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ТӨЛЕМНЕН ЖАЛТАРУ – 
ТҰТЫНУШЫҒА СЫН

САЛҚЫН СУДА 
ШЫНЫҚҚАН...

КӘСІП пен НӘСІП

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Базардағы күнделікті тұтынатын 
қарапайым заттардың көбі сырттан 
тасымалданады. Тіпті, әлеуметтік маңызы 
бар 19 азық-түліктің 17-сі өзге өңірлерден  
және шет елдерден келетіні белгілі. 
Облыста шағын кәсіпкерлікті өркендетуге 
не кедергі? Отандық өнімді қолдауға 
қаншалықты көңіл бөлінуде? Неге 
жергілікті кәсіпкерлер өндірген тауарын 
нарыққа шығара алмай әлек? Әлде аяққа 
енді тұрып, шаруасын жүргізгендерге  
қолдау жетіспей ме? 

Бұған дейін «Арай» шұжық цехы 
жайында жазған болатынбыз. Өнім 
сапасында мін жоқ. Таза  әрі сенімді, 
маман бар. Құрал-жабдығы түгел. Бірақ 
нарыққа шыға алмай отыр. Цех иесі 
жергілікті өнімге қолдау білдіріп, сауда 
орындарында арнайы бұрыш ашылса 
деген ниетін жеткізген. Әлеуметтік 
дүкендерге төмен бағада өткізіп, 
тапсырыс аясын кеңейтуді ойлайды. 
Алғаш болып облыста жоқ өндірісті қолға 
алған Асылхан Шәуменовтің де ойы 
осыған ұқсас. Ол кір сабын шығарумен 
айналысады. Шаруасын бастағанына  
2 жылға жуықтады.

100 жаңа есім: 
IV кезең

Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігі «Қазақстанның 100 жаңа 
есімі» жобасының 4-ші кезеңінің 
басталғанын мәлім етті. Өтінімдер 2021 
жылдың 22 ақпанынан 15 наурызына 
дейін 100janaesim.ruh.kz сайтында 
қабылданады.

«Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасы – 
Тәуелсіздік жылдарында табысқа жеткен, 
еліміздің әр өңірінде тұратын түрлі жастағы, 
сан алуан этнос өкілдерінің тарихы. Жоба 
2017 жылы Елбасы Н. Назарбаевтың баста-
масымен бастау алып, биыл жалғасын табуда. 

– Биылғы байқау – ел Тәуелсіздігінің 30 
жылдығы аясында ұйымдастырылуда. Осы 
жылдар ішіндегі еліміздің табыстары – ел 
азаматтарының ерен еңбегінің жемісі. «Жақ-
сыдан үйрен» деген халқымыз жас ұрпақты 
осындай адамдардан өнеге алуға тәрбиеле-
ген, – деді Ақпарат және қоғамдық даму ми-
нистрі Аида Балаева. Жобаға елде және ел-
ден тыс жерлерде тұратын қазақстандықтар 
қатыса алады.

Қатысушылардың өтінімдері келесі 7 но-
минация бойынша іріктеледі:  медицина; 
білім беру; ғылым және инновация; эколо-
гия; мәдениет және спорт; бизнес; қоғам. 
Қатысу үшін 100janaesim.ruh.kz сайтындағы 
сауалнаманы толтыру қажет. Жоба шарт-
тарына сәйкес қатысушы сенімді ақпарат 
беруге міндеттенеді. Заң бұзушылықтар, со-
ның ішінде онлайн дауыс беру кезінде да-
уыстарды жасанды көбейту сынды өзге де 
фальсификация лар анықталған жағдайда, 
ұйымдастырушылар қатысушыны жобадан 
шығаруға құқылы. 

Барлық өтінімдер модерациядан өтеді, 
кейін сайтта жарияланады. Өтінімдерді қа-
былдау мерзімі аяқталғаннан кейін бүкіл-
халықтық онлайн-дауыс беру басталады. 
Сондай-ақ, өтінімдердің белгілі бір бөлігі та-
нымал қоғам және мәдениет қайраткерлері, 
спорт, бизнес өкілдерінен тұратын қазылар 
алқасының қарауына ұсынылады. Оған қоса 
осы жылдан бастап өткен маусымдардың 
жеңімпаздары қазылар алқасының құрамы-
на енеді. Дауыс беру кезінде ең көп ұпай 
жинаған және қазылар алқасының таңдауы-
на ілінген қатысушылар жоба жеңімпазда-
ры атанады. Олардың есімдері биылғы сәуір 
айын да белгілі болады.

«Адал ас». Қызылордалық кәсіпкер  Гүлдана 
Бисенова бір жарым жылдан бері осындай 
атаумен жартылай фабрикат түрлерін шығарып 
келеді. Несие алмай, көп шығындалмай кәсіп 
бастау туралы ойды оған анасы айтыпты. Идея 
аяқсыз қалған жоқ. Бүгінде өз алдына цех 
құрып, 15 адамға жұмыс тауып беріп отыр. 

