
Соңғы деректерге сүйенсек, 
еліміздің ересек азаматтарының 80 
проценті қарызға өмір сүреді. Қарыз, 
әлбетте, қайтарылуымен құнды.  
Өкінішке  орай,  бұл  бағыттағы 
тірлігіміз әзірге оншалықты мәз 
емес, Қазақстандағы жетекші 
банктердегі мерзімі 3 айдан асып 
кеткен өтелмеген несие мөлшері 
жалпы қарыздың 10-12 процентін 
құрайды. Бұдан қарызын мерзімінде 
өтейтіндердің жағдайы тәуір де-
ген пікір тумаса керек-ті. Көпшілігі 
«шықпа жаным шықпамен» күн 
кешеді, дұрысын айтқанда, өздерін 
материалдық, рухани қажеттіліктен 
шектейді. Атақты Виктор Гюго: 
«қарызға бату – құлдықтың бастама-
сы» депті. Алайда қарызға ақша алу 
инстингі әзірге бізді бұл түсініктен 
тым алыс тау ұстайтын сыңайлы. 
Осының барлығы ұрпақ дамуының 
келешегі үшін жақсылықтың ныша-
ны емес екенін және ескерткіміз 
келеді. 

Өткен жылы Қазақстанға 
Дүниежүзілік сауда ұйымы 
шеңберінде шетелдік банктердің 
келуіне рұқсат етілді. Көпшілігіміз 
бұл шешімді қуана қабылдадық. 
Бәсекелестік туындап, несиелік 
мөлшерлеме проценті төмендейді 

деп үміттендік. Шындығында солай 
ма? Сарапшылардың пікірлеріне 
сүйеніп, біршама талдау жасап 
көрелік.

Сонымен, шетелдік банктер-
ге ДСҰ шеңберінде есік ашыл-
ды. Тиісті құжатқа 2020 жылғы 21 
қыркүйекте Қазақстан Республика-
сы Қаржы нарығын реттеу және да-
мыту агенттігінің төрағасы Мәдина 
Әбілқасымова қол қойды.

Ұлттық банк Қазақстанға келетін 
шетелдік банктерге бес талап қояды. 
Филиал ашуға ниет білдірген иегер 
банк өзінің қадағалаушы органының 
лицензиясына және 20 млрд доллар-
дан кем емес сомадағы активтер-
ге ие болуға міндетті. Бұдан басқа 
оқырмандар үшін қызығушылық 
туғызбайтын басқа да талаптар бар.

Бұл орайда сарапшылар пікірі не 
дейді? 

Қазақстан қаржыгерлер қауым-
дас тығының жетекшісі Елена 
Бахмутова шетелдік банктердің 
Қазақстанға осыған дейін келіп, 
лицензияларға сәйкес жұмыс істеп 
жатқанын, ДСҰ-мен келісімдер 
күшіне енгеннен кейін банк филиал-
дары ресурстарды теңгемен ұсына 
алатынын айтады.
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Шетелдік банк: 
бізге қаншалықты 
тиімді?

Бүгінгі күннің шындығы, бүкіләлемдік қауымдастық мемлекеттен 
бастап, ірі корпорациялар, одан қалды жеке тұлғалар қарызға 
өмір сүреді. Аталған құбылыстың өмірдің үйреншікті дағдысына 
айналғаны соншалық, капитализмнің есігін алғаш ашқан күннен 
бастап қазақстандық әрбір азамат оған әбден үйреніп алды.

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»
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Ахуалды 
қатаң 
бақылауды 
тапсырды

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Денсаулық 
сақтау министрі Алексей Цойды 
қабылдады. Қабылдауда 
коронавирус індетіне қарсы 
күрес бойынша Қазақстанда 
қабылданып жатқан шаралар 
жөнінде есеп берілді.

Президентке пандемияның жер 
шарындағы негізгі таралу тенденция-
лары және вирусқа қарсы күрестегі 
еліміздің рейтингісі туралы да баян-
далды. Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының дерегіне сәйкес, 
1 миллион адамға шаққандағы 
індетке шалдыққандардың саны бо-
йынша Қазақстан 221 мемлекеттің 
ішінде 109-орында, өткізілген тест 
сынамаларының саны бойынша 
67-орында, өлім-жітім бойынша 
94-орында, COVID-19 індетінен жа-
зылып шыққандардың саны бойын-
ша 48-орында, дерттің ауыр тиюі 
тұрғысынан 50-орында.

Сонымен қатар Мемлекет басшы-
сына өңірлердегі эпидемиялық жағдай 
туралы, соның ішінде, карантин 
шараларының күшейтілуі және ұлттық  
денсаулық сақтау жүйесінің қолда бар 
ресурстары жайында мәлімет берілді. 
Денсаулық сақтау министрі жұқпалы 
аурулар стационарларындағы дерт-
ке шалдыққан адамдар жататын 
орындардың 33%-ке толғанын, жан 
сақтау бөлімдерінде бұл көрсеткіш 
21%-ке жеткенін айтты.  

Алексей Цой COVID-19 ви-
русын жұқтырғандар санының 
көбеюіне қара мастан, еліміздегі 
ахуалдың бақылауда тұрғанын және 
медициналық қызметтің азаматтарға 
қажетті көмек көрсетуге дайын екенін 
атап өтті.  

Министр елімізде адамдардың 
коро навирустан қайтыс болу деңгейі 
был тырғы шілде айымен салыс тыр-
ғанда 4 есе төмендегенін жет кізді. 
Бұл дертке шалдыққандарға көмек 
көрсету үшін қабылданған шара-
лардың, соның ішінде алғашқы меди-
циналық-санитарлық жәрдем беру 
деңгейінің тиімділігін көрсетеді. 
Бейінді ведомствоның мәліметі бо-
йынша, барлық өңірдегі салынған 
жұқпалы аурулар ауруханалары 
халықаралық стандартқа сай келеді 
және науқастарға қажетті көмек 
көрсетуде.

Қасым-Жомарт Тоқаев Алексей 
Цойға эпидемиялық ахуалды қатаң 
бақылауда ұстауды, халықты уақытылы 
әрі толық құлақтандыру жұмыстарын 
сапалы ұйымдастыра отырып, жап-
пай вакцина егуге дайындықты тиісті 
дәрежеде қамтамасыз етуді тапсырды.

ПРЕЗИДЕНТ

Жалпы, мамандар құс шаруа-
шылығын  ауыл  шаруа шылы ғының 
маңызды әрі тиімді саласына 
жатқызады.  Алайда, Сыр өңірі құс 
шаруашылығы кенжелеп қалған 
аймақ қатарында екен. Мәселен,  
ҚР Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің  2017 
жылғы дерегіне сүйенсек, құс 
саны 2012 жылмен салыстырғанда 
Қазақстанның 11 аймағында өскені 
айтылады.  Сол жылы елде құс 
санының үлкен шоғырлануы Ал-
маты (9,2 млн. Бұл республика бо-
йынша құс санының 23,2 процентін 
құрайды екен), Солтүстік Қазақстан 
(4,3 млн), Қостанай   (4,2 млн),  Шығыс 
Қазақстанда (3,9 млн), Ақмола  (5,7 
млн), Қарағанды облысында (3,7 
млн) байқалған. Басқа өңірлерде 
көрсеткіш төмен екені айтылады. 
Соның ішінде Қызылорда облысы 
да бар. Ал құс санының өсуі бо-
йынша Ақмола, Қарағанды және 
Солтүстік Қазақстан облыстары 
алдыңғы қатардан көрінсе, Алма-
ты облысы жұмыртқа өндірісінен 
алда келген. 2017 жылғы санақ 
бойынша – 1082,9 млн дана не-

месе жалпы өнімнің 21 проценті. 
Одан кейін Ақмола, СҚО, Қостанай 
және Қарағанды облыстары екен.  
Үш жыл бұрынғы мәлімет десек 
те, қазіргі  жағдай осы кезден көп 
өзгерді деп айта алмаймыз.  Сон-
да деймін-ау, біздің өңірде құс 
шаруашылығына қызығушылық 
жоқ па, әлде сұраныс болмай тұр 
ма? Облыста құс шаруашылығын 
дамыту үшін қайтпек керек? Осы 
сұрақтарға жауап іздеп көрген едік. 

Өңірде құс өсіріп, жұмыртқа 
өндіріп жүрген бірден-бір кәсіпкер 
– «Мөлдір және компания» ТС бас-
шысы, «Шиелі-құс» фермасының 
қожайыны Насыр Мырзабеков. 
Ол құс өсірудің  облыста кенже-
леп қалғанын, оған көңіл бөлетін 
кез келгенін айтып, бірқатар 
мәселелерді де алға тартты.

– Біздің өңірде құс шаруа-
шы лығы – өте артта қалған, яғни, 
кенжелеп қалған шаруа. Мен 
мұны бірнеше жылдан бері айтып 
келемін. 2016 жылы 10 мың құспен 
ферма ашып, бір жыл өткен соң 20 
мыңға жеткіздім. Құс шаруашылығы 
өте күрделі жұмыс екен. 

Құс шаруашылығы 
қашан қанаттанады?

Қыс басында дүкен сөреле рінде жұмыртқа бағасы 60-70 
теңгеге жетіп, тұрғындар біраз алаңдағаны есте. Өйтпегенде ше, 
бағасы шарықтап тұрған мал етін әркез қалтасы көтере бермейтін 
қарапайым жұрттың күн көрісіне жарап тұрған  тауықтың 
жұмыртқасы мен еті ғана. Жұмыртқа бағасының бұлайша күрт өсуін 
кәсіпкерлер тауыққа берілетін жем мен дәрумендердің сырттан 
әкелінуі және олардың бағасының қымбаттауымен түсіндірді. Әйтсе 
де, «бақсақ бақа екен»  демекші, басты мәселе басқада сияқты.
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Кеше облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова өңірдің 
әлеуметтік-экономикалық 
дамуына арналған кеңейтілген 
мәжіліс өткізді. Оған орын-
басарлары, басқарма басшы-
лары, онлайн режимде қала, 
аудан әкімдері қатысты. 6 
мәселе қаралып, 2020 жылы 
түрлі салаларда атқарылған 
жұмыстарға талдау жүргізіліп, 
биыл іске асатын негізгі 
міндеттер сараланды.

Облыстық экономика және 
бюджеттік жоспарлау басқар ма-
сының басшысы Нұрғали Қордабай 
облыстың 2020 жылғы әлеуметтік-
экономикалық даму қоры тын ды-
ларын баяндап, мемлекеттік бағ-
дар ламалардың орындалу барысын 

сөз етті. Сондай-ақ, салалардағы 
индикаторлық көрсеткіштерге тоқ-
талды. 

Мәжілісте облыс әкімі мемле-
кеттік бағдарламаларды іске асы-
руда бірқатар мәселелерге мән 
беріп, қала және аудан әкімдері, 
тиісті бағдарлама әкімшілеріне 
мемлекеттік сатып алу рәсімдерін 
уақытылы жүзеге асыруды, істің са-
палы, қаржының тиімді және толық 
игерілуін қатаң бақылауға алуды 
тапсырды. 

2020 жылдың қорытындысы 
негізінде облыс бюджетінің иге-
рілуі бойынша облыстық қаржы 
басқармасының басшысы Елена 
Шаврова талдау жасады. 

Айту керек, 2020 жылы облыс 
бюджеті 377 млрд теңгені құрап, 
бюджет қаражаты 98,1 процентке 
игерілген. 

ЖЫЛДАН ЖЫЛДЫҢ ЖҮГІ ЖЕҢІЛ ЕМЕС
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Өткен жылы еліміз бойынша 40 
мың көлік қабылданған. Соның 1599-
ын  Қызылорда облысы өткізген. 

– Он күннің ішінде 130-дан аса 
көлік әкелінді. Оларға төленетін 
өтемақы әртүрлі. Биыл АЕК 
мөлшерінің өзгеруіне байланысты 
толық жиынтықтағы ескі көлікті 
тапсырғандарға берілетін ақшалай 

өтемақы ұлғайды. Мәселен, толық 
емес жиынтықтағы жеңіл көліктерге 
157 мың теңге төленсе,  толық 
жиынтыққа 210 мың теңге беріледі. 
М2 санатындағы толық жиынтықтағы 
көліктерге (жолаушы тасымалдауға 
арналған, 8-ден астам отыратын орны 
бар көлік) 420 мың, толық емеске 367 
мың төленеді. Күнделікті 20-25 көлік 

қабылданады. Қазір ауылшаруашылық  
техникасы келуде. Бұл ретте толық 
жиынтықтағы ком байн ға 2 млн теңгелік 
жеңіл дік сер тификаты беріледі. Ал то-
лық емес жиынтықтағы ком байн ға 
қарастырылған сертификат құны – 1,5 
млн теңге. Сон дай-ақ толық жиынтыққа 
жата тын тракторлар үшін жеңіл дік сер-

ти фикатының мөлшері – 1 млн теңге. 
Толық емес жиын тықтағы машиналарға 
(шынжыр табанды немесе дөңгелекті) 
560 мың теңгенің сертификаты бері-
леді. Жеңіл  дік сертификатын Қазақ -
с танда құрастырылған кез кел ген 
санаттағы көлікті сатып алу үшін қол-
дануға болады. Сонымен қатар екі сер-
тификатты біріктіруге және оны басқа 
адамның атына тір кеуге (2 реттен 
артық емес) мүм кіндік бар. Сертификат 
берілген күннен бастап 12 айға дейін 
жарамды, – деді “AutoRecycling” 
ЖШС Қызылорда өңірлік филиалының 
менеджері Әлімжан Мақанқалиев.

Биыл агротехниканы өт кізу ші лерге 
ыңғайлы болу үшін recycle.kz сай тында 
алдын ала өтінімді қарай  тын жүйе ен-
гі зілген. Сол арқылы көлік тапсыру шы 
техникасын электронды түрде кезекке 
қоя алады. Ол үшін ауыл шаруашылығы 
тех ни касы ның иесі арнайы элект рон ды 
үлгіні толтыруы тиіс.

– Тағы бір ескеретін жайт, утили-
зацияға өткен көліктердің бөл шектері 
пайдалануға берілмейді. Сон дай-ақ, 
өзге елдің көліктері қабыл данбайды.  
Көлік тапсырушы міндетті түрде 
машинаның құжатын толық дайындап, 
тіркеуден шығарып, салығын төлеп 
әкелуі тиіс. Қабылдау бекетіне келген 
көліктер нығыздаудан өткен соң 
Қарағанды қаласындағы металды қайта 
өңдеу зауытына жіберілетін болады, – 
деді менеджер ендігі бір сөзінде. 

Жалпы тозығы жеткен аграрлық 
тех ни каны қайта өңдеуге қабыл дау 
бағдарламасы еліміз дегі ес кірген ауыл 
шаруашы лы ғы техникасын жаңартуға 
мүм кіндік беріп қана қоймай, эко-
логиялық таза көлік құралдарын 
өндіруді ынта ландыруға және қайта 
өңдеу жүйесін құруға ықпал етеді.

Суретті түсірген
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ

Ескіден ес жинайтын болдық
11 қаңтардан бастап елімізде пайдалануға жарамсыз көліктерді 

утилизацияға қабылдау бағдарламасы қайта іске қосылды. Биыл 
ауыл шаруашылығы техникасын  қабылдау квотасының мөлшері 
Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігімен келісілген. 
Аталған бағдарлама аясында жыл соңына дейін қабылдау бекеттері 
1900 трактор мен 480 комбайн қабылдауды жоспарлап отыр. Бұл 
Қазақстанның 11 аймағында екі кезең бойынша жүзеге асырылады. 
Осы ретте аймақтағы ескі көліктерді қабылдау бекетіне барып, ондағы 
жұмыс барысын көзбен көріп қайттық.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»Sb
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«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 

28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 34-бабының 
4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы 

мәслихаттары депутаттарын партиялық тізімдер 
бойынша сайлау қорытындылары анықталғаннан кейін 
сайлау қорларына келiп түскен ақшаның жалпы сомасы 

және оның көздері туралы ақпарат

№ Іс-шаралардың атауы

Саяси партиялардың атаулары
«Ауыл» 

Халықтық-
демократиялық 

патриоттық 
партиясы» 
қоғамдық 
бірлестігі

«NUR 
OTAN 

партиясы 
«қоғамдық 
бірлестігі»

«ADAL» саяси 
партиясы» 
қоғамдық 
бірлестігі

  «Ақ жол» 
Қазақстанның 

демократиялық 
партиясы» 
қоғамдық 
бірлестігі

1
Саяси партиялардың сайлау 
қорына түскен қаражаттың 
барлығы, оның ішінде:

1090000 111000000 1948000 10180000

1.1

«Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық 
заңының 106-бабы 2-тармағының 
1-тармағына сәйкес саяси 
партияның өз қаражаты

1090000 26000000 1948000

1.2

«Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық 
заңының 106-бабы 2-тармағының 
1-тармағына сәйкес Республика 
азаматтары мен ұйымдарының 
ерікті қайырмалдықтары

 85000000  10180000

2

Сайлау қорының саяси 
партиялар жұмсаған 
қаражатының барлығы, оның 
ішінде баспа, дыбыс-бейне және 
өзге де үгіт материалдарын 
шығаруға және таратуға, 
үгіт жұмысын ұйымдастыру 
бойынша заңды және жеке 
тұлғаларға ақы төлеуге, сайлау 
алдындағы жария іс-шараларды 
ұйымдастыруға және өткізуге, 
партиялық тізімдерге енгізілген 
кандидаттардың, саяси 
партиялардың сенім білдірген 
адамдарының сайлау алдындағы 
үгітпен байланысты көлік және 
іссапар шығыстарын жабуға, 
кез келген тіркелген бұқаралық 
ақпарат құралдарында сөз 
сөйлеуге, баспа материалдарын, 
сондай-ақ сайлау науқаны 
үшін басқа да белгілер мен 
нышандарды дайындауға

1090000 111000000 1947923 10178680

3 Сайлау қоры қаражатының 
қалдығы 0 0

77
(республикалық 
бюджетке 51.33 
тг. аударылды, 

25.67 тг. 
қайтарылды)

1320
(республикалық 
бюджетке 880 тг. 
аударылды, 440 
тг. қайтарылды)

Қызылорда облысының аумақтық сайлау комиссиясы
«Қазақстан Халық Жинақ Банкі» Акционерлік қоғамының деректері негізінде

Қызылорда облысы әкімі аппаратында жеке тұлғаларды және заңды 
тұлғалардың өкілдерін жеке мәселелері бойынша онлайн-қабылдаудың 

2021 жылдың 1-тоқсанына арналған кестесі 

Аты-жөні, тегі Лауазымы 
Қабылдау 

күндері Қабылдау 
уақыты

Әбдіқалықова 
Гүлшара Наушақызы Облыс  әкімі 

Әр айдың 
4-ші 

бейсенбісі

Белгіленген 
уақытта 

Сүлейменов Серік Жүсіпұлы
(энергетика,  газбен қамтамасыз ету, тұрғын үй- 
коммуналдық шаруашылық, ауыз су, құрылыс, 

жол мәселелері, Төретам және Ақай елді 
мекендерін дамыту туралы)

Облыс әкімінің  
орынбасары, Қазақстан 

Республикасы  
Президентінің «Байқоңыр» 
кешеніндегі  арнаулы өкілі  

Әр айдың 
2-ші 

жұмасы

Белгіленген 
уақытта 

Тілешев Нұрлан Шәймерденұлы
(әлеуметтік-экономикалық даму, бюджеттік 

жоспарлау, салықтар мен төлемдер, 
индустриялық-инновациялық салалар 

бойынша,кәсіпкерлікті дамыту мәселелері)

Облыс әкімінің  орынбасары 
Әр айдың 

3-ші 
жұмасы

Белгіленген 
уақытта 

Ахмет Серік Әбжәліұлы
(ішкі саясат, қоғамдық саяси ахуал, мемлекеттік 

тіл, мәдениет, дене шынықтыру, спорт 
және жастар саясаты, отбасы және әйелдер 

мәселелері)

Облыс әкімінің  орынбасары
Әр айдың 

4-ші 
жұмасы

Белгіленген 
уақытта 

Жаханов  Бахыт Дүйсенұлы
(ауыл шаруашылығы, жер және су қатынастары, 
қоршаған ортаны қорғау, табиғат ресурстарын 
пайдалану, азық-түлік қауіпсіздігі, мемлекеттік 

сатып алу мәселелері туралы)

Облыс әкімінің  орынбасары 
Әр айдың 

4-ші 
жұмасы

Белгіленген 
уақытта 

Азаматтарды қабылдауға алдын ала жазылу Қызылорда облысы әкімдігінің  ғимаратында мына мекен-
жай бойынша жүргізіледі: Қызылорда қаласы Сұлтан Бейбарыс көшесі №1, 1-қабат, №139 бөлме.    

Анықтама телефоны: 40-11-91(7046).
Қызылорда облысы әкімінің аппараты

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова мен 
Александр Белович алдымен «Қызылорда 
қаласы Сырдария өзенінің сол жағалауындағы 
бас көше жолының «Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай» автотрассасымен жанасатын жерінде 
көлік айрығын салу» жобасын көрді. Құры
лыстың бас мердігері –  «Bazis Construction» 
ЖШС. Жоба құны 4 млрд 274,941 млн теңгені 
құрайды. Жол айрықтың құрылысы 2022 жылы 
аяқталады деп жоспарланған. Өңір басшысы 
мен мәртебелі мейман көлік айрығының 
ірге тасын қалап, құрылыс жұмысына сәттілік 
тіледі.

Мұнан соң «Рухани жаңғыру» орталығында 
сол жағалауда салынатын «Гүл бульвары» 
жобасы таныстырылды. Аталған жоба 

тұрғын дардың демалысы мен серуендеуіне 
арналған. Барлығы 12 гектар аумақта 
сәулеттік фигуралар, түрлітүсті композиция, 
балалар және ойын алаңдары, субұрқақ, 
велосипед, ролик үшін алаңдар орналасады 
деп жоспарланған. 

«Қорқыт ата» әуежайының терминалын 
реконструкциялау және кеңейту» жобасы 
да аймақ басшысы мен «Bazis А» холдинг 
компаниясы» ЖШС директорлар кеңесі төр
ағасының назарына ұсынылды. Жоба құны 1,5 
млрд теңге, құрылыстың аяқталу мерзімі 2022 
жыл деп жоспарланған. Терминал толық іске 
қосылғанда сағатына 150 жолаушыға қызмет 
көрсетуге қабілетті болмақ.

   «СБ» ақпарат

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ 
БІРНЕШЕ ЖОБАМЕН ТАНЫСТЫ

«Bazis А» холдинг компаниясы» ЖШС директорлар кеңесінің төрағасы Александр 
Белович Сыр еліне жұмыс сапарымен келіп, Қызылорда қаласындағы бірнеше құрылыс 
жобаларымен танысты деп хабарлайды облыс әкімінің баспасөз қызметі. 

Қар жыны уақытылы игеру мәселесіне 
қа тысты өңір басшысы биыл ай сайын 
қаржыландырудың жоспарына қарай 
бөлінген қаражатты толық игеруді және 
мемлекеттік сатып алу жоспарларына 
сәйкес тиісті конкурстарды мерзімінде 
ұйымдастыруды қатаң тапсырды. 

Жиында жұмыссыздықты азай
ту мәселесі қаралды. Пандемия ке зе
ңінде халықты жұмыспен қамтудың 
бел сенді шаралары ұдайы жүргізілуі 
керек. Бұл ретте, облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағ
дарламалар басқармасының басшысы 
Гаухар Қалмақова хабарлама жасады. 

Облыс әкімі «Жұмыспен қамтудың 
Жол картасы» бағдарламасы биыл да 
жалғасатынын айтып, жобалар бойынша 
тиісті ісәрекеттерде кемшіліктерге жол 
бермеуді қатаң ескертті. 

