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МЕРЕЙ

Пандемияға байланысты 
орын алған шектеулер кәсіп-
керлерге қырын келгені анық. 
Әлемдік сарапшылардың зерт-
теулері  көрсеткендей, панде-
мия салдарынан орта есеппен  
кәсіпкерлердің 76%-і түсім 
көлемі кеміп кеткенін айт-
са, 66%-і тауарлары мен қыз-
метіне сұраныс күрт төменде-
геніне шағымданған. Бизнес 
өкілдерінің 36%-не тауар жібе-
рушілер саны азайып, 24%-нің 
қызмет көрсету филиалдары-

ның саны кеміген. Әрбір үшін-
ші кәсіпкер қызметкерлерін 
ақысыз демалысқа жіберсе, 
әрбір бесінші кәсіпкер қызмет-
керлерін жұмыстан шығаруға 
мәжбүр болған.

Бизнес өкілдері дағдарысқа 
дейінгі көрсеткіштеріне қайта 
жету үшін кемінде бір жылдан 
аса уақыт керек деп санайды. 
Десе де, кейбір кәсіп түрлері-
не пандемия әсер ете қоймаса, 
ал енді біреулеріне жаңа идея-
лар ойлап табуға мүмкіндік 

берді. Кәсіпкерлердің басым 
бөлігі дағдарыс жағдайына 
бейім деліп, бірқатар шаралар-
ды жүзеге асырды. Шығынды 
азайтуға күш салып, жұмыстың 
онлайн режиміне көшкендер 
болды.

Облыстық кәсіпкерлік және 
туризм басқармасының мәлі-
меті бойынша, 2020 жылы пан-
демия жағдайында өңірімізде-
гі кәсіпкерлік субъектілерінің 
74%-нің қызметі ішінара тоқта-
тылды. Оның ішінде азық-түлік 
емес тауарлардың бөлшек сау-
дасы, туризм саласы, қоғамдық 
тамақтану және мейрамхана, 
тұру және жолаушыларды та-
сымалдау қызметтерінде кәсібін 
жүргізетін шамамен 10 мыңға 
жуық субъекті зардап шекті. Ал 

қазіргі таңда тойхана бизнесі-
нен бөлек, кәсіпкерлік субъек-
тілерінің қызметтері толығымен 
іске қосылды деуге болады.

Мемлекет тарапынан биз-
несті жандандыру бағытын-
да бірқатар іс-шаралар атқа-
рылды. 2020 жылы 54 мыңға 
жуық кәсіпкерге салықтық 
жеңілдіктер қарастырылып, 8,5 
мың шағын және орта бизнес 
субъектісінің 12 мыңнан астам 
жалдамалы қызметкерлері мін-
детті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесіне жарна 
төлеуден босатылды. Шама-
мен 9 мың сауда алаңы (147 ірі 
сау да объектісі бойынша) 700 
млн теңгеге жуық жалдамалық 
төлемдерді төлеуден босатыл-
ды.

ҚҰЛДЫРАУДАН КЕЙІН ӨРЛЕУ БАР
«Қазақтың тойы бітпесін!» деп желпініп жүргенімізде 

карантиндік шектеулер тойханалар тіршілігін тұсап тастады.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb
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МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

Негізі, мұндай саяси дода тәжірибеде 
2013 жылдан бері бар. Төрт жылдан ке-
йін тағы ұйымдастырылды. 2017 жылы 
24 тамызда 14 облыстағы аудандық 
маңызы бар қалалар, ауылдық округтер, 
ауылдық округтің құрамына кірмейтін 
кенттер мен ауылдардың әкімдері сай-
ланды. Аумақтық сайлау комиссияла-
рының мәліметінше, ұсынылған 4059 
кандидаттың 3951-і тіркеуден өтіп, 1416 
әкім сайланды. Бірақ екі жағдайда да 
үміткерлердің тағдыры жергілікті мәс-
лихат депутаттарының қолында еді. Ал 
оларды аудан басшылары ұсынатын. 
Мәслихат жергілікті өзін-өзі басқару са-
ласындағы маңызды орган болғанымен, 
әкімдіктің іс-әрекетін, бастамаларын 
мақұлдаудан әрі аса алмай отыр. «Жер-
гілікті ресурстардың оңтайлы жұмса-
луын бақылау өкілдік органдарға – мәс-
лихаттарға жүктелген. Алайда олардың 
пікірі көбіне еленбей жатады. Бұл – өз 
кезегінде саяси анахронизм», – деп Пре-
зидент те айтты. 

Кезекті сайлауда кандидаттардың 
тағдыры жергілікті тұрғындарға тапсы-
рылмақ. Ол неге керек? Біріншіден, 
билік халық алдындағы жауапкершілікті 
сезінуі тиіс. Екіншіден, жергілікті өзін-
өзі басқару жүйесін төменнен бастап 
нығайту екі жақтың мәселені бірлесіп 
шешуіне мүмкіндік береді. Қоғамды 
демократияландыру жолындағы қадам-
ды Мемлекет басшысы «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат» атты мақаласында қа-
зақстандықтардың ел өміріне белсенді 
араласуға, шешім қабылдау үдерісіне 
қатысуға ынта танытуымен байланыс-
тырды. «Саяси реформа бір күннің не-
месе бір жылдың шаруасы емес. Мұны 
ел іргесін шайқалтпай, береке-бірлі-
гін бұзбай, байыппен және біртіндеп 
іске асыруымыз керек», – деді Қасым- 
Жомарт Тоқаев.

Облыстық сайлау комиссиясының 
мәліметіне сүйенсек, бүгінде облыста 
ауданға қарасты 2 қала, 12 кент пен 132 
ауылдық округ бар. Оларды 146 әкім 
басқарады. «Өткен жылы 45-і қайта-
дан сайланды. Өйткені 13-нің өкілеттік 
мерзімі аяқталған, 2-і қайтыс болған. 
Зейнетке шығуына, басқа мемлекеттік 
қызметке ауысуына және өз өтініші-
не байланысты 30 адамның өкілеттігі 
уақытынан бұрын тоқтады», – дейді 
комиссия төрағасының орынбасары Қо-
жамжар Наурызбаев. 

Азаматтардың өтініш-тілектерін 
жедел әрі тиімді қарастыру – Прези-
денттің «Халық үніне құлақ асатын 
мемлекет» тұжырымдамасының басты 
бағыты. Осы орайда басшылық тізгінін 
ұстаған азаматтарға артылар жауапкер-
шілік жүгі орасан. «Халықпен тікелей 
байланыс орнату, өзекті мәселелер бой-
ынша уақытылы шешім қабылдай білу 
қабілеті – әкімдер қызметіндегі басым-
дық. Ол жергілікті деңгейде мемлекеттік 
сая сатты жүргізеді. Жалпы саяси жүйе-
нің тиімділігіне халықтың көзқарасын 
қалыптастырады», – дейді облыстық 
мемлекеттік қызмет істері департаменті 
басшысының орынбасары Берікбол Бай-
қожаев. 

Тұжырымдаманың маңыздылығын 
ескерген мемлекеттік қызмет істері 
агенттігі былтыр республикалық «Үздік 
ауыл әкімі» конкурсын ұйымдастыр-
ды. Арнайы комиссия қызылордалық 
Сағдат Нұрмағанбетовты жоғары баға-
лады. Бүгінде ол Сырдария ауданының 
Н.Ілиясов ауылына жетекшілік жасап 
отыр. Өкілеттік мерзімі биыл аяқтал-
мақ. Тағы саяси додаға түсіп, топ жарып 
шығатынынан үмітті. «Тікелей сайлауды 
құптаймын. Өйткені әркім басшылыққа 
өз ауылының ой-шұңқырын білетін 
адамның келгенін қалайды. Бұл жерде 
халықтың жағдайынан хабардар азамат-
тарға басымдық беріледі», – дейді ол. 
Әкім ауылдағы ағайынмен кері байла-
ныс орнатқанын, алдына мәселесін айта 
келсе, сырт айналмайтынын жеткізді. 
Себебі өзі де – осы жердің тумасы. 

Белгілі қаржыгер Қалқазбек Әжібе-
ков халыққа кент және ауыл әкімдерін 
таңдау мүмкіндігін беру дер кезінде 
қолға алынған бастама деп есептей-
ді. «Қоғамды дамытудың негізі тура-
лы қозғалғанда ауыл әкімдерін сайлау 
өтетіні айтылды. Әкімді халық сайлаға-
ны дұрыс. Өзін-өзі басқару мәселесіне 
де көңіл бөлу керек. 2013 жылдан бастап 
аталған жүйе мен төртінші деңгейлі 
бюджет қалыптастыруға назар аударыл-
ды», – деді ол. 

Халық даналығында «Әкім бол, 
халқыңа жақын бол!» деген бар. Ал 
әкім өзін сайлаған көпшіліктің алдында 
жауапкершілікті сезініп, сенім үдесі-
нен шығу жолында аянып қалмайтыны 
анық. Сондықтан игі бастама – халық 
пен билік арасындағы дәнекер деуге бо-
лады.

Әкім сайлауы – 
халық таңдауы

Биыл елде өкілеттік мерзімі жеткен кент және ауыл әкімдерін тікелей 
сайлау өте бастайды. Оған Президенттің өткен жылғы Жолдауындағы «Егер 
азаматтарымыздың әл-ауқатын шын мәнінде жақсартқымыз келсе, олардың 
өздерін осы іске белсенді түрде тартқан жөн. Алдағы саяси реформалардың 
барлығы халықты мемлекет басқару ісіне кеңінен қатыстыруға бағытталуы 
керек» деген сөзі түрткі болды. Жаңа жүйенің тиімділігі дәлелденсе, бұдан 
жоғары деңгейдегі әкімдерді сайлауға көшеміз.

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

– Сыр өлкесінде еліміз 
үшін аянбай еңбек етіп, адал-
дығымен, парасаттылығымен 
танылған азаматтарымыз бар-
шылық. Оларға лайықты құр-
мет көрсетіп, ғибратты ғұмы-
рын өзгелерге үлгі, жастарға 
өнеге ету – басты мақсатымыз. 
Осындай азаматтардың бірі де 
бірегейі – Арапбек ағамыз биыл 
мерейлі 80 жасқа толып отыр. 
Сізді Сыр өңірі жұртшылығы-
ның атынан мерейтойыңызбен 
шын жүректен құттықтаймын! 
– деді аймақ басшысы.

А.Әбиев – Ыбырай Жақаев 
мектебінің түлегі. Даңғайыр 

дала академигінің тәлімін көр-
ген ол әр жылдары күріш зве-
носының жетекшісі, күріш бри-
гадасының басшысы, кеңшар 
директорының шаруашылық 
жөніндегі орынбасары болды. 
Еңбекке кіріскеннен бастап 
Сыр салысынан мол өнім жи-
нап, озат диқан атанды. 

Ауыл шаруашылығын да-
мыту жолындағы үлесі елеусіз 
қалған емес. «Социалистік Ең-
бек Ері» атағымен, екі мәрте 
«Ленин», «Еңбек Қызыл Ту» 
ордендерімен, Бүкілодақтық 
ауыл шаруашылығы жетістік-
тері көрмесінің күміс және 

алтын медальдарімен мара-
патталуы – сөзіміздің дәлелі. 
Сондай-ақ, «Қазақ КСР ауыл 
шаруашылығының еңбек 
сіңірген қызметкері» құрметті 
атағының, Қазақ ССР Жоғарғы 
Кеңесі Президиумы Құрмет 
грамотасының иегері. Бүгін-
де республикалық дәрежедегі 
зейнеткер. Ұл-қыз тәрбиелеп, 
немеренің қызығын көріп отыр. 

Өңір басшысы облыстың 
әлеуметтік-экономикалық, 
қоғамдық-саяси дамуына сіңір-
ген еңбегі үшін оған облыстың 
ең жоғары наградасы – Қызыл-
орда облысының Құрмет грамо-
тасын табыстап, иығына шапан 
жапты.

