көшірілді. Соның 3і – қандас 
отбасылар. Үйлер 20 жылға 
дейін жалға беріледі. Ай са

йынғы жалдау ақысы – 10 мың 
теңге және 5 жыл өткен соң сатып 
алуға құқығы бар. 

– Қиырдағы қазақтардың 
басты қайғысы не? Бізден ар-
тықшылықтары туралы да біл-
сек...

– Шеттегі қазақтар – қазақ 
халқының құрамдас бөлігі. Олар-
дың бірыңғай тарихи және этни-
калық отаны – Қазақстан. Шет ел 
мен Қазақстандағы қазақтар жер-
гілікті өзгешеліктері бола тұра, 
бір мәдениетке, дінге және тілге 
ие. Шетелдік қазақтарды қолдау 
саясаты соңғы уақытта қазақ тілін 
қолдану салаларының тарылуына 
және шет елде тұратын қазақтар-
дың ұлттық өзіндік болмысының 
біртіндеп жоғалуына, олардың ас-
симиляциялануына байланысты 
айтарлықтай өзекті. 

Сарапшылардың пікірінше, 
ассимиляция нәтижесінде біз ал-
дағы 1015 жылда қазақ ұлтының 
құрамдас бөлігі ретіндегі шет ел 
қазақтарынан айырылуымыз мүм-
кін. Олар қазақ ұлтының ажыра-
мас бөлігі ретінде бізге керек. Сон-
дықтан алыстағы ағайынға қазақ 
тілін үйрету, олардың арасында 
ұлттық салтдәстүрді жаңғырту, 
бір сөзбен айтқанда, қазақы рухты 
оятып, ұлттық бірегейлікті сақтау 
маңызды. 

Мекендеген елдерінде оларды 
негізінен екі топқа бөлуге болады – 
диаспора және автохтонды тұрғын-
дар. Соның ішінде саяси (соғыс, кө-
теріліс, репрессия,  ұлттықазаттық 
қозғалыстар), діни (діни негізде 
қудалау, мешіттерді бұзу), эконо-
микалық (дәстүрлі көшпелі шаруа
шылықтың бұзылуы, малды тәр-
кілеу) себептермен сипатталатын 
күштеп немесе мәжбүрлі қоныс 
аудару нәтижесінде қалыптасқан 
қазақ диаспорасының саны едәуір 
аз және 1 миллионнан аспайды. 
Шет елдерде тұратын қазақтар-
дың басым бөлігі – шекаралас Ре-
сей, Өзбекстан, Қытай, Моңғолия 
сынды мемлекеттердің автохтонды 
тұрғындары. Тәуелсіздік жылда-
ры олардың қатары алысжақын 
елдерге еңбек ету, оқу және басқа 
да себептермен қоныс аударған 
 мигранттармен толығып отырды. 

Бұл елдердегі қазақтардың ұлт-
тық бірегейлігінің сақталу деңгейі 
әртүрлі. Мысалы, Қытай, Моңғо-
лия қазақтарының этникалық 
сақталу деңгейі жоғары. Ресейде 
салыстыр малы түрде төмен. Алай-
да, соңғы кездері бұл мемлекет-
тердегі этникалық азшылықтарға 
қатысты мемлекеттік саясат ша-
ралары – ұлттық мектептер, ана 
тілінде оқыту, байланысу мен білім 
алудың күрт қысқаруы қазақтар-
дың этникалық бірлік ретінде 
сақталу болашағының бұлыңғыр 
екенін көрсетеді.

– Дүниежүзілік қазақтар қа-
уымдастығы барда «Отандастар 
қоры» қоғамын құрудың қандай 
қажеттілігі болды?

– Дүниежүзілік қазақтар қа-
уымдастығы – қоғамдық ұйым. 
Сондықтан мемлекет бюджеті-
нен қаржы алмайды. «Отандастар 
қоры» қоғамын құру себебі – қа-
уымдастық бастамаларын қаржы-
ландыруды қамтамасыз ету. 
Осыған байланысты Елбасы бас
тамасымен «Отандастар қоры» 
коммерциялық емес акционерлік 
қоғамын құру туралы шешім қа-
былданды. Қаржыландыру «Отан-
дастар қоры» қоғамы арқылы ғана 
жүреді. Өйткені қоғамның негізгі 
құрылтайшылары – Ақпарат және 
қоғамдық даму, Сыртқы істер ми-
нистрліктері. Сондықтан екі ұйым 
арасындағы жұмыс форматы тиімді 
және болашақта саланы дамыту-
дың негізгі көзіне айналады. Мұн-
дай жұмыстың нәтижесі де айқын. 

– Әңгімеңізге рахмет!

Сұхбаттасқан 
Назерке САНИЯЗОВА, 

«Сыр бойы»

Қазақстанның Тұңғыш Президенті-Елбасы Нұрсұлтан 
 Назарбаевтың бастамасымен құрылған «Отандастар» қорының 
негізгі міндеті – қиырдағы және атамекеніне табан тіреген 
қазақтардың мүддесін қорғау. Осы орайда қандастарымызды 
қолдау шаралары, олардың басты мәселелері мен ұйымның 
жұмысы туралы «Отандастар қоры» КеАҚ вице-президенті 
Мағауия Сарбасовпен әңгіме өрбіттік. 

Қиырдағы қазақтар 
– қазақ халқының 
құрамдас бөлігі
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– Биғали Әбдікерұлы Тұң
ғыш Президент сайлауы на 
қа  тысып, ел тәуелсіз ді гінің 
ал  ғашқы жылдары қабыл дан
ған заңдарға өз үлесіңізді қос
ты ңыз. Әңгімені осыдан тар
қатсақ деймін.

– Өзіңіз білетіндей, қазақ 
елінің бүкіл әлемге мәлім болып, 
тәуелсіз ел ретінде танылуы 1991 
жылдың 1 желтоқсанынан бас
тау алған болатын. Дәл осы күні 
еліміз демократиялық негізде 
Тұңғыш Президент сайлауын өт
кізіп, Қазақстан халқының 98,78 
пайызы өздерінің қалауы бойын
ша Нұрсұлтан Әбішұлы Назарба
евты Президент етіп сайлап алды.

Сайлаудан кейін арада төрт
бес күн өтерөтпесте Президент 
сол кездегі Жоғарғы Кеңеске 
«Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» 
конституциялық заң ұсынды. Сол 
жылдың, яғни 1991 жылдың 16
шы желтоқсаны күні заңға қол 
қойылды.

Сөз орайы келгенде айтай
ын, Жоғарғы Кеңес депута
ты болған кезімде Тәуелсіздік 
туын көтерген еліміздің декла
рациясы, Конституциясы, Туы, 
Елтаңбасы мен Әнұранның қа
былдануына қатысқаным – ме
нің жүрегіме мәңгілікке жазы
лып қалған бақыт. Екіншіден, 
жо ғарыда айтқандай, Жоғарғы 
Кеңесте «ҚР Президентінің қыз
метке кірісуі» туралы тарихи 
қаулының қабылдануына да қа
тыстым. Президент сайлауында 
Елбасымыздың Қызылорда об
лысы мен Байқоңыр қаласын
дағы сенімді өкілі болу екі 
адам ның бірінің басына бұйыра 
бермейтін сенім еді. Үшіншіден, 
сол кезде Арал туралы зерттеу 
жұмыстарына қатысып, заң
ның қабылдануына өз ұсы ныс
тарымды енгіздім. Заңды қа
былдау айтыстартыс болған еді. 
Бұл туралы сәлден соң айтармын.

Ал, 19951999 жылдары ҚР 
Парламенті Сенатының екінші 
рет депутаты болып сайландым. 
Сол 1995 жылы Парламент алғаш 
қос палаталы, яғни Мәжіліс депу
таттарын халық, ал сенаторларды 
жергілікті, мәслихат депутатта
ры сайлайтын болды. Жергілікті 
мәслихат депутаттарының тал
ғамтаразысына түскен мен сена
торлар қатарында төрт жыл оты
рып, Тәуелсіз еліміздің көптеген 
жаңа заңдарын қабылдауға қа
тыстым. Тіпті, кейбір салалық 
заң дарды Ресейден де бұрын қа
былдағанбыз.

Елбасы ұсынысымен болған 
бір ғана тарихи шешімді айтайын. 
1997 жылы астананы Алматыдан 
Ақмолаға көшіру мәселесі халық 
қалаулылары арасында қызу 
талқыға түсті. Астана қаласының 
бас жоспарын талғам таразысы
на салып, бекітуге қатысқаным 
да мен үшін ерекше сый болды. 
Астана Алматыдан 1997 жылдың 
желтоқсан айында Ақмолаға кө
шірілді.

– Әрине, Тәуелсіздіктің ал
ғашқы сындарлы кезеңі елге 
оңай тиген жоқ. Одан шығатын 
жол қалай өзек салып еді? 
Осы ны тағы бір пайымдап кө
ре йікші...

– Дұрыс айтасыз. Еліміздің 
еңсе тіктеп кетуі оңай болған 
жоқ. Тәуелсіздіктің алғашқы 
жыл дары өнеркәсіп орындары 
жарыса жабылып жатты. Ауыл 
шаруашылығы дотациясыз қа
лып, ауылдықтардың ахуалы ая
нышты күйге түсті. Еңбекақы, 
зейнетақыларын алты айлап 
ала алмағандардың ала қапшық 
арқалап кеткенін де көзіміз көрді. 
Бір таңғаларлығы, ел ертеңгі 
күнге сенді. Елбасының соңынан 
ерді. Қазақтың кеңпейілдігі, ме
йірімділігі мен табандылығы 
өтпелі кезеңнің өткелдерінен 
аманесен алып шықты. «Қанша 

қиындық көрсе де абзалдығы мен 
сабырлылығын, басқа халықтарға 
деген сыйластығын сақтай білген 
халқымды, қазіргідей қиырши
ыр тарихи сын кезеңде өзімнің 
ажырамас бөлшегіме айналып 
отырған тәуекелшіл ұлтымды 
қалайша мақтаныш етпеспін, 
қалайша бас имеспін» деп ағынан 
жарыла айтқан Елбасы сөзі әлі 
есімде.

Президент сол кездері қолда 
бар моральдық және экономи
ка лық мүмкіндіктерді пайдала
на отырып, дағдарыс кезеңінен 
неғұрлым аз шығындармен өтуге, 
орнықтылықтан ауытқымауға, 
ұлт тық есеюдің мәселелерін өр
кениетті шешуге аса мән берді. 
Сондайақ конституциялық құ
рылысты бұлжытпай сақтауға 
ықпалдастық аясын жоғалтпай, 
оның сипатын жетілдіріп, ау қы
мын кеңейтіп, әлемдік қауым
дас тыққа кіруін жеделдетуге 
бар күшжігерін жұмсады. Осы
ның арқасында еліміз жақсы та
быстарға қол жеткізді.

Ядролық жарылыстардың 
қан дай зардаптарға соқтыратыны 
жайында толық пайымдай оты
рып, бұрынғы КСРО елдері бас
шыларының ішінде ядролық 
қа руды жойып, Орталық Азия 
өңі рінде ядролық қарусыз аймақ 
құруға шақырған Елбасының 
ұсынысұстанымымен Семей яд
ролық полигоны жабылып, мил
лиондаған жанның кеудесіне 
қуаныш ұялатты.

Екіншіден, жоғарыда айтқан
дай, қиын кезеңде ел астанасын 
Ақмолаға көшіру жөніндегі бай
ламына үмітпен емес, күдікпен 
қарағандар көп еді. Ал,  бүгінгі 
елордаға көз сала қарайықшы, 
ғажайып өркениет емес пе?!

1992 жылы 30 маусымда 
«Арал өңіріндегі экологиялық 
қасірет салдарынан зардап шек
кен азаматтарды әлеуметтік 
қор ғау туралы» заңның қабыл
дануына мен де қатыстым. Сон
дайақ, 1993 жылдың 26 науры
зында Халықаралық Аралды 
құт қару қоры (ХАҚҚ) құрылды. 
Аралды сақтап қалу мақсатында 
ғасыр жобасы атанған – «Сыр
дария өзенінің арнасын реттеу 
және Арал теңізінің солтүстік 
бөлігін сақтау» (САРАТС) жо
басы өмірге келді. Ол жобаның 
бірінші кезеңінің іске асырылуы 
нәтижесінде кеткен теңіз қайта 
оралды. Бүгінде теңізден жы
лына 8 мың тоннаға жете балық 
ауланып, аймақтың ғана асырау
шысы емес, таяу және алыс ше
телдерге жіберіліп жатыр.

Сөз орайы келгенде айтайын, 
өткен жылы Сыр еліне жұмыс 
сапармен келген Президентіміз 
ҚасымЖомарт Кемелұлы 
Тоқаев: «Көкарал бөгетінің тө
менгі жағын Сырдария ағыны 
бұзып жатыр. Дереу қолға ал
масақ, Кіші Аралдан айрылып 
қалуымыз әбден мүмкін. Осы 
уақытқа дейін жиналған 27 млрд 
текше метр су зая кетпеуі ке
рек» деген еді. Расында да солай, 
бүгінде бөгеттің кейбір тұстары 
бұзылып, су сыртқа кетіп отыр. 
«Не істеу керек?» деген сұрақ 
көп көкейінде. Менің ойым
ша, бөгеттің бұзылған жерлерін 
қалпына келтіру ғана емес, 
биіктетіп, бұрынғы қалпына 
қайта келтіруіміз керек.

Кезінде Елбасының өзі шет
елдік инвесторларды мұнай сала
сына алып келуі игілікті істердің 
бастауы болды. Қазір еліміз мұ
най өндіріп қана қоймайды, оны 
өңдеп, шетелдерге саудалап та 
отыр. 

Экономиканы дамыту мен 
инвестиция тарту мәселесі бүгін
де өзінің жарасымды жалғасын 
тауып жүр. Бүкіл әлемді қар
жы дағдарысы мен пандемия 
қыспаққа алып тұрса да ел эко
номикасының дамуына, әлеу

мет тік жағдайдың жақсара тү
суіне ерекше назар аударылуда. 
Сондайақ, рухани өрлеудің ай
ғағы ретінде ғұлама ойшыл Әбу 
Насыр әл Фарабидің – 1150, ұлы 
ақын Абай Құнанбайұлының – 
175 жылдық мерейтойларының 
жоғары деңгейде аталып өтуі 
елді рухтандыра түсті. 