Цехта тефтель, қайнақша, тұшпара, лағман кес-
песі, котлет әзірленеді. Дәмі тіл үйірерлік мұзда-
тылған өнім облыс орталығындағы сауда нүкте-
лерінің шамамен 80 процентінің сөрелерінде тұр. 
Бағасы тым қымбат емес. 

– Карантин кезінде көпшіліктің жағдайын ескер-
месе болмайды. Сондықтан ешкімнің қалтасына ар-
тық салмақ түсіргіміз келмейді, – дейді кәсіпкер. 

Кейіпкеріміз кәсіпкерліктегі алғашқы қадамы 
туралы естелікпен, жұмыстың қиындығымен бөлісті. 

– Тұшпара жасап бастағанымызда оны көр-
ші-көлемге сатып жүрдік. Одан кейбір дүкендерге 
өткіздік. Қайтарымсыз мемлекеттік грантқа қамыр 
жаятын аппарат сатып алдық. Осылайша ісіміз алға 
басты, – дейді ол. 

Г.Бисенова тұшпара түйіп, оны сақтаудың ма-
шақаты көп екенін айтты. Дүкенде ұзақ тұрып қалса, 
оны ауыстыру керек. Дегенмен, кәсіпкер мұнымен 
шектеліп қалғысы жоқ. Цехта өндірілетін өнім түр-
лерін көбейтіп, оны аудандар мен елдің басқа өңір-
леріне де өткізуді жоспарлап отыр. Өйткені адал 
еңбек, маңдай тердің өтемі болатынына әлдеқашан 
көзі жеткен. 

Оның үстіне, жартылай дайын мұндай тамақ 
түрлері уақыты тапшы қыз-келіншектер үшін өте 
тиімді. Ал сұраныс барда оған сай әрекет те бола-
тыны анық.

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

Жақында «Жаса Агро» бау-
бақша орталығы ашылды. Көкөніс-
бақша дақылдарының тұқымын 
сататын арнайы орталық облыста 
алғаш рет жұмысын бастады. Бұл 
– ғылым мен кәсіпті ұштастырып 
жүрген Самалбек Қосановтың  
жобасы. Орталықта егін егудің сан 
саласын үйренуге, гүлдер, көшеттер,  
бақша дақылдарын және көкөніс, 
тыңайтқыш, жылыжай заттарының 
барлық түрін кезіктіруге болады. 

Көпшілік егін ексем, ағаш отырғыз-
сам жемісін береді деп ойлайды. 
Алайда, Самалбек Қосанов бұл оймен 
келіспейді. Өйткені, өсімдік те – тіршілік 
иесі. Күтіп-баптағанды қажет етеді. 
Өсімдікке керек 16 элемент тыңайтқыш 
топырақта кездеседі. Ал, қалған дәру-
мендерді бағбан өзі дайындайды. 

Қазір мұнда жұмыс қызу. Мамандар 
тұқым егіп, көшет дайындау үстінде. 
Қызанақ, тәтті бұрыш, кәді егілген. Кө-
шет топырақтан бой көтеріп қалыпты. 
Енді аз уақытта егуге жарап қалады. 
Жылыжай заман талабына сай жаб-
дықталған. Жылу жүргізілген, тамшыла-
ту әдісімен суарылады. Сыртқы қабаты 
мықты клеен камен қапталған. Биыл 
50-70 мың көшет егіліп, саудаға шыға-
рылмақ. Бағасы 40-50 теңгеден болады. 
Көшет науқаны біткеннен кейін, қияр 
егуді жоспарлап отыр.

– Біздің мақсатымыз – облыс 
тұрғындарын сапалы көкөніс тұқы-
мымен жеміс, сәндік екпе, қылқанжапы-

рақты ағаш көшеттерімен қамтамасыз 
ету. Өңірде жылдан-жылға  бұрынғы 
өнімділік көрсеткіштері төмендеп ба-
рады. Өзге өңірлер молынан өнім алса, 
біздегі меже көңіл көншітпейді. Со-
нымен қатар халық қара базардағы 
шығу тегі белгісіз тұқымдарға ұрынбау 
үшін жасалған қадам. Бұл – дүкен неме-
се дүңгіршек емес. Орталық деп атау-
дың себебі, келешекте қызығушылығы 
бар адамдарға бау-бақша егудің 

қыр-сырын үйретіп, арнайы маман 
ретінде сертификат беруді де ойла-
стырдық. Тәжірибені көрген азаматтар 
алдағы уақытта есік алды учаскесінен 
немесе жылыжай салып табыс табатын 
болады. Біздің мамандар жылыжайда 
қандай топырақ түрін пайдалануға бо-
латынын, көшетті қалай отырғызу, оның 
жемісін алу үшін қалай күтіп-баптау ке-
ректігін үйретеді, – дейді ол.