Облыстық ардагерлер ке-
ңесінің төрағасы Серік Дүй-
сенбаев және мерейтой иесі 
көрсетілген құрмет үшін риза-
шылық білдірді.

Еңбек адамына құрмет

Еңбек ардагері, Социалистік Еңбек Ері Арапбек Әбиев 
биыл 80 жасқа толып отыр. Мерейтой иесін облыс әкімі 
 Гүлшара Әбдіқалықова құттықтады. 

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

Мемлекет басшысына өңірдің 2020 жылғы 
даму қорытындылары мен Президент тапсырма-
ларының орындалу барысы, сондай-ақ, Қазақстан 
халқына арналған Жолдаудағы міндеттерді жүзеге 
асыру жоспары жөнінде баяндалды.

Бердібек Сапарбаев Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
есеп беріліп отырған кезеңдегі Жамбыл облысы 
экономикасының өсімі 102,2%-ке негізгі капи-
талдың инвестициясы 344,1 миллиард теңгеге 
жеткені жайында айтты. Кездесу барысында әлеу-
меттік саланы дамытуға ерекше көңіл бөлінді. 
Президентке пандемия кезінде облыстың 524 мың 
тұрғынына 44,6 миллиард теңге көлемінде қаржы-
лай әлеуметтік көмек көрсетілгені туралы айтыл-
ды. Сондай-ақ Тәуелсіздік күні мен Жаңа жыл 
мерекелері қарсаңында 8 мың адамға 203 миллион 
теңге көлемінде қосымша бір реттік көмек беріл-
ген.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қордай ауданындағы 
ахуал жөнінде баяндалды. Облыс әкімінің айтуын-
ша, аудандағы жағдай тұрақты. Былтыр тұрғын 
үй және жол құрылысы, білім беру, медицина, 
мәдениет және спорт  салалары бойынша жалпы 
құны 35,1 миллиард теңге болатын 392 жоба іске 
асырылған. Мемлекет басшысының тапсырма-
сына сәйкес 22 елді мекенге газ тарту, ауызсумен 
қамтамасыз ету және 391 шақырым жол салу жұ-
мыстары жүргізілген. 360 пәтерлік 5 тұрғын үй 
салынған.  

Бердібек Сапарбаев коронавирустың келесі 
толқынына дайындық жөнінде айтты. Облыс-
та жұқпалы ауру жұқтырғандар үшін 4,5 мың 
және жан сақтау бөлімдерінде 468 төсек-орын 
дайындалған. Дәрі-дәрмектің екі айлық қоры жа-
сақталған. Қажет болған жағдайда қосымша 7 
мыңға дейін медицина қызметкерлері жұмысқа 
тартылады.

Қордай ауданының Гвардейск ауылындағы 
Биологиялық қауіпсіздік проблемалары жөніндегі 
ғылыми-зерттеу инс титутының базасында отан-
дық иммундық препараттар шығаратын зауыттың 
құрылысы жүргізіліп жатыр.  

Бердібек Сапарбаев Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
өңірдегі апатты жағдайда тұрған және үш ауы-
сымды мектептердің мәселесін шешу, бұқара-
лық спортпен шұғылданатын адамдардың санын 
 35%-ке дейін жеткізу жоспары туралы ақпарат 
берді.

Мемлекет басшысы өңірдің әлеуметтік-эконо-
микалық дамуы бойынша облыс әкімінің жұмысы-
на оң баға беріп, эпидемиялық ахуалды бақылауда 
ұстауды, инвестиция тарту және Жұмыспен қамту 
жол картасын тиімді жүзеге асыру жұмыстарын 
жандандыруды тапсырды.

Жамбыл облысының 
әкімін қабылдады

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев Жамбыл облысының әкімі Бердібек 
Сапарбаевты қабылдады.

Ақылы тестілеу 
басталды

Кеше Қызылордада ақылы Ұлттық 
бірыңғай тестілеу басталды. Облыстық 
білім басқармасының мәліметінше, ол 
үшін 8 пункт, 82 аудитория жабдықталды. 

Алдымен талапкерлерден өтініш қабыл-
данды. Нәтижесінде 7 мыңнан астам түлектің 
6 мыңға жуығы тілек білдірген. Ақылы тест-
те олар санитарлық талаптарды қатаң сақтап, 
арнайы пункттерде дезинфекциялық тексеру-
ден өтті. Сынақ 5 ақпанға дейін жалғасады. 

Мұндай ҰБТ жалпы қаңтар, наурыз ай-
ларында ұйымдастырылады. Ол ақылы оқу 
орындарына түсетін түлектерге арналған. 
Ал мемлекеттік оқу орындарының грантын 
иелену үшін қорытынды Ұлттық тест шілде 
айын да ұйымдастырылады. Кешенді тестілеу 
тамыз айына жоспарланып отыр.

98 тұрғын үй 
салынады

«Нұрлы жер» бағдарламасы аясында 
тұрғын үй құрылысына 7 млрд теңге 
қаржы бөлінді. Бұл туралы облыстық 
құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы басшысының орынбасары 
Арнұр Нұрмағанбетов мәлімдеді.

Жыл ішінде 2172 пәтерлік 98 тұрғын үй-
дің құрылысы салынады. Халықтың әлеумет-
тік осал топтары мен көпбалалы отбасылар 
үшін 342 пәтер сатып алынады. Оған бюджет-
тен 2,9 млрд теңге бөлінді. Баспананың 192-сі 
қала, қалғаны аудан тұрғындарына беріледі.

Жалға берілетін 1020 пәтерлі 95 тұрғын 
үйдің құрылысын салу жоспарлануда. Мәсе-
лен, Шиеліде 72 пәтерлі 4 тұрғын үй, Бай-
қоңыр қаласында 250 пәтерлі 5 үй, Сырдария 
ауданында бір пәтерлі 33 үй, Қызылорда қала-
сында 590 пәтерлі 12 тұрғын үй. 

– Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жыл-
дарға арналған жол картасы аясында 75 пә-
терлі 41 тұрғын үйдің құрылысы жүргізіледі. 
Кредиттік тұрғын үйлер бойынша барлығы 
665 пәтерді құрайтын 38, жеке қаражат есебі-
нен 220 пәтерді құрайтын 6 тұрғын үйдің 
құрылысы салынады. Жалпы облыста биыл 
644,7 мың шаршы метр көлемінде тұрғын үй 
пайдалануға беру жоспарланып отыр, – деді 
Арнұр Әлібекұлы.

National Geographic 
Qazaqstan қолдау 
көрсетпек

Қызылорда қаласындағы Назарбаев 
Зияткерлік мектебі «Даналық бейсен-
бі» жобасы аясында мемлекеттік тілде 
таралатын тұңғыш шетелдік басылым – 
«National Geographic Qazaqstan» журна-
лының жауапты редакторы Арай Ізбай-
мен онлайн кездесу ұйымдастыр ды. 

Отандық журналист адамзатты әбігер-
ге салған қауіпті індеттердің себеп-салдары 
жайында тарихи ақпарат берді. Сондай-ақ, 
алдағы уақытта оқушылардың зерттеу жоба-
ларына ақпараттық қолдау көрсететіндіктерін 
жеткізді.

– Бұл журнал ағылшын, орыс, қазақ тілін-
де де барлық НЗМ кітапханаларында қолда-
ныста. Алдағы уақытта «Туған елге тағзым» 
өлкетану-зерттеу экспедициясын іске асыру-
да журнал ұжымымен бірлескен жобаларды 
жүргізу жоспарда бар, – деді «Назар баев Зи-
яткерлік мектептері» ДББҰ-ның дамыту де-
партаменті директорының орынбасары Аида 
Ағаділ.

Әлемнің 80-нен астам елінде 40-қа жуық 
тілде таралатын «National Geographic» жур-
налы бүгінде 700 миллион аудиторияны 
қамтиды. 

«СБ» ақпарат
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Мемлекеттік меншіктегі 356 ны-
санды жалға алып отырған 194 шағын 
және орта бизнес субъектісі 60 млн 
теңге жалдау ақысынан босатыл-
ды. Шағын және орта бизнестің 8 
мыңға жуық өкілінің банк алдындағы 
міндеттемелері бойынша төлемдері 
кейінге қалдырылды. Одан бөлек, 
шағын және орта бизнес 2023 жылға 
дейін табыс салығынан босатылды.

Бұл ретте, салықтық түсімдері 
бойынша бюджет жоғалтылымы ша-
мамен 2020 жылға – 4,6 млрд, 2021 
жылға – 4,8 млрд және 2022 жылға – 
5,2 млрд теңгені құрамақ.

2020 жылы қабылданған «Облыс
ты 2023 жылға дейін экономикалық 
дамыту жоспары» аясында экономи
каның түрлі салаларында іске асы-
ру үшін бизнес өкілдеріне 265 

жоба таныстырылды.  Өткен жылы 
2 мыңға жуық жұмыс орнын ашуды 
көздейтін, құны 28,7 млрд теңгелік 
110 жобаны іске асыру қолға алынған 
болатын. 11 айдың нәтижесі бо йынша 
7,6 млрд теңгені құрайтын 89 жоба 
іске қосылып, 1035 жұмыс орны 
құрылды.

Облыс әкімінің тікелей қол да
уымен «Қызылорда» Өңірлік ин
вес  ти циялық орталығының қыз
меті 5 жылға ұзартылды. Бұл ретте, 
орталыққа «Даму» қорынан 1 млрд, 
«Аграрлық несие корпорациясы-
нан» 200 млн және дәріханалардың 
айналымын толықтыруға облыстық 
бюджеттен 488 млн теңге қаржы 
тартылғанын айта кету керек. Атал
ған орталық тарапынан шағын кәсіп
керлердің 160 жобасы 1,2 млрд тең
гемен несиелендірілді.

Ұлттық банктің мәліметі бойын-

ша 2020 жылдың 11 айында банктер-
ден шағын және орта бизнеске 23,3 
млрд теңге, оның ішінде, кәсіпкерлік 
саласындағы бағдарламалар аясын-
да бизнестің 473 жобасына 20 млрд 
теңге бағытталды. Атап айтқанда, 
«Бизнестің жол картасы2025» бағ
дар ламасы аясында 9 млрд  теңгеге 
239 жоба, «Қарапайым заттар эконо-
микасы» бағдарламасы аясында 2,1 
млрд теңгеге 60 жоба, «Жеңілдікпен 
несиелендіру» аясында 8,3 млрд 
теңгеге 108 жоба, «ДамуСырда-
рия» бағдарламасы аясында 622 млн  
теңгеге 66 жоба қаржыландырылды.

Айта кету қажет, 2020 жылы 
«Бизнестің жол картасы2025» бағ
дарламасын іске асыруға 2 млрд 
56 млн теңге қаржы бөлініп, жыл 
қорытындысымен толық игерілді. 
Оның ішінде 1,3 млрд теңгесі суб-
сидия беруге, 535,3 млн теңгесі ке

пілдік беруге, гранттар беруге 181,5 
млн теңгесі бағытталған. «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 
шағын несиелер беруге 3,3 млрд теңге 
қаржы қаралып, жыл басынан бері 
833 жоба несиелендірілді.

Мемлекеттік бағдарламалар ая
сын дағы шамамен 2,8 млрд теңге 
қайтарымсыз гранттар 4770 жұмыс
сыз және өзінөзі жұмыспен қамтыған 
азаматтарға табысталды. Оның ішін
де, «Бизнестің жол картасы2025» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 
78 шағын және жас кәсіпкердің жаңа 
бизнесидеяларын іске асыруға 181,5 
млн теңге қаржы бағытталды.