– Сіз өңірде бірқатар ау
данды басқарып, сондайақ 
«ПетроҚазақстан Құмкөл
Ре сорсиз» акционерлік қоға
мында қызметте болып, ат қа
рылған істердің басықа сында 
жүрдіңіз. Тәуелсіздік жыл
дарындағы Сыр еліндегі өзге
рісті қалай пайымдар едіңіз?

– Әрине, алғашқы қиындық 
Сыр аймағын да айналып өткен 
жоқ. Қалың қазақтың қаймағы 
бұзылмаған ел өтпелі кезеңнен 
сабырмен, табанды күшжігермен 
бүгінгідей жетістікке жетті. Жыл 
санап қаламыз көріктеніп, ауыл
дарымыз ажарлана түсті. Егін 
шаруашылығы еңсе тіктеп, ата 
кәсібіміз – мал шаруашылығы 
да жаңа белеске көтерілді. Орта 
және шағын кәсіпкерлікті қолдау 
арқасында жұмыссыздық азайып, 
халықтың тұрмыстіршілігі жан
дана  бастады.

Жалпы Қызылорда облы
сы – күріш өндіруші аймақ. 
Биыл күріштен жоғары өнім 
алынып, 550 мың тонна өнім 
жиналған. Әлемнің 17 еліне ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің 11 
түрінің жіберілуі кең өріс, үлкен 
жетістік емес пе?!

Қызылорда өндірісті өңір 
болуға да бетбұрыс жасай ба
стады. Тәуелсіздік жылдары 
«СексеуілЖезқазған» темір 
жо  лы мен «Батыс Еуропа – Ба
тыс Қытай» автомагистралы са
лынды. Өздеріңізге мәлім, 2014 
жылы «БейнеуБозойШым
кент» газ құбырын салу жобасы 
іске асырылып, бүгінде Сыр елі 
тұрғындарының басым бөлігі 
«көгілдір отын» игілігіне кенеліп 
отыр. Биылғы жылдың соңына 
дейін облыс тұрғындарының 70 
пайызы табиғи газға қол жет
кізеді деген болжам бар. 

«Байқоңыр» ғарыш ай лағы
ның әлеуетін тиімді пайдалану 
да қолға алынып жатыр. Өңірлік 
табыстың басым бөлігі, мұнай 
мен ураннан түсетін облыста 
эко номиканы әртараптандыру 
жұ мыстары да қарқынды жүзеге 
асырылуда. 

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқа
лықова сынаққа айналған пан
демия кезеңінде жұмыс ба ғы тын 
өзгертуді, дұрыс үйлес тіруді 
орын ды бастамалармен ұштас
тырып отыр.

Білуімізше, Индустрияланды
ру бағдарламасы аясында 26 жоба 
іске асырылып, 6 мыңнан астам 
жұмыс орны ашылмақ. Бұлардың 
ішінде шыны зауыты, тұрмыстық 
қатты қалдықтарды өңдеу за
уыты, кальцийленген сода, плас
тик шыны, түйе сүтінен құрғақ 
ұнтақ өндіру, ет комбинаты, құс 
фабрикасы, тағы басқа ондаған 
экспортқа бағдарланған жобалар 
бар екен. Сондайақ, «Арал тұз» 
АҚда ас тұзын өндіру цехтарын 
көбейту, «Шалқия» қорғасын
мырыш кен орнында кен байыту 
комбинатын салу жобалары іске 
асырылып жатыр.

Ал, Қызылорда қаласы күн 
санап көріктеніп келеді. Тұрғын 
үйлер мен әлеуметтік нысан
дар жарыса бой көтеруде. Қала 
көшелері асфальтталып, жаяу 
жүргіншілер жолы салынуда. 
Міне, мұның бәрі тәуелсіз ел
дің игілігі, ертеңге деген нық 
сенімнің белгісі. Қасиет қонып, 
құтбереке дарыған киелі өлкенің 
жарқын болашағы әлі алда деп 
ойлаймын. 

Әңгімелескен 
Еркін ӘБІЛ,

жазушыжурналист

Биғали Әбдікерұлы Қаюпов 1951 жылы Арал қаласында дүниеге кел-
ген. Қызылорда қаласындағы Н.В.Гоголь атындағы педагогикалық 

институтының филология факультетінен кейін Алматы халық 
шаруашылығы институтын және Ресей Федерациясы Президенті 
жанындағы академияда дәріс алды.  Экономика  ғылымының 
кандидаты.

1974-1981 жылдар аралығында облыстық комсомол 
комитетінің хатшысы, Қазақстан ЛКЖО орталық комитетінің 
аппарат қызметкері, бөлім меңгерушісі қызметтерін 

атқарды. 1981-1985 жылдары Қазақстан Компартиясы 
орталық комитетінің нұсқаушысы, Қазақ ССР Жоғарғы 
Кеңесі төрағасының көмекшісі, Сырдария аудандық 
атқару комитетінің төрағасы қызметтерінде болды.

1987 жылы Жалағаш аудандық партия комитетінің 
бірінші хатшысы қызметіне келген ол 1992 жылы Арал 

ауданының әкімі болып тағайындалды. 1999-2001 жыл-
дары Қазақстан Рес публикасы Президенті Әкімшілігінің 
ұйымдастыру-бақылау бөлімінің мемлекеттік инспекторы, 
2001-2007 жылдары «ПетроҚазақстанОверсизСервисез 

Инк» президентінің бас кеңесшісі қызметін 
атқарады. Осыдан кейін Қармақшы, Жалағаш аудандарының әкімі болды. Кейіннен 
«ПетроҚазақстанҚұмкөлРесорсиз» акционерлік қоғамы президентінің бас кеңесшілігінен еңбек 
демалысына шықты. 

1990-1993 жылдары Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің, ал 1995-1999 жылдары Қазақстан Респуб-
ликасы Парламенті Сенатының депутаты болған Биғали Қаюповпен Тәуелсіздік күні мерекесіне 
орай пікірлесуіміз өткен мен бүгіннің өлшемін сөз етуге арналып еді.

Еске сала кетейік, Б.Қаюпов дүйсенбі күні Мемлекет басшысының арнайы марапаты 
ҚР Президентінің Құрмет грамотасымен наградталды.

ЕРТЕҢІ НҰРЛЫ ЕЛІМНІҢ

Қазақтың Ұлы даласында  
бейбітшілік пен татулықтың, кеңдік 
пен бауырмалдықтың  арқасында 
130 ұлт пен ұлыс ғұмыр кешу-
де. Қоғам өзгерді. Әлемде түрлі 
қақтығыс ошағына айналып, 
берекесі қашқан елдер аз емес. 

Түрлі сыртқы күштердің ықпа лы мен 
ырысы мен ынтымағынан айырылғандар 
да жетерлік. Осындай уақытта еліміз 
бірлікті сақтауды басты ұстаным етті. 
Соның бірденбір дәлелі – Қазақстанның 
Тұңғыш ПрезидентіЕлбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың ті келей бастамасымен, 
еліміздегі береке мен бірліктің мекені 
Қазақстан халқы ассамблеясының құ
рылуы. Бүгінде бұл қоғамдық инсти
тут түрлі игі істің жүзеге асуына түрткі 
болып, ұлттар достығы мен татулығы 
аясында бүгінгі замана келбетіне сай 
жаңаша жұмыс жасап келеді. 

Қазір ҚХА дүниежүзі мемлекеттерінің 
на зарын өзіне аудартты. Мемлекет бас
шылары мен қайраткерлері оны ұлт
тарды ұйымдастырудың жаңа мо делі 
ретінде қабылдады. Эт нос аралық және 
конфессияаралық ке лісімнің қа зақ стан
дық тәжірибесін посткеңестік елдер  мо
йындады. 

1995 жылы Елбасы Нұрсұлтан Назар
баев ассамблеяны құру туралы Жар
лыққа қол қойды. Сол күннен бастап 
аталған ұйым Қазақстанның қоғамдық
саяси өмірінде айрықша орын алды. 
Маңызды мемлекеттік шешімдер мен  
мемлекеттік мүдденің жүзеге асуын 
қамтамасыз етті. Ас самблеяның бірінші 
сессиясында жа саған баяндамасын
да Елбасы «Мен елімнің Президенті 
ретінде қоғамдық тұрақтылықты және 
ұлтаралық келі сімді қамтамасыз етуді 
өзімнің бас ты міндетім деп санаймын. 
Бірлік ас паннан өзі келіп түспейді, тек 
қарқынды жұмыс арқылы ғана келеді. 
Мен кеңбайтақ жерімізде татулық пен 
тыныштық болғанын тілеймін. Мұның 
ең алдымен, миллиондаған қазақстандық 
отбасына керек екенін еске аламын. Мен 
қайғыдан шашы ағарған аналардың ба
лаларын жоқта мағанын, сәбилердің 
мүгедек болмауын, қарт адамдардың 
күйреген үйлерінің алдында қасірет 
шегіп, жыламағанын қалаймын» деп ел 
бірлігін сол кездегі ең өзекті, маңызды 
мәселе ретінде қарады. 

Содан бері сынаптай сырғып 25 
жыл өтті. Уақыт көшіне үн қосқан ҚХА 
жыл өткен сайын бірегей институт 
екенін айқындай түсті. Елдің бірлігі мен 
ынтымағын сақтау жолында түрлі баста
маларды қолға алды. Сан түрлі ұлттар 
мен ұлыстарды бір арнаға тоғыстырып, 
бір мақсат, бір мүдде жолында ғұмыр 

кешуге бастады. Елбасының бұл 
көреген саясаты тәуелсіздігіміздің 
берік, экономикамыздың қарқынды 
дамуына, халықтың болашаққа деген 
сенімінің нығаюына, қазақ елінің бір 
тұтас қоғам ретінде қалыптасуына негіз 
болды. Татулығы жарасқан, қазақтың 
дарқан даласында көптеген өзге ұлт 
өкілдері ұрпағын, қасиетті шаңырағын, 
салтдәстүрі мен әдетғұрпын, діні мен 
тілін сақтап қалды.  Осыданақ ҚХА
ның қоғамға қажеттілігін, ел дамуына 
ауқымды үлес қоса алатынын көруімізге 
болады. «Қазақстан2030» стратегиялық 
жоспары, «Қазақстанның ел бірлігі» 
доктринасы сияқты қоғамды алға 
сүйреуші маңызды құжаттардың ассам
блея сессиясында бекітілуінің өзі ҚХА 
бірегейлік пен тұтастықтың, татулық 
пен достықтың, береке мен ынтымақтың 
ұйымы екенін танытты. Мұның барлығы 
– сайып келгенде, елімізге бақ болып 
қон ған тәуелсіздігіміздің, қазақ де
ген кеңпейілді халықтың мейірімі мен 
бауыр малдығының арқасы. 

Бүгінгі Қазақстанның жеткен жетіс
тіктері мен алған шыңдары – бірліктің 
арқасы. Сондықтан қазақтың бірлігі 
– елдігіміздің кілті, ең басты мәселесі. 
Бүгінде сол бірліктің ұйытқысы болған 
Қазақстан халқы ассамблеясы – ұйымдық 
құрылым ғана емес, біздің өміріміздің 
ажырамас бөлігі, еліміздің тыныштығы 
мен бірлігінің бастауы. 

ОТАНЫ БІРДІҢ МҮДДЕСІ ОРТАҚ

Мейрамгүл 
ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»

Sb

ТАҒДЫР ТАРТУЫ
Біз сонау балаң шағымызда, оқушы кезімізде алғашқы шумағы 

«Отаным – кең далам, орманды, Болаттан соғылған қорғанды, 
Бақыттың, шаттықтың мекені – Қолдаймын, қорғаймын Отанды» деп 
басталатын әнді ерекше бір екпінмен, көтеріңкі көңіл күймен, шалқыған 
шабытпен шаттана шырқайтынбыз. Сондайда әлдеқайдан құйылып 
келіп жатқандай болып кететін бір жылы ағын жүрегімізді жылытып, 
көзімізді жасауратып, жанымызды елжіретіп жібергендей болатын. Біз, 
әрине, ол кезде мерекелік сарындағы музыканы композитор Латиф Ха-
миди, құдіретті сөзді ақын Дихан Әбілев жазғанын біле қойған жоқпыз. 
Бірақ бала болсақ та, әуезі мен мәтіні әдемі үйлескен әуенге тебіренбей 
тұра алмаушы едік.  

Бүгінде тұрақтылық, 
экономикалық даму, татулық пен 
бірлікке қол жеткізген еліміздің 
халықаралық аренадағы беделі 
зор. Десе де, соңғы ширек ғасырға 
жуық уақыт аузымыздан түспейтін 
Тәуелсіз Қазақстан деген қасиетті 
әрі киелі сөздің мағынасына терең 
бойлау үшін біз мына нәрсені мұқият 
саралауымыз керек. 

Біз азаттығымыздан, тәуелсіздігімізден 
қа шан және қалай айырылып қалдық? 
Оған итермелеген қандай себептер? Та

рих бізге осы жағдайдан тағылым алуға 
шақырады. Ол үшін өскелең ұрпаққа түпкі 
тарихымызды ұғындыру қажет. 

Халқымызда «елу жылда – ел жаңа» 
деген сөз бар. Ал біз елдің жаңаруына, 
адам танымастай түлепөркендеуіне не
бәрі жиырма жыл ішінде қол жеткіз дік. 
Ел тарихында бұрынсоңды болма ған 
жетістіктерге қарамастан, Қа зақстанның 
Тұңғыш Пре зидентіЕлба сы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың еш босаң сымауы, өзінөзі 
жаныған тұл ғалық ұм тылысы оған де
ген құрметті арттыра түседі. Елбасының 
«Тәуелсіздік – та рихтың мәңгіге берген 
еншісі емес, халықтардың мамыражай 
өмір сүруіне берілген кепілдік те емес, 

сондықтан аңғал болмағанымыз абзал» де
ген сөзі баршамызға қосымша күш беріп, 
ел дамуы жолындағы міндеттерді аянбай 
атқаруға бастайды. Әлем тарихындағы 
ұлы тұлғалардың бірі Махатма Гандидің 
«Дүниені өзгерту үшін өзіміз өзгеруіміз 
қажет» деген ойлы сөзі бар. Өркениетті, 
көшбасшы елге айналу, бәсекеге қабілетті 
ұлт болу ‒ әр қазақстандықтың  өз қо
лында. 