Сапалы тұқым өзімізде бар
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Қоқыс тастау мәдениетін 
қашан үйренеміз?

Еңбекті неге 
бағаламаймыз?

Алдымен Гагарин қыс-
тағындағы Балқы базар 
және Ешнияз сал көше-
лерінің қиылысына беттедік. 
Мұнда тазалық жұмыстары 
қызу жүріп жатты. Маман-
дардың айтуынша, бұл жер 
арнайы қоқыс тастайтын 
орын ретінде белгіленбеген. 
Десе де, тұрғындар үйіндіні 

стихия лық қоқыс аймағына 
айналдырып үлгірген. Ау-
мақта бір күн бұрын тазалық 
жұмыстары жүргізілсе де, 
суреттегі көрініс күнделікті 
қайталанады. Ал, бұл қоқыс-
тарды ешкім сырттан әкеліп 
тастамайтыны анық. Қала-
лық тұрғын үй-коммуналдық 
шар уашылығы, жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары 
және тұрғын үй инспекция-
сы бөлімінің басшысы Бір-
жан Далабаевтың айтуын-
ша, «Қызылорда тазалығы» 
серіктестігінің қызметкер-
лері шақырайған күннің, 
шытынаған аяздың кезін-
де де жұмысын тоқтатқан 
емес. Бүгін де олар таңғы 
сағат бестен бастап шаһар 
тазалығын мұнтаздай етуге 
шыққан.

Күн жылынды. Қар еріп жатыр. Байқап қарасаңыз, сол ақ мамықтың астында қыс 
бойы жиналған қалдық сыртқа шығуда. Бұл өзге емес, өзіміздің мәдениетсіздігімізден. 
Ал, оның машақатын тиынын тірнектеп жиған көше тазалаушылары көруде. Бұған біз қа-
лалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары 
және тұрғын үй инспекциясы бөлімі ұйымдастырған баспасөз турында көз жеткіздік.

Sb Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»
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Министрліктің 
облыстағы күні

Кеше Қызылорда облысында Ақпарат 
және қоғамдық даму министрлігінің күні 
өтті. Министрліктің стратегиялық сессия-
сының басты тақырыптары – азаматтық 
қоғаммен өзара әрекеттесу,  этносаралық 
және конфессияаралық келісім, жастар 
және отбасы, сондай-ақ БАҚ салаларын 
дамыту. 

Стратегиялық сессия ҚР Ақпарат және 
қоғамдық даму вице-министрі Марат Әзіл-
ханов пен облыс әкімінің орынбасары Серік 
Ахмет қатысқан кездесуден басталды. Олар 
күн тәртібіне сәйкес 11 кездесу, семинарлар, 
панельдік сессиялар және өзекті мәселелер 
бойынша талқылаулардың тақырыптарын бел-
гіледі. 400-ге жуық адам қатысқан шараларда  
телерадио хабарларын тарату инфрақұрылы-
мын пайдалану бөлігіндегі «Қазтелерадио» АҚ 
қызметі, дінтану сараптамасын жүргізу, мем-
лекеттік әлеуметтік тапсырыс және гранттық 
қаржыландыру, этносаралық қатынастарды 
дамыту бойынша әдістемелік қамтамасыз ету, 
жергілікті мемлекеттік органдардың ақпара-
тына қол жеткізу, салалық журналистиканы да-
мыту  және басқа да өзекті сұрақтар көтерілді. 

Өңірлердегі АҚДМ күндерінің негізгі мін-
деті – өзекті мәселелер мен міндеттерді талқы-
лау және түсіндіру, сондай-ақ мемлекеттік ор-
гандар мен өңірлік жұртшылық өкілдерінің 
сындарлы диалогын құру, министрлік жетек-
шілік ететін бағыттар бойынша стратегия лық 
жұмыста жергілікті ерекшеліктерді ескеру. 
«Министрлік күндері» – Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Халық үніне құлақ 
асатын мемлекет» тұжырымдамасын іске асы-
рудың бір бөлігі. 
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ЫНТЫМАҚ ҰЯСЫ
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«Көршілерге 
тұшпара 
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Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb
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Егемен еліміздің даму ба
рысында талай серпінді жоба 
сәтті жүзеге асып, көп теген та
рихи жәдігерлер жинақталды. 
Ендігі кезекте оны сақтап қалып, 
бұқара ха лыққа насихаттау аса 
маңызды.