Облыста жалпы саны 128 тойхана 
бар. Төтенше жағдай мен ка ран тиндік 
шараларға сәйкес бас мем лекеттік 
санитариялық дәрігерінің қау
лысымен КВИдың алдын алу және 
халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету мақсатында кейбір кәсіпкерлік 
қыз мет түрлеріне, оның ішінде тойха
налардың қызметіне тыйым салынды. 

Қызметіне тыйым салынған кә
сіпкерлік нысандарын қайта жандан-
дыру және басқа салаларға бағыттау 
мақсатында облыс әкімдігі тарапынан 
«Қызылорда облысының 2023 жылға 
дейінгі экономикалық даму жоспары» 
әзірленді. Жоспар аясында 15тен аса 
тойхана қызметтерін өзге салаларға 
бағыттады.

Мәселен, Аралдағы «Ақниет» 
тойханасы киімкешек сататын сау-
да нысанына, Қармақшыдағы «Ал
тын Ғасыр» отбасыға арналған 
киім дер сататын сауда орталығына 
және «Мәлике Ана» тойханасы ба-
лалар ойын алаңы мен кондитерлік 
өнімдер өндіретін цехқа ауысты-
рылса, Қызылорда қаласындағы 
«Ұлы тау» тойханасы шырындар мен 

сусындар және «Orda» тойханасы 
автоматтандырылған лаваш шығару 
өндірістерін іске қосу жұмыстарын 
жүргізуде.

Сонымен бірге, бірқатар тойха
налар өз бағыттарын құс шаруа
шылығына, құрылыс материалдары 
дүкеніне, медицина орталығына қайта 
бағыттауда. Бұл өзгерістер биыл да 
жалғаспақ.

Халықаралық валюта қоры жа
һандық біркелкі болмаса да, 2021 
жылы экономиканың қалпына ке
луінде өсім 5,2%ке жетеді деп бол-
жам жасап отыр. Демек, құлдыраудан 
кейін өрлеу боларына сенеміз. Бір 
қызығы, әлемді әлекке салған жұқ
палы індеттен туған іркілістер санаға 
сілкініс әкелгенін де жоққа шығаруға 
болмайды.

ҚҰЛДЫРАУДАН КЕЙІН ӨРЛЕУ БАР

1-бет 

Қастерлі үш құнды
лықтың бірі – қасиетті 
қазақ тілі турасында: 
«Еліміздің басты ны 
шан дарының бірі – мем
лекеттік тіл. Қа зақ
станның мемле кет  тік 
тілі қазақ тілі еке ні Ата 
заңымызда 90жыл  дар
дағы күр де лі ке зеңнің 
өзінде нақ ты жа зылған. 
Біз тә уел сіздік дәуірінде 
ана тілімізді дамыту 
үшін барлық жағдайды 
жасадық. Бүгінде мемле
кеттік тілді білетін қа
зақтың да, өзге этнос 
өкілдерінің де үлесі 
едәуір артты. Қазақ ті
лін, шын мәнінде, бүкіл 
халқымызды бі рік ті ру
ші факторға ай нал ды
рудың барлық құ қық тық 
тәсілдері және ке піл
діктері қалып тас ты» 
дей ді Мемлекет басшы-
сы.

Тәуелсіздік алға лы бе рі 
елімізде азамат тарға мемле
кеттік тілді еркін және те гін 
меңгеруіне барлық жағдай 
жасалып келеді. ҚР Консти
туциясының 7бабын да: 
«мем лекет Қазақстан хал
қының тілдерін үйрену мен 
дамыту үшін жағдай туғызуға 
қамқорлық жасайтыны» жө
нінде нақты көрсетілген. «Қа
зақстан Республикасының 
Тіл дер туралы» заңы, заңның 
орындалуын қамтамасыз ете
тін Мемлекеттік тілді дамыту 
мен қолданудың 20012010, 
20112020 жылдарға арналған 
бағдарламалар, «Қазақстан 
Республикасындағы тіл сая
сатын іске асырудың 2020
2025 жылдарға арналған мем
лекеттік бағдарламасы», т.б. 
қазақ тілін меңгерген тұр
ғындар санын арттыру бағы
тындағы өткізілетін шаралар 
мен өңірлердегі тілдерді оқыту 
орталықтары ұйымдастыратын 
тегін тіл үйрету курстары – 
оған айқын дәлел. 

Мемлекеттік тіл мәртебесін 
арттыруға арналған жоспарлы 
жұмыстар өз деңгейінде кезең
кезеңімен атқарылып, қазақ 
тілін оқып үйренуші өзге эт-
нос өкілдерінің үлесі де жыл 
санап артып келе жатқаны 
белгілі. Бұл жұмыстардың 
жү йелі атқарылуына өңірлер
дегі тілдерді оқыту орталық
тарының қосып келе жатқан 
үлесі зор.

Облыстық ішкі саясат бас
қармасының тілдерді оқыту 
орталығы – Сыр өңірінде мем
лекеттік тіл саясатын жүзеге 
асыруға өзіндік үлес қосып, 
мемлекеттік және бюджеттік 
сала қызметкерлерінің қазақ, 
орыс, ағылшын тілдерін оқып, 
еркін меңгеруіне және «ҚАЗ
ТЕСТ» жүйесі бойынша об-
лысымызда мемлекеттік тілді 
меңгерген ересек тұрғындар 
санының артуына ықпал жа-
сап келе жатқан бірденбір 
мемлекеттік мекеме. Орталық 
облыс әкімінің 2016 жылғы 30 
маусымдағы №509 қаулысы 
негізінде құрылып, 2021 жылға 
дейінгі уақытта 10 мыңға жуық 

тұрғынды тегін тіл үйрету 
курсымен қамтыды. Орталық 
жұмысы ғылымиәдістемелік 
және оқуәдістемелік бағыт
тар және 2018 жылдан бас
тап ашылған барлық аудан
дарындағы бөлімшелер 
бо  йынша мемлекеттік тіл, 
орыс тілі, ағылшын тілін оқы
татын мамандар курстары 
ар қылы жүйелі жүргізілуде. 
Биыл үш тіл бойынша 2500 
тың даушыны тіл курсымен 
қамту жоспарланып отыр. 
Бұдан бөлек, қала және облыс 
аумағындағы барлық ерік ті 
ересек тұрғындар үшін «Сөй
леу мәдениеті және іскери 
қазақ тілі», «Латын графика-
сына негізделген жаңа қазақ 
әліпбиі» курстарын оқыту да 
ұйымдастырылуда. Панде мия 
кезінде орталық өз жұмысын 
карантин режиміне байланы-
сты онлайн форматқа ауыс
тырып, мамыр айынан бастап 
оқыту курстарын цифр лық 
жүйеге көшірді. Қа шықтан 
оқыту жүйесіне ар налған 
kzordatil.kz интернет порта-
лы жасақталып, бар лық тіл 
курстары онлайн фор матқа 
ауыстырылды. Бүгін де үш 
тілдегі деңгейлік оқыту курс
тарының барлық са бақ тары 
деңгейлер бойынша пор
талға орналастырылған. Тіл 
үйренушінің уақыты мен мүм
кіндігіне сәйкес қолже тім ді 
әрі тиімді ресурс ретінде қол
данылуда. 

Бұл  игілікті шаралардың 
барлығында орталықты құ
рыл ған күннен бір неше жыл 
бойы басқарған Нұрсауле 
Дүйсембайқызының қол таң
басы тұр. Ол мамандарды 
тіл үйретудің жаңа әдістерін 
заманға сай жетілдіріп, ізде
нуге баулыды. Осы мектепте 
шыңдалған білікті мамандар 
Ә.Манасқызы, Б.Социалқызы, 
К.Сұлтанқызы, Ж.Мұхитқызы, 
А.Мұханбайқызы, Ә.Бөле
бай қызы, т.б., бағдарламашы 
Г.Оспанқызы еңбектерінің 
жә не аудандардағы барлық 
ма ман дардың ауызбіршілікте 
жұмыла жұмыс атқаруы 

нәти жесінде орталық 
айтарлықтай жетістіктерге 
қол жеткізді. 

Мемлекет басшысының 
ма қаласын тілдерді оқыту 
ор талығы ұжымы да жарық 
көрген бойда кеңінен тал
қылап, мемлекеттік тілге 
қа тысты бірқатар тың жо
баларды жоспарлап, іс ке 
қосуды қолға ала бас тады. 
Атап айтқанда, ма қа лада 
аталған  ұлттық рух ты оя-
татын «Алмас қы лыш», 
«Жаужүрек мың ба ла», 
«Томирис», «Кейкі ба-
тыр», «Тар заман», «Құ
нан бай» сынды тарихи 
көр кем фильмдер мен 
«Алаш қайраткерлері» 
мен «Желтоқсан қаһар
ман дарының» азаматтық 
ер лігі жайлы сюжеттерді 
курс барысында көрсетіп, 
тың дату арқылы тілге құр
метін қалыптастыру ой
лас  тырылған. Президент 
ұсын ған 30 кітапты тың

даушылар арасында оқы
тып, «BOOK TALKING» 
фор матында тал дау шара-
сын тұрақты түрде өткізу, 
тыңдалым дағды сын жетіл
дірудің қазақи құймақұлақтық 
дәстүрін жандандыру керек. 
Батырлар жыры, айтыстар мен 
шешендік диалогтардың ау-
диоматериалдарын жинақтап, 
тыңдаушыларға тапсырма-
сымен ұсыну да – оңтайлы 
тәсіл. «Тәуелсіздікке тағзым 
– тілге құрмет» тақырыбы ая-
сында орыс тілді аудитория-
ларда «Тәуелсіздікке 30 жыл: 
30 ашық сабақ» сабақтарын 
онлайноффлайн форматтарда 
ұйымдастыру жоспарланған.

Мемлекет басшысы әлі 
күн ге дейін қазақ тілінде сөй
леу міндеті екенін түсіне ал-
май келе жатқан азаматтарға 
арнап: «Мемлекеттік тілді бі
лу – Қазақстанның әрбір аза
матының парызы. Міндеті деп 
те айтуға болады. Осы орай да 
мен барша қазақстан дықтарға, 
оның ішінде қазақ тілін әлі 
жете меңгермеген отан
дас тарыма үндеу тастағым 
келеді» деді. «Мәселе – ниет
те. Ниеттің дұрыс болуы 
қазақ тілін меңгергісі келетін 
адамдарға да, осы мақсатқа 
же туге жағдай жасайтын Үкі
метке де байланысты» деп 
ес керткен. Қазіргі таңда орта
лық ұжымы президент айтқан 
отандастарымыздың қазақ ті
лін меңгергісі келетін ниетін 
ояту үшін тағы қандай тың 
қа дамдар жасау керектігін ой 
таразысына салып, бағыты
мыз ды айқындаудамыз. 

Мерейлі жылда Тәуелсізді
гі мізге тағзым етуді туған 
тілі мізге құрмет көрсетіп, 
қадірқасиетін сезінуден бас
тау керек деп ойлаймын. Тіл 
үйренуге, та ным көкжиегін 
кеңейтуге ниетті жер лес тері
мізді облыс тық тілдерді оқыту 
орталығына келіп, кестесі 
ке  лісті, сөздік қоры өте бай 
қазақ тілін оқып үйренуге ша
қырамыз.

 Ләззат ОРТАЕВА, 
облыстық тілдерді оқыту 
орталығының директоры

тілге құрметтен басталады
ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ТАҒЗЫМ

«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында Пре-
зидент тәуелсіздік тарихын шартты түрде үш онжылдық бе-
леске бөлген. Әр онжылдықта жеткен жасампаз жетістіктер 

мен толағай табыстарды тарқатып, «Егемендігіміздің мәңгілік 
үштағаны – Алтайдан Атырауға, Алатаудан Арқаға дейін кең 

көсілген байтақ жеріміз, ананың ақ сүтімен бойымызға дарыған 
қастерлі тіліміз және барлық қиындықтардан халқымызды 

сүріндірмей алып келе жатқан береке-бірлігіміз» екендігіне 
тоқталған. «Біз осы үш құндылықты көздің қарашығындай 

сақтаймыз» деп нық сеніммен айтқан. Облыстық кәсіпкерлер 
палатасының кеңесшілері 
кәсіпкерлер мен азаматтарға 
9341 кеңес беріп, қызмет 
көрсетті. Бұл туралы кәсіпкерлер 
палатасының директоры 
Ғалымбек Жақсылықов өңірлік 
коммуникациялар қызметінде 
өткен баспасөз мәслихатында 
айтты.