Олжас РАМАЗАНОВ,
«Болашақ» жоғары колледжінің 

тәрбие жұмысы жөніндегі 
орынбасары

Тарих тағылым алуға шақырады

МАРАПАТ ИЕСІ

Кеңістігі кеңестік кезеңде 
өткен сол уақытта, әлбетте, 
біздің отанымыз өзге көптеген 
ұлттармен ортақ болды, қалың 
ел біртұтас Одаққа бағынды, 
бірақ біз соның өзінде «отан» 
дегенде ойымызға, ең алды
мен, туған республикамыз 
– Қазақстанды алатын едік. 
Көкіректің терең түкпірінде, 
мидың қыртысты қатпарында 
«отан» деген сөздің ұғымы 
болып өзіміз туыпөскен 
өлке, ауылаймақ, сұлу сым
батты Сыр бойы, күн сәулетті 
республикамыз көлбеңдей 
бе ретін. Біз сонда өзіміздің 
қасиетті қазақ жерін әнге 
қосып жатқанымызға титтей 
де күмәнданған емеспіз.

Содан бері қаншама жыл
дардың таңы атып, күні бат
ты, сол аралықта біздің өзіміз 
алдыңғы толқын аға лардың 
қатарына жақындап қалдық. 
Біздің дербес дәулеттер, ме
рейлі мемлекеттер қатарына 
қосылғанымызға да енді, мі
не, бір жылы кем отыз жыл 
болып қалыпты. Нағыз Отан 
дегеннің не екенін, нағыз 
Тәуелсіздік дегеннің не еке
нін, шынын айтқанда, біз 
осы ордалы отыз жылдың 
ой паңы мен өрінде еңку
еңку жер шалып келе жатқан 
шақтарымызда ғана байып
тап біле бастадық. «Болат
тан соғылған қорғандай» 
бе рік елге тек өзіңнің мен
шікті отаның болған кезде 
ғана қолыңның жететінін 
соңыра ұқтық. Егемен ел 
атанып, тәуелсіздіктің туы 
желбіреуіне ештеңенің тең 
кел мей тініне де осы жылдар
да анық көзіміз жетті. 

Орыстарда «Азаттық 
де ген – тәтті сөз» деген 

тіркес бар. Иә, 
бостандық сүй
гіш, азаттық аң
саушы адамзат 
баласы үшін 
тәуелсіздіктен 
асқан ырыздық 
жоқ. Айбын

ды атабабаларымыз жүз
деген жылдар бойы арман
дап, ат үстінен түспей, 
арай лы таңның атуы жолын
да жорықтың жондарында 
қар жастанып, мұз төсеніп 
жүр ген жылдарда уысына 
ілікпеген бұл азаттықты біз 
сондықтан да өзімізге тағ
дырдың, тәңірдің берген то
лайым тартуы, сыбағалы 
сыйы деп білеміз. Бірақ мұ
ны әншейіннен әншейін келе 
салды деп те санауға бол
майды. Себебі, осы күнді 
жет кізудің шайқасы бары
сында қаншама алдыңғы бу
ын өкілдері өмірден қыр
шын кетті, шаһит қайтты, 
опат болды, жер жастанды, 
қуғынсүргіннің құрбанына 
айналды, аштықтың ара
нына ұшырады. Қалай де
генде де, бұл тәуелсіздіктің 
солардың күрестерінің өте
уі, тілектерінің қабыл бо
луы арқасында орын алға
нында ешқандай шүбә жоқ. 
Сол себепті біз үшін бұл 
тә уелсіздіктің құны еселеп 
өседі. Сол себепті де әлгінде 
айтылған ән нің мазмұны мен 
мәні шынайы ай шықтала 
түседі.

Егер біз тарихтың қайы
рылған парақтарында қал
ған ғасырлар қой науын кө
ңіл зерімен бір шолып өтер 
болсақ, онда атабаба лары
мыздың ежелден өз жерін 
еш жауға бас тырмағанын, 
ешкімге ұлын – құл, қызын 
күң етуге жол бермегенін, 
жауына – қатал, досына 
адал болғанын, шыбын жа
нын шүберекке түйіп, елдің 
тағдырын садақтың ұшы мен 
қылыштың жүзіне байлап 
алып, жасанып келген та

лай жымысқы жауға қарсы 
шапқанын айнақатесіз көр
ген болар едік. Сол өрлік пен 
ерліктің арқасында олар бізге 
мұра етіп, Алтайдан Атырауға 
дейін, Арқадан Сыр бойына 
дейін еркін көсіліп жатқан, 
арғы шеті мен бергі бекетінің 
аралығын бірнеше күндік 
сапар құрайтын осыншама 
ұланбайтақ жерді сақтап, 
қорғап, қалдырып кетті.  

Еліміздің осы сан ғасыр
лық та лайлы тарихын да 
мақ тан етер, үлгі тұтар, қи
налған шақта кеу деде үміт 
отын маздатып, жігерімізді 
жа нитын орасан зор мәні 
бар оқиғалар мен Отанға 
қыз мет етудің өлшеусіз өне
гесін көрсетіп кеткен ұлы 
тұлғалар аз болмаған. Олар
дың қатарына қазақ тың ұлт 
болып ұйысуы жолында ора
сан зор еңбек сіңірген хан
дар мен күрес кезінде көшелі 
істердің көрігін қыздырған 
кескекті ерлер көп еді. Түлкі 
бұлаң тарихтың нешеме бұ
ры лысында ел азаттығы 
үшін талай тарлан алысты. 
Керей мен Жәнібек хандар
дан басталып, Абылай ханға 
ұласатын қазақтың елдіктің 
еншісі іспеттес шежіресінде 
бізді ұдайы биік белестерге 
шақырып тұратын ұранды да 
ұлағатты талай тағылымды 
істердің тұсауы кесілді...

Мұның бәрі біздің жа
дымызды жаңғыртып, са
намызда қалды. Ал жаңа 
ғасырда табанынан тік тұрған 
мемлекеттің келбеті мен 
кескінін келтіруде Тұңғыш 
Президентіміз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың атқарған қыз
меті мен алатын орны ай
рықша зор екенін бүгінде бү
кіл дүние жүзі біледі. Мұны 
қандай да кертартпа адамның 
өзі жоққа шығара алмайды. 
1991 жылдың желтоқсан 
айының орта тұсында Қазақ 
елі осылай егемендіктің ен
дігіне қарай қадам бас ты. 
Оның туын кейін халқы ата

ғын құрметпен берген Ел
басы жоғары көтеріп, көкке 
желбіретіп шықты. 

Жер жүзінде саны жағынан 
бізден ешбір кем болмаса да, 
ешқашан тә уелсіз мемлекет 
дәргейіне қол жеткізе ал
май шерменде болып жүрген 
ұлттар жеткілікті. Ондайлар 
құрлықтардың барлығында 
дерлік кездеседі. Осының бәрі 
біздің тәуелсіздігіміздің құны 
қаншалықты бағалы екенін, 
қымбат екенін байқатады.  

Алайда, елімізге бүгінгі 
күнге тап осы қалпымызда 
жетудің өзі оңай болған 
жоқ. Осы қысталаң кездерде 
қаншама қиындықты бастан 
кештік. Теңселіс тербелісінде 
тұрған күндеріміз де болды. 
Дағдарыстың қыспағы қатты 
батып кеткен шақты да көрдік. 
Дегенмен, саналы басшылық, 
саралы бағыттың арқасында 
әлем қауымдастығы көшінің 
соңында қалған жоқпыз, қайта 
ілгері жүрген толқынның ілкі 
басынан табыла бастадық. 
Қазір байтақ Отанымыз Қа
зақстанымыз туралы айтары
мыз да, мақтанарымыз да көп. 
Ендігі жеңіс те, ерлік те біздің 
өзіміздің қолда. Дербес болуға 
бағыт алған егемен еліміз – 
Қазақстанды көркейтетін, 
ша ңырағын биіктетіп байы
татын, абыройын асырып, 
өз бақытының иесі болуына 
қол жеткізіп отыратын, білім 
мен білік жолын таңдаған 
кейінгі ұрпақтар, яғни, біз 
жұмыла еңбек етуіміз қажет. 
Бір тілегіміз: XXI ғасырда 
қазақтың қасіреті болма
сын, қуанышы көп болсын, 
Таяудағы жүзжылдық, әрідегі 
мыңжылдықтарда қазақтың 
арманы мен мүддесін, елдігі 
мен еңбегін Хақ тағала баян
ды ете түссін.

Серік ДҮЙСЕНБАЕВ, 
облыстық ардагерлер 

кеңесінің төрағасы,
Қызылорда қаласының 

«Құрметті азаматы»
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ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРТУЫ

 Сұлутөбе ығындағы он бесінші 
разъезде туып-өсіп, сол ауылдағы 
М.Горький атындағы жетіжылдық 
орыс мектебін бітіргесін гидро тех-
никумға түстім. Содан бері осы қала-
дамын. Қызылорданы оның алдында 
шамамен он жасымда көрдім. Есімде 
қалғаны шойын жол вокзалы мен ірі 
тас төселген бір-екі көше.  Қызыл орда 
керемет өзгерген. Егер алыста тұрып, 
қалаға енді ғана көз тігер болсам, 
мүлде танымай қалар едім. Білетінім 
тек теміржол вокзалы мен Қызылор-
да плотинасы ғана шығар. Сол кезде-
гі шағын шаһарға Тасбөгет қыстағы 
оншақты шақырым, Комсомол ша-
руашылығы соған шамалас, Киров 
атындағы ауыл көш жерден алыс жа-
тар еді. Елу шақты жылда олардың 
баршасы Қызылордамен қо сылады 
дегенге кім сенер еді сол кезде?! Ен-
деше соның бәрі болды, қала өсті, 
кеңейді, өркендеді, өндіріс, мәдениет, 
білім мен ғылым ордасына айналды.

Қызылорда табиғаты қы зық. Онша 
қатал да емес. Кейбір қыстың бір мез-
гілдері болмаса қатты аязы жоқ. Көк-
тем өзгеше, жанға жайлы. Шаруаны 
қуантып, жерді оятып, көкті дүркіре-
тер, шаң басар жылы жаңбыры бере-
келі. Жаз ыстық. Бұл бір жағы қажет. 
Егіннің уақытылы пісуіне. Атақты 
Қызылорданың қауынына керек 
ыстық күндер. Елу жыл бұрынғы қа-
уын дәмі әлі аузымда. Ыстық күндер 
бас байлығымыз – күріштің жеті луіне 
де қажет. Шілде айтар лықтай. Көлең-
кеден тіп ті ұзағың келмейді-ау!.. 
Аптапты күндері түннің өзінде ты-
ныстау оңай емес. Көну керек. Амал 
жоқ, көнеміз. Өйткені, соңынан, 
шамалы уақта иықтап алтын күз де 
жетеді. Қазанның соңы мен қараша-
ның басындағы тал жапырақтарының 
ажарын айтсаңшы!.. Құдды, сары 
алтынды қолдап жалатып қойған-
дай. Сырдың күзі ерекше. Тамыздың 
соңынан басталып, кейде қарашаның 
аяғына жетіп жығылады. Биыл да со-
лай болды. Жұрт арқа-жарқа, ел ыры-
сы берекелі, салмақты.  

Туған жер табиғатының жазғы 
аптабы егінге жайлы болғанымен, 
жанға қолайсыз. Дүниеде нендей 
күрделі құбылыстың өзіне лайықты 
жолы мен шешімі болады деген рас 
екен. Сөйтсек, шілденің ыстық апта-
бының зиянды әсерін адамға ыңғай-
лы бағытқа аудару мүмкіншілігі бар 
екен. Мұны Ресейдің әйгілі мелиора-
тор ғалымы А.Н.Костяков қолымызға 
ұстатып кетіпті. Соған көңіл аудара-
йық.  

Сол ғалым кезінде жеті жүз гек-
тарлық ауылшаруашылық дақылдар 
егісінде зерттеулер жасап, пайдала-
нудан бос жатқан көршілес аймаққа 
қарағанда мұнда ауа ылғалдылығы 
жоғарылығын, жылулығы 3-4 градус 
төмен болатынын анықтап, дәлел-
депті. Көкорай алқап көлемі өскен 
сайын жазда жылулық көрсеткіші 
төмендей береді. Казір қала ауда-
ны жоғарыдағы тәжірибелік алқап 
көлемімен салыстырғанда шама-
мен жиырма есе үлкен. Сондықтан, 
қаланың көшелерінде аяқсу ағып 
жатса, екпе талдар мен көкөніс жай-
қалып өсіп тұрса, қала төңірегінде 
ауа ыстықтығы шілдеде 4-5 гра-
дусқа төмендейді. Бұл, сөз жоқ, қала 
тұрғындары денсаулығына мықты 
көмек болар еді. 

Ертеде бір жылдай отбасыммен 
Астанада тұрдым. Күзде бардық. 
Кешікпей қыс та келді. Зейнетке 
шыққан кезім. С.Сейфуллин атын-
дағы Қазақ агротехникалық уни-
вер ситетінде ұстаздық жұ мысымды 
жалғастырдым. Жаңа жер, басқа 
ұжым өз әсерімен қызықтырды. Көк-
тем де келіп, жаз да шықты. Ауа таза. 
Жел аз. Көкорай шалғын. Қоңыр 
салқын. Аптап атымен жоқ. Бәрі жақ-
сы.  Бірақ, бір нәрсе жетіспейді. Не 
екені белгісіз. Кейін түсіндім. Адам 
баласы кіндік қаны тамған жері-
не лайық өседі екен. Туған жер ауа 

райына, жер мен суына, топырағы-
на, адамдарына, сол өңірдің ерекше 
салт-дәстүріне қарай. Бұрындары жаз 
соңында жылулық отыздан төмендеп 
кеткенде қоңылтақситыным бар еді. 
Соның әсері ме, қайдам, жаз бойы 
шай ішкенде терлеп, жіпсімедім. 
Сөйтсем, ыстыққа үйренген адам 
салқынға көндікпейді екен.