«Кезінде «Мәдени мұра» 
бағ дарламасы ұлт шежіресін 
түгендеуге жол ашты. Отан дық 
тарих ғылымы тың сер пінмен 
дамып, түрлі ба ғыттар бойын
ша көптеген зерттеу жүргізілді. 
Бұрын бәймәлім болған қан ша ма 
тарихи деректер, ар хе о  логиялық 
қазыналар та былды. Тарихымыз 
сан мың жылдан тамыр тарта
тынын айғақтайтын жаңа лық тар 
ашылды. Елба сы ның осындай 
іргелі баста малары халқымыздың 
тарихи са на сын жаңғыртуға зор 
үлес қосты. Бағдарлама аясын
да ғы еңбектер томтом болып 
жа рыққа шықты. Дегенмен, сол 
қажырлы еңбектің же місін көп
шілік көріп отыр ма? Зерттеу 
жобаларының біразы ғылыми 
институттар мен орталықтардың 
аясында ғана қалып қойған жоқ 
па?» деген сауал әсіре се, ғы
лыми ұйымдар мен му зей лерге 
қатысты екені бар шамызға мәлім.

Осыған орай еліміздің ал
ғашқы астанасы – Қызыл ордада 
өшпес мәдени мұра мызды сақ тап 
қалып, өс келең ұрпаққа аманат 
етіп тапсыру бойынша жасалып 
жатқан жұмыстар ту ралы айт
сам.Тұңғыш қазақ музыка лық 
драма театры ашылған, ұлт үшін 
маңызды шешім қабыл данған 
та ри хи ғимарат үлгісімен салын
ған «Рухани жаңғыру» орта лығы, 
көне қалашықтар мен көптеген 
аса құн ды мә дени нысандар өңі
рі міз де орналасқан. Одан бө 
лек, «Сыр елі – жыр елі, қа за
қылықтың ме кені» ата лып кеткен 
туған өлкеміз атақты сурет шілер 
мен жазушылар, ән шілер мен 
артистердің туған жері. Тарихи

өлкетану музейінің көп шілік жиі 
баратын, қы зығып та машалайтын 
орын дардың бірі екені де сон
дықтан болар.

Сұранысқа сай музей ұжы
мы да экспонаттарды ке ңінен 
насихаттауға, жұмыс тың жаңа 
форматтарын иге руге ұмты ла
ды. Мәселен, «Музейдегі түн», 
түрлі ашық көрмелер мен экс
кур сия ларды ұйымдастырып тұ
рады. Оның ішінде әлеу меттік аз 
қамтылған халық топтары үшін 
экскурсиялар тегін өткізі летінін 
ерекше атап өткен жөн.

Жастардың мә дени құнды
лық тар тура лы та нымын кеңей
туге ар налған «Жас экскурсо
вод» атты тың жобамыз бар. 
Оның аясында ба лалар мен 
жас өспірімдерге Сыр өңі  рінің 
көрнекі жерлері ту ралы айтып 
береміз. Әри не, аймағымыздағы 
білім беру ұйымдарымен бірлесе 
бір қа тар зерттеу жұмыстары 
жүргі зіліп, нәтижесінде ашыл
ған жа ңалықтарымыз да аз емес.  
Мәселен, «Му зейге сый» нау
қаны аясын да талай құнды жә 
дігерлер анықталып, музей қо
ры на өткізілді. Жақын  да көр некі 
ақын, аударма шы Ә.Тә жі баевтің 
қолданған мыл тығы музейге та
быс талып, бұқара халықтың қы 
зығып тамашалайтын экс по нат
тарының біріне ай налмақ.

Бұл – жасалып жатқан жұ
мыс тардың бір бөлігі ғана. Ат
қаратын жұмыстарымыз әлі де 
жетерлік. Қасиетті жері міз дің өш
пес мұрасын жаң ғыр туға, туған 
жерге құрмет үл гісін көрсетуге 
бос уақыты мызды аямайық. Жас
тар ту ған өлкемізбен мақтансын, 
ке лешекте оған қызмет етуді мұ
рат етсін. Абыройын одан сайын 
ас қақтатуға өз үлестерін қос сын!

Алтын КӘРБОЗОВА,
Қызылорда қала тарихы 

музейінің қызметкері

ТАРИХТЫ БІЛГЕННІҢ 
ТАНЫМЫ КЕҢ

Жыл басында жарық көрген 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 
мақаласындағы «Салт-дәстүрімізден 
ажырап қалмау – барлық өркениеттер 
мидай араласқан аласапыранда жұтылып 
кетпеудің кепілі» деген ой ойды қозғады.

– 1 ақпан күні «COVID19» 
инфекциясына  қарсы вак ци
наның алғашқы 1000 дозасы 
келіп,  екпе жасау басталған 
болатын. 117 ақпан аралы
ғында екпе салдырған адам
дардың 939ы медици
на қыз меткері болса, 61і 
ерікті түрде келген. Олар 
бұған дейін дәрігерлер 
бақылауында болды. 
Денсаулық жағдайларына 
шағымдарының болмауына 
байланысты араға 21 күн са
лып екінші дозасын салдыру
ды бастады, – деді ол. 