Спикер соңғы 7 жылда облыста 
мұнай өндірісі екі есеге дейін азайып,  
соның салдарынан мұнай өңдеуші 
ірі кәсіпорындардан түсетін салық 
көлемі орташа есеппен 4,2 есеге түсіп 
кеткенін жеткізді.

– Өңдеу өнеркәсібі бағытында об-
лыс экономикасын әртараптарандыру 
– күн талабы. Оны тек шағын және 
орта бизнесті дамыту арқылы қол 

жеткізе аламыз, – деді осы орайда па-
лата директоры.

Статистикалық деректерге қара
ғанда 2021 жылғы 1 қаңтардағы дерек 
бойынша облыста 48657 шағын және 
орта кәсіпкерлік субъектісі жұмыс 
істеп тұр (дара кәсіп керлер – 67%, ша-
руа қожалықтары – 21% және заңды 
тұлғалар – 12,0%). Өсім – 5,1%.

– Өткен жылғы төтенше жағдайға, 
карантинге қарамастан қызметімізді 
тоқ татпадық. Қызметкерлеріміз тө
тенше жағ дайда 24/7 режимінде 
жұмыс істеді. Оффлайн алынатын 
қызметтерді жағдайға тез бейімдеп, 
онлайнға ауыстырдық. Нәтижесінде 
2020 жылдың 12 айының қорытындысы 
бойынша палата кеңесшілері 1677 
кәсіпкерлік субъектісіне 1785 қызмет 
көрсетті. Оның ішінде онлайн түрде 
576 қызмет, оффлайн түрде 1209 
қызмет, – деді  Ғ.Жақсылықов.

БРИФИНГ

КЕҢЕСШІЛЕР ҚЫЗМЕТІ 
ТОҚТАҒАН ЕМЕС

– Облысымыз Сырдария өзенінің 
төменгі ағысында орналасқандықтан 
жоғарыдан келетін су көлемі – 
маңызды мәселе. Себебі, қыста өзен 
арнасының су өткізу қабілеті біршама 
төмендейді, оның үстіне құбылмалы 
ауа райында өзен бетіндегі ұстасқан 
мұз еріп, сең кептеледі. Бұл су деңгейін 
көтеріп, өзеннің осал тұстарынан асып 
кету қаупін туындатады. Осыған орай, 
өңірде жыл сайын су тасқынының ал-
дын алу үшін арнайы құрылған жұмыс 
топтары қорғаныс бөгеттеріне зерттеу 
жұмыстарын жүргізіп, қауіпті учаске-
лер анықталады. Оған қажетті қаржы 
бөлініп, аса қауіптілерін қалпына 
келтіру жұмыстары жүргізіледі. 
Бүгінде дария деңгейін бақылауда 
ұстап тұруға арнайы техника, жауапты 

мамандар бекітілді. Күнделікті мони-
торинг жұмыстары жүргізілуде. Да-
риядан келер қауіп жоқ, – деді Бағдат 
Исламбекұлы.

Өткен жылы қорғаныс бөгетінің 
16 учаскесі жөнделіп, тазалау жұ
мыс тары жүргізілді. Биыл Арал ау-
даны Аманөткел ауылының Жасұлан 
каналындағы шлюзреттеуішке ағым
дағы жөндеу, Қармақшы ауданы Абы-
ла елді мекеніндегі Тойымбет кана-
лына 2 көзді су тоспасын салу, Шиелі 
ауданы Тартоғай кентіндегі Сырдария 
өзенінің қорғаныс бөгетіне ағымдағы 
жөндеу жүргізу көзделуде.

Жалпы су тасқынының алдын алу 
шаралары алдағы уақытта да жалғасын 
табады.

«СБ» ақпарат

«Достық үйінде» облыстық 
Қазақстан халқы ассамблеясының 
ұйымдастыруымен келелі кездесу өтті. 
Оған «Қоғамдық келісім» мекемесінің 
директоры Бауыржан Мастеков, об-
лыс әкімі жанындағы әйелдер істері 
және отбасылық-демографиялық 
саясат жөніндегі комиссия хатшы-
сы Қаламқас Кәрімова, облыстық 
ҚХА құрылымдарының жетекшілері, 
этномәдени бірлестіктің өкілдері, 
облыстық, қалалық, аудандық мәслихат 
депутаттары, Аналар кеңесінің 
белсенділері қатысып, Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат» атты мақаласын кеңінен 
талқылады. 

Бірлік пен 
келісім – ортақ 
құндылық
Шарада мекеме директоры Б.Мастеков 

мақа  ланың маңызын сөз етті. 
– Бүгінгі басқосуымыз еліміздегі татулық 

пен тұрақтылықтың алтын арқауына айналған 
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы аясында өткі
зілуде. Тәуелсіздік – тарих тоғыстырған, 
тағдыр табыстырған барша ұлт пен ұлыстың 
берік тұтастығы, Қазақстанның басты жетістік
терінің бірі. Президент мақаласында «Үшінші 
онжылдықта шаңырағымыз биіктеп, өсіп
өркендеп, мерейлі мемлекетке айналдық. Ше-
кара мәселесін біржола шештік. «Қазақстан 
– 2050» стратегиясын қабылдап, озық дамыған 
отыз елдің қатарына қосылуды межеледік» деді. 
Екпінді дамуға бет алған егемен еліміздің ертеңі 
жарқын болуы үшін еңсерілуі тиіс биіктер әлі де 
алда. Сол асқақ армандардың арайлы таңы ат-
сын десек, бүгінгі бірлік пен берекенің діңгегін 
берік еткеніміз маңызды. Тереңнен қаузай оты-
рып, бағытбағдарымызды айқындай түскен 
мақаланың өзегі осында болса керек,– деді ол. 

Мұнан соң Қазақстан халқы ассамблеясының 
мүшесі, облыстық мәслихаттың депутаты Диль-
фура Байрахтарова онлайн байланыс арқылы 
өз ойын ортаға салса, «Сырдария әйелдері» 
қоғамдық бірлестігінің төрайымы Ұлмекен 
Жаналиева «Тәуелсіздік жылдарының тарихы» 
тақырыбын қозғады. Сондайақ, мақаладағы 
рухани құндылықтарды дәріптеу мәселелері 
жөнінде облыстық мәслихат депутаты 
Сәрсенкүл Бихожа, «Біздің ортақ құндылық 
– бірлік пен келісім» тақырыбында облыстық 
«Славяне» этномәдени бірлестігінің жетекшісі 
Галина Щербакова, білім мен технологияны 
дамыту  жайында қалалық мәслихат депутаты 
Айгүл Мұсабаева тұшымды ойларымен бөлісті. 
Жиын соңында қатысушылар да  тіл және жас
тар саясаты, патриотизм тақырыбын тілге тиек 
етіп, пікірлерін білдірді. 

М.ОТАРАЛЫ.

ҚОРҒАНЫС БӨГЕТТЕРІ
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРІЛУДЕ

Биыл облыста су тасқынының 
алдын алу мақсатында қорғаныс 
бөгетінің 3 учаскесіне жөндеу 
жұмыстары жүргізіледі. Сондай-
ақ, 2 гидротехникалық құрылғы 
салынады. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте облыстық 
жұмылдыру дайындығы 
басқармасы басшысының орын-
басары Бағдат Әлиев мәлімдеді.

Қазақта ұста көп. Әсіресе, тұр
мыстық затты тиянақты бітіре
тіндер жеткілікті бізде. Жиһаз жасау 
ісі дамып келеді. Көз көрген жер-
де көңіл сүйсінетіні бар емес пе?! 
Кәсіпкерлікке қолдау жасалғалы, 
қол жұмысын жандандырып жүрген 
сырбойылық жігіттер аз емесін 
айтқымыз келеді.

Қармақшылық Әзиз Дүкенбай 
жасынан ағаш жонуға құмар. Басында 
үй ішіне түрлі тұрмыстық заттар жа-
сап жүрді. Кейіннен отбасылық кәсіп 
ашуға бел буған.

– Жиһаз жасау кәсібі қызы

ғушылықтан басталды. Қазақ да на
лығында «Әке көрген оқ жонар» де-
ген сөздің жаны бар. Әкем Дүкенбай 
– тумысынан ұста адам. Бұл енді 
қаннан берілген қасиет шығар. Ағам 
да, мен де осы кәсіпке жақын болдық, 
– дейді біздің кейіпкер.

Төрт жыл бұрын өз үйінде 
қалғанқұтқан ағаш қиындыларын 
іске асырып, түрлі тұрмыстық зат-
тар құрастырыпты. Содан бері 
Жосалы кентіндегі ағайынтуыс, 
досжаран жас жігіттің ісмерлігіне 
сүйсінген. Тапсырыс беріп, тіпті ау-
дан орталығына ағаш ұстасы ретінде 

тез танылғанға ұқсайды.
Әзиздің «қамданған қапы 

қалмайды» дейтін тәмсілді берік 
ұстанғанын бірден байқадық. Мем-
лекет тарапынан берілген көп 
мүмкіндіктерге жергілікті атқарушы 
орындардың көмегімен қол жеткізді. 
Грант ұтты. Кәсіп ашуға ниеті орын-
далды. Жары Гүлнұрмен бірге «Ата-
мекен» ҰКП үйлестірген  «Бизнес 
Бастау» жобасы арқылы оқу курсын 
тәмамдағаны бар. «Жиһаз жасау» жо-
басы сәтті қорғалды. Аз уақытта 505 
мың теңге қайтарымсыз қаржыға қол 
жетті.

– Ол ақшаны шашау шығар
мастан бірден қажетті құралжаб
дықтарымызды алып, жиһаз цехын 
аштық. Оған да бір жылдан астам 
уақыт өтті. Қазір қармақшылық 
тұрғындардың сұранысын орындап 
келеміз. Тапсырыс көп. Бастысы 
ерінбеу керек, – дейді ұста жігіт.

Айтпақшы, қармақшылық 
ұстаның бұдан өзге қуанышты 
жаңалығы бар. Былтыр осы кәсібін 
кеңейту мақсатында «Бизнестің жол 
картасы2025» бағдарламасымен 
өз жобасын ұсыныпты. «Ағаш өң
деу цехы» деп аталатын бизнес 
жоба сәтті қорғалған. Бұдан 2 млн 
теңге мемлекеттік грант алған 
Әзиздің цехы кеңіп қана қоймай, 
жұмысқа қосымша жігіттер де тар-
тыпты. Бүгінде ас үй, кеңсе немесе 
тұрмыстық жиһаздарына сұраныс 
жетерлік.

Шетелдік дүниеге қыруар қаржы 
жұмсайтын өзіміз. Сондайақ, өзіміз
ден шығатын өнімге кейкейде мұрын 
шүйіретініміз де жасырын емес. 
Отандық өнімге жол ашу керек. Қазақ 
жігіттерінің мұны істей алатынын 
байқап та, көріп те жүрміз. Шетелден 
артып керегі не?