Білмедім, Сыр бойына бір күш 
тартты да тұрды. Шамасы, сонша 
жыл  қызмет істеп, үйренісіп қалған 
ұжымым ба? Әлде, туған жердің мен 
білмейтін қасиетті күші ме? Болма-
са, бабаларым жатқан топырақтың 
иісі ме? Әлде, жас уағымда лай суы 
майдай жаққан Сырдария ма? Не-
месе, жыңғылы мен жидесі аралас 
өзен қолтығы алаңшасында бірін бірі 
қуып жүретін қызыл-көк қырғауыл 
шиқылы ма? Ауылға оралдым да, қа-
лалық мәслихат мәжілісінде шаһар 
экологиясы жөнінде сөз айттым. 
Сол ойымның шет-жағасын бүгін де 
жалғастырғым бар.   

Жас уақытымызда орыс тілін 
биіктеткен Кеңестер Одағында «Луч-
ший город Земли» деген сөз тіркесі 
жиі қолданыста жүретін. Киноларда, 
концерттерде ең жақсы қала Ленин-
град, Париж, Рим деп жатушы еді. Ол 
кезде ойымызға жақсы қала таңдау 
келмепті. Жұрт қатарлы жүре бердік. 
Сонымен Астанадан ауылға оралар-
да осы ұғым жөнінде түйін жасаған-
дай болдым. Өзім үшін Қызылорда 
ең тәуір қала екенін түсіндім. Ша-
малаймын, көп жерлестерім осыны 
қолдайды. Өйткені, мұнда терең сыр 
жатыр. Мәселе ауа райының өмірге 
жайлы-жайсыздығында емес. Бас-
ты гәп бала кезіңнен есіңде қалған 
ауыл жанындағы үстіне бір өрлеп, бір 
төмен зулаған кішкентай төбешік-
те болуы мүмкін немесе дарияның 
суы мол кезінде достарыңмен суға 
шомылып, қайырдағы құмға сонша-
лықты  аунаған, кейін салынып кет-
кен үйлердің астында қалған, бірақ 
ойыңнан кетпес сол құмшауыт жа-
зықта да болар. Мүмкін, өміріңдегі 
мол жақсылықтарыңмен қатар, кейде 
шаршап, қиналған кезіңде жаныңнан 
көрінген ағалар мен інілердің осы қа-
ладан табылғандығында да шығар.

Туған қаламыз – Қызылор да ға ба-
рынша борыштымыз. Қолымыздан 
келер игі істерді жасаудан аянарымыз 
жоқ. Мұның ең жеңілі өз ауламызды,  
үйіміздің маңын жақсарту, көгерту, 
гүлдендіру. Үйіміздің алдына еккен 
әрбір тал ағашымыз біздің туған жер-
ге, туған шаһарға деген ізгі перзент-
тік адал ықыласымыздың көрінісі 
мен дәлелі болар. Ендеше осыған көп 
шығын қажет те емес. Бастысы, біздің 
шынайы пейіліміз бен қала жағдайы-
на көрсеткен ыстық ықыласымыз.

Қала ішімен жаяулап келеміз. 
Көшенің екі жағында да  гүлзар-
лар. Көңіліміз өзінен өзі көтеріліп 
сала берді, қолымызға гүл шоғын 
ұстатқандай. Жақсы ойлар да ора-
ла бастады санамызға. Рахаттана әрі 
қарай жылжи түстік. Көшенің екі 
жағын тамылжи өскен тал жаулап-
ты. Құлаққа жағымды  сыбдыр мен 
әсем шу. Сөйтсек ол торғай сайраны 
екен тал ішіндегі. Ағаш жапырақта-
ры самалдың әсері ме әлде өрмеле-
ген құрт-құмырсқаны аңдып жүрген 
құстарға ақтарған ризашылығы ма, 
болмаса өтіп бара жатқан адамға көр-
сеткен ықыласы ма, дыбыссыз қол 
бұлғайды. Бұл көңілімізді одан сайын 
көтере түсті. Жүре бердік. Екінші кө-
шеге де жеттік. Гүлзар көзден ғайып 
болған. Ол түгілі өсіп тұрған тал да 
аз, сиректеу. Маңдайымызға ыстық 
күн шаңқиды. Жаңа ғана жадыраңқы 
күйіміз пәс. Жақсы ойлар да шашы-
рап, ыдырай жөнелді.

АҚШ-та болғанмын. Чи каго қала-
сында. Аспанмен таласқан биік үй-
лер көлең кесінде келемін. Алдымнан 
американдық кезікті. Жасы менімен 
қатар ма, қалай? Жақындай келе күле 
қарап оң қолын көтеріп сәлем берді. 
Мен де сүйттім сасқанымнан. Жаңа 
ғана түрлі ой жетегінде келе жатыр 

едім, жадырап қоя бердім. Алдымнан 
кезіккен екіншісі де қол бұлғады. Та-
нымайтын қазаққа. Қандай керемет 
көрініс!.. Адамды адамға жақындата-
тын құбылыс емес пе? Сөйтсек, бұл 
үйреншікті әдеті екен. Өзге жұртқа 
сәлем беріп, жақсылық тілейді екен 
олар. Ал, осыны бізге бабаларымыз 
өсиеттеді емес пе?!.. «Өзіңе тілемей-
тінді өзгеге тілеме. Өзіңе тілейтінді, 
өзгеге де тіле» деп. Мүмкін, осыдан 
да болар, сол елдің қазір өркениет ал-
дына шығып, дүниеде ең бай, қуатты 
мемлекет болуы! Ендеше, бүгіннен 
бастап, қадірлі қызылордалықтар, кө-
шеде бірімізді біріміз жыға таныма-
сақ та сәлем білді рейік! Бұл, шындап 
келгенде бірлігімізді нығайтады, пей-
ілімізді кеңітеді, көңілі мізді өсіреді. 
Ендеше, осыдан ұтпасақ, ұтылмай-
мыз!

Арман мен қиялға кім берілмеген? 
Елу жылда шаһар халқы үш есе кө-

бейіпті. Енді елу жылда сол жалғасуы 
мүмкін ғой. Онда осы өңірдің нағыз 
өмірге жайлы, қай жағынан алғанда 
да адам баласының қажетіне толық 
сай қалаға айналатын шығар Қызы-
лордамыз. Ендеше, бұл – баршамыз-
ға түсер үлкен жүк пен мол салмақ. 
Онда қолдан келген игілікті ісімізді 
аямайық, ағайын!

Еуропаның өркениетті елдерінде 
жүріп, көшеге бір кішкентай қағаз 
тас тасаң, артыңда келе жатқан 7-10 
жасар бала ескерту жасайды. Міне, 
Еуропа елдерінің тазалық сыры 
осында, әр азаматтың елге, өзі тұрған 
мекеніне деген перзенттік көзқара-
сында. Ал біздегі жағдай қалай? Біз 
көлік ішінен босаған қорапты, бөтел-
кені, шылым қалдығын лақтыра са-
ламыз. Көшеде келе жатқан жастар-
дың шемішке шағып, оңды-солды 
түкіруі үйреншікті құбылыс. Біздің 
көргеніміз, мәдениетіміз, бі ліміміз 
еуропалықтардан тө мен болғаны ма, 
сонда?! Олай болса атамыз қазақ-
тың «Су ішетін құдығыңа түкірме!», 
«Ер туған жеріне», «Туған жерге 
туың тік»  деген қағидаларын қайда 
қоямыз? Демек, біздің тегіміз, көр-
геніміз, біліміміз, мәдениетіміз еш-
кімнен төмен емес. Бізге ортақ іске 
шамалы да болса немқұрайлылық ке-
дергі болуда. Қала болашағына деген 
жанашырлық, жүрек жылуы жетіспей 
жатады.

Қызылорда қазір танымастай 
өзгерген. Түнде орталық көше-
лерде автокөлікпен келе жатқанда 
көзімізге Алматы елестейді. Бұл 
– бұрынғы және қазіргі өңір мен 
қала басшылығының айтулы еңбек-
терінің арқасында бол ған сауапты 
дүние. Өңірді он шақты жыл басқа-
рып, бабалар өсиетін қалтқысыз 
орындап, алдыңғы қарымды аза-

маттардың ауқымды іс терін биік 
парасаттылықпен жалғастырып,  
жер лестерінің ыстық ықыласына 
сола йы мен бөленген  Қырымбек Кө-
шербаевтың қала келешегін көре-
гендікпен болжап, Сол жағаны ашып 
бергенін әрбір қызылордалық жүре-
гінде сақ тамақ. Соңғы  оншақты жыл 
ішінде қала әкімі Нұрлыбек Нәлі-
баевтың шаршамай-талмай атқарып 
келе жатқан, жанашырлық, жаңашыл 
еңбегі де ұшан-теңіз. Ендеше, барша-
мыз осыған қолдау көрсетуіміз қа-
жет-ақ!

Басты парыз, негізгі мақсат деген 
ұғым келеді бұрыннан. Сол айтқан-
дай, біздің, қызылордалықтардың, 
басты міндеті – ол туған қаламыз-
ды көркейтуге бір адамдай қатысу, 
үлес қосу. Солай болып жатса күн-
де өсіп, кеңейіп келе жатқан құтты 
мекеніміздің шет-шеті мен түкпір-
түкпірі гүлденеді, көгереді, жайқала-

ды. Сөйт кенде Ұлы Құдірет барша-
мыздың ықыласымызды қол дап, 
қаламызға нұр төгеді. Шаһарымыз 
шөлейт даланың кіндігінде орныққан, 
адамзат өміріне жағымды  ерекше кө-
гал оазиске айналады. Бұл даусыз. 
Осыған сенейік. Соған ат салысайық!

Ғалымдардың зерттеу ле ріне сү-
йенер болсақ, онжылдық тал екі-үш 
адамға жетер оттегі өндіретін көрі-
неді. Сондықтан, қаламызда тал-
дың көп болғаны қажет. Осы тұста 
«Ботқаны маймен бүлдірмейсің» де-
ген қағида жадымызға оралады. Дәл 
біздің жағдайымызда бір адамға 2-3 
тал тиесілі болса да артық болмайды. 
Егде кісілер өте ыстық күндері «ауа 
жетпейді» дегенді көп айтады. Бірақ, 
мұны қора-жайы жайқалған, үйінің 
сыртында өскен талы көп кісілер айт-
қанын көрген жоқпыз. Бұл сөзді өзі 
түгіл, үйінің күннен қорғанар талы 
жоқ кісілердің айтары анық. Сөйтсек, 
ауа жетпейді дегені оттегінің аздығы 
екен. Ендеше, талдың қалада көп бо-
луы тұрғындардың денсаулығына өте 
қажет. Енді біз өз олқылығымызды 
айқын байқап, үйіміздің алдында бос 
жатқан жерге тал егеміз, көгертеміз. 
Сөйтіп, көршіміздің ертеде егіп қой-
ған талдары шығарған, өздеріне  ғана 
жетіп жатқан оттегіге бұрынғыша 
тіпті жармаспаймыз.

Есімде, осы өңірде болған үлкен 
жиында сөйлеген сөзінде Қызылор-
дада бұрын біраз еңбек етіп кеткен 
белгілі азамат аймақ тұрғындарына 
жағымды сөз айтқысы келді ме, бы-
лай деп еді: «Менің еркімде болса 
Қызылордада  тұрып жатқан азамат-
тарға тек сол үшін ғана  медаль берген 
болар едім». Біразы осыны қолдаған-
дай сияқты күлді. Көпшілігі ойлан-
ды. Мүмкін, сол уақта бұл азамат-
тың санасында бөтен ой да болмаған  

шығар. Бірақ, осы сөзге өз басым 
іштей шамдандым. Өзіме сонда сұрақ 
қойдым. Неге мен өз жерімде, дүние 
есігін ашқан атырапта туып-өсіп, 
азамат болып күн-көрісімді айырып, 
ұрпағымды өсіріп қызығын көріп 
жүрген топырақта туғаным үшін ғана 
марапат дәметуім керек?! Қайта мен 
сол туған өлкеме қолымнан келсе 
неге жақсылық жасап көмектеспей-
мін?! Ендеше, осы істеріміз сол бас-
ты мінде тіміздің кепіл демесі болары 
анық, ағайын! 

Үйіміздің көше бетіндегі жағдай-
ды егжей-тегжейлі тарқаттық.  Енді 
қорамыздың ішіне енейік. Аула ішін-
дегі жерге көкөніс өсіретін әдетіміз 
бар. Бұл дұрыс та шығар. Бірақ, сол 
көкөніс өсіруді арасына жеміс ағашта-
рын көгертумен ұтымды ұйқас тыруға 
әбден болады. Сөйткенде қора ішінің 
экологиясын күрт жақсартамыз және 
бұл қосымша жеміс алудың да жолы. 
Сондықтан, аула шағындығына қара-
мастан мұнда кем дегенде оншақты 
түп алма, алмұрт, өрік ағаштарын 
өсіргеніміз абзал. Сонда үйіміздің 
сырты мен іші мол экологиялық жа-
расымдықта болары анық.

Біреулер айтуы да мүмкін: «Біздің 
күнделікті жұмысымыз, еңбегіміз 
Қызылордаға істеген жақсылығы-
мыз сол» деп. Жоқ, ол қате! Адам  
күнкөрісін қайда жүрсе де айыра-
ды. Оған дау жоқ. Бірақ, туған жер, 
туған шаһар үшін біздің әрқайсымыз 
болмағанда бір тал ағаш егіп, бір тал 
гүл өсіріп, ауламызда шаң-тозаң мен 
қоқыстың болмауын қадағалау біздің 
басты парызымыз. Осыны балалары-
мызға, немерелерімізге үйретіп, тәр-
биелесек, онда келер ұрпақ ықыласы-
на бөленеміз.