Жеткізілген «Спутник V» 
ресейлік вакцинасының екін
ші 1000 дозасы да қалалық 
№1ші, №3ші және №6шы 
емханаларда жүргізілетін бо
лады. 

– Өзім ерікті түрде 1 ақ
пан күні алғашқылардың бі рі 
болып вирусқа қарсы екпе 
ектірдім. Кері әсерін бай
қа мадым. Сол себепті бүгін 
екпені екінші қайтара салды
рып отырмын, – деді бас
қарма басшысы».

«СБ» ақпарат

Екінші мәрте екпе 
егу басталды

Кеше  коронавирус індетіне қарсы егу жұмыстарының 
екінші кезеңі үшін Қызылорда қаласына тағы 1000 доза 
вакцина келді. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Сәбит Пазылов хабарлады.

– Марат Шахматұлы, «Қызылорда 
су жүйесінің» талай өзгерісті бастан 
өткергенін білеміз. Қиындықты қалай 
еңсеріп келесіздер?

– Бұл мекемеге басшы болғаныма 
екі жылға жуық уақыт болды. Алға шын
да көп қиындық кездесті. Қиюы қаш
қан шаруа шаш етектен екен. Жұрттың 
уақытылы жалақы алуына берешек 
қарыз қол байлай бастаған. Мамандар 
тұрақтамаған. Кәсіби слесарьлар, элек
триктер жетіспейтіні байқалды. Еңбек 
ететін 700ден астам адамның тағдыры 
ойландырды. Сонымен, жұмысты 
өрге бастаудың жолын қарастырдық. 
Қиындықты жоюда қала әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев тікелей өз қамқорлығына 
алып, қаржы көзін тапты. Кәсіпорында 
бетбұрыс басталды, бойына қан жүгірді. 

– Қалада су жүйесі қанша 
шақырымды алып тұр?

– Қазір тәулігіне 1017 шақырымдық 
ауыз су жүйесіне 2,2 атмосфералық 
қысыммен су жіберіліп тұр. Шындығын 
айту керек, үйлердің жоғарғы – төртін
ші, бесінші қабатына су көтері летін 
дәрежеге жетті. Көпқабатты үйлердің 
көп бөлігіндегі құбырлар ауыстырыл
ды. Бұл қадам арызшағымдар легін 
азайтты. 

– Қазіргі кәсіпорын ғимараты алыс-
тан көз тартады. Жөндеуді қолға алған 
боларсыздар?

– Әлбетте, байқаған екенсіз. Кәсіп
орын 1964 жылдан бері жөндеу көр
меген ескі ғимарат еді. Қала әкімі қаржы 
көзін тауып, жөндеуге 98 миллион теңге 
бөлді. Бұрынғы абонент бөлімдерінің 
орнына заманауи қондырғылар, ком
пьютерлермен жасақталған жеке жә
не заңды тұлғалар абоненттеріне 
қыз мет көрсету орталығы ашылды. 
Тұты нушылар ыңғайына қарай элек
тронды кезек жүйесі іске қосылды. 
Жай лы орын қызметкерлердің ертеңгі 
күнге сенімін молайтты. Төлем үшін ке

зекке тұру уақыты қысқарды. Сонымен 
қатар кәсіпорынның өндірістік базасы 
да күрделі жөндеуден өтіп, ауласы ас
фальттанып, автокөлік тұрағы салынды. 
Қазір халыққа қызмет көрсетуде біз Ал
маты, Шымкент, НұрСұлтан қаласынан 
кейінгі орынға көтерілуді мақсат етіп 
отырмыз. 

– Тұрғындардың суды пайдалану 
жайынан әңгіме қозғасаңыз?

– Өте күрделі сұрақ. Қалада тұратын 
300 мыңнан асатын халықтың 259 мыңы  
біздің ауызсуды пайдаланады. Есеп 
бойынша 75693 абоненттің 65308інде 
су есептегіш орнатылған. Байқайсыз ба, 
біздегі мәлімет бойынша 10 мыңнан 
аса абоненттің үйінде су есептегіш 
құралы әлі орнатылмаған және де 30 
мыңнан астам абоненттің су есептегіш 
құралының пайдалану мерзімі өткен, 
ауыстыруды қажет етеді. Міне, есепсіз 
аққан суға жанашырлық жоғын осы
данақ байқай беріңіз. Осыдан келіп 
халықтан 408 миллион теңгедей қарыз 
өтелмей тұр. Баубақшасына есепсіз 
су ағызып, көлігін әлсінәлсін жуып 
жатқандарға не дерсің?! Қазір суды 
пайдаланудан орта есеппен айына 100 
миллион теңгедей қаржы түсіп тұр. 
Егер есептегішті түгелдей орнатып, 
ауыстырсақ, ай сайын 200 миллиондай 
қаржы түсіруге мүмкіндік алар едік. Сол 
кезде кәсіпорын өзінөзі ақтауға бастау 
алары анық. 