КӘСІП ПЕН НӘСІП

ШЕТЕЛДЕН АРТЫП КЕРЕГІ НЕ?
Таңғалып жатамыз кейде. Сапа дейміз ғой. Әдетте 

бір затты көріп құмартсақ, оны шығарушы компания 
не мемлекет атына бірден назар аударатынымыз бар. 
Мәселен, жиһазды алайық. Италия, Түркия немесе 
Украина елдерінен келген түрлі үй жиһаздарын тамса-
на айтып жүргендер көп. Тіпті, бергісі Белоруссия мен 
Ресейдің өніміне аямай теңге шашатын да біздің халық. 
Дегенмен, соңғы жылдары бұл сеңнің шетін ептеп бұза 
бастағандаймыз.

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»Sb
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Қызылорда облысының әкімдігі мен облыстық 
мәслихаты, «Nur Otan» партиясының облыстық фи-
лиалы, облыстық Қоғамдық және Ардагерлер кеңесі 
облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы 
Мақашов Сұлтан Ысқақұлына інісі 

Мақашов Ерік Ысқақұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

2021 жылдың 18 қаңтары күні 60 жасқа 
қараған шағында, облысымыздың ардақты аза-
маты Қуаныш Жұмабекұлы Дабысов кенеттен 
қайтыс болды.

Қуаныш Дабысов 1961 жылы 6 тамызда 
Сырдария ауданында өмірге келген. Жоғары 
бі лімді инженер-құрылысшы, инженер-эконо-
мист, қаржы гер. 1983 жылы Жамбыл гидро-
мелиоративтік-құрылыс инс ти тутының Қы-
зыл орда филиалын, 2004 жылы Қызылорда 
инженерлік-экономикалық институтын, 2006 
жылы Мәскеу стандарттау, метрология және сер-
тификаттау академиясын бітірген. 

Еңбек жолын 1978 жылы қарапайым жұ-
мысшыдан бастаған. 1983 жылы институтты 
бітіргеннен кейін,  өзі өсіп-өнген Іңкәрдария 
ауылында 10 жыл құрылыс саласында бас ма-
ман болып қызмет атқарды. Білікті инженер-
құрылысшы ретінде, ауыл ғимараттары мен мал 

фермаларының сапалы салынуларына тікелей 
араласып, ауылдың  гүлденуіне сүбелі үлес 
қосты. 

2012 жылы Қуаныш Жұмабекұлының бас-
шы лы ғымен «Азия Транс Центр» ЖШС «Мұ-
най және мұнай өнімдерін сақтайтын және 
шығыстайтын қой ма»  терминалы ашылды. Тер-
минал облыстың эко но  микалық және әлеуметтік 
дамуына елеулі үлес қосуда. 

Елге жанашыр кәсіпкер азамат Қызылорда 
қаласындағы бірнеше мектепке материалдық-
тех ни калық көмек көрсетті. Ардагерлерге, 
көпбалалы отбасыларына,  мүмкіндігі шектеулі 
балаларға қолдау қолын созды. Сырдария ауда-
ны, Іңкәрдария ауылдық округіне «Ер есімі – ел 
есінде» мемориалдық ескерткішін орнатты.

Қуаныш Жұмабекұлы саяси-қоғамдық жұ-
мыс тарға да белсенді араласты.

2005-2006 жылдары «АСАР»  партиясының  
об лыстық филиал хатшысы, 2006-2008 жылда-
ры «Nur Otan» партиясының облыстық филиалы 
тө  раға сының орынбасары қызметтерін атқарып, 
партия филиалының Саяси кеңесі және Саяси 
Кеңес Бюросының мүшесі болды. 

Қуаныш Дабысов 2007 жылдан бас тап, 
Қы зылорда облыстық мәслихатының IV-V 
шақырылымының депутаты ретінде өз сайлау-
шыларының үмітін ақтай білді. 

«Ерен еңбегі үшін» медалімен, «Nur Otan» 
ХДП-ның Құрмет грамотасымен марапатталған. 
Қазақстан Респуб ликасы Президентінің Алғыс 
хатын үш мәрте иеленді. 

Зайыбы Гүлшат екеуі ұлды ұяға, қызды қияға 
қондырып, немере сүйіп, ағайын-туыс арасында 
зор беделге ие болды.

Ардақты азаматтың есімі көптің жадында 
ұзақ уақыт сақталады.

Қызылорда облыстық мәслихаты,
«Nur Otan» партиясының облыстық 

филиалы

Қуаныш Дабысов

Құлан ақын Сыр сүлейлерінің 
дара тұлғаларының бірі болған. 
Кезінде өзінің қолымен жазылған 
400-500 беттей өлең, толғау-тер-
мелері бірден-бірге өтіп, баспа 
бетін көрмей жоғалып кеткені 
өкінішті. Ел аузында қалған өлең-
дерін, термелерін, айтыстарын 
қағазға түсіріп, баспа бетінде 
жарық көруіне халық ақыны Ма-
нап Көкенов, ақын, жыршы, тер-
меші Есіркеп Қоңқабаев, танымал 
жазушы, Мемлекеттік сый лықтың 
иегері Тынымбай Нұр мағанбетов, 
журналист, ақын, жазушы Фай-
зулла Сахиев, жазушы Жолтай 
Әлмашұлы, фольклортанушы 
Берік Жүсіпов біраз еңбек сіңір-
ген. Тынымбай ағамызбен бір 
кезде суде Құлан ақын жайлы 
сұраға нымда былай деп еді: 

– Әкем Нұрмағанбет Құлан 
өлеңдерін жатқа айтушы еді. 
1964 жылдары ақын Манап Кө-
кенов іздеп келіп, ақын өлеңдерін 
жинастырып жүргенін, жарыққа 
шығарғысы келетінін айтқанда, 
шаруақор әкем «қазір науқан 
уақыты, кейіндеу асықпай оты-
рып, айтып беремін» деген 
екен. Сол жылы мен Қызылорда 
педагогикалық институтының тіл-
әдебиет факультетіне оқуға түстім. 
Қысқы демалысқа келгенімде, жа-
зу-сызуға құмар екенімді білетін 
әкем:

– Балам, осы Құлан қалпе 
ақынның мен білетін өлеңдерін 
өзің жазып, баспаға өткізбейсің 
бе? – деді. 

Содан ақынның бір неше өлең 
жолдарын жазып алып. М.Әуезов 
атындағы Әдебиет және өнер инс-
титутына тапсырған едім, – дегені 
бар. Бұл 1965 жыл. Ха лық ақыны 
Манап Көкенов 1974 жылдары ел 
аузынан жазып алған 3000 жолдай, 
ақын-термеші Есіркеп Қоңқабаев 
350 жолдай, жетісайлық жыршы 
Қайыпназар Әйтпенов 650 жол 
шамасындағы өлең жолдарын 

жоғарыда аталған институтқа 
тапсырғаны туралы дәйекті дерек-
тер бар. 

1965 жылдары жазушы 
Сәбит Мұқанов бас болып 
әдебиет зерттеушілері Рахманқұл 
Бердібаев, Мардан Байділдаев, 
Нысанбек Төреқұлов, Ханғали 
Сүйінішәлиев Құлан ақын 
өлеңдерін зерттейді. Филоло-
гия ғылымдарының докторы 
Х.Сүйінішәлиев «Қазақ әде-
биетінің қалыптасу кезеңдері» 
де ген зерттеулерінде ақын шы-
ғар маларына назар аударады.  
Құлан ақынның біраз өлең, тер-
ме, толғау, айтыстары облыстық, 
республикалық газеттерде жарық 
көріп, «Бес ғасыр жырлайды», 
«Айтыс», «Ай заман-ай, заман-
ай», кітаптарынан орын алады. 
Дегенмен 1991 жылға дейін ақын 
еңбектері әрі қарай зерттелмей 
елеусіз қалады. 1991 жылы Халық 
ақыны Манап Көкеновтың баста-
масымен Құлан ақынның туғанына 
130 жыл толуына орай мерекелік 
іс-шара, ақынның туған жері 
Тас түскен өзенінің қасындағы 
үлкен саз Саудабазарда аталып 
өтеді. Бұл Құлан ақынға арналған 
алғашқы құрмет еді. Осы іс-шара 
туралы журналист, ақын Фай-
зулла Сахиевтің «Қосүйеңкінің 
қос бәйтерегі» кітабында егжей-
тегжейлі жазылды. Содан бас-
тап зерттеушілер Құлан ақын 
шы ғар машылығын қолға ала 
бас тағандай. Белгілі жазушы, 
әде биеттанушы ғалым, қоғам қай-
раткері Жолтай Әлмашұлының 
1998 жылы жарық көрген «Қызыр 
қонған Түркістан» атты кітабында 
«Құлан Алдабергенұлы» деген 
көлемді мақала бар. Ақын, әде-
биет зерттеушісі, ғалым Шөміш-
бай Сариевтің «Құландай жүйрік 
Құлан ақын» зерттеуіндегі ақын 
жөніндегі толғанысы – жинаққа 
арнайы жазылған шығарма.  

Файзулла Сахиев – бала күні-

нен Құлан шығармаларын құлаққа 
сіңіріп өскен, ақын өлеңдерін жи-
нап, зерттеп, насихаттап, ел аузы-
нан жазып алып, халыққа таныту-
да қалам тартып жүрген қарымды 
журналист-ақын. «Қосүйеңкінің 
қос бәйтерегі», «Жырдың алдас-
паны» атты кітабы, зерттеу ма-
қалалары – осы сөзіміздің айғағы.

Сонымен қатар, энциклопе-
дия шы, жазушы, журналист Та-
ңатқан Барақұлы Құлан ақын 
шы ғармашылығын зерттеп «Қа-
зақ стан» ұлттық энциклопедия-
сына 2004 жылы жарияланған. 
Әдебиет зерттеушісі Серікқазы 
Қорабай Құлан ақын сатирасын 
зерттей келіп, «ХХ ғасыр ба-
сындағы қазақ әдебиетіндегі са-
тираның дамуы» атты орыс тілінде 
жазылған кан дидаттық диссерта-
циясында арнайы атап өткен. 

Құлан ақынның 140 жылдық 
тойы ескерусіз қал ды. Есесіне, 
2011 жылы Құлан ақынның туға-
нына 150 жыл толу тойы айтар-
лықтай биік дәрежеде өтті. Ақын-
дар айтысы, ғылыми-та ным дық 
конференцияларда ақын шығар-
машылығы кеңінен наси хатталды. 

Қазақстанның құрметті құры-
лысшысы, ақын ұрпағы, Құлан 
ақын қорының президенті Марат 
Көпешов өз қаражатына Құлан 
ақын бюстін жасатты. Түркістан 
қаласынан, Жаңақорған кентінен 
көше атаулары берілді. Жазушы 
Жолтай Әлмашұлы мен фольк-
лортанушы Берік Жүсіпов, халық 
ақыны Манап Көкенов жинаған 
деректер бойынша «Асылмын 
әлі күнге танылмаған» атты Құ-
лан ақынның өлең, терме, тол-
ғау, айтыстарын 2011 жылы то-
лық нұсқада кітап етіп басып 
шығарды. Сонымен біздің қо-
ры мызда 2003 жылы Файзулла 
Сахиевтің «Тұмар» баспасынан 
шыққан «Қосүйеңкінің қос бәй-
терегі», 2011 жылы «Мәдени мұ-
ра» сериясымен «Тұмар» баспа-

сынан шыққан Марат Көпешов 
пен Файзулла Сахиев құрастырған 
«Аузымда өлең деген алмасым 
бар», «Арда» баспасынан шыққан, 
Серікқазы Қорабай құрастырған 
«Алмастай сөзім өткір», 2011 
жылы «Арпав» баспасынан шық-
қан Жолтай Әлмашұлы мен Берік 
Жүсіпов құрастырған «Асыл мын 
әлі күнге танылмаған» кітап тары 
бар.     