Мақаланың атын «Құт мекенім 
– Қызылорда» де дім. Мекенімнің 
орнына «Мекеніміз» деп те қайы-
руыма болар еді. Бірақ, арнайы солай 
жаздым. Өйткені Қызылорданы ба-
рынша өзіме бұрып, жақын тұтқым 
келді. Жалпылама, ортақ дүниедей 
емес. Кәдімгі жеке меншігімдей. 
Сонда, әркім жанын салады емес пе? 
«Өзім дегенде өгіз қара күшім бар» 
деп бабалар бекер айтпаған шығар. 
Өйткені, «Құт мекенім – Қызылор-
да» деп осындағы әрбір тұрғынның 
жеке-жеке айтарында еш күмәнім 
жоқ! Қызылорда – олардың да мен-
шігі. Мен солардың бірімін. Олай 
болса әрқайсымыз өз шаһарымызға, 
өз мекенімізге бас иіп, жақсылық 
істегіміз келіп тұрады әрдайым. Қо-
лымыздан келер ең оңайы – жоғары-
да айтқанымдай қаланың күн өткен 
сайын көгеріп, көгал дануына нақты 
үлесімізді қосу. Менің осы сөзімді 
кешке оқыған қызылордалық келесі 
күні ертемен ауласына шығып, өзінің 
ісіне сын көзбен баға беріп, алдыңғы 
игілікті ісі мен қимылын болжай-
ды деп сенемін. Басқа да сауапты 
істер атқара алсақ құба-құп. Тіпті 
болмағанда жанымыздағы әрбір қы-
зылордалықтарға олар дың өнегелі 
істері мен жақсы сөздері үшін жылы 
ықыласты, игілікті қолдау ақ ние-
тімізді аямайық, аға йын! Осының өзі 
түсінгенге үлкен, сауапты іс.

Көктемгі көшеде әріптесім кез 
болды. Жүре әңгімелестік. Табиғат-
тың оянуы жөнінде. Ол бастады 
сөзді. «Жаңа ғана бір аула тұсынан 
өттім. Үй жанында жеміс ағаштар – 
алма, алмұрт, шие. Гүлдеп тұр екен. 
Гүлдері қандай, тамаша!» – деді ол 
көтеріңкілеу үнмен. «Сонша таңғал-
дың ғой, не болды?» – дедім, қарап 
тұрмай. «Сол үй иесі жаман адам 
емес. Ол көшемен өткендер жүрегі-
не жылулық пен жақсылық, әдемілік 
пен мейірім сыйлап тұр. Әйтпесе, 
осыдан келер оған өзге пайда жоқ» – 
деп жауап қайырды досым. Ол тағы 
мүдірмеді: «Сен білесің бе, не болар 
еді, әгәраки жұрттың баршасы осы-
ны қолдап үйлерінің тұсына жеміс 
ағаш өсіріп, гүлзар орнатса?» – деді. 
Амалсыз ойландым. Шынында, не 
болар еді?! Қаламыз одан сайын 
құлпырар еді. Табиғат пен адамның 
үйлесімділігі биіктер еді. Азамат-
тың рухани игілігі де салмақтанар 
еді. Өзіміз де шамалы өзгеріп, өмір 
сүруіміз жұмсарар еді. Бәлкім, іске 
асар, орындалар арман шығар?!

Серікбай  ҚОШҚАРОВ,
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда университетінің 
профессоры, 

Қызылорда қаласының  
Құрметті азаматы

ұт мекенім –    
ызылорда   

Қызылорданың екі жүз жылдығын жұртшылық дүр кірете атап 
өткені есімізде. Тарих тұрғысынан бағамдаса көп уақыт емес. Бірақ, 
болған уақиғалар мен атқарылған  істерге жүгінер болса аз емес. 
«Ғасырдан да ұзақ күн бар» депті ғой ұлы жазушы Шыңғыс Айтматов. 
Қызылорда – Қоқан хандығының қиянат-зәбірін де, Ресей губернатор-
ларының екіжүзді саясаты ауырт па лығын да, жағымды істерімен қатар 
көлеңкелі әрекеттері мол болған Кеңес дәуірінің салмағын да арқа-
лаған қала. Мамыражай заманда жанынан ағып жатқан Сырдарияның 
шалқып-тасығанын, уақыт өте ниеті мен пейілі тарылғандар кесірінен 
қиналып, тартыл ғанын да көрген.  Енді міне, Егемендік алғалы бо-
лашаққа мол үмітпен қол созып, нық сеніммен ертеңге иек артады. 
Осындай киелі шаһарда тұрып жатырмыз. 

Қ

Ғылым мен білім – ешқа-
шан таусылмайтын тақы-
рып. Білімді ұрпақ қана елдің 
еңсесін көтеріп, экономиканы 
өрге сүйрейді. «Білім бүкіл 
өмір бойына» қағидасын жүзе-
ге асыруды ұрпаққа ұғындыру 
– біздің басты міндетіміз. Әр 
баланың қабілетін аша білу, 

білімнің даңғыл жолына бағыт-
тау, ғылымға құштарлығын 
арттыру да мектептен бастау 
алады. Дарындылықтың негізі 
– ізденіс пен белсенділік. 

Мұстафа Шоқай атындағы 
№187 ақпараттық технология  
мектеп-лицейінде «Ізденіс» 
оқушылар ғылыми қоғамы 

оқушылардың ғылыми зерт-
теушілік дағдыларын қалып-
тастыру, белгілі бір ғылым 
саласында өз білімін жетіл-
діруге арналған интеллектісін  
дамыту мақсатында жұмыс 
жасауда. Осы орайда ғылыми 
қоғам жұмысын жандандыру-
да конференциялар, байқаулар, 
олимпиадалар, ғалымдармен 
кездесулер, көрмелердің маңы-
зы зор. Ғылыми және жоғары 
оқу орындарының лаборато-
риясына бару, ғылым, техника 
апталықтарына, басқа да бұқа-
ралық шығармашылық істерге 
қатысу, түрлі байқаулар өткі-
зу, референттік жұмыстарды 

талдау, өнертапқыштық жұ-
мыстарды қорғау, сараптама-
лық лабораториялардың әдіс-
тәсілін тереңдетіп көрсетудің 
де пайдасы орасан.

Жаңа оқу жылы басталған-
да мектеп-лицейдегі 8 пәндік 
әдістемелік бірлестік оқушы-
лардың зерттеу жұмыстары-
ның орындаушылары мен 
жетекшілерін тағайындай оты-
рып, олардың тақырыптарын 
бекітті. Зерттеу жұмыстары-
на таңдалған тақырыптардың 
өзектілігіне мән бере отырып,  
30-дан аса жобаға мектеп-ли-
цейдің педагог-зерттеуші са-
натындағы мұғалімдері мен 9 

магистр маман жетекшілік жа-
сайды. 

Өткен оқу жылында оқушы-
ларымыз «Биология», «Қор-
шаған ортаны қорғау және 
адамның денсаулығы», «Тіл 
тану», «Тарих» және «Физи-
ка және техника» секциялары 
бойынша жоба қорғап облыс-
тық кезеңдерден І, ІІ орын ие-
ленді. 3-7 сыныптар бойынша 
өткізілген зерттеу жұмыстары-
ның мектепішілік байқауында 
шығармашылық қабілетін та-
нытқан   оқушылар анықталып, 
3 оқушының жұмысы «Зерде» 
зерттеу жобалары мен шығар-
машылық жұмыстар байқауы-

ның қалалық кезеңіне ұсыныл-
ды.

Дамытушылық кезең оқу-
шылардың ғылыми жұмыс-
ты ұйымдастыру қабілетінің 
жетілуін қарастыратынын ес-
ке рер болсақ, 8-9 сынып оқу-
шы ларына олардың көзқа-
расын белсенді кеңейтуге 
бағыт талған арнайы курстар-
дың ұйымдастырылуының 
ма ңызы зор. Мектеп мұғалім-
дерінің жетекшілігімен 27 
оқушы шығармашылық, спорт-
тық, интеллектуалдық және 
ақпараттану әлеміне қатыс ты 
облыстық байқауларда жүлделі 
орындар иеленді. 

Дарынды оқушылармен 
жұмысты  ғаламтор көмегімен 
де тиімді ұйымдастыруға бола-
ды. Осы бағытта ұйымдасты-
рылған облыстық олимпиада-
лар мен байқауларға 30 оқушы 
қатысып, жетістіктерге қол 
жеткізгендігі әдістемелік жұ-
мыстарды тиімді ұйымдасты-
рудың нәтижесі деп білемін.

Сәуле ЕГІЗБАЕВА,
М.Шоқай 

атындағы №187 
ақпараттық технология                                                               

мектеп-лицейінің ғылыми 
әдістемелік жұмыстар 
жөніндегі орынбасары

Ғылым таппай мақтанба...
Білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында 
ғылымның зияткерлік әлеуетін нығайту үшін талантты жастар 
мен жоғары білікті мамандарды ғылымға тарту, ағылшын 
тілін меңгеру деңгейін жоғарылату және технологиялық 
даму, инновация саласындағы дағдыларды күшейту жөнінде 
басымдықтарды іске асыру нақты көрсетілген.
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Айдынды Арал өңірінен елімізге 
белгілі ғұлама ғалымдар, ақын-жа-
зушылар, мемлекет және қоғам қай-
раткерлері, еңбек озаттары шыққан. 
Текті тұлғалармен тұз-дәмдес бо-
лып, ашық-жарқын дидарласып, әң-
гі мелескен кездеріміз болды. «Жақ-
сының шапағаты жалпақ елге жетеді» 
деп атам қазақ айтқандай, балалық 
шақтың балғын дәуренін Аралда 
өткізген, айналасына мейірімділік 
пен ізгіліктің шуағы төгіліп тұратын, 
бүгінде сексеннің сеңгіріне шығып 
отырған Сахи Бдановты ардақты 
аға ларымыздың бірегейі дер едім. 
Оның бар болмыс-тұлғасынан қазақи 
қалыпқа құйылған кішіпейілділіктің, 
даладай дархан көңіл мен кісіліктің 
иісі аңқып тұрады. Үлкенге ізетті іні, 
кішіге қамқоршыл аға есімі көпшілік 
қауымға кеңінен таныс.

Сахи ағамыз Арал теңізі жаға ла-
уындағы «Тоқпан» елді мекенінде 
қарапайым отбасында дүниеге келіп, 
жастық шағы әкесі Бдан ақсақалдың 
жаз жайлауы – «Көкшоқалақ», «Са-
пақ», «Шорахан» мен қыс қыстауы 
– «Балғабай», «Маемір», «Бекетай», 
«Боқсары», «Бөлекқұмда» өтті. 

Жаратушы Иеміз жұмыр жерді, 
ашық аспанды, теңіз бен көлді, 
күннің нұрын, айдың арайын, дала 
төсіндегі орман-тоғайды, жан-
жануарларды адам игілігі үшін жа-
ратты. Осының барлығын Сахи 
ағамыз жастайынан әке мен ананың 
тәрбиесі арқасында жадына сақтап, 
туған жердің байлығын сүйіп өсті. 
Осындай тәрбие көрген ағамыздың 
табиғаттан бөлек жүруіне қақысы жоқ 
сияқты, табиғатқа тартып туған деген 
осы шығар. Асылы, табиғатты, Жер-
Ананы сүйіп өскен жанның бойы-

нан адамзат баласына тән барлық 
жақсы қасиеттердің табылатынына 
көзіміз жетті. «Тектіден текті туар, 
ата жолын қуар» деп атам қазақ бекер 
айтпаса керек. Сахидың әкесі Бдан 
қарапайым еңбек адамы болатын. 
Кезінде Бұқарадағы «Кө кілташтан» 
мұсылманша ілім алып, өзі жатқа 
соғатын «Хазырет Әлі мен Дариха», 
«Көрұғлы», «Үш қыз» қиссаларын 
баласының бойына сіңіріп өсірді. 
Жұбайы Жазықпен тоғыз перзентті 
болған. Тұңғыштары Бақтылы, 
одан кейін Ысқақ, Салиха, Збайда, 
Ібайда, Іскендір, Сенбі, Бақтыбике, 
ең сүт кенжесі осы – Сахи. Кенже ұл 
бұрын белгі қойылмаған «Бектібай» 
қорымындағы арғы атасы Ақпанбет 
бейітіне ұрпақтары атынан мра-
мордан құлыптас орнатты. Ілгеріде 
марқұм болған бауырлары Збайда 
мен Ібайдаға ескерткіш қойып, құран 
бағыштады.

Ол Бөген поселкесіндегі  орта 
мек тептен кейін Алматы зоовете ри-
нариялық  институтына  оқуға түсті. 
Арнаулы жолдамамен Қармақшы 

ауданындағы «Қармақшы» қой совхо-
зында еңбек жолын бастады. Әдепкіде 
ферма зоо технигі, бас экономист, 
ферма бас қарушысы қызметтеріне 
жоғары лады. Сахи сенім үдесінен 
табылып, еңбекке деген адал, 
жаңашыл көзқараспен малшы-
жұмысшылардың мүдделерін бірінші 
кезекке қойып қызмет атқарды. 
Еңбеккерлердің айлық жалақысы 
2-2,5 есе өсіп, шаруашылықтың көр-
сет кіштері жақсара бастады. 

Білікті маман 1975 жылдан бастап 
облыстық атқару комитетіне қарасты 
облыстық аңшылар мен балықшылар 
қоғамында алдымен басшының орын-
басары, содан соң 22 жыл бойы об-
лыстық қоғамның төрағасы болып 
қызмет атқарады. Өңірдегі табиғат 
байлығының қорғалуына, көздің қа-
ра шығындай сақталуына, қорықтар 
жұмысының алға басуына аянбай 
еңбек етті. Бұрын соңғы қатарда келе 
жатқан қоғам республика бойынша 
суырылып алға шықты. Өзі бірнеше  
рет бүкілодақтық, рес пуб ликалық 
съездерге делегат болып қатысты. 