– «Еңбек» бағдарламасы бойынша 
биыл тұрақты жұмыспен қамтылғандар 
үлесін көтеру керек. Сондайақ, атаулы 
әлеуметтік көмек алушылардың қата
рындағы еңбекке жарамды азаматтардың 
тұрақты жұмысқа орналасуын, мүге
дектігі бар адамдардың қажетті тауарлар 
мен қызметтерді «Әлеуметтік қызметтер 
порталы» арқылы алынуын қамтамасыз 
ету қажет. Бұл – осы санаттағы от
басыларды «дағдарыс» жағдайынан шы
ғарып, әлауқатын арттыруға мүмкіндік 
береді, – деді облыс әкімі. 

Жиында Индустрияландыру бағ дар
ламасының орындалу барысы сараланды. 
Өңір үшін өзекті өндіріс орындарын 
ашу, индустриялық аймақтарда жобалар 
бастау мәселесін индустриялықинно
вациялық даму басқармасының басшысы 
Ринат Сұлтангереев айтты.

2020 жылдың қорытындысымен іске 
қосылған жобалар арқылы 34,9 млрд 
теңгенің өнімі өндірілген. Сондайақ, 
бағ дарлама аясында облыста құны 
561,9 млрд теңгені құрайтын бәсекеге 
қабілетті, экспортқа бағытталған жаңа 37 
жоба жүзеге асуда. Оның ішінде 20 жоба 
өңірлік кәсіпкерлікті қолдау картасына 
енген.

Биыл аймақта 19 жобаны Ин дус
трияландыру картасына енгізу жұ мыс
тары басталады. Сонымен бірге құны 
48,5 млрд теңгені құрайтын жоба іске 
қосылса, құны 328,8 млрд теңге болатын 
3 жобаның құрылысы басталады. Мұнан 
бөлек, Шиелі ауданындағы тампонажды 
цемент зауыты және «Балауса» ком
паниясының өнімдерін шығару жалғасын 
табады. 

Жиын барысында облыс әкімі биз
несті қолдаудың нақты шаралары 
бойынша атқарылған жұмыстардың 
есе бін тыңдады. Облыстық кәсіп керлік 
және туризм басқармасының басшысы 
Фердоуси Қожабергенов пандемиядан 
кейінгі кезеңде шағын және орта бизнесті 
жедел дамыту жөніндегі міндеттер 
туралы баяндады. 

Кәсіпкерлікті қолдау бағытында 
өңірде «Облысты 2023 жылға дейін 
экономикалық дамыту жоспары» іске 
асырылып, былтыр жалпы құны 7,1 
млрд теңгені құрайтын 89 жоба жүріп, 
нәтижесінде мыңнан аса жұмыс орны 
ашылған. Ал, ауылдық елді мекендердегі 
кәсіпкерлерді қаржыландыру бағы
тында өзінің тиімділігін дәлелдеген «Қы
зылорда» өңірлік инвестициялық ор
талығының қызметі 2025 жылға дейін 
ұзартылып, «Даму» қоры арқылы 1 млрд 
теңге, «Аграрлық несие корпорациясы» 
арқылы 200 млн және облыстық бюд
жеттен 488 млн теңге қаржы тартылды. 
Нәтижесінде 251 жобаға қаржылай 
қолдау көрсетілді. 

Осы мәселелер саралана келе, 
облыс әкімі басқарма басшысына ша
ғын және орта бизнестің облыстағы 
үлесін 2025 жылға қарай 25 процентке 
дейін ұлғайтуды, өңірлік микроқаржы 
ұйымдары және банктермен бірлесіп, 
«Қарапайым зат тардың экономикасы» 
бағдарламасы аясында несие портфелін 
ұлғайтуды тапсырды. 

Денсаулық сақтау саласын дамыту 
және коронавирус індетімен күрес 
бойынша атқарылған жұмыстарды об
лыстық денсаулық сақтау басқармасының 
басшысы Сәбит Пазылов айтып берді. 

Биыл медицина саласында мамандар 
тапшылығын жою мақсатында диплом
нан кейінгі резидентура арқылы 20 ма
ман оқытылмақ. Ал, Сырдария өзенінің 
сол жағалауында 300 төсекорындық 
көпбейінді аурухана құрылысы бас
талады. Мұнан бөлек, Қазалы ауданы 
Әйтеке би кентінде ауысымына 250 
келушіге арналған емхана құрылысы 
іске қосылмақ. 

Жиын соңында облыс әкімі Ден
саулық сақтау саласын дамытудың 2020
2025 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының нысаналы индика
торларына қол жеткізу үшін Өңірлік іс
шаралар жоспарын әзірлеуді, облыстық 
кеңес берудиагностикалық орталығын 
қалалық емхана ретінде қайта құру 
бойынша ұсыныс енгізуді тапсырды. 
Сонымен бірге, Сырдария өзенінің сол 
жағалауында 300 төсекорынға арналған 
көпбейінді аурухана құрылысын бастау 
мәселесін пысықтау қажеттігін қаперге 
салды. 

Ал, аудан әкімдіктерімен бірлесіп 
14 дәрігерлік амбулатория және 9 
медициналық бекет құрылысының жо
балықсметалық құжаттамасын әзірлеп, 
мемлекеттік сараптамадан өткізуді қам
тамасыз ету тапсырылды. 

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
әрбір тоқсан сайын көрсеткіштердің са
раланатынын назарға салды. 

Суреттерді түсірген
Бағдат ЕСЖАНОВ

ЖЫЛДАН ЖЫЛДЫҢ
ЖҮГІ ЖЕҢІЛ ЕМЕС

1-бет.
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Қазір адамдарға жан жылуын беріп, күтпеген жер-
ден тосын мүмкіндік сыйлауға, жақсылық жасауға 
асығатын, көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созуға 
дайын тұратын қайырымды жандардың қатары артып 
келеді. Бұл – қуанарлық жағдай. Әсіресе биылғыдай 
қысылтаяңға тап болған халыққа қолтығынан демеп, 
сүйеніш болатын ел азаматтары қажет-ақ.

Қанша жерден дәулеті асып жатса да, еңбекқорлығы 
мен қарапайымдылығын сақтап қалатын адамдар бо-
лады. Өз күшіне, тынымсыз тірлігіне сенеді, сүйенеді. 
Сондай жанның бірі – Мұрат Сәрсенбаев. Ол – 
Қызылордадағы ақ күріштен тау тұрғызып, алма бағын 
жайқалтып, төрт түлікті түлетіп отырған "Абай Дәулет" 
ЖШС-ның директоры. Жұртты жұмылдыра білетін іскер 
басшы кешегі карантин кезінде халықтың сұранысына 
сай жұмыс істеді. Ауыл-ауылды аралап, азық-түлік та-
ратты, мұқтаж жандарға қол ұшын созып, демеу болды. 
Бір ғана Шиелі ауданының өзінде карантинде табыс-
сыз қалған қаншама отбасыға жәрдем көрсеткеніне 

куә болдық. Осыдан үш ай бұрын науқастанғанымда 
маған қол ұшын созып, қаржылай көмектесті. Жағдайын 
айтқан жандарға жан жылуын аямайды. "Бір кісі жаққан 
отқа мың кісі жылынады" деген осы.

Өз ісіне адал жандардың әрдайым шоқтығы биік. 
Ауылдарды түлеткен кейіп керіміз де еңбегінің, халыққа 
деген сүйіспеншілігінің, қамқорлығының арқасында 
құрметке бөленіп келеді. Өткен жылы ғана Президент 
Жарлығымен мемлекеттік және қоғамдық қызметтегі 
сіңірген еңбегі, елдің әлеуметтік-экономикалық және 
мәдени дамуына, халықтар арасындағы достық пен 
ынтымақтастықты нығайтуға қосқан елеулі үлесі үшін 
Мұрат Абайұлы "Құрмет" орденімен наградталды. Одан 
бөлек, "Еңбек даңқы", "Халық алғысы" медальдарының 
иегері. Бұл – оның небәрі үш жылда жеткен жетістігі. 
Елуді енді ғана еңсерген жігіт ағасының қашанда 
халықтың қамын ойлап, қарапайым қалпынан танбауы 
көптеген жергілікті кәсіпкерлерге үлгі болуы керек. Ел 
алғысын арқалаған ардақты азаматқа отбасымның аты-
нан берекелі, абыройлы ғұмыр тілеймін.

Гүлнар ЖОЛДАСОВА, 
зейнеткер.

Шиелі ауданы

Шапағат шуағын таратқан

– Шетелдік банктерден төніп 
тұрған қауіпті немесе қатал 
бәсекені көріп тұрған жоқ пын. 
Ресейлік «Сбербанктің» қазақ-
с тан дық банктермен бірлесе, 
бәсекелесе жұмыс істеп жатқаны 
қалыпты жағдайға айналды. Ал 
шындығында, «Сбербанк» – 
шетелдік банк. Бірақ босаңсуға 
болмайды. Halyk Bank және 
Kaspi сияқты ірі ойыншылары-
мыз халықаралық нарықтарға өз 
бетімен шыға бастады. ДСҰ біз 
үшін үлкен сынақ емес деп айта 
аламын. Негізінде жергілікті ірі 
ойыншылар бәсекені жеңе алады, 
– дейді ол.

Бір нәрсе айқын. Шетел-
діктердің келуі отандық банк-
тердің белсенді жұмыс істеуін 
ынталандырады. Себебі ішкі 
нарықтағы кәсіби банк қыз мет-
керлерінің бәрі елімізге келіп-
кеткен банктерде жұмыс істеп, 
тәжірибе жинағанын сарапшылар 
да мойындайды. Нарыққа кірген 
кез келген ойыншы жергілікті 
банктердің дамуына көмектеседі.

Қазақстан шетелдік банк-
тер үшін тартымды екенін, 
тез дамып келе жатқан нарық 
болғандықтан халықаралық ком-
панияларды қызықтыратынын 
айтқан қаржыгер Ерлан Ибрагим 
олардың оңай шағылатын жаңғақ 
емес екенін де ескертеді. Са-
рапшы атап айтқанда бұл пікірін 
бірқатар баспасөзде мәлімдеген 
еді. 

Елге келген шетелдік банк-
тердің өз клиенттерін қадағалауға 
толық мүмкіндігі бар. Бірақ 
қаржыгердің пайымдауынша, 
2021 жылдың қаңтар айынан бас-
тап шетелдік банктер елімізге 
келу үшін кезекте тұрады деп 
үміттеніп қалуға болмайды. 

Қазақстанда қаржы саясаты 
немесе бизнесті жүргізу сала-
сында реттелмеген мәселелер 
баршылық. Тіпті олар біз күткен 
деңгейде келмесе де, барының 
өзі ішкі нарықты билеп-төстеуге 
үйреніп қалған қазақстандық 
ойыншыларға бәсекелестік туды-
руы әбден мүмкін. Себебі олар 
шетелде қалыпты жағдай бо-
лып көрінетін өркениетті банк 
мәдениетін елге алып келіп, 
сервисті жаңғыртады. Сондықтан, 
жергілікті ойыншыларға қол-
дағы бар клиенттерін сақтап 
қалудың заманауи жолдарын 
қарастырудан өзге амал жоқ. Ал 
банктік проценттік мөлшерлеме 
мәселесі, сарапшының пайымда-
уынша, Ұлттық банк анықтайтын 
базалық мөлшерлемеге сәй-
кес есептеледі және елдегі 
макроэкономикалық жағдайды 
басшылыққа алады. Сондықтан 
бұл тұста шетелдік банктердің 
келуімен банк секторындағы 
жағдай батыс стандарттарымен 
теңеседі деп үміттенудің қажеті 
жоқ. Бұл – экономиканың өсімі-
мен қатар жүретін мәселе.

Несиелер бойынша проценттік 
мөлшерлемелер, ең алдымен, 
қаржы лан дыру құнына байланыс-
ты. Егер қар жыландыру шетелдік 
банктің бас компаниясы арқылы 
жүзеге асырылатын болса, АҚШ 
долларындағы несие ставка-
лары төмен болады, өйткені 
қаржыландыру құны арзан. 
Бизнесті дамытуға бағытталған 
долларлық несиелерді алар 
болсақ, шетелдік банктердің келуі 
мөлшерлемені азайтуы мүмкін. 
Олардың ақша алатын қор ба-
залары тәуекелдерді ескерген 
күннің өзінде әлдеқайда арзан-
дау болатыны белгілі. Сондықтан 
кәсіпкерлерге арналған ар-
зан несиелердің пайда болуы 

әбден мүмкін. Егер шетелдік 
банктің филиалы жергілікті 
қаржыландыруды қолданса, онда 
несиелеу шарттары отандық 
банктердікімен бірдей болады.

Қазақстанда филиалдар ашу 
құ қы ғы Қазақстанның ДСҰ-ға 
мүше болу шеңберінде берілетінін 
айтқан Е.Ибрагим 2021 жылды 
үлкен өзге рістермен қарсы ала-
мыз, қазақтың банк ландршафты 
өзгереді деген үміттің ішінара 
ақталғанын айтады. Демек, келем 
дегендердің елге келіп филиалда-
рын ашуға нормативтік тұрғыда 
кедергі жоқ.

Тағы бір маңызды мәселе 
бар. Жалпы әлемде ішкі 
мүмкіндіктерге сүйенуі үшін 
мемлекет халқының саны 50 млн 
адамнан кем болмауы тиіс. Әзірге 
қазақстандықтардың саны оның 
жартысына да жетпейді.

Бізде 100 млрд АҚШ долла-
ры айналымда жүрген жергілікті 
жобалар өте аз. Елдегі ірі компа-
ниялар қазақстандық банктердің 
көмегіне жүгінбейді. Сондықтан, 
сарапшылар бірін ші кезекте, 
Грузия, Балтық жағалауындағы 
кішігірім банк тердің келуі мүмкін 
екенін айтып жатыр. Одан өзге 
нарық бірінші кезекте Ресей мен 
Қытай банктері үшін тартымды 
болуы мүмкін.

Moody’s сараптамалық агент-
ті гінің сарапшысы Семен  Исаков 
соңғы 10 жылда елден шетелдік 
ойыншылардың кетуі жиілеп 
кеткенін айтады. Олардың 
түсінігінде Қазақстанның қаржы 
нарығы Ресей мен Қытай ойын-
шылары үшін ғана қызықты.

Сарапшының пайымдауынша, 
ке йінгі жылдары несиелендіру 
деңгейі экономиканың өсуімен 
салыстырғанда төмен, ал 
өскен негізгі банктік сектор-
лар – тұтынушылық несие-

леу және шағын бизнес сала-
сын қамтиды. Мәселені талдап 
отырған Қазақстан Президенті 
тұтынушылық несиенің жалпы 
несие үлесіндегі салмағы 60 про-
центке жеткеніне алаңдаушылық 
білдірді.  

ХХI ғасыр тек адам капиталы 
емес, инвестиция үшін күреске 
толы болады. Бұл орайда са-
рапшылар Ұлттық банк немесе 
қаржы нарығын бақылап, реттеп 
отыратын агенттіктер шетелдік 
банктерді елде ұстап тұру үшін 
проценттік мөлшерлемені өз-
гертуі мүмкін деген пікірді жиі 
айтуда. Егер, жағдай осыған 
қарай ойысса, қазақстандық 
банктер салымшыларынан айы-
рылып қалуы әбден мүмкін еді. 
Бірақ бас банкир Ерболат Досаев 
былтыр журналистермен кездес-
кенде қаржылық тұрақтылықты 
қамтамасыз ету мақсатында 
шетелдік банктердің филиалда-
рын реттеу резидент банктер-
ге қолданылатын қолданыстағы 
реттеуші тәсілдерге негізделетінін 
айтып, бұл мәселеге нүкте қойды.

«Кейінгі 10 жылда Қазақ-
станның ішкі жалпы өнім құры-
лымындағы несиелендіру үлесі 
төмендеп кетті. Несиелендіруді 
қажетсінетін салалар көбейді. 
Шетелдік банктерде мұндай 
қаражат әрдайым бола бермейді» 
деді Moody’s сараптамалық агент-
тігінің қазақстандық банк секто-
ры бойынша жетекші талдау шысы 
Семен Исаков онлайн-конферен-
цияда.

Қазір күллі әлем эконо-
мика мен рухани салалардың 
барлығында жанкешті бәсекеге 
түскен. Бәсеке енді қаржы 
нарығында басталатын сыңайы 
бар. Кімнің мерейі үстем болады? 
Оны уақыт көрсетеді.

Шетелдік банк: 
бізге қаншалықты тиімді?

1-бет

Шара барысында зиялы қауым  мақалада көрсе-
тілгендей,  еліміздің Тәуел сіздік  жылдарындағы  
қол жеткен табыстары мен келешекке бағытталған 
келелі қадамдар, оның ішінде тарихи таным, ұлттық 
әдебиетіміз бен мәдениетіміздің одан әрі дамуы 
тұрғысындағы маңызды мәселелер жайында ой-
пікірлерін ортаға салды. 

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, ақын 
Толыбай Абылаев Президент мақаласында көпке 
ой саларлық, бүгінгі күннің сұранысына сай өзекті 
мәселелер көтерілгенін айта келіп, оның ішінде ба-
лалар әдебиетін дамытуға байланысты бастаманы 
ерекше қолдайтынын атап өтті. Бұл орайда бала-
лар әдебиеті бойынша осыған дейін шыққан әдеби 
кітаптарды қайта басып шығаруға, сол сияқты, бүгінде 
осы жанрда қалам тартып жүрген әдебиетшілердің 
шығармашылық еңбектерін насихаттауға қажетті ша-
ралар ұйымдастырылуы кезек күттірмейтінін айтты. 
Жалпы өңіріміздің ақын-жазушылары, шығар ма шылық 
өкілдері арасында тұрақты байланыс орнатып, өзара 
тәжірибе алмасу бағытына жергілікті билік тарапы-
нан мән берілмей отырғанын айтып, нақты қадамдар 
қажеттігін ұсынды.

Жиында Мемлекет бас шысының мақаласынан 
 туын дайтын жаңа бастамалар жөнінде журналист 
Нұрлан Көбегенұлы, ақын Ғазиза Әбілда, қаладағы 
№264 мектеп-лицейдің мұғалімі Гүлзар Башарова 
өзіндік ой-толғаныстарын ортаға салып, бұл тұрғыда 
жас ұрпаққа рухани-танымдық тәрбие беру ісінде 
жаңаша жоспар әзірленіп, оны жүзеге асыруда зор 
жауапкершілік пен тиянақтылық қажеттігіне на-
зар аударды. Әсіресе, өңірі міздің тарихи-мәдени 
ескерт кіштерін танытуда «Жент, Сығанақ, Сауран 
қалаларының орнын туристік бағытта дамытуға көңіл 
бөлінуі қажет» деген ұсыныстар айтылды.  

Бүгінгі таңда басты мәселеге айналған ана тілі-
міздің ахуалы бойында ұлттық намысы бар әрбір 
азаматты бейжай қалдырмайтыны белгілі. Бұл орай-
да кез келген қоғамдық ортада, мәдени-көпшілік ша-
раларда, әсіресе, құжаттар рәсімдеуде міндетті түрде 
қазақ тіліндегі нұсқасын талап ету қажеттігі айтылып, 
көпшілік пікірі бір жерде тоғысты.

Жиынға қатысқан бел сенді жастар да жоғарыда 
аталған мақаладан өзіндік ой түйіп, бағыт-бағдар 
алған дықтарын жеткізді.

Мазмұны 
терең мақала

Ә.Тәжібаев атындағы 
облыстық әмбебап-ғылыми 
кітапханасында  ҚР Прези-
денті Қ.Тоқаевтың «Тәуел-
сіздік бәрінен қымбат» 
атты мақаласы бойынша 
жергілікті қаламгерлер мен 
мұғалімдердің, шығар ма-

шы лыққа құштар жастардың қатысуымен 
«дөңгелек үстел» өтті. Жиынды «Әлімсақ» 
журналының бас редакторы Нұрлан 
Көбегенұлы жүргізді.

Адамзат жаратылысы ас тарынан ақиқат іздеп, екі 
дүние арасындағы жұмбақ әлемнің сан қырлы құпиясын 
жырларына арқау еткен ақынның шығармалары шы-
найылығымен бағалы. Ойлы да астарлы өлеңдері 
оқыр манды еріксіз баурап алады. 

Ақынның кешін ҚР Мәдениет қайраткері Айдос 
Рахметов жүргізді. Кеш барысында Қазақстан Жа-
зушылар одағының мүшесі, ақын Толыбай Абылаев, 
жазушы-сатирик Қазыбек Әшірбек сөз алып, ақын 
шығармашылығының басты тақырыбы – қарапайым 
өмір өрнектері екенін, сондықтан қалың оқырман 
жүрегіне қапысыз жол табатынын айтты. 

–Табиғат берген талант пен тынымсыз ізденістің, 
шығармашылық шабыттың көрінісі – бірнеше жыр 
жи нақ тарының өзіндік салмағы бар, – дейді Т.Абы-
лаев. Сол сияқты, ақын Оңталап Базаралиев, жыршы 
Берік Саймағанбетов ақын Е.Әуезовтің азаматтық 
ұстанымына қатысты жү рек жарды пікірлерін біл діріп, 
алдағы уақытта тың толғаныстар мен жаңа туын дылар 
күтетінін жет кізді. Арасында ақынға оқыр мандар тара-
пынан сауалдар қойылып, өзара пікір алмас ты.

Әлеуметтік желі арқылы ақын жырларымен жақсы 
таныс, тұрақты оқыр ман дарының бірі, зейнеткер ұстаз 
Қанзада Алтаева кеш иесінің  шығармашылығына 
тілектестігін білдіріп, оның жаңа туындыларын шабыт-
тана оқыды. Сондай-ақ, жас оқырмандар жырға кезек 
берді. 

Өмір жолы, шығар ма шылығы, шабытты шақтары 
туралы қызықты әңгімелеп берген ақын, сиясы кеп-
пеген жаңа жырларын оқып, оқырмандардың рия сыз 
ықыласына кенелді. Қау малаған оқырманның ыстық 
ықыласынан шабыт алған ақын жыр тиегін ағытып, тыл-
сым өнер тұр ғысындағы еркін ойларын ортаға салып:

Ашылса деп маған тылсым Хақ сыры,
Ұмтыламын көп жырлауға жақсыны.
Сізді бейжай қалдырмауы өлеңнің,
Менің жырым – жан хәлімнің тәпсірі – деп 

қорытындылады.
Әдеби кешті қорытын дылаған кітапхана директоры 

Нұрлыбек Мыңжас ел руханиятының дамуы жолында 
еңбек етіп жүрген өнер, шығармашылық өкілдерінің 
жұмыстарын жас ұрпаққа насихаттау бағытында жүйелі 
жоспар жасалғанын айтып өтті. Сөз соңында ақынға 
шығармашылық табыстар тіледі.

«Менің жырым –
жан хәлімнің 
тәпсірі»

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
 әмбебап-ғылыми кітапханасында ақындық 
өнерде өзіндік қолтаңбасы бар, бірнеше жыр 
жинақ тарының авторы, ақын Елубай Әуезовтің 
«Менің жырым – жан хәлімнің тәпсірі» атты 
шығармашылық кеші өтті.