«Аузымда өлең деген алма-
сым бар» атты кітапта ақындар 
Дінислам Доскелдінің, Файзулла 
Сахиевтің, Марат Көпешовтің, 
Жақсыгүл Бегманованың, Айда-
на Тасболатованың 150 жылдық 
мерейтойға орай арнайы жазылған 
өлеңдері топтас тырылған. Құлан 
атамыз туралы осындай қомақты 
дүниелер жарыққа шығып, ел-
жұртына та ныстырылған. Әри-
не, кезінде кө мескіленіп, көмі-
луге айналған алдаспан жыр дың 
жарыққа шығуына үлес қосқан 
ғалым, жазушы, ақын, зерттеуші-
лерімізге мың алғыс! 

Ендігі біздің айтпағымыз, 
биыл яғни, 2021 жылы алдас пан 
жырдың ақиығы, ақберен ақын 
Құлан Алдабергенұлының туға-
нына 160 жыл толғалы отыр. 
Ақын рухына тағзым етіп, есі мін 
ел есіне түсіруге тағы бір мүм-
кіндік туғалы тұр. Осы орай-
да аудан әкімшілігі бірқатар 
іс-шаралар өткізуге бас болып, 
жос пар бекітуде. Ұрпақтары 
аты нан туған жері Қосүйеңкіде 
ас беріп, құран бағыштасақ де-
ген ой бар. Қосүйеңкі демекші, 
Қосүйеңкі ауылының аты емес, 
Қосүйеңкі ауылдық округі ата-
уын Құлан ақын ауылдық округі 
етіп өзгерту ұсынысы оң шешімін 
тапса дейміз. Бұл дегеніміз ақын 
атамыздың 160 жылдық тойына 
тартылған ең бір сыбағалы сый 
болар еді. Біздің мақсатымыз – 
дүлдүл ақын Құлан атамызды еске 
алып, шығармаларын ұрпақтан-
ұрпаққа жалғасар үлгі-өнеге ре-
тінде ұсыну. «Өлді деуге бола ма 
айтыңдаршы, өлмейтұғын артын-
да сөз қалдырған» деп дана Абай 
айтқандай, Құлан ақын мұрасы – 
өлмес мұра.  

Біздер үшін, тым биік 
дара тұлға,

Сусындатқан алдаспан, 
алмас жырға.

Там-тұмдап аз болса да 
жиғанымыз,

Құлан ақын мұрасы – 
өлмес мұра!

160 жыл толыпты туғанына,
От тілді, орақ ауыз сөзге ұста!
Жаршысы өлең сөздің, 

жауһар жырдың, 
Бас кеспек, болсадағы, 

тіл кеспек жоқ,
Сөз өткір алмастай-ақ 

ұққандарға!
Өлмейтұғын артыңызда 

мұра барда,
Ұмытылмас есіміңіз, 

Құлан баба!

Қалмұрат МҰСАБЕКҰЛЫ.
Қосүйеңкі ауылы

Жеңіс Сәдуақасұлы – қазақ 
өнері мен ғылымына талай та-
лантты сыйлаған киелі Аралдың 
перзенті. «Сағыныш сазды сыр-
ларым» атты ғұмырнамалық 
кітабында «Анамның айтуын-
ша, Ұлы Отан соғысы аяқталған 
жылдың соңғы айларының бі-
рін де «Ұялы» аталатын Арал ау-
данына қарайтын балықшылар 
ұжымшарының «Жалпақ» деп 
аталатын бір бөлімшесінде қыста 
дүниеге келіппін» дейді өзі. Осы 
ұядай «Ұялыдан» шыққан ұл бү-
гінде ұлт ғылымына еңбегін сі-
ңірді, ұрпақ тәрбиелеп, ұлағатты 
ұстаз атанды. Жүздеген, бәлкім, 
мыңдаған шәкірттері, әріптестері 
Жеңіс ағаны құрмет тұтады, қа-
дірлейді. 

Абыройға бөленіп, қадір-құр-
метке лайық өмір сүру кім-кімнің 
де адами арман-мақсаты болса ке-
рек. Бірақ осы ең қымбат бай лыққа 
барлығымыздың бірдей қо лымыз 
жете бермейді. Өйткені көптің 
көңілі, өзіңе деген қадір-құрмет 
пен сыйластық – сатып алуға, 
сұрап алуға болмайтын байлық. 
Азаматтық бітім-болмысынан, 
кі сілік келбетінен, ғалымдық-
ұстаз дық ұстынынан, ізгілік пен 
иман ұялаған жан-жүрегінен бол-
са керек Жеңіс аға бұл жағынан 
көп адамнан бай. «Өзі ізгі жан 
– ізгілікті бағалар, Адамшылық 
ізгілікпен қа ланар» деп Жүсіп 
Баласағұн айт қан көркем мінез, 
сәулелі ғұмыр иесі.        

1964 жылы орта мектепті бітіре 
салып, оқушы партасын мұғалім 
үстеліне айырбастап, сегізжылдық 
мектепте «бала мұғалім» атана-
ды. Тиянақтылықтың, өз ісіне де-

ген жауапкершілік пен сүйіспен-
шіліктің, білімге деген құштарлық 
пен білім үйретуге деген ынта-
жі гердің нәтижесінде аз ғана 
уақытта шәкірттерінің сүйікті 
ұстазына айналады. Үш жылдай 
мектеп мұ ғалімі болып қызмет 
атқарған соң нағыз ұстаздық жолға 
түсуді мақсат еткен балаң жігіт 
арманын арқалап Қызылордаға, 
Н.Гоголь атындағы педагогика 
институтына келіп түседі. Аз да 
болса мектепте жұмыс істеген 
тәжірибелі студент институт 
қабырғасында білім нәрімен су-
сындап қана қоймай, ғылыми 
ізденістерге апаратын алғашқы са-
тылардан өтті. Тумысынан өнер ді 
серік еткен ол институттың қо-
ғамдық өміріне белсене араласты, 
көркемөнерпаздар үйірмесінің 
бел ді мүшесі болды. 

1971 жылы филология факуль-
тетінің қазақ тілі мен әдебиеті 
маман ды ғын үздік бітіріп, мектеп-
ке жол дама алды. 1979 жылға дейін 
Қы зылорда қаласындағы орта мек-
тептерде мұғалім, директордың 
оқу ісі жөніндегі орынбасары қыз-
меттерін атқарды. 1979 жылдың 
қыркүйегінен бастап өзі білім 
алған пединституттың педагоги-
ка және психология кафедрасына 
оқытушы болып келді. 1979-1989 
жылдары «Бастауыш оқытудың 
педагогикасы мен әдістемесі» 
кафедрасының оқытушысы, аға 
оқытушысы, мең герушісі қыз мет-
терін атқарды. 

Жеңіс Сәдуақасұлының ғылым 
көкжиегіне талпынып, бет бұруы 
да осы жылдар еншісінде. 1988 жы-
лы филология ғылымдарының док-
торы, профессор М.Томановтың 

жетекшілігімен Тіл білімі инсти-
туты жанындағы диссертациялық 
кеңесте «Қазақ тіліндегі етістіктің 
жақ категориясы» тақырыбында 
кандидаттық диссертация қор-
ғады. 1989 жылдан бастап қа-
зақ тілі кафедрасының аға оқы-
ту шысы, до центі, кафедра 
мең  ге рушісі қыз меттерін атқарды. 
Қазір қазақ тілі мен әдебиеті және 
жур на листика кафедрасының про-
фессоры.

Шын ғылым – ізденімпаздық 
пен мақсаткерлікті керек ететін 
киелі дүние. Кез келгенге «жа-
лын ұстата бермейтіні» де сон-
дық  тан болса керек. Ғылымда өз 
бағыты, өз ұстанымы бар Жеңіс 
Сә дуақасұлы 1997 жылы «Қазақ 
тілін дегі бір құрамды сөйлем дер-
дің құрылымдық типтері» тақы ры-
бында докторлық диссертациясын 
қорғап, ғылыми ортада өзін таныт-
ты, ғалым ретінде мойындатты. 
Тіл біліміндегі өзекті мәселелерді 
сөз еткен 100-ден астам ғылыми 
мақала, 6 монография, бірнеше 
оқу құралын жазды. 

Ғылым мен өнер әу бастан 
егіз жаратылса керек. Ал ұс таз-
дық ше? Ұстаздық та – өнер! 
Үшеуі де нәзік сезімталдықты, 
бай қағыштықты, ой тереңдігі мен 
қиял жүйріктігін қажет етеді. Осы 
қа сиеттердің барлығы біз таныған 
Жеңіс ағаның бойынан табылады. 
Қазақтың қара домбырасы – жан 
серігі. Күмбірлете күй тартқанда 
жан-жүрегіңді тебірентеді. Дом-
быраның шанағынан төгілген 
күй тыңдаушысын бірде мұңға 
батырса, бірде шабыттандырады, 
шалқыған қуаныш сыйлайды. Бұл 
өнердің құдіреті, сол құдіретті 

жет кізе алған орындаушының ас-
қан шеберлігінде болса керек. 
«Сағыныш сазды сырларымда»: 
«...Тағы бір пайдам, жас кезімнен 
осы уақытқа дейін өміріме серік 
болып келе жатқан өнерім – дом-
быра тартуды біршама жетік 
үйренуім болды» деп өнердегі 
ұстаздары туралы өзі айтқандай, 
күйшілік те тынбай ізденудің, 
үйренудің нәтижесі.

Қазақтың халық әндері мен 
Абайдың ән мұраларын нақышына 
келтіре орындайды. Бірнеше ас-
папта: баян, мандолина, бала-
лай када еркін ойнайды. Студент 
кезімізде ағайдың скрипка тарт-
қанын көріп таңқалғанымыз бар. 
Көбінесе кә сіби музыканттар ғана 
тартатын осы ысқыш аспаптың 
құлақ күйін келтіріп, сызылта 
әуен орындағаны біз үшін таңсық 
көрінген еді. 

Тағы да өзінің естелік кітабын 
парақтайық: «Ал менің өз әкем 
Сәдуақас ағаштан түйін түйетін 
шебер кісі еді. Бір ғана балға, 
балта, ара, сүргі және қашаумен 
үйдің есік-терезелерін, сандық, 
кебеже, ағаш кереует, басқа да 
мүліктерді жасай беретін. Онымен 
қоса, саптама етік, табаны ағаш 
шегемен шегеленген мәсі, небір 
бас киім түрлерін: құлақшын, 
бөрік, тақиялар тігетін...». Ата 
көр ген оқ жонар! Жеңіс ағаның 
тағы бір қыры әкеден қалған осы 
өнерді ұстап қалуында. Үйіндегі 
ағаш жиһаздардың көпшілігі өз 
қолынан шыққан. Бүгінге дейін 
қолынан балғасы мен балтасы, 
сүр гісі мен қашауы түспейді! 
Мүмкін, өзінің осы бір сүйікті 
ісімен айналыса отырып, сонау 
алыста қалған балалық шағын 
аңсап еске алар?! Білте шамның 
жарығымен бірі мәсі, бірі іс тігіп 
отырған әке мен ана көз алдына 
келер, бәлкім?! Әлде, бүгінге дейін 
көңіл түкпірінен кет пейтін, іздесе 
де таба алмайтын, «ауылымның 
жұрты да жоқ деп» аузынан таста-
майтын «Ұялысын» сағынар ма 
екен?! 

Ұстаздық – жан-жүректің жы-
лылығы. Өзінің саналы ғұмырын 
ұрпақ тәрбиесіне арнап, сан буын 
өскінге білім сәулесін түсіріп, 
көкірегіне болашаққа деген үміт 
отын жаққан Жеңіс Сәдуақасұлы 
бүгінде мерейлі, мәртебелі 75-тің 
биігін бағындырып отыр. Сәулелі 
ғұмырыңыз ұзақ болсын, ұстаз-
аға! 