Облыстық атқару коми те тінің Құрмет 
грамотасымен, «Еңбек ардагері» 
төсбелгісімен, алғыс хаттармен ма-
рапатталды. Өмір жолында бетпе-бет 
келген қиындықтарды да жеңе білді, 
бәрін қайыспас қара нардай көтерді, 
сағы сынбады, тағдырдың сыны аза-
матты қайрап шыңдады. 

С.Бданов  ізгі қызмет көрсетудің 
тамаша жолдарын білетін, өмірлік 
тәжірибесі мол, өзіне жүктелген тап-
сырманы адал орындауды басты парыз 
санайтын, принципшіл азамат болып 

қалыптасты. Ішкі жан-дүниесі таза 
және бойына адами құндылықтарды 
сіңірген тұлға ретінде кез келген 
про блемаларды бірден еңсеріп кетуі 
соның арқасы екені көрініп тұрады.
Ол өз білімін тұрақты көтеріп оты-
руға баса назар аударды. Әсіресе, 
Мәскеудегі Тимирязов атындағы 
ауыл шаруашылық академиясындағы 
тәжірибесін жетілдіру оның келе-
шегіне кең жол ашты. 

Өмірдегі және қоғамдағы орнын 
зерделесек, ойы озық, дүниетанымы 
мол, адамгершілік қасиеті жоғары, 
өресі биік, зиялы тұлғаның бірі. Жа-
ратылысынан пейілі таза, мінезі 
ашық, ақты ақ, қараны қара деп ай-
тады. Жүзі жылы, сөйлер сөзін сара-
лайтын жомарт жүректі аға қашанда 
жинақы, тиянақты жүреді. Өзінің 
ди дарласып сөйлескен адамының 
ұлт  жандылығына, рухани жан-дү-
ниесіне терең үңіліп, әділ бағалап 
отырады. Содан да халқының ұлттық 
мұраттарына сүйсіне қарайтын қа-
рымды қайраткер, кішіпейіл азамат 
ретінде көпке танымал болды. Аб-
зал ағаның әдемі егделенуінің сыры 
да осында болса керек! Сексеннің 
сең гіріне көтеріліп отырған ол өзі-
нің оралымды ойларын жасырмай, 
жалтақтамай ашық айтатын көреген 
жан. Мұның барлығы – Сахи ағаның 
кісілік келбеті.

Ол жалпы еңбек өтілі 57 жыл, 
оның ішінде облыстық аңшылар 
және балықшылар қоғамында 37 
жыл қызмет атқарып 1996 жылы дер-
бес зейнеткерлікке шықса да, 2012 
жылдың шілде айына дейін жұмыс 
істеді. Ибадулла ақсақалдың тәрбиелі 
қызы Рсалымен қол ұста сып отау 
көтергеніне де жарты ға сыр дай уақыт 

өтіпті. Рсалы Арал, Қа залы аудан-
дарына белгілі Пахуа дин (Пәуеш) 
әулиенің тұқымынан еді. Құтты  
отау дан өргізген Әбені мен келіні 
Гүлмирасынан, Дәурені мен Алты-
найынан, кенже қыздары Эльмира 
мен Қалдыбегінен оннан астам неме-
ре сүйіп, солардың тілектерін тілеп, 
қызықтарына кене ліп отыр. Берекелі 
отбасының қонақ жай лылығы өзінше 
бір төбе. Үйіне бара қалсаңыз, ақ дас-
тарханы жаюлы, ағамыз бен жеңгеміз 
құрақ ұшып қарсы алып жатқаны. 

Ағамыз зейнет жасына қарамай 
об лыстық орман, аң және балық шар-
уашылығы салалық ардагерлер бас-
тауыш ұйымының белсенді мүшесі. 
Сала жастарына өмірлік тәжірибесін 
үйретіп, тәрбие беруде аянбай жұ-
мыс жасап келеді. Жасы үлкен арда -
гердің бірі ретінде ұйымның жұ-
мы сын жақсартуда, оның беделін 
кө теруде, ауызбіршілігін сақтауда 
ба тыл ұсыныстарын айтып отыра-
ды. Сонымен қатар, республикалық 
ғылыми-көпшілік, рухани-танымдық 
«Нұржан» журналының ақылдастар 
алқасының төрағасы болып қоғамдық 
негізде жұмыс атқарады.

Сахи ағамыз туралы әлі де айта бе-
руге болар еді, бірақ оның барлығын 
бір мақалаға сыйдыру мүм кін емес. 
Таным-тұрқы, парасат-пайымы, 
ой-өрісі өзі туып-өскен телегей те-
ңі  зіндей Сахи Бданов өмірінің сек-
сенінші белесіне шығып, абыз ақсақал 
атанып отыр. Өмірін еліне, жеріне 
қызмет етуге арнаған ағамызға қуат, 
отбасына амандық тілейміз. 

Мырзамұрат ИБРАЕВ,
Қызылорда қаласы

ТАБИҒАТҚА ТАРТЫП ТУҒАН
Өңірдің табиғат қорғау саласының тарихына зер салсақ, өткен 

ғасырдың 60-80 жылдарында қызмет жасаған Имамедин Ахметов, 
Нау ша Әбдіқалықов, Григорий Пак, Рахмуз Өтембетов, Иван Савин және 
басқа да аға буын өкілдері еске түседі. Осы кісілермен сыйластықта 
болып, бірге қызмет жасаған әкем Айтмұратты мақтан етемін. Маған да  
осы абзал ағалармен бірге қызмет істеу бақыты  бұйырған еді. Кейінгі 
ұрпақ ағалар жолын жалғастырып келеді. Сабақтастық дегеніміз осы 
емес пе?! Бүгінде салаға еңбегі сіңген ардагерлердің бірін осы мақалаға 
арқау еттім.

2021 жылдың І тоқсанына арналған Қызылорда облысы 
Әділет департаменті басшылығының жеке тұлғалар және заңды тұлға 

өкілдерін жеке қабылдау кестесі
Т.А.Ә Лауазымы Уақыты 

Бакишева Ирина 
Джумабаевна

Департамент басшысы сәрсенбі, жұма
сағат 15.00-ден 18.00-ге дейін

Оразгелді Ұзақбай Департамент басшысының 
орынбасары

сейсенбі
сағат 15.00-ден 18.00-ге дейін

Әлмеш Баукен 
Серікұлы

Департамент басшысының 
орынбасары

дүйсенбі
сағат 15.00-ден 18.00-ге дейін

Ескертпе: аудандардан және басқа облыстардан келген жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың 
өкілдері күнделікті сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін қабылданады.

Қызылорда облысы Әділет департаментінің сенім телефоны: 23-10-09.

2021 жылдың І тоқсанына арналған Арал ауданаралық әділет 
басқармасының жеке және заңды тұлғалар өкілдерін қабылдау кестесі

Мекеме басшысы Қабылдау күні, уақыты Ескертпе
Айтжанова Зинеш Рүстемқызы

Ауданаралық әділет басқармасының 
басшысы

Сейсенбі  15.00-ден
18-00-ге дейін

Жұма 15.00-ден 
18.00-ге дейін

Алыс қалалардан, ауылдардан 
келген жеке және заңды 

тұлғалардың өкілдері күнделікті 
9.00-ден 18.30-ға дейін

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Арал ауданаралық әділет басқармасы әділет органдары қызметін жетілдіру, жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыру және әділет органдарында сыбайлас 
жемқорлық сипатындағы құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында «119»  немесе  2-40-06  
нөмірлі «сенім телефоны» жұмыс істейтіндігін хабарлайды.

Қармақшы ауданаралық  Әділет басқармасы  республикалық мемлекеттік 
мекемесі басшысының 2021  жылдың  І тоқсанына арналған  жеке 
тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау кестесі

№ Тегі, аты,
әкесінің аты

Лауазымы Қабылдау күндері, уақыты Мекен-жайы Байланыс 
телефоны

1 Асанова 
Назерке 

Нәбиқызы

Қармақшы 
ауданаралық

әділет 
басқармасының

басшысы

Сейсенбі 9.00-ден 13.00-ге дейін, 
сәрсенбі 9.00-ден 13.00-ге дейін,   

жұма 9.00-ден 13.00-ге дейін  
14.30-дан 18.00-ге дейін

.

Қызылорда 
облысы 

Қармақшы 
ауданы,

Жосалы кенті 
Көшербаев 

көшесі №34 үй

2-15-57

   
Ескерту: елді мекендерден келген азаматтарды қабылдау күнделікті жүргізіледі.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №153 санды Жарлығымен 

бекітілген «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексі» және 2015 жылғы 
18 қарашадағы №410 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР-ның Заңына сәйкес, 
Қармақшы ауданаралық Әділет басқармасында 2-15-57 сенім телефоны жұмыс істейтіндігін 
хабарлаймыз.

2021 жылдың І тоқсанына арналған Жаңақорған ауданаралық Әділет 
басқармасы басшысының жеке және заңды тұлғалардың өкілдерін 

ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ 
Мемлекеттік 

органның 
атауы

А.Т.Ә. Азаматтарды 
қабылдау күні 

мен уақыты

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан 
жері 

Байланыс 
телефоны

Ескертпе

Жаңақорған 
ауданаралық 

Әділет 
басқармасы

Ибраев Сабит 
Сайфуллаевич

Сәрсенбі
Сағат 15.00-ден 
18.00-ге дейін

Жаңақорған 
кенті, Бейімбет 

Майлин  
көшесі, 5

8 (724 35)
23 3 90

Алыс қалалардан, 
аудандардан 

келген 
азаматтарды 

қабылдау уақыты
Күнделікті

09.00-ден 18.30-ға 
дейін

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №153 Жарлығымен 

бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексіне және 2015 жылғы 
18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлықа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сәйкес, Жаңақорған ауданаралық Әділет басқармасында «119» сенім телефоны жұмыс істейтіндігін 
хабарлайды.

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы Ақтолқын 

(лицензия №0000549 03.08.2006) 2018 жылдың  23 қыркүйегінде 
қайтыс болған, Қызылорда қаласы, Тайманов көшесі №1 Д үйде 
тұрған Абдуллаев Сулеймен Абдрашитовичтің атынан мұралық 
істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға 
хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Торайғыров көшесі 
№80-А/12, тел.: 8 701 122 99 93.

Хабарландыру
«Еңбек Жер» ЖШС 2021 жылдың 14 қаңтар  күні сағат 

15.00-де  ауылдың орталық мәдениет үйінде серіктестік 
құрылтайшыларына жалпы жиналыс өткізілетінін хабар-
лайды. Мекен-жайы: Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, 
Еңбек ауылы, Т.Дәуітбаев көшесі, №5 үй.

Күн тәртібінде:
«КазАгроҚаржы» АҚ арқылы серіктестікке қажетті 

ауылшаруашылық техникаларын алу жайлы.
«Еңбек Жер» ЖШС  әкімшілігі.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан 
халқына биылғы Жолдауында барлық салаларды қамтитын 
бipқатар өзекті мәселелерді көтеріп, орын алып отырған 
қысылтаяң кезеңде мемлекеттің даму жолдарын нақты 
анықтады. Ел дамуының негізгі тетіктерімен қатар, 
халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған шешімдері мен 
тапсырмалары елдің оң бағасын алып та үлгерді. Биылғы  
Жолдауды ел өзгеше ықыласпен күтті.  Жарты жылдан аса 
уақыт індетпен күресіп титықтаған халық өздері Президент 
сайлаған тұлғаның нендей хабар айтатынын күтіп бақты. 
Меніңше бұл Жолдау сенімсіздік пен күдік пайда болған 
халыққа күш-жігер бергендей болды. 

«Мемлекет басшысы «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-
қимыл кезеңі» атты Жолдауында соттың бәсекеге қабілетті, 
ал судьяның айыптау тарапынан тәуелсіз болуы керектігін 
және ол үшін адвокат пен прокурордың теңдігін қамтамасыз 
ету қажеттігін атап өткен болатын. Мүдделі мемлекеттік 
органдар адвокаттық қауымдастықпен бірлесіп әзірлеген 
түзетулер Бас прокуратураның қылмыстық процесте 
азаматтардың құқықтарын қорғауды күшейту бойынша 
және Мәжіліс депутаттарының бастамасымен әзірленген 
адвокаттық қызмет және заң көмегі мәселелері туралы заң 
жобаларында көрініс тапты.

Бүгінде заң жобалары Парламент Мәжілісінің қарауында. 
Ұсынылып отырған шаралар еліміздегі адвокатураның 
дамуы на оң әсерін тигізеді деп ойлаймыз.

Департамент қазіргі таңда адвокаттар қауымдастығымен 
бірлесе адвокат пен прокурордың сот алдында теңдігі 
мәселесіне орай «Адвокаттық қызмет және заң көмегі» ту-
ралы Заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы  
ұсыныстарды қарап, ҚР Парламент Мәжілісі депутаттарының 
назарына ұсыну үшін Әділет министрлігіне жолдады.

Қызылорда облысы бойынша бүгінгі таңда адвокат-
тар саны – 136. Тағы бір айта кететін жағдай, Адвокаттық 
қызмет және заң көмегі туралы Заңда әлеуметтік және 
қаржылық қиын жағдайдағы азаматтар үшін адвокаттан не-
месе заң консультанттарынан, өзінің құқықтық жағдайын 
толық сүйемелдеумен ақысыз, өтеусіз заң көмегін алу 
көзделген. Заңға сәйкес 2020 жылдан бастап адвокаттардың, 
заң консультанттарының кәсіби жауапкершілігін міндетті 
сақтандыру енгізілді. Бұл сенім білдірушілерге білікті заң 
көмегін алуға және сапасыз заң көмегі көрсетілген жағдайда 
келтірілген зиянды өтеуге кепілдік береді.

Бұдан басқа адвокаттар және заң консультанттары пала-
талары мемлекетпен қарым-қатынасын реттеуге мүмкіндік 
беретін заң көмегі ақпараттық жүйесін енгізу арқылы адво-
каттар мен заң консультанттарының қызметін автоматтан-
дыру және оңтайландыруды ұсынған. 