– Сіз әлгі әзірде 45 мыңдай тұрғын 
суға ақы төлемей отыр деп қалдыңыз. 
Бұған не кедергі?

– Бұқараның санасын ояту керек. 
Кәсіпорын әр ай сайын жалақы үшін 
65 миллион, салыққа 25 миллион 
теңгедей, тағы да басқа қаржы жұмсап 
отырғанын түсінуіміз керек. Бізде сөмке 
ұстап жүрген тексерушілер жетерлік, 
амал не, әлі де ықпалы нашар. Газға, 
жылуға, жарыққа ақы төлеуге бетбұрыс 
бар, ал суға төлеуге келгенде енжарлық 

басым. Біз «судың  да сұрауы бар» де
ген қағиданы санаға батыл ендіре ал
май келеміз. Насихат жұмысындағы 
осал тұсымыз осы. Жекешелендіру 
кезінде кәсіпорын әлдебіреуге бол
машы қаржыға сатылып кетті. Содан 
ақыр соңында 405 миллион теңгеге 
кәсіпорынды қайта сатып алдық. Міне, 
көрдіңіз бе, шығын қайда жатыр? Осын
дай келеңсіздіктерден бастау алған 
шығын әлі еңсе көтертпей келеді. Де
генмен, таяу уақытта бұл қиындықтан 
да шығамыз. Атам қазақ «күннің жама
ны кетеді» деген ғой. Сол сияқты қазіргі 
індеттен де шығамыз.

– Алда қандай міндеттер тұр?
– Міндет көп. Аз уақыт ішінде 

қала әкімдігінің қолдауымен 62 на
сос стансасының 23і жаңарды, 
ондағы кәріз жүйелері жөндеуден өтті.  
Бұлайша шұғыл жөндеу жұмыс тары 
жасалмаса, су пайдалануда күтпе ген 
қиындықтар кездесер еді. Бұл уақы
тылы қолға алған іс болды.

– Кәсіпорында техника, кадр мәсе-
лесі толық шешілді деп айта аласыз ба?

– Кадр – біздің тірегіміз, Мырзабай  
Сейділдаев, Наурыз Баярыстанов сын
ды мақтаныш етер мамандарымыз бар. 
Олар – ұстаз, тәрбиеші, тәлімгер. Біздің 
жұмыс техникаға тәуелді, сондықтан 
қолданыстағы техникаларды біртіндеп 
күрделі жөндеуден өткізудеміз. Қазір 

40тан аса техника түрі бар. Жақында 
бірнеше қуатты насос машиналарын 
күрделі жөндеуден өткіздік. Ал кадр 
мә селесіне келсек,  электрик, слесарь
лар жетіспейді. Сондықтан жас маман
дарды оқытуды қолға алып жа тырмыз. 
Жақында өзімізден жөндеу орта лық
тарын аштық. Мұнда оншақты маман 
жұмыс істейді. Енді қолда бар техника
ны, электрқұрылғы жабдықтарын өзі
міздің мамандар жөндейді. Бұрынғыдай 
қолда бар құрылғыларды жөндеуге 
жержерге сабылмаймыз.

Насос стансаларын одан әрі жа
ңарту, ескірген құбырларды ауыстыру 
қарекетіндеміз. Бізде 180ге жуық ар
дагер есепте тұрады. Олардың мұң
мұқтажына сергек қарамай болмайды. 
Білікті кадрларды оқыту, үйрету аясын 
кеңейтудеміз. Қысқасы, атқарар іс көп.

«Қызылорда су жүйесі» ерте ме, 
кеш пе бойын тіктейді. Тек жұрттың 
суға ақы төлеуге деген ықыласын ауда
рудың жолын қарастыруымыз керек. 
Бүгінгі сұхбаттағы біраз әңгіме жұрт
қа ой салар, қозғалыс туғызар деген 
сенімдемін. Әрбір тұрғын «судың да 
сұрауы бар» деген қағиданы берік 
ұстаса, кәнеки!

– Әңгімеңізге рахмет.

Әңгімелескен 
Қайырбек МЫРЗАХМЕТҰЛЫ

ТӨЛЕМНЕН ЖАЛТАРУ – 
ТҰТЫНУШЫҒА СЫН
 

«Жер – өмірдің денесі, су – қаны, еңбек – жаны» деген. Бір сәт су ақпай 
қалса, әбігерге түсеріңіз ақиқат. Сондықтан әр тамшы судың қадірін білген, 
ұқыпты жұмсаған, ысырап етпеген абзал. Дамыған елдерде біздегідей суға 
ысырап жоқ, үнемшілдік қатаң жүйеге түскен. Әр тамшы суды алтынға 
бағалайды. Ал біздің жайымыз қалай? 

«Қызылорда су жүйесі» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны мекемесінің 
басшысы Марат Жәмиевпен әңгіме осы тұрғыда өрбиді.