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Проблема көп. Әсіресе, та-
уыққа беретін құрама жем дай-
ындауда қиындықтар жетерлік. 
Оған қосатын әртүрлі қоспалар, 
дәрумендер сырттан келеді. 
Құрама жемге қосылатын би-
дайдың, жүгерінің, пісте май, 
соя, күнбағыс сығындысының 
бағасы жыл сайын қымбаттап жа-
тыр. Биылдың өзінде 60-70 про-
центке көтерілді. Негізі құрама 
жемде 19 түрлі қоспа болады. 
Бұлар тауыққа қуат береді. Міне, 
соның бәрі қымбаттады. Мы-
салы, бір тонна жемге 25 литр 
өсімдік майын қосамыз. Ал оның 
қаншалықты қымбаттағанын өз-
деріңіз білесіздер. Біздің өңірде  
майлы дақылдар тіпті аз егіледі. 
Күріш егіп жатырмыз. Егер майлы 
дақылдарды көбірек ексек, құс 
азығын дайындауға да мүмкіндік 
туар еді. Тағы бір мәселе, 
субсидиялауға қатысты. Жауап-
ты мекемелердің бірі бар десе, 
екіншісі жоқ дейді. Жұмыртқа мен 
құс еті қазір әлеуметтік маңызды 
азық-түлік қатарынан саналады. 
Сондықтан облыс көлемінде құс 
шаруашылығына көңіл бөлетін кез 
келді. Сонда жұмыртқа қазіргідей 
сырттан тасымалданбас еді. Құс 
шаруашылығына облыс әкімдігі 
тарапынан қолдау керек, – дейді 
кәсіпкер.

Облыстық кәсіпкерлік па-
латасы жобаларды сүйемелдеу 
бөлімінің басшысы  Мұрат Бала-
баев тың мәліметінше, аймаққа 
жұмыртқаның 97 проценті сырт-
тан әкелінеді. 

– Былтырғы 10 айда облыс-
та 6,2 млн жұмыртқа өндірілген. 
Бір адамға шаққанда 7-8 
жұмыртқадан келеді екен (об-
лыс халқының саны 803,5 мың 
адам). Ал бір адамға жұмыртқаны 
тұтынудың ұлттық нормасы – 142 
дана. Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының мәліметінше, бір 
адамның физиологиялық норма-
сы жылына 243 дананы құрайды.   
Демек, облыста жұмыртқа өндірісі 
ұлттық нормадан 18,2 есе, ал 
физиологиялық нормадан 31,1 
есе төмен. Жұмыртқа тұтынудың 
физиологиялық нормасын ескер-
сек, өңірде 195,2 млн жұмыртқа 

өндірілуі тиіс. Ал бүгінгі өндіріс 
көлемі бар болғаны 6,2 млн. 
Қысқасы, өз-өзімізді қамту үшін 
жұмыртқа өндірісін 31 есе арт-
тыруымыз қажет. Демек, 189 млн 
жұмыртқа облысқа сырттан тасы-
малданады, – дейді ол. 

Аталған кәсіпкерлік пала-
тасының агроөнеркәсіп  кешені 
бөлімінің басшысы Жасұлан 
Серіков аймақтағы құс шаруа-
шылығымен айналысушы кәсіп-
кер лердің мемлекеттік қолдау ал-
май жұмыс істеп келетінін, оларды 
субсидиялауда министрлік тара-
пынан қабылданған нормативтік 
талаптардың тұсау болып отыр-
ғанын тілге тиек етті. 

– Өңірдегі құс шаруашы-
лығымен айналысушы кәсіпкер-
лерге мемлекет тарапынан ауыз 
толтырып айтарлықтай қол дау 
болып жатқан жоқ. Біздің кәсіп-
керлер сонда да  шаруаларын 
жолға қойып, жұмыс орнын ашып, 
халыққа қажетті әлеуметтік ма-
ңызы бар 19 азық-түліктің бірі – 
жұмыртқа өндіріп, тұрғындарды 
қамтамасыз етуге атсалысуда. 
Мемлекеттік қолдаулар көрмей 
отыр деуіміздің бірден-бір себебі 
– субсидиялауға қатысты. Салыс-
тырмалы түрде айтсақ, басқа об-
лыстарда ірі құс фабрикалары 
бар. Олар Ауыл шаруашылығы 
министрлігінен қаралған субси-
дияға ие. Себебі, үлкен көлемде құс 
етін не жұмыртқа өндіруде. Олар 
құс фабрикасын салатын болса, 
кеткен шығынның 25 процентін 
мемлекеттен қайтарып алып 
отыр. Онан бөлек, әр жұмыртқаға 
1 теңгеден беру қаралған. Ауыл 
шаруашылығы министрлігі тара-
пынан қабылданған норматив 
бойынша өнімділігі өте жоғары 
фабрикаларға ғана беріледі. Біз 
өз тарапымыздан министрлікке, 
өзіміздің орталық аппаратқа да 
шағын құс фермаларына субсидия 
беру туралы, бәсекелестік әділ 
болсын деген ойымызды айтып, 
бірнеше мәрте ұсыныс жолдадық. 
Өкінішке орай қолдау табатын 
емес, – дейді ол.

Ауыл шаруашылығы минис-
тр лігінің субсидиялау тала-
бында былай екен.  Етті құс 
шаруашылығы бойынша балапан 

сатып алуды субсидиялауда ата-
енелік не ата-тектік нысандағы 
асылтұқымды тәуліктік балапан 
сатып алуда әр балапан басына 
600 теңгеден беріледі. Ол үшін 
қойылатын талап – өтінім бер-
ген сәтте асылтұқымды тәуліктік 
балапанның селекциялық және 
асылтұқымдық жұмыстың ақпа-
раттық қорда тіркелуі тиіс және 
республикалық палата берген 
асылтұқымды мәртебесінің болуы 
керек.  Ал құс етін субсидиялау 
бойынша 500 тоннадан баста-
латын нақты өндіріс – 50 теңге, 
күркетауық етін өндіру құнын ар-
зандату – 100 теңге, суда жүзетін 
құс етін өндіру құнын арзандату – 
40 теңге. Оның да өз талабы бар. 

Жұмыртқа өндіруші құс 
шаруашылығы бойынша бала-
пан сатып алуды субсидиялауда 
асылтұқымды құстардан алынған 
жұмыртқа бағытындағы финалдық 
нысандағы тәуліктік балапан 
сатып алуда әр сатып алынған 
басқа 60 теңгеден төленеді. 
Ал жұмыртқа өндірісін субси-
диялауда 20 миллион данадан 
бас талатын нақты өндірісте әр 
жұмыртқаға 1 теңгеден төленеді 
екен. 

Субсидиялау талабының өте 
жоғары екенін облыстық ауыл 
 шаруашылығы басқар масы ның 
мамандары да  жасырмайды. 

– Өзіңіз көріп отырғандай, 
субсидиялау талабы өте жоғары. 
20 миллион жұмыртқа өндіру 
үшін 70-80 мың құс өсіру қажет. 
Өкінішке орай, біздің өңірде он-
дай құс фабрикасы әлі жоқ. Біз 
өз тарапымыздан үнемі субси-
диялау көлемін 50 процентке, 
яғни, 20 миллион жұмыртқаны  
10 миллионға қысқарту тура-
лы  ұсыныс жасап келеміз. Бірақ 
ол ұсынысымыз қолдау таппай 
келеді, – дейді басқарманың бас 
маманы Медет Заненов.

Бас маман сонымен қатар 
құс шаруашылығына қажетті 
жемдік азыққа байланыс-
ты облыста кейінгі жылдары 
егін шаруашылығын әртарап-
тандыруда майлы, дәнді дақылдар 
егу қолға алынғанын айтты. 

Ауыл шаруашылығы минис-
трлігі тарапынан қабылданған 

субсидиялаудың нормативтік та-
лабы «берместің амалы» іспетті 
екенін аңғару қиын емес. Сонда 
бұл «жаны ашымастың қасында 
басың ауырмасынның» кері ме?!

Мемлекет тарапынан қолдауға 
ие болмаса да аймақта құс өсіру 
көлемінің  артқаны ынталылардың 
табанды еңбегі екенін еске-
ру керек. Басқарма мәліметіне 
сүйенсек, 2016 жылы облыста 
86,5 мың құс өсірілсе, былтыр 
123,5 мыңға жетіп, өсім 42,7 
процентті құраған. 2016 жылы 
15,1 тонна құс еті өндірілсе, өткен 
жылы ашылған фабрикалардың 
арқасында 32,9 тоннаға жетіп, 
2,2 есе артқан. Ал жұмыртқа 2016 
жылы 5,7 млн, былтыр 7,5 млн 
дана өндіріліп отыр. 

Құс шаруашылығын дамыту 
облыста іске асырылып жатқан 
ірі жобалар қатарында санала-
ды.  2017 жылы Шиелі ауданында 
жылына 3,5 млн дана жұмыртқа 
өндіретін «Мөлдір және компания» 
ЖШС құс фермасын іске қосса, 
бүгінде оның қуаттылығы жылы-
на 7 млн данаға жетті. Қызылорда 
қаласындағы «Самұрық құс» ЖШС 
(50 мың) жұмыртқа бағытындағы,  
«Натишаева» ШҚ (50 мың) ет 
бағытындағы  құс фабрикасын 
іске қосып, қазіргі кезде кеңейту 
жұмыстарын қолға алуда. 

Қармақшы ауданында «Қар-
мақшы құс» ЖШС  жылына 1500 
тонна құс етін өндіретін фабрика 
құрылысын жүргізуде. Жоба биыл 
іске қосылады деп күтілуде. Бұдан 
бөлек, Жаңақорған ауданына 
қарасты «Абдулла» ЖШС жылына 
3,5 мың тонна құс етін өндіретін  
фабрика салуды жоспарлаған.  
Қазіргі таңда тиісті жұмыстар 
жүргізілуде екен. 

Қысқасы, құс шаруашылығын 
дамытуда тәуір бастамалар 
бар. Алайда, жұмыртқаның ма-
ңызды әлеуметтік азық-түлік 
сана тына кіретінін ескер-
сек, бүгінгі нарықтағы қабі-
леті міз көңілден шықпай тұр. 
Біздің бұл тақырыптағы талда-
уы мызға кезінде өңірдегі құс 
фабрикасының жұмысын үйлес-
тірген мамандар да өзіндік ой 
сабақтап, толықтырады деп 
білеміз.

Құс шаруашылығы қашан қанаттанады?

1-бет



САБАҚТАСТЫҚ 
ТАҒЫЛЫМЫ
Біз үшін қым-қуыт жылдары Кавказ, Түркия арқылы Францияға 

кетуге мәжбүр болған Мұстафа Шоқай мен большевиктік Орынбор-
Қызылордадан Мәскеудің қасапханасына қудаланған Смағұл 
Сәдуақасұлының рухани жақындығын білу – маңызды тақырып. 

Әсіресе даңқты Мұстафаның парасат-пайымымен кеңес қызметін 
ұлт пайдасына жарата алған Смағұл жолына үңілу – тағылымды 
ізденіс.
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20-жылдары Мұстафа Еуропада, 
Смағұл Қазақстанда саяси тіршілік 
кешіп жатты. Бүгінгі тілмен айтсақ, 
М.Шоқай – тәуелсіз бақылаушы әрі 
сарапшы, С.Сәдуақасұлы – белгілі 
елде белгілі мемлекет қызметкері. 
Ақпарат ағыны қазіргідей болмаса 
да, Қазақстанның газет-журналдары 
қиырдағы Мұстафаға жетіп жатты. 
Осындайда «Баспасөз – өмір айнасы» 
деген қарапайым шындық қайта-
қайта дәлелденді. Қанша жасырсаңыз 
да қоғамның ахуалы, ақиқаты түрлі 
формада, қилы бейнеде БАҚ-қа 
сәулесін түсіреді. Отанға, жалпы 
Түркістанға деген перзенттік ынта-
ықыласы кемерінен асып төгілген 

сұңғыла Мұстафа газет-журналдың 
материалына қарап, көрініп тұрғанды 
да, көрінбей тұрғанды да тереңінен 
аңғарды. Бұған мұндағы ОГПУ-НКВД 
ертоқымын бауырына алып тулады. 
«Мүмкін емес! Бұл қалай болды? Кім 
жеткізді? Қайдан алды?». Олар осылай 
дағдарды.

М.Шоқай парасат пен елдік үшін 
күрескен Түркістан мен Қазақстан 
қайраткерлерін бөліп қарамады. Мы-
салы, ол 1930 жылы «Жас Түркістанда» 
жарияланған «Мақта төңірегіндегі 
күрес» атты мақаласында былай 
дей   ді: «Мәскеу большевиктері Түр-
кістандағы жергілікті коммунистерді 
өздерінің дүниежүзілік әлеуметтік 
ре  волюция идеяларына шын беріл-
ген «мүриттер», кеңестік Ресейге ба-
рынша адал адамдар етіп көрсетуге 
қанша тыраштанғанымен, Рахым 
Анғам, Қа дырғали Ядыкар, Садық, 
Смағұл Сәдуақасұлы қатарлы көпте-
ген жігіт тердің намысы оянғандарын 
естен шығармағандары жөн. Бұлар-
дың бәрі де – жүректерінің терең 
түкпірлерінен орғып шыққан жан дау-
сына ерік бергендер, сондай-ақ Түр-
кістан мен Ресей арасындағы бұ рынғы 
отар шыл дық қатынастың енді бүгін 
Кеңес пердесі астында жүріп жатқанын 
көрген соң, төзіп отыра алмаған на-
мысты адамдар» (Шоқай М. Таң дамалы. 
1-том. А., 1999, 70-б.).

Тағдыр мен тарих екі түрлі қоғамға 
салып қойып, ел мен ұлт мәселесін 
тәуелді және тәуелсіз ой лауға мүм-
кіндік бергенде, Фран ция дағы Мұстафа 
«Рахым Анғам тәу басына келді» атты 
мақаласында тө мендегідей ой айтады: 
«Рахым Ан ғамның тәубанамасы, әри не, 
«Правда востока» газеті редак циясы 
мен Орта Азия Бюросын риза етіп 
сүйсіндіргені сөзсіз. 

Газет былай деп жазады:
«Рахым Анғам, Сәдуақас пен Сә-

дықтардың шығуы – Шоқайға үміт 
тудырғаны және ол бұларды үлкен 
проблемалар жасау үшін пайда лан -
бақ болғаны ешкімге құпия емес. 
Коммунистік партияның жетекші-
лігіндегі күшті пролетарлық қозғалыс 
ғана социалистік құрылыс жолындағы 
барлық кедергілерді жеңіп, Шоқай-
лардың ой-армандарын жүзеге асыр-
май тастауда».

Иә, мен Анғамды пайдаландым. 
Бірақ мен оны ұлтымыздың тағдырына 
қатысты ірі проблемалармен байла-
ныс тырған емеспін және ондай ойда 
болған жоқпын. Біздің арман-мақ сат-
тарымыз (большевиктер бос қиял деп 
атайды) жеке коммунистердің, тіпті 
олар қаншама маңызды тұлғалар бол-
ғанымен де, бой көрсетуіне тәуелді 
емес. Ондай бой көрсетулер – Мәскеу 
сая сатының Түркістандағы табиғи нә-
тижесі. Мұны большевиктердің өзі де 
жоққа шығармайды» (Бұл да сонда, 86-
б.).

Бұл жерде қайраткер, әрине, С.Сә-
дуақасұлын Р.Анғам қатарына қо сып 
отырған жоқ. Ол бір жағы боль шевизм 
өз сарбазын өзі болдыр ды десе, екінші 
жағы қиындық пен дағ дарыстың бәрін 
қияндағы Шо қай ға жапсыра беру – 
кеңес өкі ме тінің тығырыққа тірелгенін 
көрсетеді де генді меңзейді.

Голощекиндік ресми Қазақстанның 
ұртоқпағы, Мәскеудің ұлттық қай-
рат керлерден барынша сақтануы 
С.Сә дуақасұлының «Ұлттар мен ұлт 
өкілдері туралы» атты мақаласының 
өмірге келуін тездетті. Осыны шет-
елден байқастаған М.Шоқай төмен-
дегідей талдау жасайды: «Еңбек жә-
не Қорғаныс Кеңесінің 1924 жылғы 
17 қазандағы қаулысындағы «Кеңес 
үкі метінің мұғажыр (көші-қон - Д.Қ.) 
саясаты төңкеріске дейінгі орыс мұ-
ғажыр саясатынан бүтіндей өз геше. 
Жергілікті халық жермен қам та ма-
сыз етіліп болғанға дейін мұға жыр-
ларды жерге орналастыруға рұқ сат 
етілмейді» делінген. Осы заңға негіз-
деліп Қазақстан Атқару Комитеті 
1925 жылы бір қаулы қабылдады. Бұл 
қаулы бойынша Қазақстанға өз бе-
тімен көшіп келген мұғажырларға 
жер алу құқығы берілмейтін болды. 

Алай да бұл қаулының күшін Мәс-
кеудің сенімді өкілі Голощекин жой-
ды. Оған наразылық білдірген қазақ 
коммунистеріне Мәскеу қызыл ар-
мия сының күшімен құқай көрсетті. 
Со нымен орыс мұжықтарының Қа-
зақстанға келіп, жерге ие болуы жал-
ғаса берді... Қазақ коммунистерінің 
на разылықтары күшейді. Атақты ком -
мунистердің көбі оппозицияға қо сылып 
кетті. Смағұл Сәдуақасұлы Мәс кеуде 
шығатын «Большевик» атты журналда 
көлемді бір ма қала жариялады (1928 
жыл, қаңтар). Смағұл Сәдуақасұлы 
бұл мақа ласында Рыков, Калинин, Зе-
ленский, Голощекин және басқа да 
бірқатар мәскеулік коммунистерді 
отар шылдық империяшылдық айып-

тар мен айыптады» (Бұл да сонда, 117-
б.).

М.Шоқайдың тұлғатануының өзін-
дік жосығы бар. Мысалы, ол Т.Рыс-
құл овты сынап келеді де, бір жерінде 
«большевиктік пердесінің арғы жа ғы-
нан түркістандық рухы көрініп тұ рады» 
дейді. 

Үстірт саясаттың өзі қазақ ком-
мунистерінің ортасына оттың шала-
сын тастағанын Мұстафа бүй деп 
бағамдайды: «Қазақстанда малдың 
үштен бірі ғана қалған. Өзбекстан, 
Түркіменстан, Қырғызстанда да мал 
басы көп кеміген. Бұл туралы Алма-
тыдан Исаұлы Ораз, Самарқан ның 
өзбек коммунистері ашық айтуға ба-
тылдары жетті. Шаруашылықты ұжым-
дастыру жолымен дамытуға еш қандай 
бір шүбә келтірмейтін осы Ораз Исаұлы 
лениндік теориялардың іс жүзіндік 
нәтижелерін көргеннен кейін ғана бір 
оңды пікірге келіпті. Оның бұл пікірін 
біз елеусіз қалды деп айта алмаймыз. 
Исаұлы «Ұжымдастыруға қажетті 
жалпы шарт-жағдайлар біздің шаруа 
қожалықтарымызда жоқ», – дейді. 

Көрдіңіз бе, Қызыл Мәскеу дик-
татурасына ең адал агенттердің бірі 
саналатын Исаұлы Ораз енді келіп 
Смағұл Сәдуақасовпен бір жерден 
шығып отыр. Смағұл Сәдуақас та 
лениндік бағытты қабылдаған. Оның 
пайымдауынша, ленинизмді жүзеге 
асыратын шарт-жағдайлар Қазақстанда 
әзірленбеген. Осыны айтқаны үшін 
Смағұл «буржуазия агенті» деп қа-
раланды» (Бұл да сонда, 128-129-б.).

20-жылдардың ортасынан Мұс тафа 
да, Смағұл да – әсіре сая сат шылдық пен 
ұрынарға қара таппаған пысықтардың 
өткір тақырыбына айналды. Мұндай 
схемашылдық ке шегі 90-жылдарға 
дейін жетті. Біраз зерттеуші «қазақ 
бур жуазиясы, ұлт шылдары» десе, 
екеуін де орынсыз жерден алып, 
жер ге салатын. Осы жадағай үрдісті 
алдын ала болжаған М.Шоқай «Түрі – 
коммунистік, ма ғынасы – ұлтшылдық» 
атты мақа ласында төмендегіше әуе-
зелейді: «Түркістан ұлттық комму-
нис тері ара сындағы «ұлттық кері төң-
керіс» әрекеті «бесжылдық жоспар» 
жүзеге асырыла бастаған кездің өзін-
де-ақ өткір сипат алған болатын. 
Смағұл Сәдуақасовтың Мәскеуде 
шы ғатын «Большевик» журналында 
ауыл шаруашылық комиссары Смир-
нов пен Комиссарлар Кеңесінің төр-
аға сы Рыковты «отаршылдықпен» ай-
ыптауы, әліге дейін Кеңес үкіметінің 
көңілін тыншытпаған Сағидолла 
оқи ғасы, Мәнен Рамыз, Бату және 
Таш кент университетінің ректоры 
Хан суарлар тәрізді ең таза идеолог са-
налып келген коммунистердің «кері-
төңкерістік» әрекеттері және Бала-
хыр Юныс, Мыңбай тәрізді қызыл 
профессорлардың «буржуазия идея-
сының тұтқынында» екенінің білініп 
қалуы – міне, бұлар бәрі тек заманауи 
«бесжылдық жоспарға» байланысты 
құбылыстар болып қалмастан, сол 
жоспардың туындысы және соның 
көріністері болып табылады. Бесжыл-
дық жоспар жасалысымен-ақ, оған 
алғаш рет қарсы шыққан адам боль-
шевиктер партиясына ұлттық төң-
керісшілдер сапынан келген Смағұл 
Сә дуақасов болса, бұл жоспардың 
«соңғы жылында» оған қарсы шығып 
көзге түскендер «буржуазия идеоло-
гия сының тұтқынына» түскен, бірақ 
ешқашан ұлтшылдық иісі мұрын да-
рына бармаған, Ленин мектебінде 
тәрбиеленіп ержеткен, коммунистік 
университеттің қызыл профессорлары 
Юныс пен Мыңбайлар болды...» (Бұл да 
сонда, 256-257-б.).

Әрине, тұтастай қарағанда, кеңес 
өкіметі де – біздің тарихымыз бен 
тағ дырымыз. Өздеріңіз ойлаңыз дар-
шы, мысалы, бүкіл Алаш зиялы сы эми-
грацияға кетіп қалса не болар еді? 
Елге кімді арқа тұтар еді? Ал, Мұстафа 
Шоқайдың жолы – прин ципті жол. 
Бәлкім, ол жол – басты бір мүмкіндіктің 
жолы шығар. Біз бүгін танысып отыр-
ған Шоқай сарап тамалары дер кезінде 
жазылуымен бағалы. Айталық, «кеңес 

өкіметі ішінде коммунистік партияға 
оппозиция», «биліктегі басмашылдық» 
деген ұғымдар осындағы қазақ қоға-
мына осыдан 70-80 жыл бұрын, қазір 
де түсініксіздеу. Себебі, өз буымыз 
санамызды тұмандатты. Ал, осыны 
Мұстафа С.Сәдуақасұлы тәрізді қай-
раткерлердің ұстанымы арқылы жақсы 
түсіндіреді.

«Кеңес үкіметінің жаңа экономи-

калық саясаты түркістандық отар шыл -
дық езгіні бұрынғыдан бері ау ырлата 
түсті, – деп жазады ол. – Түр кістанды 
орыс астығына тәуелді етіп қойған мақта 
саясаты, Түркістан шаруашылығын 
Мәскеу үкіметі мүдделеріне құрбан 
етіп жіберген колхоздар, орыс ша-
р уалары мен Түркістан шаруалары 
арасындағы экономикалық, мәдени 
қайшылықтарды тым асқындырып, 
Түркістанда орыстарды патша зама-
нын дағыдан әлденеше есе кө бейтіп 
жіберген мұғажыр саясаты, Түр кіс-
тандағы мемлекет аппаратта ры ның 
«ұлттандырылмауы», Түркістанның 
ұлттық мүдделерін орыс про лета-
риаты диктатурасының талап тарына 
сәйкестендіретін большевиктік сая-
саттың «ұлы орыс державалық» рухы 
– мі не, осылардың бәрі Түркістандағы 
«ұлттық большевиктердің» көзін аш-
ты. Ленинизмнің  кешегі мүриттері 
бүгін партияның «сара жолынан» та-
йып, оппозиция түрінде көріне бас-
тады... Сұлтанбек Қожанұлы, Рахым 
Анғамұлы, Қадырғалиұлы, Қасымұлы, 
Мәнен Рамыз, Бату, Смағұл Сә дуақас-
ұлы және басқа да ондаған, жүз-
деген «көне коммунистер» Мәскеу 
сая сатының Түркістандағы өткір 
қар сылығына айналып отыр. Шын 
мәнінде бұл да – «басмашылықтың» 
басқа бір түрдегі көрінісі. Алайда бұл 
ұлттық дәстүрге адалдықтан, соны 
жақтағандықтан емес, коммунистік 
үкіметтің «төңкерістік ақиқаттарына» 
сенімін жоғалту нәтижесінде пайда 
болған «идеологиялық басмашылық» 
болып табылады» (Бұл да сонда, 247-
248-б.).