Департамент мемлекет кепілдік берген заң көмегін 
көрсету үшін 136 адвокаттың 118-мен келісім-шарт жасаған. 
«Адвокаттармен заң көмегін көрсету» 005 бюджеттік 
бағдарламасы бойынша биыл 121 626 000 теңге бөлінген, 
оның ішінде игерілгені –106 332 839,31 теңге. Заңнамада 
көзделген жағдайлар бойынша тегін заң көмегін алған аза-
маттар саны – 6656.

И.БӘКІШЕВА, 
Қызылорда облысының әділет 

департаментінің басшысы.

АДВОКАТ пен 
ПРОКУРОРДЫҢ 
ТЕҢДІГІ ТУРАЛЫ

Жалпы өркениетті елдердің 
қай-қайсысын алсақ та, өзде рі-
нің экономикалық және әлеу-
меттік мәселелерін шешуде 
кә сіпкерлікке арқа сүйейді. 
Се бебі, кәсіпкерлік халықтың 
әл-ауқатын арттырумен қатар 
қосымша жұмыс орындарының 
ашылуына да себебін тигізеді. 
Кәсіпкерліктің осындай және 
басқа да экономикалық және 
әлеуметтік функциялары оны 
дамыту мәселесін маңызды 
мем лекеттік міндеттер қата-
рына жатқызуға және экономи-
каны реформалаудың ажырамас 
бөлігі деп қарастыруға негіз бо-
лады. 

Бүгінде кәсіпкерлік сала-
сындағы көкейтесті мәселе-
лер дің бірі тауарлық белгіні 
мемлекеттік тіркеу болып 
отыр. Негізінен кәсіпкерлер та-
уар таңбасы ретінде өздерінің 
ло готиптерін тіркейді. Лого-
тип – бұл фирмалық стильде-
гі элемент. Тауар белгісінің 
жиі тіркелетін нысаны фирма-
лық түрде салынған, яғни фир-
маның немесе фирма шы ға ра-
тын тауардың толық не месе 
қысқартылған атауын ерекше 
етіп жазу. Көбіне лого типті 
фирманың эмблемасымен жа-
ңы лыстырады.

Логотип фирмалық стильде 
жазылған (салынған) сөз екенін 
есте сақтау маңызды. Ал, тау-
ар белгісі –  «Тауар таңбалары, 
қызмет көрсету таңбалары жә-
не тауар шығарылған жер лердің 
атаулары туралы» Қа зақстан 
Республикасы Заңына сәйкес 
тіркелген белгі. Ол бел гілі бip 
заңды немесе жеке тұлғаның та-
уарын немесе қыз метін eкіншi 
бip заңды немесе жеке тұлғаның 
тауары мен қызметінен айыру 
үшін қажет.

Тауар таңбасын азамат су-
рет, жазу, әріп, сан, көлем тү-
рінде немесе басқа да белгілер, 
кез келген түстегі үйлесімділік 
түрінде тіркей алады. Оны тір-
кеу туралы куәлікті алу пай-
далану құқығына ие болу 
мүмкіндігін береді. Таңбаны 
заңды иесінің келісімінсіз еш кім 
пайдалана алмайды.

Тіркелген тауар таңбасы 
өнімді пайдалануға толық құ қық 
береді.  Қазақстан Республикасы-
ның «Тауар таңбалары, қызмет 
көрсету таңбалары және тауар 
шығарылған жерлердің атаула-
ры туралы» заңы тауар, қызмет 
көрсету таңбаларын және та-
уар шығарылған жерлердің 
атауларын тіркеуге, құқықтық 
қорғауға, пайдалануға байланыс-
ты туындайтын қатынас тар ды 
реттейді. 

Тауар таңбасын тіркеуге 
заң бойынша белгіленген ны-
санда өтініш беріледі. Арада 
бір жыл уақыт өткен соң таңба 
Мемлекеттік тізілімге енгізіліп, 
тауар иесіне оның ерекше 
құқығын куәландыратын куә-
лік табысталады. Куәлік 10 жыл 
бойы күшінде болып, қолданылу 

мерзімі әр 10 жылда ұзартылып 
отыруы мүмкін. 

Бір айта кетерлігі, құжаттар 
тек мемлекеттiк немесе орыс 
тiлiнде жазылады. Егер құжат 
өзге тiлде жазылса, онда өтiнiш 
берушi екi ай ішінде олардың 
мемлекеттiк не орыс тiлiндегi 
аудармасын тапсыруы керек. 
Сондай-ақ, тауар таңбасы бір 
түсті бояулы немесе әр түсті 
бояулы түстер үйлесiмiнде тiр-
келуi мүмкiн.

Тауар таңбасына өтiнiштi 
кімдер, қалай бере алады?  
Оның еш қиындығы жоқ. Тауар 
өндірумен айналысамын деген 
бір немесе бірнеше адам сарап-
тама жасау ұйымына өтiнiш 
береді. Мысалы, ұжымдық та-
уар таңбасына өтiнiш ұжым-
дық тауар таңбасын пайдалану 
туралы оған қатысушылардың 
келiсiмiмен бiрлестiк атынан бiр 
тауар таңбасына ғана қатысты, 
бiр бланкiде табысталады. Онда, 
біріншіден, өтi нiш берушiнi 
(өтiнiш беру шi лердi), сондай-
ақ оның (олар дың) орналасқан 
немесе тұрғылықты жерiн 
көрсете отырып, белгiге сарап-
тама жүргiзу туралы өтінішті, 
екін шіден, мәлiмделген белгiнi, 
үшіншіден, тауарлар мен қыз-
меттердiң халықаралық сы нып-
тамасына сәйкес тауар лар дың, 
қызметтердiң тiзбесiн көрсетсе 
болғаны. 

Сонымен қатар, өтінiшке 
са раптама жасау ұйымы қыз-
меттерiнiң ақысы төлен ген дігiн 
растайтын құжат қоса тiр келгені 
жөн. Төлем мөлшерi еліміздің 
заңдарына сәйкес жүргізіледі. 
Екіншіден, өкiл арқылы 
жүзеге асырылған жағ дайдағы 
сенiмхат, үшін ші ден, ұжымдық 
тауар таңбасын өз атына тiркеуге 
уәкiлеттi ұйымның атауын, таң-
баны тiркеу мақсаты көрсетілуі 
керек. Осы таңбаны пайдалануға 
құ қы лы субъектiлер тiзбесi, 
ұжым дық тауар таңбасымен 
белгi ленетiн тауарлар мен көр-
сетiлетiн қызметтердiң тiзбесi 
мен бiрыңғай сапасын, өзге 
де сипаттамаларын, пайдала-
ну шарттарын, пайдалануды 
ба қылау тәртiбiн, ұжымдық 
тауар таңбасы жарғысының 
ережелерiн бұзғаны үшiн жа-
уаптылықты қамтитын ұжым-
дық тауар таңбасы жарғысы 
(ұжымдық тауар таңбасына 
өтi нiш берiлген жағдайда) тiр-
келеді. 

Тауар таңбасын заңсыз пай-
далану – қоғамда кәсіпкерліктің 
дамуына тосқауыл болатын қа-
уіпті құбылыстардың бірі. Сон-
дықтан әрбір кәсіпкер өз жұмысы 
барысында зияткерлік меншік 
объектілерін қолданып, табыс 
табу мақсатында лицензия сыз 
өнімдерді пайдалануы заң ал-
дында жауапкершілікке әкеп 
соқтыратынын ескергені абзал.

Шахар БЕГЕЖАНОВА,
Қызылорда облысы Әділет 

департаментінің бөлім 
басшысы 

Экономикасы нарықтық бағытқа бет алған еліміз үшін 
кәсіпкерлікті дамыту – өзекті мәселелердің бірі. Өйткені, 
нарықтық экономиканың өзі – кәсіпкерлік экономика. 
Кәсіпкерлікті дамыту – нарықтық дамытудың кепілі. Сондықтан 
кәсіпкерлік төңірегіндегі көптеген мәселелердің көтерілуі де 
оның экономикадағы ролінің өте маңыздылығын дәлелдейді. 

ТАУАР ТАҢБАСЫ ҚАЛАЙ 
ТІРКЕЛЕДІ?

Жарамсыз деп есептелсін
«Балушка» ЖШС-ның (БСН 201140016955) мөрі жоғалуына 

байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы Ақтолқын 
(лицензия №0000549 03.08.2006) 2020 жылдың  13 шілдесінде қайтыс 
болған, Қызылорда қаласы, Бауыржан Момышұлы көшесі №109 
үйде тұрған Палымбетов Кадырбай Калиевичтің атынан мұралық 
істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға 
хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Торайғыров көшесі 
№80-А/12, тел.: 8 701 122 99 93.

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

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

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

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

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

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

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша төле-
неді, қолжазба өңделеді және қайтарылмайды. 
Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 26117         Тапсырыс №701e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор Айнұр БАТТАЛОВА
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МАРАПАТ ИЕСІ

Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! НАУҚАН 
ЖҮРУДЕ! АРТРОРЕЗЕРВ КУРСТЫҚ 

БАҒДАРЛАМАСЫНА ТАПСЫРЫС 
БЕРСЕҢІЗ -30% ЖЕҢІЛДІК!

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

ББҚ дәрілік өнім болып табылмайды

СГР № RU. 77.99.88.003.E.004174.09.18   20.09.2018 ж.

ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА, НЕСЕП ШЫҒАРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ БҰЗЫЛУЫ, 
БЕЛСІЗДІК?! КӨМЕК ЖАНЫҢЫЗДА!

Простатит, қуықасты безінің аденомасы, несеп шығару қызметінің бұ-
зылуы, эректилді дисфункциясы орта есеппен әр үшінші ер адамда кез-
деседі. Бұл ауру көбінесе жас ұлғайған кезде, ағзаның қорғаныш қасие ті 
әлсірегенде,  гормондық теңгерім бұзылғанда, несеп шығару-жыныс жүй-
есі мүшелерінің  регенерациялануы нашарлағанда белең алады.

Простатит және қуықасты безі аденомасы жекелей де, екеуі бір мезгіл-
де де қатар жүре алады. Бұл екі ауру әртүрлі себептерден пайда болады, 
бірақ ұқсас асқынуларға әкеліп соғады. Оның себебі мынада.

Простатит 95% жағдайда созылмалы, жұқпалы емес ауру түрінде кез-
деседі. Көбінесе оның пайда болуы зиянды әдеттерге, суық тигізуге, кіші 
жамбас мүшелеріндегі қан айналымының бұзылуына, сирек немесе бей-бе-
рекет жыныстық қатынасқа түсуге байланысты болады. Қуықас ты безі 
қабынып, ісініп, осы арқылы өтетін несеп жолы арнасын қысып тастай-
ды. Соның салдарынан зәрдің шығуы тежеліп, дәретханаға барғысы келу 
жиілейді. Мұның барлығы ыңғайсыздық пен шап бөлігіндегі ауырсынуға ұла-
сады. Уақыт өте келе жыныстық қызметтің бұзылуы, жыныстық әлсіздік 
пайда болады.

Қуықасты безінің аденомасы гормоналдық бұзылулар нәтижесінде пай-
да болады. Ерлер гормоны – тестостеронның азаюы және ағзада эстроген 
– әйел гормонының артуы қуықасты безінің ісінуіне ұшыратады. Ол, өз 
кезегінде, простатит сияқты зәр шығарудың ұқсас ауытқуларын өршітіп, 
несеп жолы арнасын қысады, жыныстық бұзылуды және әртүрлі сипат-
тағы ауырсынуларды тудырады.

Емделмеген жағдайда, бұл аурулар асқынып, отадан басқа ем-шара 
көмектесе алмайтын, қайтымсыз сипат қабылдауы мүмкін. Сондықтан, сіз 
несеп-жыныс жүйесінің жұмысында мұндай ауытқуларға тап болсаңыз, тез 
арада маманнан көмек сұраңыз.

Осы урологиялық ауруларды емдеу үшін біз көптеген дәрілер мен ем-
шара ларға қарағанда, ауру белгілерін алып қана қоймай, несеп-жыныс жүй-

есінің мүшелерін әртүрлі аурулардан жылдар бойы сенімді қорғай алатын, 
дерттің түпкі себебін жоятын, "Уропротектор" препаратын пайдалануды 
ұсынамыз.

Бұл – кешенді препарат. Оның әсері қабынуды және қуықасты безінің 
ісінуін жоюға, несеп-жыныс жүйесінен ауру тудыратын бактерияларды 
шығаруға, зәр айдауды қалыпқа келтіруге бағытталған.

"Уропротектор" препаратын қолданудың бірінші сатысында-ақ ыңғай-
сыздық, шап аймағындағы ауырсыну, үрпі арнасындағы шаншу жоғалады. 
Одан әрі кіші жамбас мүшелерінде қан айналымы жақсарады, қуықасты 
безі мен қуықтың икемділігі қалпына келтіріледі, бұдан кейін олар өз қыз-
меттерін толық орындай бастайды. Сондай-ақ, препарат гормоналды 
тепе-теңдікті қалпына келтіре отырып, еркектердің басты гормоны – 
тестостерон өндірісін ынталандырады. Осының есебінен, қуықас ты безі 
аденомасының дамуын тойтарады және эрекцияны күшейтеді. 

"Уропротектор"- простатит, қуықасты безінің аденомасы, зәр шығару-
дың бұзылуы, эректилді  дисфункциясын емдеуде жақсы сипаттамаларға 
ие болды. Сонымен қатар,  "Уропротектор" компоненттері, ағзадағы бос 
радикалдардың санын тиімді түрде төмендетеді, сол арқылы простата 
обырының пайда болуы мен дамуынан қорғайды.

Турасын айтқанда, бұл ерлердің көптеген урологиялық проблемаларына 
көмектесетін қуатты құрал!

Препарат барлық қажетті сынақтардан өтіп, отандық және халық-
аралық сертификаттармен мақұлданған. Кез келген жаста салауатты, 
белсенді жыныс тық өмірден бас тартпаңыз!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! НАУҚАН ЖҮРУДЕ! 
«УРОПРОТЕКТОР» КУРС ТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНА 

ТАПСЫРЫС БЕРСЕҢІЗ, -30% ЖЕҢІЛДІК!