20 ақпан күні таңғы уақытта 2013 
жылы дүниеге келген Нұрәли Оразбаев 
пен Ерхан Анас Байқоңыр қаласындағы 
«Маяк» спорт кешенінен белгісіз 
бағытқа қарай кетіп, үйлеріне қайта 
оралмаған.

Жоғалған балаларды із деуге Ресейдің 
Ішкі істер басқармасы, Қазақстан Іш кі істер 
министрлігінің Бай қоңыр қаласындағы өкіл
дері, еріктілер шықты. Олар ға Қызылорда 
қаласы нан сүңгуірлер көмекке бар ды. 
21 ақпанда Сырдария өзенінің арнасын 
тікұшақпен қосымша тексеру жұмыстары 
жүзеге асырылды. Облыс орталығынан 
құрамында кинолог маманы бар 8 адам
нан тұратын іздестіру тобы оқиға орнына 
қосымша аттанды. 

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
аталған жұ мыстарға бақылау жүргізу 
мақсатында Байқоңырға ке ліп, оқиға бары
сын ті келей өз назарында ұста ды. Байқоңыр 
қаласы әкім шілігінің басшысы Конс тантин 
Бусыгинмен кез десті және құқық қор
ғау, төтенше жағдайлар са ла сы маманда
ры, мектеп директорларының қаты суы
мен басқосу өткізіп, онда балалардың 
қауіпсіздігін сақтау мәселесі жанжақты та
разыланды. Атааналар арасында түсіндіру 
шараларын кеңінен жүргізуді міндеттеді. 

Сырдария өзенін тік ұшақ  пен бақылау 
барысында Ерхан Анастың денесі табылып, 
сүңгуірлер өзен жағасына шығарған. Облыс 
әкімі оның атаанасымен арнайы кездесіп, 
қай ғы сына ортақтасып, көңіл айтты. 

Аймақ басшысы Face book әлеуметтік 

желі сін дегі парақшасында оқиға барысын 
баяндап, тиісті сала мамандарымен бірге 
оған 400ге тарта волонтер тартылғанын 
айтып атааналарды балалары үшін  ерек
ше мұқият болуға шақырды. 

– Жоғалған екінші баланы өзеннен және 
қала ішінен іздеп жатырмыз. Ки нология 
саласының мамандары өзен жағалауымен 
іздеу жүргізуде. Алайда, нә тиже бермей тұр. 
Жұ мыс жалғаса береді, – деді облыстық 
төтенше жағ дай лар департаменті бас
тығының орынбасары Саид Молдақараев 
кешегі өткен брифингте. 

Іздеу шараларына 267 адам, 29 бірлік 
техника, 1 тікұшақ жұмылдырылған. 

 «СБ» ақпарат

ОҚЫС ОҚИҒА

ІЗДЕУ ЖАЛҒАСУДА

– «Қызылорда тазалығы» 
серіктестігі заңды және жеке 
тұлғаларға қызмет көрсетеді. 
Қазір көшелердің санитарлық 
тазалық жұмыстарына 42 
да на арнайы қоқыс жинақ
таушы көлік, 6 дана КамАЗ, 
6 дана арнайы тіркемесі бар 
трактор, 3 дана погрузчик 
жұмылдырылған. Қаланың 
813тен астам көшесінің та
залығын қамтамасыз етуге 
140 жұмысшы күші, 58 жүк 
тиеуші, 60 жүргізуші қыз
мет кер біріктірілді. Қоқыс 
шы ғару жұмыстары екі ауы
сымда жүргізілуде. Түнгі ауы
сымдық жұмыстарға 7 тех
ника қарастырылған. Алайда, 
тұрғындардың тазалық мә
селесіне бейжай қарауы, 
тұр мыстық қалдықтарды 
кө рінген жерге тастауының 
салдарынан еткен еңбектің 
зая кететіні бар. Тиісті ме
кемелер тарапынан тұрақты 
түрде тазалық рейдтері жүр
гізіліп отыр. Қоқысты белгі
ленбеген орынға тастау 
фак тісі тіркел ген жағдайда 
ес керту, нәтиже шықпаса, 
айып пұл төлеу қарас тырыл
ған. Дегенмен, бұл жерде 
тұр ғын дарда қоқыс тастау 
мәдениетінің қалыптасуы ма
ңыздырақ. Қысыжазы тыным 
таппай, қолына сыпырғы, 
кү рек ұстайтын тазалық жа
нашырларының еңбегін естен 
шығармауымыз керек, – деді 
Біржан Далабаев.