Бұл үзінді М.Шоқайдың 1932 
жылы жариялаған «Түркістанның ба-
қытсыздығы және одан құтылудың 
жолы» атты мақаласынан алынып отыр.

20-жылдары Қазақстанға жіберіл-
ген Кремль функционерлерінің негізгі 
міндеті – республикадағы мемлекет тік 
қызметкерлер мен зиялыларды жуа-
сытатын тетіктер іздеу еді. Орталық 
осы арқылы «сара саясатты» қалтқы-
сыз сіңіретін көпшілік тәрбиелегісі 
келді. Әлбетте, бұл зомбилік саясат-
қа ұлттың иммунитеті сынды қайрат-
керлер, зиялылар бірден қарсы тұр-
ды. Міне, осы кезде саясаттағы түрлі 
келіспеушілік пен плюрализм негіз-
дерін (қарсы тұрушылық пен көзқарас 
алуандығы) халыққа жек көрінішті 
ету орайында белгілі саясаткерлердің 
фамилияларына «шыл», «шылық» 
(«щина») жұрнақтарын қосып айту 
дәстүрге айналды. 

М.Шоқай осы үрдістің де тек-
тамырын төмендегіше байыптапты: 
«Біраз уақыттан бері Түркістан кеңес 
баспасөзі «ұлттық керітөңкерісшіл 
агенттер» деген сөзді ұмытқандай 
болып келеді. Бұл большевиктердің 
кезекті бір арамза қулығы ғана. 
Олар бізді Түркістанда «ұлттық 
керітөңкерісшілдер» із-түзсіз жойыл-
ды деген ойға жетелегісі келген еді. 
Бірақ партия қатарын тазалау, пар-
тиялық құжаттарды тексеру және 
ауыстыру науқаны Түркістанда 
«ұлт тық төңкерісшілдердің агент-
тері» жойылып кетпегенін және жо-
йылып кетуі мүмкін емес екенін 
көр сетіп отыр. «Казахстанская прав-
даның» 16, 21 шілде және 2 тамызда 
шыққан сандарында Қазақстан Ор-
талық партия комитеті насихат бө-
лі мінің бастығы Ілияс Қабыл ұлының 
«сәдуақасовшылдар», «қожанов шыл-
дар», «меңдешевшілдерді» сынға 
ал ған көлемді үш бірдей мақаласы 
жа рық көрді. Бұл материалдарда «ғы-
лыми, рухани салаларда кең орын 
алған осы ұлтшылдық ағымдарға қар-
сы рақымсыз күрес ашуға» шақы рыл-
ған. Мақала авторы аталған «ұлт шыл-
дық ағымдардың» нақтылы қай түрде 
бой көрсетіп отырғанын анық жазбаса 
да, олардың «сәдуақасовшылдық», 
«қо жанұлышылдық», «меңдешұлы-
шыл дық» болып келуінің өзі-ақ осы 
науқанды ұйымдастырып отырғандар 
нені көздейтінін көрсетіп тұрса керек.

Смағұл Сәдуақас, Қожанұлы Сұл-
тан бек және Меңдешұлы Кеңес дәуірі 
орнаған кезде Кеңес үкіметін бірден 

жақтап шыққан адамдар болатын. 
Бірақ олар өткен уақыт тәжірибелері 
көрсетіп отырғанындай, Кеңес үкі-
метіне тек қара басының қамы үшін 
ғана қызмет етпегенін біз жақсы бі-
летінбіз. Сұлтанбек Қожанұлы қара 
басының қамын ойламайтын, халқы 
үшін қам жеп, ел үшін еңіреп туған 
азамат еді. Ол бұдан былай да осы 
қасиеттерінен айырылмайды деп се -
неміз. Смағұл Сәдуақас та – дәл сон-
дай тұлға. Ал Меңдешұлын өз ба-
сым білмейді екенмін. Бірақ оның да 
Сұлтанбек пен Смағұл тәрізді қай-
раткер екеніне шүбә келтір меймін» 
(Шоқай М. Таңдамалы. 2-том. А., 1999, 
59-60-б.).

Мұстафа Шоқайдай шетелге кет  -

пеген, тіпті кетуге мүмкіндігі бол са 
да белгілі себептермен елде қалуды 
ойлаған тұлғалар больше виктердің 
«әлеуметтік теңдік» ұра нымен қазақты 
ұшпаққа шыға руды қалады. Рас, бүгінгі 
Қазақ шека ра сының айқындалуы, 
қа зақтың сана сына да, көзіне де 
сүйелдей болған казачестводан құтылу 
больше вик тік билік тұсында Алаш 
зиялы лары ның ұсынысымен жүрді. 
Қазақ оқы ғандары төңкеріске дейін де, 
одан кейін де патша өкіметінің отар-
шыл дық, әсіресе переселен сая сатын 
жүйелі сынады. «Переселен» – Түр-
кістан лексиконында «мұға жыр». С.Сә-
дуақасұлына қатысты айтқан біраз 
ойларында М.Шоқай қара шек пенділер 
мәселесіне қайта-қайта оралып тұрады. 

Мәселен, оның 1939 жылы жаз-
ған «Орыс империализмі хараб бол-
сын!» атты мақаласында мына дай 
ойлар бар: «Большевиктер зама нында 
мұғажыр мәселесі қайта кө терілді. 
Большевиктердің өздерінің мойын-
дау ларына қарағанда, 1922 жылы 
«Түркістан буржуазияшыл ұлтшыл-
дарын» өкімет істеріне тар туға мәжбүр 
болған кездерінде іс басына келген 
әлгі жергілікті кадр лардың алдымен 
қойған талабы да осы мұғажыр келтіру 
процесін тоқтату болған және Кеңес 
өкіметі ол кезде олардың талабын 
қабыл алған. Осыдан біраз өткен соң, 
1925-1926 жылдардағы Түркістан 
пар тия құрылтайында бұл мәселе заң 
жобасы түріне келтірілді. Осындай 
шешім Қазақстан, Қырғызстанды өз 
ішіне алған Ресей Федерациясы Ор-
талық өкіметі мен атқару үкіметінің 
қарарларынан да орын алды. Бірақ 
көп өтпестен осы Орталық өкімет пен 
атқару үкіметі орыс мұғажырларына 
қайта жол ашты. Мұның өзі Түр-
кістандағы  барлық «ұлттық комму-
нистерді» Кеңес өкіметінің партия 
ішіндегі жаулары деп жаппай айып-
тауға және 1937-1938 жылдардағы 
жаппай қудалау мен жазалауларға 
алып келді. Кеңестер қатарына алғаш 
рет қосылған түркістандықтардың 
бірі Қадырғалиұлы дағдарысқа тап 
болды. Ол Мәскеуде өзін-өзі өлтірді. 
Қадырғалиұлы өлім алдында жазып 
қалдырған ақырғы сөзінде Түркістанға 
ағылып келіп жатқан орыс тасқыны 
жөнінде айтқан және Кеңес өкіметіне 
наразылық білдірген. «Яш Түркістан» 
беттерінде сынға алынып келген түр-
кістандық коммунистердің бәрі, Смағұл 
Сәдуақас және Сұлтанбек Қожан тәрізді 
Кеңес өкіметінің отар шылдық саясатын 
ашық айыптап шығушылардан басқа 
Файзолла, Камал Акрам, Ғабдолла 
Рақымбай, Тұрар Рысқұл, Мұрат 
Айтақұлы, тіпті Исаұлы Ораз және 
сол тектестерге дейінгілердің бәрі де 
Түркістанға орыс мұғажырларын әкелу 
саясатын ашық қолдаудан бас тартты 
(Бұл да сонда, 232-233-б.).

Мұстафа Шоқайдың 20-жылдары 
шетелде жүріп жазған ірі еңбегі – 
«Туркестан под властью советов (к 
характеристике диктатуры проле-
та риата)». Ол 1928 жылы француз 
тілінде, 1935 жылы орыс тілінде жарық 
көрді. Бұл еңбегінде Мұстафа сансыз 
дәлелдермен кеңес өкіметінің сөзі 
мен ісі әр жерден шығатынын және 
бұл жүйе отаршылдықты одан әрі 
тереңдеткенін зерделеп шықты.

Зерттеудің Голощекин басқарған 
Қа зақстан билігіне қатысты тұсын-
да автор большевиктер мен проле-
тариаттар домбаздап жатқан со циа-
лизм жобасының қисынсызды ғын жә не 
сол жүйесіздікті дер ке зінде бай қа-
ғандардың (мысалы, С.Сә дуа қас ұлы, 
т.б.) қандай атқа ие болып, нендей 
жазалау алып жатқанын ба рынша шы-
найы жазады. Мәтіннен алған үзіндіні 
түпнұсқада ұсынамыз:

«Чтобы быть в меру возможности 
объективным, я скажу несколько слов 
о «национализме» среди ком мунистов-
казахов.

Все тот же Голощекин, имя кото-
рого мною упоминается здесь весьма 
часто, на VI партийной конференции 
рассказывал следующее:

– В одном беллетристическом рас-

сказе на казахском языке я про чи-
тал (Голощекин казахского языка не 
знает) следующее: «бытие опреде ляет 
сознание». Раз это так, то при нашем, 
казахском отсталом быте не может быть 
места разговорам о социалистическом 
строе и пролетарской идеологии... 
(«Энбекши казах», 21.XI.27).

Там же мы находим, в передаче 
Го лощекина, такое рассуждение вид-
ного казахского коммуниста Исмаила 
Садвакасова о социализме среди ка-
захов:

– О социализме в применении к 
русской деревне еще, пожалуй, можно 
спорить. Но что касается социализма в 
условиях Казахстана, то об этом и не 
стоит говорить...

Чтобы доказать что Исмаил Сад-
вакасов не исключение, я приведу 
свидетельство о нем Голощекина же:

– Корни «садвакасовщины» про-
ч ны. Садвакасов – это не отдель ные 
лица, от которых можно было бы изба-
виться путем их изгнания (из партии). 
Садвакасовы имеются среди нас самих.

Советские органы полным полны 
Садвакасовых. Садвакасов – это выра-
жение темной националисти ческой 
иде ологии широких народных масс. И 
с этим надо считаться...

Приведу еще одно свидетельство 
более общего характера. Оно касается 
«восприятия» казахами Октябрь ской 
революции. Вот книжка на ка зах-
ском языке – «Психология вы бора 
профессии». Отпечатана она в Москве 
в типографии Совета Национальностей. 
Автор книги Юсуфбек Аймаутов о 
достижениях казакского народа го-
ворит следующее:

– Война, революция, грабежи, го-
лод, национальная свобода, авто-
номия... все это вещи, не снившиеся 
казах-киргизскому на роду даже во сне, 
бросили (казах-киргизский народ) в 
объятия нищеты и бесконечных нужд...

И об этом толковании и о таком 
восприятии социалистической рево-
люции говорилось с трибуны съезда 
работников политического просве-
щения в Кзыл-Орде (см. «Энбекши 
казах» от 10.І.28).

О чем говорят эти три последних 
примера? Они говорят обо всем, что 
угодно, но только не о торжестве 
революционных начал, но только не 
о «социализме в Казахстане» (Бұл да 
сонда, 378-380-б.).

Көріп отырғандарыңыздай, дәйек-
сөзде С.Сәдуақасұлы есімі жиі ата-
лады. Бұл – сырттағы қайраткердің 
елдегі қайраткерге іш тартуы һәм 
симпатиясы ғана емес, бұл – Сма ғұл 
тұлғасы арқылы елшілдікке, пара сатқа, 
намысқа берілген баға-тын.

ХХ ғасырдың 20-30 жылдары ке-
ңестік биліктің миллиондаған адам-
дарды сыңаржақ саясаттың құрбаны 
қылып, қоғамдық дамуды жалаң тү-
сіндіріп, талғамсыз насихаттауы 
жырақта жүрген Мұстафаны аса ой-
лантып-қамықтырды. Әсіресе, ол кеше 
ғана елін патшалық отаршылдықтан 
құтқаруды армандаған жас қайрат-
керлердің оп-оңай большевизм арба-
уына түсіп, большевиктік отаршыл-
дықтың тетігіне айналғанына қатты 
қынжылады. Сөйте тұра, шыншыл 
қайраткер тарих тағылымын, елшіл 
қай раткерлердің қадір-қасиетін, ұс та-
ны мын, тәжірибесін еске алып жігер-
ленеді.

Ұлт мүддесімен, халық арманымен 
біртұтасқан саясат – Мұстафа жолы, 
Мұстафа таңдауы. Сол себепті ол бүй 
дейді: «Большевиктер атамекеніміз 
Түркістанда ұлтымыздың өзіне тән 
рухани әлемін суалтып, оның орнына 
орыс пролетариатының рухын орнат-
пақ болды. Ұлттық, рухсыз ұлт тә-
уелсіздігі болуы мүмкін бе? Тарих 
ондайды көрген жоқ та, білмейді де».

Түркістан тұлғасының мына ойына 
назар аударайық: «Халқымыздың мә -
дени және рухани жақтан қол жет-
кізген жетістіктерінің бәрі тек ұлт-
шылдық қозғалысына тән» (Шоқай 
М. Таңдамалы. 1-том. А., 1999,  62-б.). 
Міне, осы пайымның астарында Әлихан 
да, Ахмет те, Смағұл да тұр.

Осы сөздерді оқығанда, арғы 
дәуірді айтпағанда, Асан қайғыдан 
Мағжанға дейінгі аралықтың елшілдік 
сарыны еске түседі. Бұл қозғалыс 
пен сарынның меже-мезгілі бар ма? 
Жоқ, ол тұрлаусыз уақытқа байлаулы 
ма? Мұстафа осы туралы былайша 
ой сабақтайды: «Егер кімде-кім бұл 
өлмес идеяны Мәскеудің күнде өзгеріп 
тұратын түсі сияқты деп білсе, сөзсіз 
қателеседі. Ол – халқымыздың қаны 
мен жүрегі. Ұлтымыз өмір сүрсе, ол да 
бірге өмір сүреді» (Бұл да сонда). 

Біз саяси репрессиялардың аса 
ауыр зардаптарынан кейін кісі ғұмы-
рындай уақытты құр мақтанмен, жалаң 
сөзбен өткіздік. Саясат та, қоғам да 
елдік құбыладан жаңылдық. Бұйырса, 
30 жылға жуықтаған Тәуелсіздігіміз 
бұ ған не дейді?  «Отанды сүю – оның 
тұтас мүддесіне қызмет ету, осы жолда 
жан пида етуге даяр тұру» дегенге 
қалай қараймыз? Бұл ретте Мұстафа 
Шоқай сөзі, елшілдігі, принципшілдігі, 
Смағұл Сәдуақасұлына берген бағасы 
бізге не айтады?

Президент Қ.Тоқаевтың баста-
масымен саяси қуғын-сүргін құрбан-
дарын ақтау жөнінде мемлекеттік 
ко  миссия құру мәселесі көтеріліп, 
күр  делі кезеңге айқын қағидатпен 
қа рау қолға алынған тұста М.Шоқай 
мен С.Сәдуақасұлы жолы тағылымын 
жан-жақты зерделеу маңызды деп 
есептейміз.

Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ, 
Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің 
проректоры, ҚР ҰҒА академигі



ТарихSb №11-12 (20085-20086) 23 қаңтар, сенбі  2021 жыл 5www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz

Уақыт көрсеткендей оның 
батыл айтқан мұраттары (идея-
лары) жүзеге асты да! 1991 жыл-
дары әлемнің картасынан жаңа 
тәуелсіз бес түркі мемлекеті, 
яғни, Қазақстан, Өзбекстан, 
Қырғызстан, Түр кіменстан 
және Әзер  бай жан мемлекеттері  
ойып тұрып орын алды. Содан 
бері қан шама су ағып, күн ба-
тып, таң атты дерсіз! Аталған 
елдер өзіндік саяси дамудың  
арнасын дәл тауып, өркендей 
түсті. Әлем жұртшылығы түркі 
халықтарының қайта түлеуінің 
куәсі болды. 

Адамзат өркениетінің та  рихы 
қай кезде болсын күр делі және 
соқтықпалы-соқ пақты жолдар-
дан өту ар қылы жүзеге асатыны 
бел гілі. Барлық халықтардың 
ша рықтау және құлдырау 
кезеңдері болған. Мұндай 
жағдайдан түркі халықтары да 
шет қалған жоқ. Мысалы, ежелгі 
және ортағасырларда оларға 
өркениеттік дамудың ең жоғары 
ұстанымын табуға мүмкіндік 
туды. Азияда оларға қуатты 
Хун империясын құру бақыты 
бұйырды. Сондай-ақ, Үйсін және 
Кангюй мемлекеттері де осы 
кезеңдер аралығында пайда 
болғаны даусыз. Баламер және 
Аттила жалпы бүкіл Еуропаны 
бағындырып, қуатты империя 
құрды. Олардың ұрпақтары да 
Еуропада бірқатар мемлекетті 
құруға қол жеткізді. Атап 
айтқанда, Кубратханның Ұлы 
Болгариясы, Хазар және Авар 
қағанаттары, Шамбаттың Дуло-
басы, Аспарухтың Дунайдағы 
Болгариясы, Арпадтың Мадьяр 
мемлекеті, Лашиновичтердің 
Киев қағанаты мен Еділдегі 
Булгария, тағы басқа да мем-
лекеттер осындай-осындай 
ой-ниет пен табанды күрестің 
арқасында құрылған еді. 

Орталық Азияда да саяси 
процестер белсенді түрде да-
мыды. Мұнда Түрік, Батыс-Түрік, 
Шығыс-Түрік, Түргеш, Қарлық 
қағанаттары мен мемлекеттері 
құрылды. Қарахан мемлекеті 
үлкен табыстарға қол жеткізді. 
Сол кездерде қимақтар, қып-
шақтар, жалайырлар, ұйғыр-
лар, қырғыздар, наймандар, 
керейлер мен өзге де халықтар 
құрған мемлекеттер өзіндік 
ерекшелігімен белгілі болды. 

Көптеген ғасырлар бо йы 
Селжук және Осман импе рия-
ларының саяси іс-қимылы бүкіл 
әлемді таң дандырды. Олар 
Еуро па ның, Азия мен Африка 
халық тарының өмірі мен тұр-
мыстарында ерекше із қал-
дырды. 

Әсіресе, Шыңғысхан импе-
рия сының құрылуы бүкіл әлемді 
дүр сілкіндірді. Кейіннен бұл 
империя көптеген мемлекеттер-
ге бөлінді. Солардың қатарында 
Алтын Орда, Ақ Орда, Сібір, 
Қазан, Астрахань, Қырым 
хандықтары бар еді. Қытайда 
жаһанды жаулау шының не-
мересі Құбылай билік орнатса, 
Бағдатта Хулагу билік құрды. 
Сонымен қатар, Ноғай ордасы, 
Моғолстан, Өзбек және Қазақ 
хандықтары мен мемлекеттері 
дүниеге келді. Ақсақ Темір 
өз империясын құрса, оның 
ұрпағы Бабыр Үндістанда Ұлы 
Моғолдар мемлекетін құруға 
қол жеткізді. Түріктер құрған 
мемлекеттер көптеп саналды. 
Олардың бәрін тізбелеп жату 
біздің жоспарымызға кірмейді. 

Жаңа уақыт кезеңінде еуро-
палық елдер дамудың өрке-
ниетті жолына түсіп, алғы шеп-
ке шықты. Ал, түркі халықтары 
керісінше, құлдырай бас тады. 
«Түрік» этнонимі көп теген 
халықтардың өмірі мен та-
рих ғылымында өзін дік берік 
позицияға ие болды. Расын 
айтқанда, әлемде 48 түркі халқы 
бар. Әлем халықтарының бұған 
қызға нышпен қарауы – заңды 
құбылыс. Халықаралық тари-
хи сахнаға түркі халықтары екі 
атаумен, яғни тұрандықтар және 
түркілер болып шыққаны сана-
сы сергек адамға айдан анық. 
Олардың алғашқысы ежелден-
ақ пайда болған еді. Енді бізге 
ежелгі Тұранның аумағын ашық 
көрсетуге тура келеді. Біздің 
зерттеулеріміз көрсеткендей, 
ондай 3 үлкен аймақ бар. Олар 
– Волга-Орал, Сібір және Орта 
Азия аймақтары.

Біздіңше, Тұран атауы Вол-
га-Орал өңірінде пайда бол-

ды. Бірқатар ғалымдар ол 
еуропалықтардың бастапқы 
отаны болғандығын айтады. 
Олар мұнда Мұз және Мұз 
дәуірінен кейінгі кезеңдерде 
өмір сүрген. Ресейлік белгілі 
ғалым С.В.Трусов генетик-
тер үндіеуропалықтардың 
екі туыстық белгісі болғаны 
анықталғандығын хабарлай-
ды. Өйткені, R1a және R1b 
гаплотоптарын жеткізушілер 
екені көрінеді. Бұл бұдан 10-
15 мың жыл бұрын болған 
секілді. Біріншісі, скифтердің, 
сарматтардың, галлдардың, 
үнділердің, ирандықтардың, 
гректер мен славяндардың 
генетикалық негізін құрды. 
Екіншісі, герман тайпалары 
мен массагеттердің, бри тан-
дықтар мен иберлердің және 
түріктердің арғы атала рының га-
плотоптарын құрды. С.В.Трусов 
осындай мәліметтерді ұсынды 
(Terra incognita) Ғұндардың 
(хондардың) тарихы ежелгі 
Русьтегі Дуло әулеті арқылы 
белгілі. Волга-Орал аймағында 
ежелгі тұрандықтардың өмір 
сүргендігі туралы деректер 
жеткілікті. Біріншіден, гене-
тиктер мен археологтар бұдан 
бұрынырақ тұран дықтардың 
(түркілердің)  алға шында 
үндіеуропалықтар бол ған ды ғын 
дәлелдеп шықты. Монғо лои д-
тармен қан араласу кейінірек 
болған.

«Тұран» атауын Еділдегі 
Булгарияның тарихшылары 
кеңінен пайдаланады. Мәсе-
лен, Бахши Иманның «Джаг-
фар тарихы» атты кітабында 
төмендегідей хабар келтіріледі: 
«Осыдан 15 мың жыл бұрын 
Идель-булгарлар Волга-Орал-
да өздерінің Идель мемлекетін 
құрып, сонымен қатар оны 
Тұран деп атаған». Бұл атау өте 
ежелгі матриархат кезеңдері 
билік құрып тұрған шақтарға 
жататыны рас. Сол кезде махаб-
бат құдайы есебінде Тұранды 
төбеге көтеріп, әспеттеген. Бах-
ши Иманның сол кітабында мы-
надай жолдар кездеседі: «Эрги 
немесе Чакчак  аңызға айналған 
патшайым, олар Тұранның 
көмегімен «Тұран патшылығын 
(әйелдер пат шалығы)» құруға 
әрекет еткен, яғни Джама 
патшалығына дейін». Ал, Джам-
Иджи Имэн әулетінен шыққан, 
Идельдің бірінші булгарлық 
патшасы атанады. Идель – 
түрікше «жеті тайпа», яғни «жеті 
ел» дегенді білдіреді. Тұран 
– аңызға айналған алыпбике 
(матриархат дәуірі). Айтқандай, 
ғұндардың ұлы билеушісі 
Баламердің зайыбының есімі 
осылай аталған. Ол Тұрандот 
ертегісіндегі кейіпкердің қыз-
метін атқарғандай әсер қал-
дырады. 