Ғабит ТҰЯҚБАЕВ, 
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда университеті, 
қазақ тілі мен әдебиеті және 

журналистика кафедрасының 
меңгерушісі, филология 

ғылымдарының кандидаты

СӘУЛЕЛІ 
ҒҰМЫР 

«Періштелер білім жолына түскен адамға 
қанатын жаяды, көктер мен жердегілер ол үшін 
дұға жасайды. Білім – қараңғыдағы нұр. Білім иесі 
– түнгі уақыттағы айдың барлық жарықтан артық 
тұратыны секілді, басқа адамдардан соншалықты 
ерекшеленеді», дейді ислам тәмсілі. Ғалымға, ғылым 
жолына түскен адамға, ұрпақ тәрбиелеп, білім 
үйреткен ұстазға бұдан артық құрмет жоқ шығар, 
сірә?! Осындай құрметке лайық жанның бірі қазақ 
тіл білімінде өзіндік орны бар ғалым-ұстаз, филоло-
гия ғылымдарының докторы, Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінің профессоры Жеңіс 
Сәдуақасұлы биыл 75 жасқа толып отыр.

ҚҰЛАН АЛДАБЕРГЕНҰЛЫ – 160

Алдаспан 
жырдың 
ақиығы

Күні бүгінге дейін толық зерттеліп-зерделенбеген 
тұлғалардың бірі – Құлан ақын. Құлан Алдабергенұлы 
1861 жылы дүниеге келген. Зерттеулерге қарағанда 
туған жері Қосүйеңкі елді мекеніне қарасты Қаратау 
жеріндегі Тастүскен деп көрсетіледі. Тастүскен – 
Құланшы өзеніне құятын шағын өзен. Құлан осы өзеннің 
бойында кедей отбасында дүниеге келсе керек. Ол 
Сыр бойын мекендеген атақты ақындар Молда Мұса, 
Шораяқтың Омары, Тұрмағамбет, Кете Жүсіп, оңтүстік 
өңірдің ақындары Мәдәлі, Майлықожа, Құлыншақтармен 
тұстас өмір сүрген, кездесіп сөз сайыстырған деген бар.

Жарамсыз деп есептелсін
«Байымбетова М.Ж.» ЖК-ның (ЖСН 730503400726) 

мөрі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.
***

«Жақсылықтың жалауы» қоғамдық қоры (БСН 
171140006484) Жарғысының (мемлекеттік және орыс 
тілінде) түп нұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫ ЛАУАЗЫМ ИЕЛЕРІНІҢ 
АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Азаматтарды қабылдауды 
жүргізетін лауазымды 

адамның тегі, 
аты-жөні

Азаматтарды 
қабылдайтын адамның 

лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау 
күні мен 
уақыты

Мемлекеттік 
органның орналасқан 

жері

Байланыс 
телефоны

Байқадамов Наурызбай 
Сейтқалиұлы 

Қызылорда облыстық 
мәслихатының 

хатшысы

бейсенбі 
сағат 

15.00-17.00 

Қызылорда қаласы, 
Сұлтан Бейбарыс 

көшесі, № 1

605401

Ідірісов  
Бақытжан Жеткерұлы

«Қызылорда облыстық 
мәслихатының 
аппараты» ММ 

басшысы

сейсенбі 
сағат  

15.00-17.00

Қызылорда қаласы, 
Сұлтан Бейбарыс 

көшесі, № 1

605399  

Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауға алдын ала жазылу үшін  8 (7242) 605401 
байланыс телефоны арқылы хабарласуға немесе Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, № 1 мекен-жай 
бойынша келуге болады.    

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

Қызылорда облыстық мәслихаты «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» және «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» заңдары талаптарының бұзылуына жол бермеу мақсатында 
Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі № 1 ғимаратында «Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің «Азаматтардың өтінішін қабылдау жәшігі» орналасқандығын және 605401 нөмірі 
«сенім» телефоны жұмыс істейтінін хабарлайды. Электронды мекен-жай: kyz_oblmaslikhat@mail.kz 

«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

Облыстық санитариялық-эпи-
демиологиялық бақылау де пар-
таментінің баспасөз қызметі ха-
барлағандай, соңғы тәулікте 7 
адам ауру жұқтырған. Оның 6-ы 
– Қызылорда қаласының, 1-і – 
Жалағаш ауданының тұрғыны. 
Өкінішке қарай 4-і мектепте оқиды. 

«ПТР талдауы 5 пациенттен ко-
ронавирус жұқтырған адамдармен 
қарым-қатынаста болуы себепті, 
2 науқастан про филактикалық 

мақсатта алын ған. Бір науқаста 
жұқпалы инфекцияның клиника-
лық белгілері, қалған пациенттерде 
симптомсыз түрі анықталды», – 
делінген хабарламада. 

Олармен байланыста бол-
ғандар медициналық бақылауға 
алынды. Профилактикалық жә-
не эпидемияға қарсы шаралар 
жүргізілуде. 

«СБ» ақпарат

4 оқушы ауру жұқтырды
Соңғы тәулікте Қызылордада 4 оқушы коронавирус 

жұқтырды. Осылайша қауіпті дертке шалдыққандар саны 
3500-ге жетіп отыр. Оның 227-сі 14 жасқа толмаған. 

110 миллион қабылдау, 
оның ішінде 33 миллионға жуық 
бейінді мамандардың қабылдауы, 
65 млн зертханалық диагностика 
қызметі, шамамен 28 млн про-
цедура мен манипуляция, 11 млн 
диагностикалық қызмет, оның 
ішінде 454 мың КТ/МРТ, 2,8 млн 
УДЗ, 13,5 мың ПЭТ диагностика-
сы кіреді. Емханалар арқылы көр-
се тілген барлық консульта ция-
лық-диагностикалық қызметтің 

негізгі бөлігі медициналық 
сақтандыру есебінен төленген.

Өткен жылы күндізгі ста-
ционарға 1 млн-нан астам адам 
жатып емделді, оның ішінде 
ТМККК шеңберінде 508 мың 
және МӘМС жүйесінде 578 мың 
емдеуге жатқызу (әлеуметтік 
мәні бар ауруларды есепке 
алмағанда), 2,7 млн-ға жуық па-
циент тәулік бойы жұмыс істейтін 
стационарларда (әлеуметтік мәні 

бар ауруларды есепке алмағанда) 
ем алды.

– Ауруханаға жатқызудың 
жалпы құрылымында  шұғыл 
көмек 62%-ті құраса да, шұғыл 
госпитализация жағдайлары 
айтарлықтай төмендегенін атап 
өткен жөн, – деді қор басшысы. 

Жоспарлы емге қолжетім-
ділік те артты. Пациенттердің 
86%-і бір күннен он күнге дейінгі 
мерзімде стационарларға орна-
ластырылды және тек 5%-і 30 
күннен астам уақыт күтті. 2019 
жылы бір айдан астам уақыт 
ауруханаға жатқызуды күткен 
пациенттер саны 12%-ке жеткен 
болатын.

ЕМХАНАЛАРДА 215 МЛН-ҒА ЖУЫҚ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТІЛДІ

Өткен жылы амбулато риялық деңгейде халыққа 
215 млн-ға жуық қызмет көрсетілді. Бұл туралы ӘМСҚ 
басқарма төрағасы Б.Төкежанов мәлімдеді. 



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

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

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

Республика көлемінде ахуал күр-
деленді. Эпидемиологиялық ахуал-
дың күрделенуі қоғамның қай са-
ласына да зиянын тигізді. Әсіресе, 
медицина саласына оңай соққан жоқ. 
Жаһан жұртының алқымынан алған 
коронавирус індетінің ауыртпа-
лығын отандық дәрігерлермен қатар 
қарапайым халық та сезінді. Ауруха-
наларда дәрі тапшылығы орын алды. 
Дәріханаларда да бетперде мен дәрі 
іздеген көпшілік сағаттап кезекке 
тұрды. Әлеуметтік желілер «дәрі қа-
жет» деген хабарландыруға толды. 
Ал ауруханаларда оттегі баллондары 
мен қажетті құрылғылар жеткіліксіз 
болды. Осынау қиын сәтте елдің арқа 
тұтар азаматтары аянып қалмай, ме-
дицина саласын қолдады. Жекелеген 
ерікті азаматтармен қатар, бірқатар 
компаниялар қиналған жандардың 
жанынан табылып, көмек қолын соз-
ды. 

Коронавируспен күресте өңірде-
гі мұнай компаниялары көп көмек 
көрсетіп, медицина саласына ай-
тарлықтай қолдау білдірді. Әсіресе, 
«Қазгермұнай» БК» жауапкершілі-
гі шектеулі серіктестігі мен ком-
панияның 50 процент акцияға ие 
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компания-
сы» АҚ және «ПетроҚазақстан Құм-
көл Ресорсиз» АҚ-ның  қосқан үлесі 
зор болды. 

Әлеуметтік жауапкершілікті се-
зініп, қайырымдылық жасауды бас-
ты назарға алатын компания мұндай 
қиын сәтте қалай қарап қалсын?! 
Әрине, елдегі күрделі жағдайға бей-
жай қарамасы анық. Сондықтан 
өңірдегі медициналық мекемелерге 
ең қажетті деген құрал-жабдықтар-

ды сатып алып беруге білек сыбана 
кірісті. Компания коронавирус ин-
фекциясының өңірімізде кең тара-
луына байланысты онымен күреске 
160 миллион теңге бөліп, қаржылай 
демеушілік жасады. 

Атап айтқанда, былтырғы 7 қыр-
күйекте  облыстық фтизиопульмо-
нология орталығына 711 корона-
вирустық инфекцияны анықтауға 
ПТР-зерттеулер жүргізу үшін қа-
жетті реактивтер жиынтығын сатып 
алып, табыс етті. Viral Collection 
Preservation and Transport Medium 
Kit деп аталатын түрінен 691 дана, 
AccuPover R Covid-19 Real TimeRT-
PCR Kit жиынтығы, 12 дана жиын-
тықтағы 48 тест, exiprep TM DX 
ViralDna/RNA Kit жиынтығы, 6 дана 
жиынтықтағы 96 тест алынды. 

Бұл үрдіс онан кейін де өз жалға-
сын тапты. «Қазгермұнай» БК» 
ЖШС компаниясының бас директо-
ры Мұрат Мұстафаев Жаңақорған 
аудандық ауруханасына Италия-
да жасалған жылжымалы рентген 
қондырғысын гуманитарлық көмек 
ретінде сыйға тартты. 

Табыстау рәсіміне аудан әкімі 
Руслан Рүстемов, серіктестіктің бас 
директоры Мұрат Мұстафаев және 
облыстық денсаулық сақтау басқар-
масы басшысының орынбасары 
Анар Шүкірова қатысты. Шарада 
 аудан әкімі Руслан Рүстемов демеу-
ші компанияға тұрғындар атынан 
алғысын жеткізді.

– Мемлекет басшысы Қасым- 
Жомарт Тоқаев «Жаңа жағ дайдағы 
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты 
Жолдауында денсаулық сақтау са-
ласы қызметін жандандыру, меди-

циналық инфрақұрылымды дамыту 
мәселесіне айрықша тоқталса, бү-
гінгі шара сол игіліктің бір айғағын-
дай. Заманауи медициналық аппа-
рат науқастардың дертін дөп басып, 
ем алуында үлкен жәрдемші. Сон-
дықтан «Қазгермұнай» БК» ЖШС 
компаниясының бас директоры 
Мұрат Кеңесбайұлына аудан халқы-
ның атынан алғыс айтамын, – деді 
аудан басшысы.

Жаңақорған ауданаралық ауру-
ханасының бас дәрігері Яхия Шора-
баев заманауи рентген аппаратының 
ең қажет құрылғы екенін айтады. 
Бүгінде ол жансақтау, инфекциялық 
бөлімдегі және перзентханадағы па-
циенттерге қызмет көрсетуде. Ме-
дициналық құрылғы қызмет сапасы-
ның артуына өз септігін тигізуде. 