Негізгі әсер етуші заттар: препарат құрамына химия лық құрауыштар кірмейді. 
Мөлшері және қолдану тәсілі: қабылдау ұзақтығы 1 айдан бастап.
Қарсы көрсетілімдер: жеке құрауыштардың сәйкес келмеуі.
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Мына телефон арқылы кеңес ала аласыз және «Уропротекторға» тапсырыс бере аласыз:  
8 705 92 55 429 немесе uroprotector.kz сайты арқылы.

ҚұттықтауҚұттықтау

Құрметті қызылордалықтар және 
облыс тұрғындары!

«Қазгермұнай» БК» ЖШС компаниясы атынан Қазақстан 
Рес публикасының Тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықта-
уымызды қабыл алыңыздар!

Бұл – жаңа тәуелсіз елдің дүниеге келген күні. Осы жылдар 
ішінде Қазақстан басты құндылықтары ұлттық бірлік, бейбіт-
шілік пен келісім болып табылатын елдердің қатарына енді. Нақ 
осы жалпыұлттық құндылықтар Қазақстанның тұрақтылығы 
мен дамуын нығайтуға негіз болды.

Осы мереке күні сіздерге шын жүректен зор денсаулық, бақыт, 
жақсылық, бейбітшілік, амандық және Тәуелсіз Қазақстанның 
өркендеуі жолындағы барлық істеріңіз бен бастамаларыңызға 
зор табыс тілейміз!

Ізгі тілекпен,
«Қазгермұнай» БК» ЖШС
Бас директоры                                         М.К.Мұстафаев

«Қазгермұнай» БК» ЖШС 
Бас директордың 
бірінші орынбасары                         Лю Шаою

Сыр елінің қадірлі қонақтары мен 
тұрғындары!

Сіздерді ұлттық мейрам – Қазақстан Республикасының Тәуел-
сіздігі күнімен құттықтаймын! Бұл айтулы күн шынайы түрдегі өз 
мәнінде алғанда Қазақстан халқының еркіндікке және өз тағды-
рын өзі шешуге деген ежелгі арман-ұмтылысын айқын іске асыр-
ды. 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы жақын және алыс ше-
телдерге тұрлаулы әрі үдемелі қарқынмен өсіп-өркендеп, демо-
кратиялық бағыттағы дербес мемлекетті құру жолында толағай 
табыстарға ие болып, қоғамдық-саяси салада, нақты экономи-
калық тәуелсіздікті, Қазақстан халқын біріктіріп-топтастыруды 
қамтамасыз етуде жетістіктерге қол жеткізіп келе жатқан ел ретін-
де белгілі болып отыр. 

Қымбатты қызылордалықтар! Осы мән-маңызы зор мереке 
күні сіздердің шаңырақтарыңызға ырыс-ынтымақ, мықты денсау-
лық, бақыт пен береке тілеймін! Егемен Қазақ елі – жаңа табыс-
тарға жетіп, гүлденіп көркейе берсін!  

Құрметпен,
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ-ның
Вице-президенті      Б.Көшербаев

Қазіргі уақытта басқарма көр-
сететін барлық мемлекеттік қыз-
меттерді толығымен электронды 
форматқа көшірді. 5 түрлі мем-
лекеттік қызмет «Е-Лицензия-
лау» МДҚ ақпараттық жүйесімен 
көрсетіледі. Олар – «Іздестіру 
қызметіне лицензия беру»; «Жо-
балау қызметіне лицензия беру»; 
«Құрылыс-монтаждау жұмыс-
тарына лицензия беру»; «Сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс 
қыз меті саласындағы сарапта-
ма жұмыстарын және инжини-
рингтік көрсетілетін қызметтерді 
жүзеге асыратын сарапшылар-
ды аттес таттау»; «Сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс са-
ласындағы жобаларды басқару 
жөніндегі ұйым дарды аккредит-
теу». 

Өтініштерді қабылдау және 
мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесін беру «электрондық 
үкіметтің» веб-порталы: www.
egov.kz арқылы жүзеге асыры-
лады. 11 айдың қорытындысы 
бойынша басқармаға мемлекеттік 
қызметті алу үшін барлығы 1036 
өтініш келіп түсті. Оның 452-сі 
сарапшылық қыз метті аттес-
таттау бойынша, 584-і лицензия-
лау қызметіне қатысты болды. 
Сарапшылық қызмет бойынша 
197 өтініш иесі тестілеуден өтіп, 
аттес тат алса, 255 өтініш иесіне 
біліктілік талаптарына сәйкес 
келмеуіне, тестілеуге қатыспа-
уына, сондай-ақ тестілеуден өте 
алмауына байланысты сарапшы 
аттестаты берілмеді. Лицензия-

лау қызметі бойынша 318 заңды 
және жеке тұлға лицензия алса, 
266 өтініш иесіне біліктілік та-
лаптарына сәйкес келмеуі және 
құжаттарды толық ұсынбауына 
байланысты мемлекеттік лицен-
зия беруден бас тартылды.

«Е-Лицензиялау» МДҚ АЖ 
мемлекеттік көрсетілетін қыз-
меттер порталын пайдаланудың 
басты артықшылықтары – тәулік 
бойы қолжетімділік (тәулік уақы-
тына, мереке және демалыс күн-
деріне қарамастан кез келген 
уақытта мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерді ұсыну туралы өтініш 
беру); интернет желісі арқылы 
кез келген ыңғайлы орыннан көр-
сетілетін қызметті алу; жазбаша 
растауды күтудің қажеті жоқ; жұ-
мыс уақытын үнемдеу. Сондай-ақ 
есептік құжаттардың бланкілерін 
сатып алуға ақша кетпейді, кезек 
болмайды. 

Мемлекеттік қызметтерді 
алу және көрсету тәртібі тура-
лы ақпарат Қызылорда облы-
сы әкімдігінің ресми сайтында 
орналастырылған: www.gov.kz. 
Сондай-ақ, мемлекеттік қызмет 
көрсету тәртібі туралы ақпаратты 
1414 телефоны бойынша Мемле-
кеттік қызмет көрсету мәселелері 
жөніндегі бірыңғай байланыс ор-
талығы арқылы алуға болады.

Облыстық мемлекеттік 
сәулет-құрылыс бақылауы 

басқармасының 
лицензиялау және 
аттестаттау бөлімі

Цифрландырудың 
артықшылықтары

Облыстық мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы 
басқармасы 2020 жылдың 1 сәуіріне дейін лицензиялау 
саласы бойынша мемлекеттік қызметтерді «Азаматтарға 
арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ және 
«электрондық үкіметтің» веб-порталы: www.egov.kz арқылы, 
ал сарапшыларды аттестаттау саласы бойынша мемлекеттік 
қызметтер мемлекеттік орган арқылы қағаз нысанда және 
«электрондық үкіметтің» веб-порталы: www.egov.kz  арқылы 
көрсетіп келді. 

Мұндайда істің қиюын 
келтіру, тыңнан түрен салып, 
жаңа әдіс-тәсілдерді қолда-
ну, ұжымды ұйымдастырып, 
жұдырықтай жұмылдыру 
білікті басшының ғана қо-
лынан келмек. Бұл орайда 
облыстық жұқпалы аурулар 
ауруханасының бас дәрігері 
Айна Мұхамбетова  іскерлі-
гімен, жоғары ұйымдасты-
рушылық қабілетімен күр-
делі кезеңде аянбай еңбек 
етіп, ұжымын  ортақ іске 
ұйыс тыра білді. 

Айна Қарабұзауқызының 
еңбек жолы 1994 жылы Шие-
лі аудандық ауруханасында 
аймақтық дәрігерден бастал-
ды. Жиырма алты жылға 
жуық  қызметінде «Шипа-
гер» ауылдық дәрігерлік 
амбулаториясында, Шым-
кент қаласындағы спорт 
мектебінде дәрігер, Шиелі 
аудандық ауруханасы бас 
дәрігерінің ана мен бала ден-
саулығын қорғау жөніндегі 
орынбасары,  облыстық ден-
саулық сақтау басқармасы 
басшысының орынбасары 
лауазымдарын абыроймен 
атқарды. 2015 жылдан бері 

облыстық жұқпалы аурулар 
ауруханасының бас дәрігері. 

Медицина – жауапкер-
шілігі ауыр, адам жанына 
араша болып, дертіне дауа 
табуда жалықпай  ізденуді, 
үздіксіз білім алуды қажет 
ететін сала. Мұны жақсы 
білетін Айна Қараубұза-
уқызы әрдайым үйренуден, 
жаңашылдыққа ұмтылудан, 
ізденуден шаршаған емес. 
«Педиатрия» мамандығы 
бойынша жоғары санат-
ты дәрігер болса, «Әлеу-
меттік гигиена» Денсаулық 
сақтау саласының ұйымдас-
тырушысы» мамандығы бо-
йынша жоғары санатты дәрі-
гер-ұйымдастырушы.  

Ол аурухананы  емдеу 
процесіне қажетті құрал-жаб-
дықтармен, құ рыл  ғылармен 
жарақтау да көп еңбек етіп 
келеді. Әсі ресе, панде-
мия кезінде бас дәрігердің 
ұйымдастырушылық, ең-
бексүйгіштік қасиеті, өз ісіне 
адалдығы ауыр халдегі на-
уқастардың тез сауығып, от-
басына оралуына бірден-бір 
септігін тигізді деуге болады. 
Науқастармен қатар ұжым 

мүшелерінің амандығын да 
басты орынға қойды.  Отба-
сыларына бармай, күн-түн 
демей еңбек еткен медицина 
мамандарының қорғаныш 
киімдермен, құралдармен 
қамтылуын қадағалап, олар-
дың мезгілімен ыстық тамақ 
ішіп, демалуына жағдай жа-
сады. 

Жалпы, Айна Мұхам-
бетова – білікті маман ретін-
де өзінің бағасын алып 
жүрген басшы. Оған осы 
уақытқа дейін алған ірілі-ұ-
сақты марапаттары куә. 
Көптеген грамоталарын 
айтпағанда, биылдың өзін-
де  «ҚР Денсаулық сақтау 
ісінің үздігі» төсбелгісімен 
марапатталған. Тәуелсіздік 
мерекесі қарсаңында Айна 
Қарабұзау қызы тағы бір ма-
рапатқа ие болды. Білікті 
басшы, майталман маман 
«Құрмет» орденін алды.

Алғысқа лайық
абзал жан

Тәуелсіздік жылдарында 
өңіріміздің энергетика сала-
сы айтарлықтай жетістіктер-
ге жетті. Жыл сайын облыс 
көлеміндегі электр желілері 
жаңғыртылып, қосалқы стан-
циялар салынуда. Бұл халықты 
сапалы электр энергиясымен 
қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді. Сонымен бірге тозығы 
жеткен, пайдалану мерзімі 
асып кеткен жылу құбырла-
рын жаңғырту жұмыстары 
оң шешімін табуда. Қаражат 

бөлініп, қала аумағындағы 
жылу құбырлары ауыстырылу-
да. Әлеуметтік нысандар мен 
көпқабатты тұрғын үйлердің 
жылу маусымына дайындығы 
ерекше бақылауда. Сынақ 
жүргізу, тексеру жұмыстары 
алдын ала пысықталады. Бұл 
жұмыс білікті мамандардың 
арқасында жүзеге асуда. Олар 
күні-түні жылу құбырларын 
бақылап, жағдайын тексеріп 
отырады. 

Әділбек  күнделікті жұ-

мысын мінсіз атқарады. Өз 
бетінше ізденіп, құбыр мон-
таждаудың жаңаша әдістерін 
ойластырып жүреді. Әріпте-
стерінің де одан үйренері көп. 

– Қыс айларында шақырту 
көбейеді. Кейде түнгі мезгілде 
жылу құбыры жарылып, ақау 
пайда болады. Оқиға орны-
на  жедел жету керек. Мұндай 
жағдайлар бұрын жиі орын 
алатын. Қазір жыл сайын құ-
бырлар жаңартылуда. Нәтиже-
сінде апат саны азайды, – дей-
ді ол. 

Оның айтуынша, жұмыс-
тың жауапкершілігі жоғары. 
Қай істі бастасаң да, ын-
та-жігерсіз нәтиже болмайды. 
Қазір заманауи технология-
лар қолданысқа еніп, жұмыс 
бұрынғыдан жеңілдей түскен. 

Ісіне тиянақты маман ҚР 
Энергетика министрлігінің 
арнайы төсбелгісімен мара-
патталды. Мекеме, басқарма  
тарапынан да құрметке ие. 
Сөзге жоқ, іске адал Әділбекті 
басшылық кейінгі буынға үлгі 
ретінде айтады. 

– Бұл – өз таңдауым. Көп 
нәрсені өз бетімше ізденіп, 
үйренген болатынмын. Құ-
бырларды кесіп, монтаждап, 
орнына дәл келтіру үлкен жа-
уапкершілікті талап етеді. Сол 
себепті әрбір іске мұқият бола-
мыз, – дейді ол. 

Әділбек бұл мамандыққа 
сұраныс болғанымен, жастар  
бейімделе бермейтінін айт-
ты. Осы тұрғыда тәжірибелі 
мамандар жастардың қы-
зығушылығын арттыру керек.

Адал еңбек – ердің сыбағасы
Әділбек Боқанов «Қызылорда жылу электр орталығы» 

мекемесінде 15 жылдан бері жұмыс істейді. Тәжірибелі 
маман жылу құбырларын жөндеп, монтаждайды. Тұрғын-
дардың қыстан қысылмай шығуына жағдай жасайды.

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Пандемия өршіген кезде негізгі күш емдеу мекеме-
леріне, ондағы медицина мамандарына түскені белгілі. 
Қазір де солай.  Соның ішінде облыстық жұқпалы ауру-
лар ауруханасының орны ерекше.  Тез таралатын  ауру-
лармен алысып, небір кеселдің бетін қайтаруда тосыл-
майтын аурухана ұжымы үшін де коронавирус індетімен  
күрес тың тәжірибе болғаны рас.

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»

Sb

SbSb

Газетіміздің келесі саны 21 желтоқсан, дүйсенбі күні шығады.