Еділдегі Булгарияның орта 
ғасырдағы тарихшысы Ғази-
Барадж өзінің «Ғази-Барадж 
тарихы» атты еңбегінде Тұран 
туралы жан-жақты мәліметтер 
қалдырған. Ол былай деп жаза-
ды: «Баламер ханның батысқа 
қарай сапар жасауы азық-
түліктің жетіспеуінен болды. Ол 
өзінің Идельдегі немесе Ескі 
Тұрандағы мемлекеттерінің 
ставкасын тастап, сол жаққа ба-
руына тура келді...». Сонымен, 
сол кезеңдердің ықпалымен 
«Ескі Тұран» атауы тілдік 
қолданысқа енді. 

Ғази-Барадж Самар өзені 
мен Самар тауларында Тұран-
ның орныққанын атап өтеді. 
Ол сондай-ақ, тұран дықтардың 
тілі туралы да әңгімелейді. 
Булгарлық тарихшы былай деп 
жазады: «Қамандықтар оны 
булгарлық түркілер десе, ал 
түрікмендер «тұран-теле» деп 
атаған.

Киев қаласында өмір сүріп 
«Шаң қызы дастаны» атты 
кітапта (882 жыл) булгарлық 
ақын әрі сол кітаптың авторы Ми-
каэль Башту Ибн-Шамс-Тебир 
қызықты тарихи мәліметтерді 
қалдырған. Ол Тұран мемлекеті 
мен оның даңқты билеушісі 
Аламир туралы хабарлайды. Ав-
тор тұрандықтар жөнінде жылы 
лебіз білдірген. 

Чуваштар Еділдегі болгар-
лардың ұрпақтары ретінде сана-
лады. Олар өздерінің ата-баба-
ларының рухани мұраларын 
сақтап қал ған. Мәселен, Чува-
шияда төмендегідей топоним-
дер мен гидронимдер: Мор-

гаушск ауданындағы Тұран 
өзені, Ядринск ауданындағы 
Тұран биіктігі, Моргаушск 
ауданындағы Тұрай село-
сы (академик М.Н.Юхманың 
мәліметі) кездеседі. 

Өткен кезеңдер адамдардың 
есімдерін де ұмытпауға елді 
талпындырады. М.Н.Юхманың  
«Чуваштық есімдер» (Чебокса-
ры, 2008 жыл) атты кітабында 
Тұран, Тұраней, Тұрас және 
Тұранби деген ерлер мен 
әйел есімдері (академиктің 
мәліметінен сөзбе-сөз) аталып 
өтеді. 

Біздің заманымызға дейінгі 
ІV-ІІІ мыңжылдықтарда Еділ-
Орал аймағынан тұрандықтар 
Оңтүстік Сібірге қарай қоныс 
аударса, сол жақтан Месо-
патамияға қарай көш түзеген. 
Бұл деректерді ортағасырлық 
булгарлық тарихшылар және 
қазіргі заманғы ғалымдар жан-
жақты келтіріп отыр. 

Сібірде өздерін хондар, 
хундар, сюндар, үйсіндер 
деп атап тұрған кезде олар  
жергілікті тұрғындармен неке-
лескен. Осында еуро палық 
тұрандықтарға моң ғолдық 
мінез-құлықтар мен дәстүрлерді 
біртіндеп сіңіре бастады. Ал, 
Оңтүстік Сібірде тұрандықтар 
өздерінің бұрынғы тілін, діни 
сенімін, әдет-ғұрып және 
дәстүрлерін сақтап қалды. Рас, 
бұған жергілікті халықтардың 
мәдениеті айтарлықтай ықпал 
етті. Соның нәтижесінде өзіндік 
тамаша мәдениет қалыптасып, 
тұрандық рухани орта жаңа 
арнаға түскенін жасырудың 
реті жоқ. Ендігі кезекте 
тұрандықтардың тілін үйсін-
ғұндық деп анағұрлым нақты 
атаудың сәті келді. Бұл – түркі 
тілінің ең ежелгісі. 

Тұрандықтар өздерінің 
ежел гі ота нын дағы атауларды 
көзінің қарашы ғындай сақтады. 
Жақсыбай Әмірсейітұлы өзінің 
жазған шежіресінде осын-
дай тоқтамға келген. Оның 
айтуынша, «Тұран елі – түркі 
халқы, қауымдаса өмір сүрген». 
Біздіңше, бұл автор Сібірдегі 
Тұран туралы мәлімет бер-
ген секілді. Осындай ойға 
келуімізге Ж.Әмірсейітұлы жаз-
ған шежіресінде ол Минусинск 
котловинасының жанынан орын 
тепкен ежелгі Абакан мемлекеті 
жөніндегі мәліметті жазады.  

Тұран атауы Сібірдегі то-
понимдер мен гидронимдер-
де берік позицияға ие. Атап 
айтқанда, Краснояр өлкесіндегі 
Краснотуранск ауданының Крас-
нотуранск қаласы, Тувадағы 
Пий-Хемск ауданындағы Турань 
қаласы, Тувадағы Тұран-Уюк 
котловинасы, Буратиядағы Тун-
кинск ауданының Тұран село-
сы сөзімізге жарқын дәлел. Бұл 
аумақтардың барлығы да Сібірге 
қарайды. Рас, тұрандықтардың 
өмір сүрген аумағы ұлан-ғайыр. 
Сібір мен Моңғолияны 2-Тұран 
немесе сібірлік Тұран деп 
атауға әбден болады. Қазіргі 
таңда ежелгі тұрандықтардың 
ұрпақтары сібірлік халықтардың 
бірқа тары, яғни олардың 
хакас тар, тувалықтар, алтай-
лықтар, шорлар, тофалар, якут-
тар, сібірлік татарлар, тағы 
басқалар екені даусыз. Енисей 
өзенінің бассейнінде тұран 
атты  руы өмір сүреді. Олар 
туралы және өзге де түркі ру-
лары мен тайпалары жөнінде 
Шәкәрім Құдайбердіұлы өзі-
нің «Түркілердің, қырғыз-
дардың, қазақтардың, хандық 
әулеттердің шежіресі» атты 
кітабында «Енисейлік түркі лер» 
бөлімінде мәліметтер келтіреді. 

Тұрандықтардың көші-қоны 
сондай-ақ, Орта Азияға қарай 
да жүзеге асты. Олар 1-Тұран 
(Еділ-Орал), 2-Тұран (Сібірлік 
Тұран) отырықшылары бола-
тын. Соның арқасында мұнда 
(Орта Азиялық Тұран) 3-Тұран 
құрылды. Оның аумағы Кас пий 
теңізінен Жоңғар Алатауына, 
Дешті Қыпшақтан Тәжікстанның 
шекарасына дейін созылып жа-
тыр. Тұранның аумағы Иранның 
жерлерімен тығыз орналасқан 
десек қателеспейміз.

Жазба деректерде тұран-
дықтар туралы «Авестада» және 
ортағасырлық әде биет терде 
«тур» сөзі алғаш рет жазылды. 
Олар Орта Азия аймақтарының 
тарихи өңірлеріне қоныс тепті. 
Ал парсылық автор Фирдоу-
си өзінің өлмес туындысы, 
яғни «Шахнаме» поэмасын-
да ол жерлерді түркілердің 
өмір сүрген аймағы деп жазып 
қалдырды. 

Орта Азияда тұрандық-
тардың географиялық атаулары 
берік орын алды. Мысалы, Бах-
ши Иман «Джагфар» кітабында 
былай деп хабарлайды: 
«Провинцияның батыс жағында 
Уруг-төбе ерекше орын алған. 
Ол батыс пен солтүстікте 
Жайықпен (Оралмен) шека-
ралас, Шығыста – Уруғтау 
(Моғолжар), ал оңтүстікте – 
Джурджанмен (Хорезммен, 
Туран (Арал) теңізбен және 
Мәнқышлақпен)». Сонымен, 
географиялық жағынан ауқымды 
Арал теңізі де тұрандық болып 
аталған. Сондықтан да, ауқымды 
көршілес аумақтың «Тұрандық 
жазық» деп аталуы бекер емес. 
Бұл заңды сәйкестік десек те 
жарасады. 

Микаэль Башту Ибн-Шамс 
Тебир өзінің «Шаң қызы даста-
ны» шығармасында былай деп 
жазады:

Құдай сүйген, 
Тұран облысының
Жетісу деген жеріне 
Бір кездері ат басын бұрдым.
Жетісудың Түркі қағана-

тының аумағы болғаны бар-
шаға мәлім. «Джагфар та-
рихы» кітабында кездесетін 
«Ортағасырлық булгарлардың 
географиялық қысқаша сөз-
дігіндегі атаулар мен термин-
дер» жөнінде төмендегідей 
мәлімет келтіріледі: «Тұран 
мемлекеті (Тұран жұрты) – 
түркі қағанатының VІ-VІІІ 
ғасыр лардағы булгарлық ата-
уы». Қаһарлы әмірші Темір-
лан өзін Қарсақбай жаз-
уында: «Тұранның сұлтаны» 
десе, ал маңғыт әулетінен 
шыққан бұқаралық әмірлер 
өздерін «Түркістандық Тұран 
заманының падишахтарымыз» 
деп санаған. 

Біз көрсеткен атаулардан 
өзге тарихтың ежелгі тұстары да 
бар. Олар Волга-Орал Тұраннан, 
Сібір Тұраннан және Орта 
Азиялық Тұраннан тысқары  
жерлерде орын алған. Мыса-
лы, Олжас Сүлейменов өзінің 
«Хат тілі» («Язык письма») атты 
кітабында ежелгі этрускілер 
түркілермен этникалық байла-
ныста болғандығын баяндайды. 
Мұндай мәлімет те шындыққа 
саяды. Оларда Тұран деген 
махаббат құдайы болған. Оны 
Идель-Тұранның тұрғындары 
күнделік тұрмыстарына ен-
гізген. Кейінірек ежелгі рим-
діктер «тур» атауын жиірек 
пайдаланды.  Бұл сөзді олар 
этрускілерден қабылдаған 
секілді. Айтпақшы, ежелгі 
римдіктердің сөздік қорында, 
сондай-ақ, ежелгі гректердің де 
сөз қолданыстарында түркілік 
леп (лебіз) кездесетіні жасы-
рын емес. Түркілік сөздер со-
нымен бірге Шумердің сөздік 
қорында да орын алған. 
Бұлардың қатарына аспан 
құдайы Дингирді (Тәңірі), су 
құдайы Наммуды (түркілік 
тіл бойынша – ылғал), егістік 
құдайы Ашынан (түркіше астық), 
тағы басқаларды тіз белесек 
те жарасады. Бұл сөздерді 
Еділ-Идельден Месо потамияға 
тұрандық тормэндер енгізгені 
айдан анық. 

Испания да «тур» атауын 
қолдануда шет қалған жоқ. 
Солардың қатарына турде тан-
дықтарды, турдуларды, астур-
лар ежелгі тайпаларын және 
Турия өзенін жатқызуға болады.

Мұсылман  тарихшы ла ры-
ның бір қа тары Белуджис тан-
дағы таулық жерлерді Тұран деп 
еске салуды ұмытпаған. Мұндай 
мысалдар көптеп саналады.

Бүгінде «Тұран» атауы 
кеңі нен тараған. Солардың 
қатарында көптеген елдердің 
тұрғындары мен мекеме, кәсіп-
орын, клубтар осы атауға ие. 
Өткен кезеңдерді қазіргі за-
манауи шақтар кеңістігі шақы-
рады. Қорытындылай кел-
генде, «Тұран» атауы және 
Тұранның халқы – сан мың-
жылдық тарихтың шынайы 
дәлелі, көрінісі дер едік. 
Тұрандықтардың болашағы 
жарқын да кемел екендігі дау-
сыз. 

Әбдіқадыр ДӘУІТБЕКОВ, 
М.Әуезов атындағы ОҚУ 

ғылыми қызметкері, Чувашия 
Ғалымдар Академиясының 

академигі, Ресей және Чувашия 
Жазушылар одағының мүшесі

Тұран  тарихының  
көкжиегі

Жақында оның 
М.Шоқайдың туға-
ны на 130 жыл тол-
уына орай  «Мұстафа 
Шоқай: өмірі мен 
қызметі, шығар ма-
шы лығы» («Арыс» 
бас пасы, 2020 – 328 
бет) атты мақа лалар 
жинағы жарық көрді.

Кітаптың құры лы-
мына да автор тал-
ғампаздықпен қара-
ған. Мәжілістегі 9 
жыл депутаттықтан 
кейін оқытушылықпен 

айналысқандығынан алған әдіснамалық 
тәжірибесі көрініп тұр. Алғысөзден кейінгі 
«Мұстафа Шоқай: өмір деректері мен маңызды 
кезеңдерінің» жаңа мәліметтері зерттеушілер 
үшін маңызы зор. Бұл арада М.Шоқайдың 
әзір толық өмірбаяны жазылмағанын ескер-
ген жөн. Бұдан бөлек кітап негізінен үш үлкен 
бөлімнен тұрады. «Мұстафа Шоқай және 
кеңестік шындық» атты бөлімде ұлы тұлғаның 
саяси қалыптасуы мен әлеуметтенуі, оның 
орыс большевизмнің жыртқыштық табиғатына 
терең талдау жасауы, кеңестік биліктің ащы 
шындығы және  онымен  саяси күрестің 
ерекшеліктері көрсетілген. Мұстафа Шоқай 
қатыгез жүйенің қайсар қарсыласы болды, 
большевик отаршыларының болмысын ба-
рынша терең тани білуімен қатар, оның басқа 
отаршылдық саясаттан айырмашылығын да 
көре білді. Қайсар тұлғаның: «Дүниежүзінде 
Түркістаннан басқа да көптеген елдер бар. 
Ол жерлерде де үстем ұлттың озбырлығынан 
жапа шеккендер аз емес. Алайда, дәл орыстың 
отаршылдық саясатындай сұмдықтарды та-
рих әлі көрген жоқ», – деп жазуы жайдан-жай 
емес. 

«Мұстафа Шоқай және тәуелсіздік» де-
ген екінші бөлімде Мұстафа Шоқай дың 
ұлттық зиялылыққа қатысты тұжырым-
дамаларын, ұлттық рух, ұлттық мемлекет, 
Түркістан Мұқтарияты төңірегіндегі ойла-
рын қазіргі ұлттық мүдде, мақсат  тұрғы-
сымен сабақтастырады. Бүгінгі ұлттық құнды-
лығымыздың өзегі деп санаған өз тілімізге 
өзіміздің ие бола алмай отырғанымызды мы-
сал етеді. Өйткені ғалым тілдің тәуелсіздігі 
халықтың тәуелсіз санасының кепілі деп біледі.

«Отандық мұстафатану ғылымы туралы» 
атты соңғы бөлімін оқыған кезде өзім үшін то-
сын ойға тап болғанымды жасыра алмаймын. 
Өйткені  мұстафатанушылар қатары қазіргі 
белгілі Қазақстан тарихшылары мен зиялыла-
рынан, әрі кеткенде түрік авторларынан баста-
латын шығар деп шамалаған едім. Алайда автор 
бұл ғылымның Мұстафа Шоқайдың жары Ма-
рия Яковлевна Горинаның «Менің Мұстафам» 
атты тамаша естелігінен  басталатындығын 
ғылыми негіздейді. 1918 жылы 18 сәуір күні 
екі өзбек жігітінің куәлік етуімен ескі Таш-
кент қаласының имамы некелерін қиып, 
мұсылмандықты қабылдаған және өзіне Шоқай 
фамилиясын алған М.Я.Горина 1942 жылдың 8 
ақпанында Париж мешітінің «Дебасси» залын-
да күйеуінің қырқын өткізіп, оған Мұстафаның 
елу шақты досын жинайды. Осыдан кейін 
Мария Шоқай әлі атқарылуға тиіс жұмыстар 
ауқымын топшылайды. Алдымен Мұстафадан 
қалған мол тарихи мұраларды келесі ұрпаққа 
жеткізудің амалын қолға алып, оларды 
сұрыптап, түптеп, арнайы қораптарға салып 
мұрағаттарға өткізеді. Бар байлығы, қанша 
жоқшылықта жүрсе де, көп жылдан өздерімен 
алып жүретін жалғыз пианиносын сатып, ерінің 
бейітіне бейнесімен ескерткіш орнатады. Осы-
ларды бітіргеннен кейін, асықпай күрделі іске 
кіріседі. Ерен еңбектің үлгісін көрсетіп, жиыр-
ма жылдан астам уақытта естелік жазып, 1963 
жылы оның соңғы нүктесін қояды. Автор  Ма-
рия Шоқай «оқырмандардың бұл шығарманың 
әдеби көркемдігіне аса мән бермеуін өтінемін. 
Өйткені мен шығарма жазуға қабілетсізбін» 
деп, аса қарапайымдылық танытқанымен, бұл 
– Мұстафа Шоқай туралы тұңғыш әрі нақты 
мәліметтерге толы естелік кітап еді» дейді. Ма-
рия Шоқай орыс тілінде жазған қолжазбасын 
Мұстафаның шәкірттері түрік профессорлары 
ерлі-зайыпты Әбдуақап пен Саида Оқтайларға 
аманаттайды. Еңбек тұңғыш рет түрік тілінде 
1972 жылы Стамбулда «Жұбайының ау-
зынан Мұстафа Шоқайұлы» деген атпен 
Т.Шағатайдың аудармасымен жарық көреді. 
Мұстафатану осылай басталады. Ал, отандық 
мұстафатанушылардан Ә.Бәкір профессор 
Көшім Есмағамбетовтың еңбегін айрықша 
атап өтеді. Кітаптың соңында берілген 
«Мұстафа Шоқайдың афоризмдері» деген ма-
териал танымдық және әдістемелік тұрғыдан 
еңбектің ажарын ашып тұрғанын айтпасқа 
болмайды. Сәтті іріктелгендіктен көлемі 
бір баспа табақтан астам саяси әлеуметтік 
тұжырымдамалар энциклопедиялық білімдар 
Мұстафа Шоқайдың дүниетанымын танудың 
тұлғалық коды бола алады. 

Түйіндей келгенде, М.Шоқай туралы 
жаңа туынды өзінің өзгеше стилімен, тың 
деректерімен, қызғылықты материалдары-
мен оқырман жүрегіне жол табары күмәнсіз. 
Кітапты оқи отырып, «білімдіден шыққан сөз – 
талаптыға болсын кез» дегіміз келеді. 

Т.СӘТБАЙ,
тарих ғылымдарының докторы,

 Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінің 

қауымдастырылған профессоры

Жаңа кітап 
жарық көрді

Саяси ғылымдарының докторы, про-
фессор Әбдіжәлел Қошқарұлы Бәкір «Мен 
ғылымға кеш келдім, өзімді зерттеуші 
ғалыммын деп санамаймын, ғылымның 
насихатшысындай сезінемін» деп ағынан 
жарылып отырады. Бұл мойындауда 
үлкен қарапайымдылықпен қатар қазіргі 
отандық ғылымдағы жағымсыз үрдістерді 
қалтқысыз байқау, ащы шындық та 
сезіледі.  

Белгілі саясаткерлердің бірқатар мүддесі мен көзқарасы 
көпшіліктің үлкен қызығушылығын туғызатыны рас. 
Солардың қатарында Мұстафа Кемал Ататүріктің болашаққа 
деген өзіндік сая си көзқарастарына жұртшылықтың өте 
қызығушылық танытатыны және рас. Ол шын мәнісінде 
Жерорта теңізінен бастап, Солтүстік мұзды мұхитқа дейінгі 
Ұлы Тұран мұраттарын таразылап, кезінде көпшілікке ұсынған 
еді. Расында да, осындай ауқымды тарихи жобаның негізі 
болғаны рас па? Ұлы түріктің осынау жос пары жүзеге асты ма?
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«Қызылорда облысындағы жасыл екпелерді күтіп-ұстау 
және қорғау, қалалар және елді мекендердің аумақтарын 
абаттандырудың қағидаларын бекіту туралы» Қызылорда 

облыстық мәслихатының 2017 жылғы 16 мамырдағы №121 
шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2020 
жылғы 12 қарашадағы № 606 «Жасыл екпелерді күтіп-ұстаудың және қорғаудың үлгілік 
қағидаларын, қалалар мен елді мекендердің аумақтарын абаттандырудың қағидаларын және 
«Ағаштарды кесуге рұқсат беру» мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы №235 
бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №148532 тіркелген) сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «Қызылорда облысындағы жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау, қалалар және елді 
мекендердің аумақтарын абаттандырудың қағидаларын бекіту туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2017 жылғы 16 мамырдағы №121 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5871 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде электронды түрде 2017 жылғы 14 маусымда, 
«Сыр бойы», «Кызылординские вести» газеттерінде 2017 жылғы 17 маусымда жарияланған) 
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген шешіммен бекітілген Қызылорда облысындағы жасыл екпелерді күтіп-
ұстаудың және қорғаудың қағидалары осы шешімнің қосымшасы жаңа редакцияда бекітілсін.

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

Лауазымы Аты-жөні
Қызылорда облыстық мәслихатының

2021 жылғы __  _____№ __ шешіміне қосымша

Жасыл екпелерді күтіп-ұстаудың және қорғаудың үлгілік қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қызылорда облысындағы жасыл екпелерді күтіп-ұстаудың және қорғаудың  қағида-
лары (бұдан әрі - Қағидалар) 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексіне (Ерекше бөлім), 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер 
кодексіне, 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне, 
“Әкімшілік құқық бұзушылық туралы” 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі “Қазақстан Республикасын-
дағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы” (бұдан әрі – Заң), 2001 жылғы 
23 қаңтардағы “Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы” заңдарына және өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес әзірленді.

Қағидалар бұрыннан бар жеке тұрғын үй, азаматтардың саяжай учаскелеріне және 
мемлекеттік орман қоры учаскелеріне және республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтарға қолданылмайды.

2. Қағидалар Қызылорда облысындағы жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау 
саласындағы тәртіпті айқындайды және қатынастарды реттейді.

3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) абаттандыру – сол немесе өзге аумақты құрылыс және мақсаты бойынша қалыпты 

пайдалану үшін жарамды жағдайға келтіру, халықтың дені сау, жайлы және мәдениетті өмір 
сүру жағдайын жасау мақсатында жүзеге асырылатын жұмыстардың (аумақтарды инженерлік 
дайындау және қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жолдарды салу, коммуникациялық желілерді және 
су мен жабдықтау, кәріз, энергия мен жабдықтау құрылыстарын, жабындар құрылғыларын 
дамыту, монументті өнердің шағын сәулеттік нысандары мен объектілерін орналастыру, 
көгалдандыруды жобалау, шу деңгейін азайту, микроклиматты жақсарту, ауа бассейнін, 
ашық су айдындары мен топырақты ластанудан қорғау бойынша) және көрсетілетін қызмет 
(аумақтарды құрғатуға және көгалдандыруға тазалау, жинау, санитариялық тазалау бойынша) 
жиынтығы;

2) ағаштарды кесу – “Рұқсаттар және хабарламалар туралы” 2014 жылғы 16 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Рұқсаттар туралы Заң) 2-қосымшаның 
159-тармағына сәйкес уәкілетті органның рұқсаты бойынша жүзеге асырылатын ағаштарды 
кесу бойынша жұмыс;

3) ұшарбасты қалыптастыру – белгілі бір эстетикалық түр беру және жасыл екпелерді 
жасарту мақсатында олардың солып қалуына әкеп соқтырмайтын, пішіндеуге келетін бұтақтар 
мен өркендерді, жекелеген ағаштарды, бұталарды және жолдағы екпелерді кесу.