– Құрылғының бір артық шылығы 

– ол  пациентке өзі «барады». Шағын 
ғана жылжымалы мобильді рентген 
аппараты  өте қуатты әрі қолайлы. За-
манауи құрылғы біздің жұмысымыз-
ды едәуір жеңілдетіп, сапалы қызмет 
көрсетуге мол мүмкіндік беруде. 
Қиын кезде ауданның медицина қыз-
меткерлеріне қолдау білдіріп, көмек 
көрсеткені үшін «Қазгермұнай» ком-
паниясына аурухана ұжымы атынан 
алғысымды айтамын, – деді ол. 

Серіктестік бас директоры Мұрат 
Мұстафаев рентген аппараты ұсы-
нылған Қармақшы аудандық ауру-
ханасында да болды. Аудан әкімінің 
орынбасары Әділ Қошалақов пен 
аурухана бас дәрігері Бақытжан Ны-
санбаев мұнай компаниясына демеу-
шілік көмегіне ризашылығын біл-
діріп, алғыс айтты.

Пандемия кезінде мобильді не-
месе жылжымалы рентген аппара-
ты дәрігерлер үшін өте маңызды әрі 
қажет құрылғының бірі болды. Бұл 
құрылғы науқасты арнайы кабинетке 
апармай, жағдайын сол жерде баға-
лауға, жылдам диагноз қоюға, емді 
тезірек және дұрыс таңдауға мүмкін-
дік берді. Мұндай техника бұған де-
йін аудандық ауруханада болмаған.

Аудандық аурухана бас дәрігері 
Бақытжан Нысанбаевтың айтуын-
ша, жаңа құрылғы дәрігерлер жұмы-
сын едәуір жеңілдетіп, науқастарға 
нақты диагноз қойып, ауру сатысын 
анықтауға көп көмегін тигізеді. 

– Біз 12 елді мекен тұрғындары-
на қызмет көрсетеміз. Қазіргі кезде 
500-ге жуық тұрғынға көмек көр-
сетілді. Құрылғы тоқтаусыз жұмыс 
істеп тұр. Цифрлы микропроцессор-
лы басқарылатын рентген аппараты-
ның диапазоны кең, мүмкіндігі мол. 
Тіпті, ыңғайлылығы соншалық, оны 
кереуеттер арасына қойып та жұмыс 
істеуге болады. Сондай-ақ, ота жасау 
бөлімінде, интенсивті терапия пала-
тасында, травматология, ортопедия 
және жедел жәрдем бөлімдерін-
де, яғни, кез келген орында, түрлі 
жағдайда қолдануға болады. Бір 
сөзбен айтқанда,  ғажап құрылғы! 
Осындай теңдесі жоқ заманауи аппа-
рат сыйлаған демеушіге рахметімізді 

айтамыз және компания жұмысына 
табыс тілейміз, – дейді бас дәрігер.

Жалпы, екі рентген аппаратын 
сатып алуға 26 млн теңгеден астам 
қаржы жұмсалды.

«Қазгермұнай» БК» компания-
сының демеушілігімен көпбейінді 
облыстық ауруханасы базасынан 
жалпы құны 120 млн теңгеден астам 
қаржыға оттегі станциясы салын-
ды. Осының арқасында ірі емдеу 
мекемесі облыстағы кислород жет-
кізушілерге тәуелділіктен құтылды. 
Енді оттегі шығару мен оттегі қорын 

жасақтауды өзі қадағалап тұрады. 
Оттегі станциясы бір сағатта 12 бал-
лонды оттегі концентрациясымен 95 
проценттен астам толтыруға мүмкін-
дік береді. 

– Станция жұмысты едәуір 
жеңілдетті. Бұрын біз оттегі үшін 
«Квант», «КимГрупп» мекемелеріне 
қатынап, онда 8-10 сағаттап кезекте 
тұратынбыз. Онан соң жүк көлік-
терін жалдап, қаржы жұмсайтын-
быз. Қазір оның бірі де жоқ. Қазір 
біз басқа медициналық мекемелерге 
көмектесіп жатырмыз. Мысалы, күн 
сайын онкология орталығы мен ба-
лалар ауруханасына және перинатал-
ды орталыққа 5 оттегі баллонынан 
жібереміз. Бізде 300 оттегі баллоны 
артық тұр. Көпбейінді облыстық ау-
рухана бір тәулікте 40 баллон шама-
сында тұтынады.  Станцияда 4 опе-
ратор мен бір жұмысшы еңбек етеді. 
Станцияның мүмкіндігі мол. Бір бал-
лонды 10 минутта толтыруға болады. 
Бір жұтым ауа алтыннан да қымбат 
екеніне  пандемия көз жеткізді. Отте-
гі станциясының қаншалықты қажет 
екенін ұғынып, көмек қолын созған 
«Қазгермұнай» компаниясына ай-
тар алғысымыз шексіз. Серіктестік 
өкілдері тек қаржылай көмек беріп 
қойған жоқ, сонымен бірге станция-
ның басынан аяғына дейін жүріп, аз 
уақытта іске қосылуын қадағалады 
және бар мүмкіндікті жасады. Біздің 
ұжым мұнайшыларға дән риза, – деп 
атап өтті көпбейінді облыстық ауру-
хана бас инженері Тимур Жидебаев.

«Қазгермұнай» БК» ЖШС – ден-
саулық сақтау саласына ғана емес, 
сонымен бірге еліміздің білім сала-
сының өркендеуіне де үлкен үлес 
қосып,  мұқтаж отбасы балаларының 
білім алуына демеушілік жасап жүр-
ген бірден-бір компания. Жыл сайын 
өтетін республикалық «Мектепке 
жол» қайырымдылық акциясына бел-
сенді түрде қатысып, көмек қолын 
созып жүр. 

Биылғы оқу жылында індетке 
байланысты балалар  қашықтан оқи-
тын болғандықтан,  мұқтаж отбасын-
дағы оқушыларға планшеттер табыс-
тады.

Пандемия әлем мемлекеттеріне, 
оның ішінде біздің елімізге де оңай 
тиген жоқ. Бірақ, «бірлесе көтерген 
жүк жеңіл» демекші, елдегі жомарт, 
қайырымды жандардың көмегінің 
арқасында бұл ауыр сынақтан да 
өттік. Әсіресе,  мұнай компанияла-
рының қолдауы, демеушілік көме-
гі жағдайдың оңалуына өзінің зор 
ықпалын тигізді. Індет кеткен жоқ. 
Дәл қазіргі кезде елдегі кейбір өңір-
лерде белең алып, ауру жұқтырғандар 
саны артып отыр.  Біздің облыс та да 
жағдай қалыпты дегенмен, тіркелуде. 
Бірақ, алғашқыдағыдай қорқынышты 
емес. Өйткені оған қарсы тұратын 
шама бар. Ауруханаларда құрал-жаб-
дықтар жеткілікті, дәрі-дәрмек қоры 
да жасақталған. Мұнай компанияла-
ры сыйға тартқан құрылғылар халық 
игілігіне қызмет етуде. Заманауи, са-
палы құрылғылар дәрігерлер жүкте-
месін азайтуға, ауруды сапалы емдеу-
ге мүмкіндік беруде. 

Қайырымдылық – қадірлі іс. Осы 
қадірлі істің басында біздің өңіріміз-
де жоғарыда аталған мұнай компа-
ниялары тұрғанын жақсы білеміз. 
Ендеше, ізгі істің ұйытқысы болып 
жүрген қайырымды жандарға, қа-
йырымдылық жасаудың үлгісін көр-
сетіп жүрген мұнай компанияларына 
халықтың алғыстан басқа айтары 
жоқ.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ – ҚАДІРЛІ ІС
«COVID-19»  пандемиясы адамзат баласына  үлкен залал келтіргені 

белгілі. Былтырғы көктем-жаз айлары әлем жұртшылығы үшін қару-
сыз майдан іспеттес болды. Қанша адам жақын-жуығынан айырылып, 
қайғыдан қан жұтты. Біздің аймақта да жағдай қиын болды. Қатерлі 
індет облыс көлемінде ең алғаш 28 наурызда тіркелген еді. Алғашқы 
кезде тұрғындар  аурудың бар екеніне сенбей, сақтық шараларына мән 
бермегенін білеміз. Алайда қауіпті кесел өз дегенін істеді.  Бірлі-жарым 
болса да үздіксіз тіркелген ауру маусым, шілде айларында тіпті өрші-
гені есімізде.

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА, НЕСЕП ШЫҒАРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ БҰЗЫЛУЫ, БЕЛСІЗДІК?! КӨМЕК ЖАНЫҢЫЗДА! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! НАУҚАН 
ЖҮРУДЕ! «УРОПРОТЕКТОР» КУРС

ТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНА ТАПСЫРЫС 
БЕРСЕҢІЗ, 30% ЖЕҢІЛДІК!

Простатит, қуықасты безінің аденомасы, несеп шығару 
қыз метінің бұзылуы, эректильді дисфункциясы орта есеппен 
әр үшінші ер адамда кездеседі. Бұл ауру көбінесе жас ұлғай-
ған кезде, ағзаның қорғаныш қасие ті әлсірегенде,  гормон-
дық теңгерім бұзылғанда, несеп шығару-жыныс жүйесі мү-
шелерінің  регенерациялануы нашарлағанда белең алады.

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

Простатит 95% жағдайда созылмалы, жұқпалы емес ауру 
түрінде кездеседі. Көбінесе оның пайда болуы зиянды әдет-
терге, суық тигізуге, кіші жамбас мүшелеріндегі қан айналы-
мының бұзылуына, сирек немесе бей-берекет жыныстық қа-
тынасқа түсуге байланысты болады. Қуықас ты безі қабынып, 
ісініп, осы арқылы өтетін несеп жолы арнасын қысып тас-

тайды. Соның салдарынан зәрдің шығуы тежеліп, дәретха-
наға барғысы келу жиілейді. Мұның барлығы ыңғайсыздық пен 
шап бөлігіндегі ауырсынуға ұласады. Уақыт өте келе, жыныс-
тық қызметтің бұзылуы, жыныстық әлсіздік пайда болады.

Қуықасты безінің аденомасы гормоналдық бұзылулар 
нәтижесінде пайда болады. Ерлер гормоны – тестостерон-
ның азаюы және ағзада эстроген – әйел гормонының артуы 
қуықасты безінің ісінуіне ұшыратады. Ол, өз кезегінде, про-
статит сияқты зәр шығарудың ұқсас ауытқуларын өршітіп, 
несеп жолы арнасын қысады, жыныстық бұзылуды және 
әртүрлі сипаттағы ауырсынуларды тудырады.

Емделмеген жағдайда, бұл аурулар асқынып, отадан басқа 
ем-шара көмектесе алмайтын, қайтымсыз сипат қабылда-
уы мүмкін. Сондықтан, сіз несеп-жыныс жүйесінің жұмысын-
да 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 жүйесінің мүшелерін әртүрлі ауру-
лардан жылдар бойы сенімді қорғай алатын, дерттің түпкі 
себебін жоятын, "Уропротектор" препаратын пайдалануды 
ұсынамыз.

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

"Уропротектор" препаратын қолданудың бірінші сатысын-
да-ақ ыңғайсыздық, шап аймағындағы ауырсыну, үрпі арнасын-
дағы 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 те-

пе-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 адено-
масы, зәр шығарудың бұзылуы, эректилді  дисфункциясын 
емдеуде жақсы сипаттамаларға ие болды. Сонымен қатар,  
"Уропротектор" компоненттері, ағзадағы бос радикалдардың 
санын тиімді түрде төмендетеді, сол арқылы простата обы-
рының 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!
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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.

«Қазгермұнай» БК» ЖШС бас директоры Мұрат Мұстафаев мобильді-цифрлы рентген аппаратын тапсыруда

Оттегі станциясынан көрініс Мобильді-цифрлы рентген аппараты