4) дендрологиялық жоспар – құрылыс салу аймағын ескере отырып көк желектердің, 
алаңқайлардың, жолдардың, су айдындарының ашық учаскелері мен үйлесімділікте өсіп тұрған 
және отырғызылуы жоспарланып отырған ағаш-бұтақ өсімдіктерінің жасыл екпелерінің сандық 
және түрлік құрамы көрсетілген жасыл екпелерді отырғызу жоспары;

5) жалпыға ортақ жерлер – алаңдар, көшелер, тротуарлар, өтпе жолдар, жолдар, жағалаулар, 
саябақтар, скверлер, қала ормандары, бульварлар, су айдындары, жағажайлар, зираттар және 
халықтың мұқтаждықтарын қанағаттандыруға арналған өзге де объектілер (жалпыға ортақ 
инженерлік жүйелер) орналасқан және оларға арналған жерлер;

6) жасарту – қаңқалы және жартылай қаңқалы бұтақтарды қатты қысқарту, өркендерді 
сирету және реттеу, бас жағы мен бұталардың құрғау салдарынан өзінің декоративтік сапасын 
жоғалтқан, сау діңді және сүңгекті жасарту үшін жарамды ересек ағаштардың кемінде 3,5 метр 
биіктіктегі діңдерін кесу;

7) жасыл алқап – түрлік құрамына қарамастан кемінде 0,125 га аумақта кемінде 50 дана 
ағашы бар көгалдандырылған аумақ;

8) жасыл екпелер – азаматтық заңнамаға сәйкес жылжымайтын мүлік болып табылатын 
және қаланың бірыңғай жасыл қорын құрайтын табиғи өскен және жасанды егілген ағаш 
бұтақты және шөпті өсімдіктер;

9) жасыл екпелерді жою – жасыл екпелердің өсуінің тоқтауына әкелетін зақымдану;
10) жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау – жасыл екпелерді, көгалдандырылған 

аумақтар мен жасыл алқаптарды құруға, сақтауға және өсіруге (оның ішінде кесілген жасыл 
екпелерді өтемдік қалпына келтіруге) бағытталған құқықтық, әкімшілік, ұйымдастырушылық 
және экономикалық шаралар жүйесі;

11) жасыл екпелерді сақтау – абаттандыру және құрылыс жұмыстарының нүктесіне 
түсетін, аса құнды екпелердің тұқымдарын сақтауға бағытталған іс-шаралар кешені;

12) жасыл екпелерді орман-патологиялық зерттеу зиянкестердің (жәндіктердің) болуын 
арнайы зерттеу, ауру белгілері мен ошақтарының болуын, діңдерде, тамыр жүйесі мен 
ұшарбаста зең ауруларымен (паразиттермен) зақымдану белгілерінің болуын анықтау. Егер 
екпелердің 50 (елу) %-дан астамы аурулардан зақымданған болса, олар міндетті түрде кесілуі 
тиіс.

13) жасыл екпелерді түгендеу (тал басын санау) – қөгалдандыру объектілерінің сандық 
және сапалық сипаттамаларын толық көрсете отырып, оларды есепке алу жөніндегі іс-шаралар 
кешені, сондай-ақ жоспарлы негізде әрбір көгалдандыру элементін графикалық бейнелеу;

14) жасыл екпелер тізілімі – жасыл екпелердің типтері, түрлік құрамы, алаңының көлемі, 
жай-күйі және орналасуы туралы деректер жиынтығы;

15) жеке тұрғын үй – үй маңындағы учаскеде орналасқан және шаруашылық пен басқа 
да құрылыстар мен және жасыл екпелермен бірге азаматтың меншігіндегі жеке (отбасымен) 
тұруға арналған үй;

16) көгалдандырылған аумақ – табиғи жолмен өніп шыққан өсімдіктер орналасқан, 
жасанды жолмен жасалған бау-саябақ кешендері және объектілер, бульварлар, скверлер, 
көгалдар, гүлдер орналасқан жер учаскесі;

17) күтіп-баптау – өсімдіктердің жер асты бөлігін және топырағын күтіп-баптау 
(қоректендіру, суару, қопсыту және өзгеде іс-әрекеттер);

18) өтемдік отырғызу жоспары – отырғызудың сандық бөлігін, тұқымдық құрамын, 
көлемін, күнтізбелік мерзімін, сонымен қатар жоспарлы негізге орайластырылған отырғызуды 
орналастырудың графикалық схемасын қамтитын кесуге ұшыраған ағаштарды отырғызу 
жоспары;

19) өтемдік отырғызу – уәкілетті орган дендрологиялық жоспарға сәйкес айқындаған 
арнайы учаскелерде кесілген ағаштардың орнына отырғызу;

20) өтпе жол – тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттарға, мекемелерге, кәсіпорындарға, 
шағын аудандар, орамдар, елді мекендер ішіндегі құрылыс объектілеріне көлік құралдарының 
кіруін қамтамасыз ететін жол элементі;

21) санитариялық кесу – авариялық жағдай туғызатын (электр беру желілерінде, газ 
құбырларында жатқан, ғимараттардың жамылғысын зақымдайтын, жол қозғалысының 
қауіпсіздігіне қатер төндіретін), ауырған, құрғай бастаған, құрғақ және зақымданған бұтақтарды 
кесу;

22) санитариялық кесу – жасыл екпелерді күтіп-ұстау санитариялық жай-күйін жақсарту 
мақсатында жүргізілетін ағаш кесу (ішінара, жаппай), оның барысында жекелеген ауру, 
зақымданған, солып қалған және қураған ағаштар кесіледі;

23) тротуар – жаяу жүргіншілердің жүруіне арналған, жолдың жүру бөлігімен шектесетін 
немесе одан көгалмен немесе арық жүйесімен бөлінген жолдың элементі;

24) уәкілетті орган – жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау мәселелерін реттеу 
саласындағы функцияларды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органның құрылымдық 
бөлімшесі;

25) ұйым – жасыл желектерді күтіп-ұстау және қорғау саласында маманданып жүрген жеке 
немесе заңды тұлға;

26) шағын сәулеттік нысандар – декоративтік сипаттағы және іс жүзінде пайдаланылатын 
объектілер (мүсіндер, субұрқақтар, барельефтер, гүлқұмыралары, павильондар, күркелер, 
отырғыштар, құтылар, балалар ойындары және ересектердің демалысына арналған 
жабдықтармен конструкциялар);

27) іргелес аумақ – ғимараттар, құрылыстар, қоршаулар, құрылыс алаңшаларының, сауда, 
жарнама объектілеріне және заңды немесе жеке тұлғалардың балансындағы, меншігіндегі, 
иелігіндегі, жалға алуындағы басқа объектілер шекараларына тікелей (периметрі бойынша 5 
метр шекарадағы) жанасып жатқан аумақ;

28) ағаштармен жасыл екпелерді қайта отырғызу – уәкілетті орган белгілеген учаскелерде 
жүзеге асырылатын, ағаштар мен жасыл екпелерді қайта отырғызу бойынша жұмыс;

29) ағаштарды заңсыз кесу – уәкілетті органның рұқсатынсыз жүзеге асырылатын 
ағаштарды кесу;

30) мәжбүрлі кесу – авариялық және төтенше жағдайларды жою кезінде уәкілетті органның 
рұқсатынсыз ағаштарды кесу.

2- тарау. Жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау
1-параграф. Жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау шаралары

4. Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде және республикалық және жергілікті маңызы 
бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда, жеке тұрғын үй және жеке меншік қосалқы 
шаруашылық аумақтарында, саяжай учаскелерінде өсетін жасыл екпелерді қоспағанда, барлық 
жасыл екпелер аталған учаскелерде қалалар мен елді мекендердің қоғалуы тиіс бірыңғай жасыл 
қор құрады.

5. Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің көгалдандырылған аумақтарын дамыту 
дендрологиялық жоспарға сәйкес жүргізіледі.

6. Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасында көзделген аумақтардағы көгалдандыру 
жөніндегі барлық жұмыс түрлері бекітілген жобалар бойынша орындалады. Аталған 
жұмыс түрлері Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 
саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

7. Жасыл екпелерді күтіп-ұстау мыналарды қамтиды:
1) жасыл екпелерді отырғызу;
2) ағаштардың діңгек қуысын орнатумен қыртыстарды қопсыту, ағаштарды ақтау, жасыл 

қоршамды қию, ағаштардың діңін көтеру, ағаш өскіндерін жою;
3) гүлзарлар, көгалдарды орналастыру, арам шөптерді отау, шөптерді шабу, қысқы кезеңде 

раушан гүлдерін жауып ұстау;
4) бүкіл вегетациялық кезең бойы жасыл екпелерді суару, жазғы маусымда аптада екі рет 

суарылады;
5) ұшарбасты қалыптастыру;
6) жасарту;
7) тыңайтқыштар салу;
8) жасыл екпелердің зиянкестерімен және ауруларымен күресу.
9) авариялық, құрғаған, жасамыс ағаштарды және бұталарды санитариялық кесу, 

ұшарбасты қалыптастыру.
8. Жасыл екпелерді қайта отырғызу жыл ішінде арнайы қайта отырғызу технологиялары 

сақталған жағдайда жүзеге асырылады. Жапырақты және қылқан жапырақты ағаштардың 
тиімді ұласып өсуі мақсатында оларды күз түскен кезеңнен бастап көктемнің бас кезіне дейін 
отырғызу ұсынылады.

9. Ағаштарды жасарту және қалың өскен ағаштарды сирету іс-шаралар вегетация 
басталғанға дейін немесе күздің соңында жүргізіледі.

10. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде осы учаскеде сақтауға жататын 
барлық екпелер олардың тиімді қорғалуын қамтамасыз ететін арнайы қорғаныш қоршаулары 
мен механикалық және өзгеде зақымданулардан қорғалады.

11. Құрылыс салуға немесе басқада жұмыстар жүргізуге бөлінетін учаскелерде жасыл 
екпелерді сақтау мүмкін болмаған жағдайда, ағаштарды кесу Рұқсаттар туралы Заңға сәйкес 
уәкілетті органның келісімі бойынша жүргізіледі.

12. Қоршаған ортаны қорғау және қалпына келтіруді Қазақстан Республикасының 
экологиялық заңнамасына сәйкес азаматтар, лауазымды және заңды тұлғалар жүзеге асырады.

13. Жасыл екпелердің барлық түрі есепке алынады.
14. Жасыл екпелерді есепке алу осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

жасыл екпелер тізіліміне енгізілетін, есепке алу объектісінің шекарасында орналасқан жасыл 
екпелерді түгендеу және орман-патологиялық зерттеу арқылы жүзеге асырылады.

15. Уәкілетті орган жасыл екпелер тізілімін және оларды есепке алуды жүргізеді.
16. Жасыл екпелерді есепке алу нәтижесін көрсететін құжат ресімделген түгендеу 

және орман-патологиялық зерттеу материалдары, сондай-ақ дендрологиялық жоспар болып 
табылады.

17. Жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау бойынша қызмет көрсетуді, сондай-ақ 
жалпыға ортақ жерлердегі жасыл екпелерді түгендеу және орман-патологиялық зерттеу 
жүргізуді ұйымдар жүзеге асырады.

18. Уәкілетті орган жасыл екпелерді түгендеу және орман-патологиялық зерттеу 
материалдарының көшірмесін жасыл қормен жұмыс істеу кезінде ұсыным ретінде пайдалану 
үшін тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің әкімі аппаратына жібереді.

19. Қалың өскен жасыл екпелер өздігінен құлаған кезде жасыл екпелерді қалпына келтіру 
уәкілетті органнын бекітілген дендрологиялық жоспарына сәйкес жергілікті бюджет есебінен 
жүргізіледі.

2-параграф. Ағаштарды кесу, санитариялық кесу

20. Ағаштарды кесу мынадай:
1) бекітілген және келісілген қала құрылысы құжаттамасында көзделген құрылыс қызметін, 

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүзеге асыру үшін жағдайлар жасалуын қамтамасыз ету;
2) инженерлік абаттандыру объектілеріне, инженерлік желілерді реконструкциялау және 

салу, жерасты және жер үсті коммуникацияларына қызмет көрсету;
3) авариялық және төтенше жағдайларды жою, оның ішінде инженерлік абаттандыру 

объектілерінде жою;
4) бұрыннан бар объектілердің аумағын абаттандыру және эстетикалық түрге келтіру, 

жасыл екпелердің сапалық және түрлік құрамын жақсарту қажеттігі;
5) адамдардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігіне қатер төндіретін, сондай-ақ жеке 

және заңды тұлғалардың мүлкіне залал келтіретін ағаштарды санитариялық кесу жағдайларында 
жүзеге асырылады;

6) ағаштар мен бұталар жалпыға ортақ пайдаланылатын жерлерде өсіп тұрған кезде.
21. Ағаштарды кесуді уәкілетті органның рұқсаты бойынша осы жер учаскесінде қызмет 

көрсететін ұйымдар жүргізеді.
22. Жалпыға ортақ жерлердегі және ғимараттарға, құрылыстарға, көп қабатты тұрғын 

үйлерге іргелес аумақтардағы желдің және табиғи сипаттағы өзгеде жағдайлардың, жол-көлік 
оқиғаларының нәтижесінде ағаштар авариялық құлаған жағдайда құлаған ағаштарды жинауды, 
құлаған жерлерді уақтылы тазалауды және ағашқалдықтарын шығаруды қызмет көрсететін 
учаскелер бойынша ұйымдар жүзеге асырады.

23. Авариялық және төтенше жағдайларды жою кезінде, оның ішінде инженерлік 
абаттандыру объектілерінде уәкілетті органның келісімінсіз ағаштарды мәжбүрлі түрде кесу 
мынадай жағдайларда жүргізіледі:

- ағаштардың, сондай-ақ олардың бұтақтарының құлауы адамдардың өмірімен 
денсаулығына, ғимараттар мен құрылыстардың, коммуникациялардың бүлінуіне қауіп 
төндіреді;

- жол қозғалысы қауіпсіздігіне кедергілер, оның ішінде жол белгілерін көзбен шолуды 
жабатын кедергілер.

Ағаштарды санитариялық немесе мәжбүрлі кесу фактісі төтенше жағдайлар органдарының 
құтқару қызметінің куәландыру актісі мен айғақталады, кейін уәкілетті органға мәжбүрлі 
кескен сәттен бастап үш жұмыс күн ішінде хабарланады. 

24. Жалпыға ортақ жерлердегі ағаштарды санитариялық кесуді және (немесе) кесуді 
осы жер учаскесіне қызмет көрсететін ұйым уәкілетті органның жазбаша келісімі бойынша 
жүргізеді.

25. Ағаштарды кесу осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, кесілген 
ағаштардың орнына жеке және заңды тұлғалардан өтемдік отырғызу туралы кепілхат 
ұсынылған жағдайда уәкілетті органның рұқсаты бойынша жүзеге асырылады.

26. Жасыл екпелерді түгендеу және орман-патологиялық зерттеу материалдарына сәйкес 
қайта отырғызуға жататын ағаштар уәкілетті орган көрсеткен учаскілерге қайта отырғызылады.

3- параграф. Ағаштарды өтемдік отырғызуды жүргізу тәртібі

27. Ағаштарды қалпына келтіру арнайы учаскелерде қаланың немесе елді мекеннің өтемдік 

ағаш отырғызу жоспарына сәйкес, қажет болған жағдайда жерін құнарлы топыраққа ауыстыра 
отырып жүргізіледі.

28. Өтемдік отырғызу ағашты кесуге мүдделі болған азаматтар мен заңды тұлғалар 
есебінен жүргізіледі.

29. Ағаштарды кесу кезінде ағаштарды өтемдік отырғызу ағаш көшеттерін отырғызу жолы 
мен жүргізіледі.

1) Іргелес аумақтағы жасыл желектер жойылған жағдайда, қарамағында осы аумақ бар 
заңды немесе жеке тұлға өтемдік отырғызуды он есе мөлшерде жүргізеді.

30. Ағаштарды заңсыз кесу, жою, бүлдіру немесе жасыл желектерді күтіп-ұстау және 
қорғау қағидаларын бұзған жеке немесе заңды тұлға Қазақстан Республикасының Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес жауапты болады және жиырма есе мөлшерде 
ағаштарды өтемдік отырғызуды жүргізеді.

Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген ағаштар заңсыз кесілген, 
жойылған, бүлінген жағдайда ағаштарды өтемдік отырғызу отыз есе мөлшерде жүргізіледі.

31. Ағаштарды өтемдік отырғызу биіктігі кемінде 2,5 метр кесекпен немесе биіктігі кемінде 
2 метр кесекпен қылқан жапырақты ағаштардың көшеттерін отырғызу арқылы жүргізіледі.

Көшеттердің жоғарғы тамыр жүйесінен діңінің диаметрі кемінде 3 сантиметр, дің бөлігінің 
1,3 метр биіктігінде.

32. Заңды және жеке тұлғалар ағаштарды қайта отырғызған кезде өтемдік отырғызу 
жүргізілмейді.

Қайта отырғызулар ағаштардың солыпқалуына әкеліп соққан жағдайда, бес есе көлемдегі 
өтем ақы белгіленеді.

33. Ағаштарды кесу кезінде өтемдік отырғызу уәкілетті органның рұқсаты бойынша және 
(немесе) ағаштарды заңсыз кесу, жою немесе бүлдіру кезінде кесу, ағаштарды жою немесе 
бүлдіру орнынан 1 километр радиуста аумақта жүргізіледі.

Өтемдік отырғызу үшін кесу орнынан 1 километр радиуста бос орын болмаған кезде 
өтемдік отырғызу аумағын уәкілетті орган жазбаша түрде көрсетеді.

Ағаштарды амалсыз кесу кезінде өтемдік отырғызу көгалдандыруды, жасыл желектерді 
күтіп-ұстауды және күтіп-ұстауды жүзеге асыратын ұйымдытарта отырып, жалпы 
пайдаланымдағы жерлерде жүргізіледі.

34. Заңды және жеке тұлғалар ағаштардың өтемдік отырғызу жұмыстарын аяқтаған соң 
ағаштарды кесуге рұқсат алу кезінде берілген кепілдік хатқа сәйкес уәкілетті органды өтемдік 
отырғызу жоспарына сәйкес жұмыстардың орындалғаны туралы жазбаша түрде хабардар етеді.

35. Кепілдік хатқа сәйкес жеке және заңды тұлғалар өтемдік отырғызу сәтінен бастап екі 
жыл ішінде (ағаш көшетінің жерсіну кезеңі) тармақшаларға сәйкес көшеттерді күтіп-ұстау және 
қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізеді 4), 5), 6), 7) және 8) тармақшасын басшылыққа алады.

36. Екі жыл өткеннен кейін өтемдік отырғызуды жүзеге асырған жеке және заңды тұлғалар 
уәкілетті органмен бірлесіп ағаштардың жерсіну актісін жасайды және одан әрі күтіп-ұстау 
үшін тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органының теңгеріміне береді.

Уәкілетті орган өскен ағаштарды жасыл желектер тізіліміне енгізеді.
37. Отырғызылған көшеттер өтемдік отырғызу кезінде жойылған жағдайда, олардың 

мүддесі үшін кесу жүргізілген тұлғалар немесе ұйым жасыл екпелерді қайта отырғызуды 
жүргізеді және оларды қайта отырғызу жүргізілген сәттен бастап екі жыл бойы (ағаш көшетінің 
жерсіну кезеңі) күтіп-ұстау және қорғау жөніндегі одан әрі іс-шараларды қамтамасыз етеді.

38. Осы Қағидалардың негізінде жергілікті атқарушы органдар әзірлейтін Жасыл екпелерді 
күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын елдімекеннің табиғаттық, климаттық, геологиялық, 
гидрогеологиялық және сейсмикалық факторларына байланысты жергілікті атқарушы органдар 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелермен 
толықтырылады.

Қызылорда облысындағы
 жасыл екпелерді күтіп-ұстаудың 

және қорғаудың қағидаларына  қосымша
Нысан 

____ жылғы 1 қаңтардағы Жасыл екпелер тізілімі
Жасыл екпелер объектілерінің (учаскелерінің) алаңын жердің санатына, өсімдіктің 

типтеріне, функционалдық мақсатына қарай бөлу

Қала/елді мекен 
Әкімшілік аудан: (код)_____________________ 
Жауапты иесі:____________________________ 
Жасыл екпелер тізілімі

Кесте

Р/с № түгендеу 
/ жасыл екпе 

паспортының №

Жердің 
функционалдық 

мақсаты (екпелер 
санаты)

Ағаш өсімдігі

Бірлі-жарым ағаштар, 
дана

Топтар, куртиналар, 
дана

Тоғайлар, 
алқаптар, 

дана
Жол бойындағы 

екпелер, дана
Жиыны, 

дана

Бұталы өсімдіктері
Бірлі-

жарым, 
дана

Жасыл қоршам қума 
метр (қ.м.)

Қатарлап отырғызу, 
дана

Топтық 
отырғызу, дана

Барлығы 
қ.м./дана

Ашық кеңістіктер
Гүлзарлар Көгалдар

Жазғы 
м2

Көп-
жылдық, 

м2

Контей-
нерлік, 

дана
Вазон, 

м2

Альпи-
нарий, 
рока-

рий, м2

Жиыны 
м2/дана

Партер-
лік, м2

Кәдім-
гі, м2

Жер 
қырты-
сының 
жамыл-
ғысы, м2

Жиыны 
м2/дана

Қызылорда облысындағы 
жасыл екпелерді күтіп-ұстаудың 

және қорғаудың қағидаларына қосымша
Нысан

Жергілікті атқарушы органның басшысы
________________________________

(тегі, аты, ол бар болған жағдайда әкесінің аты, мемлекеттік органның атауы)
_________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты, ол бар болған жағдайда әкесінің аты не көрсетілетін 
қызметті алушы заңды тұлға ұйымының атауы) және (немесе) сенімхат бойынша)

_________________________(ЖСН/БСН)
__________________________мекенжайы

_________________________________
заңды мекенжайы немесе тұрғылықты жері) 

байланыстар______________________
(электрондық мекенжайы, телефон)

Кепілдік хат
       _________________________________________________________________ 
                                                                (жеке немесе заңды тұлғаның атауы)
_________ дана көлемінде өтемдік ағаш отырғызуды жүргізуге кепілдік береді, 

тұқымдылар, ағаштардың орнына _________дана, _________________ үшін кесілетін тұқымдар 
____________________________________ мекен-жайы бойынша: 

                                                  (себебі көрсетіледі)
       ______________________________________20 жылғы « » жасыл желектерді зерттеу 

актісіне сәйкес. 
      Отырғызылған көшеттер жойылған жағдайда, қайта отырғызуға кепілдік береді. 
    Өтемдік отырғызу сәтінен бастап екі жыл ішінде, тармақшаларға сәйкес көшеттерді 

күтіп-ұстау және қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізуге кепілдік береді 4), 5), 6), 7) және 
жасыл желектерді күтіп-ұстау мен қорғау ережесінің 7-тармағының 8) тармақшасына сәйкес        
әзірленді және екі жыл өткеннен кейін оларды ағаштардың жерсіну актісі негізінде жергілікті  
атқарушы органның теңгеріміне берсін. 

       _________________________________________________________________ 
(жеке немесе заңды тұлғаның атауы)

жасыл желектерді күтіп-ұстау және қорғау ережелерін бұзғаны үшін Қазақстан 
Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексіне сәйкес жауапкершілікке 
тартылатыны хабарланды.

      
 Күні: 20__ ж. «___» ____________ 
       _____________________________ 
      Басшының Т. А. Ә. және қолы (мөрі бар болса)

Өзі өмір сүрген уақыт
та, дәуірде қоғам мен мем
лекеттің алға ілгерілеуіне 
адал еңбегімен, саналы іс
әре ке тімен үлес қоса отырып, 
аза маттық жолда айтулы та
быстарға жеткен тұлғалар әр 
кезде болған. 

Мәселен, кеңес үкіметі ке
зіндегі саясат пен экономи
кадағы, өндіріс пен ауыл шар
уашылығындағы, мәдениет 
пен білім салаларындағы туған 
жер мен туған елдің бақытты 
болашағы үшін қызмет еткен 
айтулы азаматтарымызды ел 
тәуелсіздігіне қатысы жоқ 
адамдар деп ешкім айта ал
майды. Кеңестік үкімет, Ком
мунистік идеология деген 
мә селенің саяси жағы ғана. 
Атқарылған қызметтің түпкі 
мақсаты – туған жер мен туған 
ел тағдырына арналғандықтан 
сол кезеңде өмір сүріп, елі мен 
халқына адал қызмет еткен 
азаматтарды ұлт, мемлекет та
рихынан тысқары қоя алмасақ 
керек. 

Сондай азаматтардың, ел 
ағаларының бірі де бірегейі – 
Ержігіт Бозғұлов болатын. Көзі 
тірі болса, Ерағамыз биыл 90 
жасқа толар еді. 

Ержігіт Бозғұлов көп жыл
дар бойы облыстық партия 
комитетінің мүшесі, облыстық 
кеңестің депутаты болды. Қа
зақстан Компартиясы ХІV 
съе зінің делегаты болып сай
ланған. Ел алдындағы еңбегі 
үшін «Октябрь Революциясы», 
екі мәрте «Еңбек Қызыл Ту» 
ордендерімен, «Лениннің 
100 жылдығы», «Еңбектегі 
ер лігі үшін», «Тың және ты
ңайған жерлерді игеру дің 
50 жылдығы», «Еңбек ар
да  гері», «Астанаға 10 жыл»  
ме  дальдарымен марапат
тал  ған. Бүкілодақтық ауыл 
ша  руашылығы көрмесінің же
ті рет алтын, күміс, қола ме

даль дарымен, «ВЛКСМның 
жеңімпазы» белгісімен, «СССР 
Су ша руашылығы және ме
лиорация министрінің «От
личник мелиорация СССР» 
бел  гілерімен марапатталып, 
«Қазақ ССРнің еңбек сіңірген 
гидротехнигі» құрметті ата
ғын алған. Ержігіт Бозғұлов тың 
есімі Қазақстан Республика
сы ның Су шаруашылығы және 
ме ли орация министрлігінің 
«Құр мет кітабына» жазылған. 
Республикаға айрықша еңбегі 
сіңген зейнеткер 2004 жылы 
Жаңақорған, 2007 жылы Қа
залы ауданының, ал 2009 
жылы Қызылорда об лы сының 
құрметті азаматы атақтарын 
алған.

Ерағаң барынша қазақы 
адам болатын. Қазақ болған 
соң қазақы болмай кім бо
лады деп ойлаймыз ғой. Де
генмен кең жүректі, қара па
йым, үлкенді үлкен, кі шіні 
кіші деп сыйлайтын ізетті
ліктің, бірсөзділік пен кіші
пейілділіктің Ерағаң болмы
сына біте қабысқан қасиеттер 

болғанын ойлап, дәл осындай 
ақсақалдар қазір неге жоқ, 
болса да өте аз ғой деп кейде 
қамығамыз! Тереңірек көз жі
беріп қарасақ, бәрі де заманға, 
қоғамға байланыстыау деп 
тоқтаймыз. Адамзат үшін құн
дылықтардың бәсі мен ба
ғасы тым арзандап, бәрі ақ
шаға тірелетін болғасын 
адамдардың тым майдаланып, 
ұсақталып кетуі, қазақтың на
ғыз ақсақалдарының азаюы 
– бә рі заманнан, уақыттан. 
Ұлы данышпан Абай адам мен 
заман, қоғам арасындағы қа
рымқатынасты: 

«Заманға жаман күйлемек, 
заманы оны илемек» деп жыр
лады. Дәл айтқан ғой. 

Көзі тірісінде ұсақтаған 
да, майдалаған да жоқ. Та
мы рын тереңге жіберген 
алып емендей асқақ азамат 
қал пында бұл дүниеден оз
ды. Бәріне шүкір, артында 
жоқ тайтын елі мен жұрты, 
балашағасы, досжарандары, 
әріптес ағаінілері, шәкірттері 
қалды. Олардың жүрегінде 

мәң гі сақталатынына ешқан
дай күмән жоқ. 

Ерағаң өте бауырмал 
адам еді. Ағайынтуыс, көрші
қолаң, жақынжуықтардың 
қуа ныш тарында, қайғылы 
сәт терінде қастарынан табы
лып, ақсақалдық жасап, аға
лық, әкелік ақылын ай тып 
оты ратын. Ол кісі не іс тесе 
де, не айтса да шын жү рек
тен шығатын. Айтқанын екі 
етпеу, ри за шылығын алған ша 
барынша адал, жауапкерші лік
пен қызмет ету, әсіресе, ізінен 
ерген інілеріне үлкен абырой, 
бедел болатын. 

Ерағаң жар сүйді, перзент 
көрді, немере иіскеді, аға
йынтуыстардың арасында 
абы ройлы, беделді болды. Бір 
қарағанда шүкіршілік айтып, 
тоқтамға келгенімізбен, 78 
жыл ғана жасау, осындай за
манда Ерағаң сынды асыл 
ағаларға тым аз көрінеді. 
Өмір шіркіннің бәрібір өткінші 
екенін ойлап күрсінетін тұс 
дәл осы жер...

Оның өмірден көргені де, 

түйгені де көп адам еді. Қай
сыбір жылдары облыстық ар
дагерлер кеңесінің төрағасы, 
марқұм Сейілбек ағамыз қа
шанда жақсы істердің басында 
жүретін әдетімен облыс ар
да герлерінің басын қосып, 
пленум өткізді. 

Пленумның күн тәртібінде 
«Қазақтың әдетғұрыптары: 
озығы мен тозығы» деген та
қырып. Сол кездегі ректо
рымыз Б.Момынбаев С.Шауха
ман овтың өтінішімен осы 
пле нумға баяндама жасауға 
мені жіберді. Басқа да кісілер 
баяндамалар жасады, сөз сөй
леді. Пленум өте жақсы өтті. 
Сол кез Оңтүстік Қазақстан 
облысындағы су қоймасы 
«Көк сарайды» салусалмау 
мә  селесінің қоғамдық талқыға 
түсіп жатқан уақыты болатын. 
Модератор С.Шаухаманов 
«Көксарай» мәселесіне қа
тысты пленумның қаулысын 
шығарып, жоғарыға жіберу 
керектігін айтып, «қарсы бол
масаңыздар «Көксарайды» 
салу керек дегендеріңіз қол
да рыңызды көтеріңіздер» 
деді. Залдағылардың бәрі 
қол дағандай болған, алдыңғы 
қатарда отырған Ерағаң «мен 
қарсымын» деп гүр ете қалды 
да, «50 жыл су жағалаған 
адаммын» деп бастаған сөзін 
20 минутқа дейін созды. Бәрі 
дәлелді, нақты, тұжырымды 
ай тылғандықтан ешкім қарсы 
болмады. Сөйтіп пленумның 
қаулысы қабылданбай қалды. 
Кейін «Көксарай» бәрібір са
лынды ғой. 

Өз ойын тайсалмай, қай
мықпай дәлелдеп жеткізген 
сондағы қалпы практик ма
манның, өмірлік тәжірибесі 
мол басшының, өзіне сенімді 
азаматтың нағыз өзі еді. Зал
дағы жұрттың оның сөзінен 
кейін сілтідей тынып, тым
тырыс бола қалуы көп жайтты 
аңғартса керек. Ерағаң осындай 

әділ, адал адам болатын. Дү
ниеге, малмүлікке, ақшаға 
қы зыға бермейтін. Барынша 
қарапайым тұрмыс құрып, 
тіршілік жасады. Үйіндегі жи
һаздар, ыдысаяқ, кілемтө
сеніштер өте қарапайым кө
рінетін, жылтырақ, қымбат 
дү ниелерге отбасының өте 
әуес еместігі байқалып тұра
тын. 

Қызылорда қаласындағы 
інілері, 34 жігіт Ерағаңның 
қасында көп жүрдік. Ол кі
сі бәрімізді бірдей көріп, 
атымызға «жан» сөзін қосып 
айтып, үнемі мейірленіп, ай
налыптолғанып отырыпақ үл
кендіктің, ақсақалдықтың үл
гісін көрсете білді. Ел тарихына, 
облыс өміріне қатысты қызық
қызық әңгімелер айтып, өз 
ойтолғамдарын әдемі, әсерлі 
жеткізіп отыратын.

Бір қасиеті ешкімді жаман
дамайтын. Жек көретін ада мы 
болса да, оның есімін ау зына 
алмайтын. Адамдар ту ралы 
өз пікірін айтқанда сал қын 
сабырмен, асықпай ойла нып 
отырып, сыздықтатып жеткі
зетін. Адамдарды жақсы көруі 
ерекше еді, құлай, елжірей 
отырып, айналыптолғанып 
жү   регінің мейірімін төге, ал
ғаусыз, ардақтап жақсы көре
тін. 

Көзі тірі болғанда Ерағаның 
90 жылдығын елі, ағайын
туысы, балалары болып ерек
ше атап өтер еді, тойлар 
еді. Жазмыш солай, ол кісі 
арамызда жоқ. Жақсы ағаның 
есімі жүрегімде жатталып 
қалғандықтан 90 жылдығы 
тұсында көңілімдегі риясыз 
жақсы көру сезімін қағазға 
түсіруді жөн санадым. 

     
     Бағдат КӘРІБОЗҰЛЫ,

Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, 

филология ғылымдарының 
докторы,  профессор

Ераға десе, 
Ераға еді

Тәуелсіздік бізге аспаннан түскен жоқ. Оған жету – 
ата-бабамыздың ғасырлар бойы аңсаған армандарының 
іске асуы. Тәуелсіздікке дейін қазақ халқы қай заманда, 
қандай дәуірде өмір сүрсе де азаттықты аңсаудан 
бір тынған жоқ, ел мен жерді қорғау үшін әр уақытта 
күресіп келді. Қазақ тарихында 380-ге жуық ұлт-азаттық 
көтерілістің болуы – осы айтқанымыздың дәлелі. 

Е.БОЗҒҰЛОВ – 90
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Жарнама

ҚР Ұлттық Банктен №KZ01vg00000355 лицензиясы берілген

Қызмет
атауы

Өткізу көлемі, мың кВт*с. Өткізу көлемі, мың теңге (ҚҚС-
сыз) Өткізу бағасы , теңге (ҚҚС-сыз) Табыстылық деңгейі

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты
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ы
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Тұтынушылар санаты
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%

Заңды 
тұлға Жеке тұлға Заңды 

тұлға Жеке тұлға Заңды 
тұлға Жеке тұлға

жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай
орташа 
тариф.

жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай
орташа 
тариф.

жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай
орташа 
тариф.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Электро-
знергия 115 940,7 51 543,8 44 378,2 20 018,7 1 914 067 897 663 707 576 308 828 16,51 17,42 15,94 15,43 1 903 816 1 914 067 0,5%

«Шиелі Жарығы» ЖШС-ның 2020 жылдың 2-жартыжылдығына электр энергиясын 
бөлшек сауда нарығында  өткізу көлемі және табыстылық деңгейі жөніндегі 

мәлімет
БСН 971140002240

Бегалы Әйтбембетов мүсі-
нінің эскиздік жобасына Қазалы 
ауданы, «Қазалы ауданының 
мәдениет  және тілдерді дамы-
ту бөлімі» КММ конкурс жа-
риялайды.

Конкурстың мақсаты – 
мүсін бейнесін ашатын, аса 
мәнерлі мүсіндік көркемдік 
шешімді анықтау. Ұсынылған 
жобалар жо ғары идеялық 
шешімде және сәулеттік-
көркемдік деңгейде орындалуы 
тиіс.  

1.Конкурстың 
бағдарламасы

Конкурстық құжаттардың 
құрамы және оларды рәсім
деуге қойылатын талаптар

1.Конкурстық материалдар 
құ рамында ұсынылатын құжат-
тар:

- Жобаның қасбеттері және 
оның орналасу сызбасы, бас 
жос пары қамтылған альбом не-
месе планшет,

- жобаның жұмсақ мате-
риал дан әзірленген эскиздері – 
Н-0,50-0,60 см.

- жобаның көркемдік шешімі 
мен кеңістікті ұйымдастыру қа-
ғидалары және негізгі идеясы 
мазмұндалған 2 дана қысқаша 
түсініктеме жазба.

2. Жобаның орналасу сыз-
басы аудандық сәулет және 
қала құрылысы бөлімімен 
келісілуі тиіс.

3. Көрнекті түрде назарға 
ұсыну үшін барлық материалдар 
электрондық нұсқада қосымша 
ұсынылады.

2.Конкурстың шарттары
4. Конкурсқа қатысуға 

мүсін шілер және авторлық 
ұжымдар шақырылады.

Орнатылатын орны: Қазалы 
ауданы, Әйтеке би  кенті, Қа-
за лы ауданаралық ауруханасы 
ауласы;

5. Конкурсқа ұсынылатын 
материалдар Тарих және мәде-
ниет ескерткіштерін қорғау жө-
ніндегі облыстық комиссияда 
қаралып, аталған комиссияның 
ұсынысымен Монументтік 
өнер құрылыстарын орнату 
жөніндегі мемлекеттік 
комиссияның қа рауына 
ұсынылатын болады.

6. Авторлар конкурс мате-
риалдарын Қазалы ауданының 
мәдениет және тілдерді дамыту 
бөліміне 2021 жылдың 07 ақ-
панына дейін ұсынулары 
қажет. 

7. Жобаға қосымша желім-
делген конвертте авторлардың 
аты-жөні, тегі және жобаға тү-
сіндірме көрсетілген жазба ақ-
параттық парақ тіркеледі. 

8. Конкурс шарттары сақ-
талмаған жобалар байқауға жі-
берілмейді және комиссияда 
қаралмайды.

9. Бағдарлама және конкурс 
шарттары бойынша ақпарат 
алу үшін төмендегі мекенжайға 
ха барласуға болады: 120400; 
Қазалы ауданы, Әйтеке би 
кенті, Ж.Аймауытов көшесі 
№68, «Қазалы ауданының 
мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі» КММ, Тел.: 
8(72438)23145; email: kaz_
madeniet@mail.ru.

КОНКУРСҚА ҚАТЫСЫҢЫЗ

Қызмет атауы

Өткізу көлемі, мың кВт*с Өткізу көлемі, мың теңге (ҚҚС-сыз) Өткізу көлемі, мың теңге (ҚҚС-сыз) Табыстылық деңгейі

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Шығындар 
мың теңге

Реттелетін 
қызметтен 

түскен кіріс, 
мың теңге

Табыстылық 
деңгейі %

Заңды 
тұлға Жеке тұлға Заңды тұлға Жеке тұлға Заңды тұлға Жеке тұлға

Жалпы 
көлем

Тұтыну 
көлеміне 

қарай

тәулік 
зонасына 

қарай
Жалпы көлем

Тұтыну 
көлеміне 

қарай

тәулік 
зонасына 

қарай
Жалпы 
көлем

Тұтыну 
көлеміне 

қарай

тәулік 
зонасына 

қарай
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Электроэнергия 201 323,493 89 475,210 111 848,283 0,000 3 323 204,049 1 678 037,431 1 645 166,618 0,000 16,51 18,75 14,71 0,00 3 483 980,022 3 323 204,049  
                
                

«Энергосервис» ЕЖШС-ның 2020 жылғы 2-жартыжылдығына электр энергиясын бөлшек сауда нарығында өткізу көлемі және 
табыстылық деңгейі жөніндегі мәлімет

 БСН 990640000352

Шығындар
Бекітілген 
шығындар 
сметасы, 

мың теңге

Нақты 
шығындар, 
мың теңге

Айырма

Электр энергиясын сатып 
алу шығындары 1 500 287 1 490 549 -9 738

Электр энергиясын 
тасымалдау шығындары 1 331 031 1 439 477 108 446

Электр қуатының 
теңгерімдеу қызметін 
ұйымдастыру, қуатты 

реттеу, жүктемені әзірлігін 
қамтамасыз ету шығындары

361 869 351 396 -10 474

Жиынтығы 3 193 187 3 281 422 88 234

«Энергосервис» ЕЖШС-ның 2020 жылдың 
2-жартыжылдығына электр энергиясын 
бөлшек сауда нарығында нақты және іс 
жүзіндегі шығындары жөнінде мәлімет

БСН 990640000352

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 14 шілдесінде 
№000498 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Шығындар
Бекітілген 
шығындар 
сметасы, 

мың теңге

Нақты 
шығындар, 
мың теңге

Айырма

Электр энергиясын сатып 
алу шығындары 797 378 798 773 1 395

Электр энергиясын 
тасымалдау шығындары 815 861 815 861 0

Электр қуатының 
теңгерімдеу қызметін 
ұйымдастыру, қуатты 
реттеу, жүктемені 
әзірлігін қамтамасыз ету 
шығындары

246 836 217 319 -29 517

Жиынтығы: 1 860 075 1 831 953 28 122

«Шиелі Жарығы» ЖШС-ның 2020 жылдың 
2-жартыжылдығына электр энергиясын 
бөлшек сауда нарығында нақты және іс 
жүзіндегі шығындары жөніндегі мәлімет

БСН 971140002240

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 16 шілдесінде №000507 
мемлекеттік лицензиясы берілген)

Қызмет атауы

Өткізу көлемі, мың кВт*с Өткізу көлемі, мың теңге (ҚҚС-сыз) Өткізу бағасы, теңге (ҚҚС-сыз) Табыстылық деңгейі

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Шығындар мың 
теңге

Реттелетін 
қызметтен 

түскен кіріс, 
мың теңге

Табыстылық 
деңгейі %

Заңды тұлға Жеке тұлға Заңды тұлға Жеке тұлға Заңды тұлға Жеке тұлға

Жалпы 
көлем

Тұтыну 
көлеміне 

қарай

тәулік 
зонасына 

қарай
Жалпы көлем Тұтыну 

көлеміне қарай
тәулік 

зонасына 
қарай

Жалпы көлем
Тұтыну 

көлеміне 
қарай

тәулік 
зонасына 

қарай
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Электроэнергия 64 632,334 31 724,126 32 908,208 0,000 1 152 914,710 596 858,280 556 056,430 0,000 17,84 18,81 16,90 0,00 1 181 601,260 1 152 914,710 -2,40%
                
                

«Дәулетэнерго» ЖШС-ның 2020 жылғы 2-жартыжылдығына электр энергиясын бөлшек сауда нарығында өткізу көлемі және 
табыстылық деңгейі жөніндегі мәлімет

БСН 980340002633

Шығындар
Бекітілген 
шығындар 

сметасы, мың 
теңге

Нақты 
шығындар, 
мың теңге

Айырма

Электр энергиясын сатып 
алу шығындары 543 783 478 171 -65 612

Электр энергиясын 
тасымалдау шығындары 322 640 329 324 6 684

Электр қуатының 
теңгерімдеу қызметін 
ұйымдастыру, қуатты 

реттеу, жүктемені әзірлігін 
қамтамасыз ету шығындары

315 724 315 778 54

Жиынтығы 1 182 147 1 123 273 58 874

«Дәулетэнерго» ЖШС-ның 2020 жылдың 
2-жартыжылдығына электр энергиясын 
бөлшек сауда нарығында нақты және іс 
жүзіндегі шығындары жөнінде мәлімет 

БСН 980340002633

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 14 шілдесінде 
№000497 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Ауған соғысы, Семей по-
лигоны, Чернобыль апаты 
құр бандарына арналған ес-
керткіштің эскиздік жобасы-
на Сырдария ау даны, Те рең-
өзек кентінің әкімдігі конкурс 
жариялайды. 

Конкурстың мақсаты – ес-
керт кіштің бейнесін аша тын, 
аса мәнерлі мүсіндік көркемдік 
ше шімді анықтау. Ұсынылған 
жобалар жоғары идеялық ше-
шімде және сәу  леттік-көркемдік 
деңгейде орын далуы тиіс. 

1. Конкурстың 
бағдарламасы

Конкурстық құжаттардың 
құ рамы және оларды рәсім
деуге қо йылатын талаптар

1. Конкурстық материал дар 
құ рамында ұсынылатын құжат-
тар:

- Жобаның қасбеттері және 
оның орналасу сызбасы, бас 
жос пары қамтылған аль бом 
немесе планшет,

- жобаның жұмсақ ма те-
риал дан әзірленген эскиз дері – 
Н-0,50-0,60 см.     

- жобаның көркемдік ше ші-
мі мен кеңістікті ұйым дастыру 
қағидалары  және не гізгі идеясы 
мазмұндалған 2 дана қысқаша 
тү сініктеме жазба.

2. Жобаның орналасу сыз ба-
сы аудандық сәулет және қала 
құ рылысы бөлімімен келісілуі 
тиіс. 

3. Көрнекті түрде назар ға 
ұсыну үшін барлық мате риалдар 
электрондық нұсқада қосымша 
ұсынылады.

 2. Конкурстың 
шарттары

4. Конкурсқа қатысуға мү -
сін шілер және авторлық ұжым-
дар шақырылады. 

Орнатылатын орны: Те рең-
өзек кентіндегі Қызылорда – 
Жалағаш автожолының сол жақ 
беті; 

5. Конкурсқа ұсынылатын 
ма териалдар Тарих және мә-
дениет ескерткіштерін қор ғау 
жөніндегі облыстық ко миссияда 
қаралып, атал ған комиссияның 
ұсынысы мен Монументтік өнер 
құры лыстарын орнату жөніндегі 
мемлекеттік ко миссияның қара-
уына ұсынылатын болады. 

6. Авторлар конкурс мате-
риал дарын Тереңөзек кенті 
әкім дігіне 2021 жылдың 05 ақ-
панына дейін ұсынулары қажет.

7. Жобаға қосымша желім-
делген конвертте авторлардың 
аты-жөні, тегі және жобаға тү-
сіндірме көрсе тілген жазба ақ-
параттық парақ тіркеледі. 

8. Конкурс шарттары сақ-
тал маған жобалар байқауға 
жібе ріл мейді және комиссияда 
қарал майды.

9. Бағдарлама және кон курс 
шарттары бойынша ақпарат 
алу үшін төмендегі мекен жайға 
ха барласуға болады: 120600; 
Қы зылорда облысы, Сыр
дария ауданы, Тереңөзек 
кенті, Аманкелді көшесі №82, 
«Те реңөзек кенті әкімінің  
аппараты» КММ, тел.: 8(724
36)21461; email: terenozek_
kent@mail.ru.

КОНКУРСҚА ҚАТЫСЫҢЫЗ

Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт 
басқармасы басшылығының азаматтарды және заңды 

тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесі

Лауазымы, тегі, аты-
жөні

Қабылдау күні 
мен уақыты

Мемлекеттік 
органның 

мекен-жайы
Байланыс
 телефоны

Басқарма басшысы 
Оспанов Жақсылық 

Әбдімәлікұлы

Бейсенбі
сағат 17.00-ден 
18.00-ге дейін

Қызылорда 
қаласы,

Ғ. Мұратбаев 
көшесі, 3

8(7242)
23-03-56

Басқарма басшысының 
орынбасары

Тажмаханов Жағыпар 
Айтбайұлы

Сейсенбі
сағат 17.00-ден 
18.00-ге дейін

Қызылорда 
қаласы,

Ғ. Мұратбаев 
көшесі, 3

8(7242)
23-05-24

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы 
сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылықтың алдын алу және 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы 
№ 153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің Әдеп кодексінің талаптарын жүзеге асыру мақсатында 
Қызылорда қаласы, Ғ.Мұратбаев көшесі №3 мекенжайындағы ғима-
ратында Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт 
басқармасының азаматтардың өтінішін қабылдау жәшігі орналас-
қандығын және 8(7242) 23-01-38 нөмірлі сенім телефоны жұмыс 
істейтіндігін хабарлайды. 

Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 
басшысының және басшы орынбасарларының жеке және заңды тұлғаларды қабылдау кестесі

Тегі, аты, әкесінің аты Атқаратын лауазымы Азаматтарды қабылдау күні 
мен уақыты

Мемлекеттік органның 
орналасқан жері

Байланыс 
телефоны

Нұрмағанбетов Руслан 
Аймырзаұлы Басқарма басшысы Әр аптаның сәрсенбі күні 

16:00-ден 18:00-ге дейін
Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс сұлтан,            

Құрылыс1, 4-қабат,                  
№ 407 бөлме

 60-53-87

Жоламанов Ерлан Ералыұлы Басқарма басшысының орынбасары Әр аптаның бейсенбі күні 
16:00-ден 18:00-ге дейін 60-53-88

Құдабекова Қыдыркүл 
Нұрабайқызы Басқарма басшысының орынбасары Әр аптаның  жұма күні 

16:00-ден 18:00-ге дейін 60-53-89

Жаңабаев Ерлан Мақсотұлы Басқарма басшысының орынбасары Әр аптаның сейсенбі күні 
16:00-ден 18:00-ге дейін 60-53-58

 Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы 
басқармасы басшылығының азаматтарды қабылдау 

кестесі 
№ Аты-жөні Лауазымы Қабылдау күні мен 

уақыты

1
Қойшыбаев 
Шахмардан 

Сұлтанбекұлы
Басқарма басшысы Дүйсенбі, жұма

сағ. 16.00-18.00

2 Тлеулеева Айнұр 
Маратқызы

Басқарма басшысының 
орынбасары

Сәрсенбі
сағ. 16.00-18.00

3
Сәрсенбаев 
Қайратбек 

Әубәкірұлы
Басқарма басшысының 

орынбасары
Бейсенбі

сағ. 16.00-18.00

4 Баимбетов Ғалым 
Орынбасарұлы

Басқарма басшысының 
орынбасары

Жұма
сағ. 16.00-18.00

 
Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы 

басқармасы басшысының «Nur Otan» партиясының 
облыстық филиалында 2021 жылы өткізетін қоғамдық 

қабылдауларының кестесі
№ Аты-жөні Лауазымы Қабылдау күні мен 

уақыты

1 Қойшыбаев Шахмардан 
Сұлтанбекұлы

Басқарма 
басшысы

05 ақпан
05 мамыр
06 тамыз

05 қараша
сағат 11:00-13:00



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

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.

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша 
төленеді, 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 27581         Тапсырыс №101

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп,
«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы 
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды. 
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Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.
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Halyk Bank Аграрлық не-
сие корпорациясының (АНК) 
«Кең Дала» бағдарламасы 
шеңберінде агроөнеркәсіп 
субъектілеріне көктемгі егіс 
және егін жинау жұмыстарына 
төмендетілген мөлшерлеме 
бойынша жеңілдікпен кредит 
беру үшін өтінімдер қабылдау 
басталғаны туралы хабар-
лайды. Ең ірі отандық банк 
бүкіл Қазақстанның аграрий 
кәсіпкерлерінен өтінімдер 
қабылдауға дайын. Бүгінгі күні 
банк жалпы сомасы 38 млрд 
теңгеге еліміздің алты өңірінің 
агроөнеркәсіп субъектілерінен 
өтінім қабылдады. Жуық арада 
қалған облыстар да белсене 
қосылады деп күтілуде.

Осы жылы Halyk Bank-тің 
«Кең Дала» бағдарламасы 
бойынша көктемгі егіс және 
егін жинау жұмыстарына фер-
мерлерге жеңілдікпен кредит 
беру сомасы шамамен екі есе 
өседі. Мысалы, өткен жылы 
осы бағдарлама бойынша 19,2 
млрд теңгеге 77 кәсіпкерге 
қолдау көрсетілді.

«Кең Дала»  бағдарламасы 
арқасында отандық ауыл 
шаруашылығы өндірушілері 
2021 жылғы көктемгі егіс 
және егін жинау жұмыстарын 
жүргізуге кредитті тағы да 
өте тиімді төмендетілген мөл-
шерлемемен ресімдеу мүм-
кіндігіне ие болады. Нарық 
қатысушыларының ұсы ныс-
тарын қабылдағаны үшін біз 
АНК-ға алғысымызды біл-
діреміз және де жақын ара-
да аграрийлерден қосымша 
өтінімдер күтудеміз. Бұл 
фермер кәсіпкерлер үшін 
көктемгі егіс және егін жинау 
жұмыстарына «арзан» ақшаны 
қосуға керемет мүмкіндік. 
Осы бағдарлама шеңберінде 
кепілмен қамтамасыз ету 
бойынша қатаң талаптар жоқ 
және де фермерлерге жыл 
маусымдығын ескере отырып, 
қарыздарды өтеу бойынша 
қолайлы талаптар ұсынылуда. 

Одан бөлек, банктің тұрақты, 
сенімді серіктестерінің ке-
піл мен қамтамасыз етуінің 
құрылымына қатысты талап-
тар да жұмсартылды. Мен 
кәсіпкерлерімізді төмен де-
тілген мөлшерлеме бойынша 
жеңілдікпен кредитке өтінім 
беруге шақырамын», - деп 
Halyk Bank-тің Орта бизнес 
департаментінің директоры 
Вадим Каблов атап өтті.

Halyk Bank 2018 жыл-
дан бастап Аграрлық несие 
корпорациясымен белсенді 
түрде ынтымақтастығын жал-
ғастырып келеді және қар-
жыландыру туралы мәселелер 
жылдам және тиімді шешімін 
табуда АНК-ның сындар-
лы рөлін мойындайды. Бұл 
жағдай қаржы институтының 
ауыл шаруашылығы сала-
сында бірқатар бағыттар 
бойынша белсенді жұмыс 
жасауға мүмкіндік туғызады. 
Дәл осы аграрлық сала 
еліміздің тұрғындарын азық-
түлікпен қамтамасыз етеді, 
сондықтан да агроөнеркәсіп 
субъектілеріне «Кең Дала» 
бағдарламасы бойынша көк-
темгі егіс және егін жинау 
жұмыстарына арзандатылған 
кредиттер ұсынылады.

«Әлемдік нарықтардың 
құбылмалығы, өршіп тұр ған 
корона дағдарысы жағда-
йында аграрлық секторды 
еліміздің экономикасы мен 
азық-түлік қауіпсіздігі үшін 
ерекше мәнін түсіне отырып, 
2021 жылы Halyk Bank ауыл 
шаруашылығын белсенді түр-
де қаржыландыруды жал-
ғас  тырады. Өйткені мемле-
кеттік органдардың, қаржы 
секторы компаниялары мен 
аграрийлердің бірлескен қол-
дауы ғана нарықты сапалы 
отан дық ауыл шаруашылығы 
өнімдерімен қамтамасыз 
ету мәселелерінің еш қиын-
дықсыз шешілуін мүмкін 
етеді. Өз тарапынан Halyk 
Bank серіктестеріне, оның 
ішінде ауыл шаруашылығы 
саласындағы кәсіпкерлерге, 
барлық аудан орталық-
тарындағы (кейбір аудандар-
да Halyk жалғыз банк) кең 
тараған бөлімшелер желісі 
арқылы сервистік қолдау 
көрсетуін жалғастырады», 
– деп Вадим Каблов сөзін 
қорытындылады.

Жеңілдікпен кредит беру 
туралы толығырақ ақпаратты 
www.halykbank.kz сайтынан 
және әлеуметтік желідегі @
halyk_business бизнес үшін 
ресми парақшасынан алуға 
болады 

Эрик САГИР

Фермерлерге көктемгі егіс 
және егін жинау жұмыстарына 
жеңілдікпен кредит беруге 
өтінімдер қабылдау басталды

Кардиохирургия – жаңа техно-
логия мен күрделі әдіс-тәсілдерді 
ұштастырған медицинаның бас-
ты бөлігі. Бұл салада кәсіби 
әлеуеті жоғары, терең білім мен 
еңбекқорлық, іскерлік қабілетті 
біріктірген, уақытпен есептеспейтін, 
өмірін осы жолға арнаған меди-
цина маманы еңбек ете алады. 
Сондай үздік кардиохирургтардың 
бірі – «Болашақ» бағдарламасының 
түлегі, «100 жаңа есім» жобасының 
жеңімпазы, Сыр перзенті Бауыржан 
Рақышев.

Жуырда А. Н. Сызғанов 
атындағы Ұлттық ғылыми хирур-
гия орталығында кардиохирургия 
бөлімінің меңгерушісі Бауыржан 
Алдабергенұлымен  әңгімелесудің 
сәті түсті.

– Бауыржан Алдабергенұлы, өткен жыл 
дәрігерлерді кәсіби тұрғыда сынаған өте 
күрделі кезең болды. Кардиохирургия – 
кез келгеннің жүрегі дауаламайтын сала. 
Таңдауыңызға өкінген кезіңіз болды ма?

– Бұл мамандық таңдауда саралай 
келе қабылданған шешім десе болады. 
Сондықтан ондай сәт болған емес. Кардио-
хирургия – адамнан үздіксіз ізденіс пен 
жүйелілікті талап ететін күрделі сала. «Білім 
инемен құдық қазғандай» деген теңеу де 
тура медицинаға арнап айтылған секілді. 
Дәрігерге жаңа технологияны үйрену, 
емдеудің тиімді тәсілдерін іздеуді ешқашан 
тоқтатуға болмайды. Әрбір дәрігер тосын 
жағдайларға әуел бастан дайын болады әрі 
тәжірибе арқылы кәсіби біліктілігі жылдар 
бойы шыңдала түседі.

– Елімізде тұрғындар жүрек-қан тамыр-
лары ауруларының қай түрімен жиі ауыра-
ды?

– Сәби құрсақта жатқан 4-5 апта-
да жүрек жұмыс жасай бастайды. Ол – 
адам дүниеге келіп, өмірден өткенше 
үздіксіз соғып тұратын ең негізгі мүше. 
Жүрек-қан тамыр жүйесінің аурулары – 
дүниежүзіндегі өлім-жітімге, мүгедектікке 
алып келетін негізгі себеп. Сондықтан 
бұған байланыс ты көптеген бағдарлама 
жүзеге асты. Бас ты мақсат  – осы аурулар-
дан туындайтын өлімді және мүгедектікті 
азайту. Сол арқылы адамның өмір сүру 
ұзақтығын немесе орта жасты ұлғайтуды 
көздейді. Бағдарламалар нәтижесінде об-
лыс орталық тарында кардиологиялық және 
кардиохирургиялық, республикалық маңызы 

бар қалаларда ғылыми орта лық тар ашылды. 
Қазір жүрек-қан та мырлары жүйесі аурула-
рын Қазақстанда емдеуге болады. Мұндай 
операциялардың барлығы елімізде жасала-
ды. Жүрекке қатысты қандай да бір ауру ке-
неттен туындағанда да көмектің бәрін алуға 
мүмкіндік бар. 

Жалпы жүрек-қан тамырлары жүйе-
сінің аурулары бірнеше салаға бөлінеді. 
Жүректің ишемиялық, созылмалы ревма-
тикалық ауруынан пайда болатын жүрек 
қақпақшаларының кеселдері жиі кездеседі. 
Сонымен қатар қолқа тамырының аурулары, 
созылмалы жүрек жетіспеуі және де жүрек 
ырғағының бұзылысы сияқты кеселдер 
науқасты аса қиын жағдайға ұшыратады. 
Келесі кезекте – туа пайда болған жүрек 
ақаулары. Күрделі туа пайда болған жүрек 
ақауы бар нәрестеге уақытылы ем немесе 
операция жасалмаса, ол өмірінің алғашқы 
кезінде-ақ жан тапсыруы мүмкін. Қазір 
елімізде барлық операцияны жасауға 
мүмкіндік туып, қаржы бөлініп, орталықтар 
құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілге-
нінің арқасында көрсеткіш жақсарып, ор-
таша өмір сүру ұзақтығы көтеріліп келеді. 
Орта жас 72 болса, денсаулық сақтау 
саласының алдында енді мұны 75-ке ұлғайту 
мақсаты тұр. Бүгінде жүрек-қан тамырлары 
жүйесі ауруларын емдеуге және алдын алуға 
бағытталған негізгі бағдарламалар орта жас 
ұзақтығын ұлғайтуға көмегі тиді деп айта 
аламыз. Қазақстанда айталық, жүрек транс-
плантациясы, жасанды жүректі орнату, жа-
санды сол немесе оң жақ қарыншаны орнату 
деген мәселелер шешімін тапты. Әрине, алда 
атқарылар шаруа көп.

– Коронавирус инфекциясының жүрек-
қан тамырлары ауруларымен ауыратын 
науқастарда салдары қандай болды? 

Алдағы уақытта адамдар вируспен өмір 
сүруі мүмкін дегендей тұжырымдар да ай-
тылды...

– Әлемді түгел қамтыған коронави-
рус үнемі қалуы мүмкін екенін шетелдік 
және отандық ақпарат көздері таратуда. 
Оны уақыт көрсетеді. Қазір вирустың өзі 
мутацияға ұшырап, түрін өзгертіп жатыр, 
сондықтан оның көріністері де әртүрлі бо-
лады. Коронавирустың ағымы жүрек-қан 
тамырлары жүйесімен ауыратын адам-
дарда ауырлау өтеді. Өлім-жітім де көп 
болуы мүмкін. Коронавируспен күрестің 
басталғанына да бір жылдан асты. Сондықтан 
көптеген тексеру, статистикалық мәлімет, 
түрлі елден жиналған ақпарат әлі бір жүйеге 
келтірілу үстінде. Екпе мәселесі де қолға 
алынуда. Сарапшылар тұжырымдарын айтып 
жатыр, меніңше толыққанды нәтижеге әлі 
жеткен жоқ. Науқастарда кейіннен пайда бо-
латын асқынулар да болуы мүмкін. Әзір же-
дел кезеңімен кездесіп жатырмыз. Салдары 
қалай болады? Оны білуге әлі уақыт керек.

– Коронавирус жұқтырған науқасқа ота 
жасадыңыз ба?

– Белгілі тәртіп бойынша аурухана-
ларда ковидтік орталықтар жасақталғаны 
белгілі. Біздің орталық еліміздегі ең басты 
әрі алдыңғы қатарлы хирургиялық ғылыми 
орталық болғандықтан, күнделікті жұмысты 
жалғастырдық. Қанша күрделі кезең 
болғанымен, хирургиялық көмекті қажет 
ететін, жағдайы ауыр кісілер пандемия өтіп 
алсын деп күтіп тұрмайды ғой.

– Біздің елдің медицинасы көбіне 
дерттің салдарымен күресетін секілді. 

Аурудың шығу тарихын, түпкі себептерін 
іздестіресіз бе?

– Әрине, науқаста дерттің шығу себебі 
міндетті түрде зерттеліп, анықталады. Кез 
келген аурудың алдын алу – үлкен мәселе. 
Жалпы ауруды болдырмау қан қысымының 
төмендеуі немесе жоғарылауына әкелетін 
себептермен күресу, дұрыс тамақтану, өмір 
салтын ұстану деген секілді қарапайым 
ғана дүниелерден басталады. Ағзамызға 
дұрыс қарым-қатынас жасамайтын бол-
сақ, ол кез келген уақытта жұмысынан 
жаңылуы мүмкін. Мысалы, тұмау ауруының 
асқынулары жүрекке әсер етеді немесе 
баспаның (ангина) асқынуы ревматизмге 
ұласып, жүрек қақпақшаларын зақымдауы 
мүмкін. Ишемиялық жүрек ауруларына 
келсек, алғашқы кезекте қан қысымы мен 
қандағы қант деңгейін қадағалаған дұрыс. 
Мүмкіндігінше майлы тағамдарды шектеп, 
зиянды әдеттерден аулақ болып, күнделікті 
режимді сақтап, артық салмақты азайту ке-
рек. Артық салмақ – жүрекке үлкен жүктеме. 

– Адам бойында қандай белгілер болған 
кезде дәрігерге шұғыл қаралу керек? 

– Бірінші кезекте төс сүйегі артының 
күйдіріп ауру сезімі туындап, оның 
жауырынға, сол қолға немесе жақтың асты, 
мойынға таралуы. Мұны жедел коронарлық 
синдром деп атайды. Бұл – жүрек 
инфарктінің алғашқы белгілерінің бірі. Оған 
қосымша адамда қорқыныш сезімі пайда 
болып, денеден суық тер шыққан жағдайда 
көп қозғалуға болмайды әрі жедел түрде 
дәрігерге хабарласу қажет.

– Елімізде жүрекке бұрын жасалмаған 
миниинвазивті операцияларды жасай-
тын санаулы маманның бірісіз. Бұл опера-
цияның тиімділігі қандай?

– Жалпы медицина оның ішінде кардио-
хирургия бір орында тұрмайды, үнемі даму 
үстінде. Шетелде жаңа емдеу әдістері пайда 
болса, ел медицинасына да енгізуге тырыса-
мыз. Жүрекке операция негізінен көкіректі 
кесіп, ашу арқылы жасалады. Миниинвазивті 
операция көкіректі толық ашпай, қабырға 
арасынан кішкентай тілік немесе тесу 
арқылы видеокамера, медициналық құрал-
жабдықтар көмегімен орындалады. Әрине, 
жүрекке жасалатын бүкіл операцияны олай 
жасауға болмайды, ондай кезде көкіректі 
ашамыз. Минизвазивті операция адам-
ды қатты жарақаттамайды әрі науқастың 
реабилитациялық қалыпқа келуі де тез бола-
ды. Ауруханадан шығуы, қалыпты өмірге ора-
луы тезірек жүреді.

– 1987 жылы 23 сағат бойы жүрек ауыс-
тыру операциясын жасаған поль шалық кар-
диохирург Релига Збигневтің операциядан 
кейінгі фотосы әлемге тарады. Өте шаршаңқы 
кел бетінен кардиохирургтің әр қимылы ма-
ңызды екенін, оның сол кездегі халін ұға 
түстік. Мұндай операция лар жиі жасала ма?

– Жалпы операцияның орташа ұзақтығы 
3-4 және 5 сағатқа созылуы мүмкін. Ұзақтығы 

жағынан 16-20 сағатқа созылған операция-
ларымыз болды. Бірақ, мұндай ұзақ уақыт 
алатын жұмыс күнде қайталанады дей ал-
маймын. Жүрек операцияларының әртүрлі 
сатысы бар, сондықтан уақыты да әртүрлі. 
Қолқа тамырларының жарылуы секілді 
жедел жасалатын операция ұзаққа созы-
луы мүмкін. Кейде бір адамға операция 
күрделілігіне байланысты бірнеше рет жаса-
лады. Ал, 10-12 сағат бойы операция жасау 
қалыптасқан жағдай әрі бізге айтарлықтай 
қиындық тудырмайды. Кардиохирургтің 
жұмыс барысындағы міндеті – операция-
ны дұрыс жасап, адам өмірін сақтап қалу. 
Мұндай кезде бізде басқа мақсат та бол-
майды, бар назарыңды операцияға аударып, 
уақытқа да қарамайсың.

– Елімізде сырттан келетіндерден гөрі, 
сыртта емделетіндер көп. Медициналық ту-
ризм жолға қойылды дей алмаймыз...

– Медициналық туризмнің жандануы 
– өз уақытымен болатын жағдай. Қазір 
халықтың отандық медицинаға деген сенімі, 
көзқарасы жақсы. Біз өз жұмысымыз арқылы 
отандық медицинаның қауқарлы екенін 
көрсетіп келеміз. Сондықтан ел тұрғындары 
ғана емес, шетел азаматтары да емделу-
ге келеді. Алайда, азаматтардың шетелге 
кетіп, емделіп жатқанын да жоққа шығаруға 
болмайды. Мұндай тұрғындарда «Медици-
на басқа мемлекеттерде жақсы дамыған» 
деген секілді сенім  болуы мүмкін. Біздің 
нарыққа кіріп, шетелдің медициналық 
орталықтарын жарнамалаушылардың да 
бары шындық. Бірақ, осыған қарамастан, 
қазір операциялардың барлығы елімізде 
жасалатынын қуана айта аламын. Шетел-
ге шығып, ем іздеудің қажеті жоқ. Барлық 
керекті жағдай отандық медицинада 
қарастырылған. Бұл – еліміздің тәуелсіздік 
кезіндегі жетістіктерінің бірі. 

– Қазір шетелдік дәрігерлер туралы ки-
нолар танымал. Олар өздерінің медицина-
сын жарнамалап та жатқан секілді...

– Біздің елде де дәрігерлерге  байланыс ты 
түсірілген телесериалдар бар. Бірақ, мемле-
кет жабық емес, ашық. Жаһандану кезінде 
басқа мемлекеттің ақпаратын кіргізбей қою, 
тоқтау салу мүмкін емес. Ғаламтор арқылы 
әлемнің қай елінің болса да медицина-
сы туралы ақпаратты оңай табуға болады. 
Сондықтан дәрігерлердің жұмысы бәсекеге 
қабілетті болуы керек. Медициналық 
туризмнің дамымауы, ақпараттың көбеюі 
не жетіспеуін бір ғана саланың кінәсі деп 
айтуға болмайды. Кино – үлкен күш. Ме-
дицина саласындағы өз ісінің үздіктерін 
негізгі кейіпкер ретінде алып, тіпті өзін 
де қатыстырып, халыққа жұмысты дұрыс 
көрсете білсе, оның да көмегі тиер еді. Ше-
тел кинолары, қанша дегенмен, адамға ой са-
лады. Бізде халық саны салыстырмалы түрде 
көп емес. Бірақ сонда да азаматтардың ше-
тел медицинасына жүгінуі экономикамызға 
тиімсіз. Қаржы ел ішінде қалуы керек. Ең 
бастысы, ел медицинасын дамыту үшін 
дәрігерлер аянбай жұмыс жасауы қажет. 

– Әр аурудың психологиялық себептері 
бар дейді мамандар. Жүрек ауруларының 
психологиялық себептері болуы мүмкін бе?

– Кейде адамдар өзінде жоқ ауруды бар 
деп ойлауы мүмкін. Мұның да негізі көмегі 
тиеді. Шағымдану арқылы пациент дәрігерге 
дер уақытында қаралатын болса, оның шы-
найы ауруын табуы мүмкін. 

– Кардиохирургтің бір күні қалай өтеді?
– Жұмысқа таңертең 07:00-де келемін. 

Бұрыннан солай қалыптасқанмын. Алдымен 
бөлімдегі дәрігерлермен жиналыс өткізіп, 
науқастарды қарап, жағдайымен танысқан 
соң, сол күнгі операцияға дайындаламыз. 
Операцияға дейін кеңестер өткізіледі. 
Мұнан соң, кардиохирургия, жансақтау 
бөліміндегі науқастардың жағдайын біліп, 
ем тағайындап, жаңадан келген пациент-
терді қабылдаймыз. Сонымен қатар 
орталықта дәрігерлер ғылыммен де айна-
лысады. Бұл, жалпы, күнделікті жұмыс ба-
рысымен дөңгеленіп келіп жататын дағдылы 
еңбек. Сондықтан бізде уақытпен санасу де-
ген болмайды. Қажет болған жағдайда түнде 
де, күндіз де жұмыс орнымызда қалтқысыз 
қызмет етеміз.

Әңгімелескен 
Айдана ЖҰМАДИНОВА,

«Сыр бойы».
Суретті түсірген
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«Отандық медицинаның қауқарлы 
екенін дәлелдеп келеміз»
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