Тазалыққа 
бәрі де 
жауапты
Тағы бір айта кететін 

жайт, тұрғын үйлерден шы
ға ры латын қоқыс негізі нен 
бөлшектенуі тиіс. Мәсе лен, 
тұрмыстық қатты қалдық тар
дан бөлек, құрылыс заттары 
арнайы шақырту арқылы алы
нады. Санитарлық талапқа 
сай әр үйдің иесі өзіне те
мір контейнер орнатып, бе
кі тілген тариф бойынша тө
лем жүргізуі қажет. Бірақ, 
жұртшылықты төңіректің та
залығынан бұрын қалтаның 
қамы көбірек алаңдататыны 
тағы бар. Көпке топырақ ша
шудан аулақпыз. Себебі, ма
ңызды мәселеге саналы түр
де қарайтын тұрғындар да аз 
емес.

 – Қала тазалығы баршаға 
ортақ. Әйтсе де, жерлестердің 
тазалық жөніндегі мәде ние
тін, түсінігін әлі де көтеру 
қажет. Тазалық – отбасында 
қа лыптасатын дүние. Шыны 
керек, біз, атааналар, кей
де балаларымызды қоқыс 
төгуге жұмсаймыз. Ал, сол 
бала шынында қоқысты ар
найы темір жәшікке апарды 
ма, жоқ па, әлде аулаға, көше 
бойына лақтырып кетті ме, 
қадағалау қажет. Тазалықты 
сақтау да – тәрбие. Бұдан 

бөлек, көптің арасында 
қоқысты қай жерге болсын 
төге салып, «ақысын төлеп 
жатырмыз ғой» деп міндет 
қылатындар кездеседі. Бірақ, 
бұл мәселемен  күрес ке тек 
көше тазалаушылар ғана 
емес, қоғам атсалысу ке
рек. Сондықтан мектеп та
балдырығында тазалық мә
селесіне арнайы сабақтар 
өт кізілсе де артық емес. 
Кешегі Кеңес одағының 
тәрбиесін көргендер, яғни 
аға буын тазалыққа жақсы 
қарайды. Қажет болған 
жағдайда контейнерлер ор
натып, айнала мызды айнадай 
қылып отыр ғанға не жетсін?! 
Өзге үшін емес, өзіміз үшін, 
– деді әл Фараби көшесінің 
тұрғыны Гүлдана Әбжанова.

Рейд барысында қаланың 
әр бұрышындағы қызу жұ
мыс тарға куә болдық. Әл 
Фараби көшесін аралау ба
рысында тазалықшылардың 
жол жиегінде қапқап болып 
жиналған қоқыстарды ар
найы техникамен жинақ тау 
сәтін, енді бір маман дар
дың Жаппасбай батыр кө
ше сіндегі тұрғын үй ора
мында орналасқан қоқыс 
кон тейнерлерін дәнекерлеу 
ап паратының көмегімен жөн
деуден өткізіп жатқанын бай
қадық. Бұл ретте «туған қала 
тазалығы үшін тырбанып 
жүр ген жандардың еңбегіне 
жүрдімбардым қарамасақ 
екен» деген ой ғана келді. 

«Плоггингтің» 
пайдалы 
тұсы бар
Шынында, әр тұрғын айна

ласына аяушылықпен қа раса, 
нұр үстіне нұр. Осы тұста 
тазалық үшін күресте бізге 
швеция лықтардың «Плог
гинг» трен ді көмекке келе 
алатынын айтқымыз келеді. 
Бұл – Еуропа елдерінде 
кеңінен та ралған спорт түрі. 
Онымен айналысу үшін сізге 
спорт киімі, арнайы қапшық, 
ең бастысы ниет керек. 
«Плоггинг» арқылы сіз жүгіріп 
жүріп, жолыңызда кездес
кен қоқысты жинай бересіз. 
Әлеуметтік желіні парақтап 
көрсеңіз, «Плоггинг» хэш
тегі арқылы спортпен қоса 
тазалыққа үлес қосып жат
қан адамдардың санында 
шек жоқ. Ол қоқыс тастау 
мә дениетінің қалыптасқанын 
көрсетеді. Сонымен қатар 
олар қоқысты сұрпына қарай 
түрлі жәшікке тастайды. Мә
селен, пластикті бөлек, қа
ғазды бөлек, тағысынтағы. 
Ол – болашақта қайта өң
деу жұмыстарына да үлкен 
көмек. Көктем келді, сер
гектік маңызды. «Плоггинг
пен» шұғылданып, қала таза
лығына үлес қосу  ертеңді 
қажет етпейтінін ұмытпаңыз! 
Тазалық сақтау – ортақ 
міндет.

ҚОҚЫС ТАСТАУ 
МӘДЕНИЕТІН 
ҚАШАН ҮЙРЕНЕМІЗ?

1-бет 

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
орай өңірде түрлі іс-шаралар бас-
тау алды. Осы орайда облыстық 
мемлекеттік архивінде «Жас архи-
вистер  мен тарихшылар» клубының 
ұйымдастыруымен «Ұлы даланың ама-
наты – Тәуелсіздік» атты тақырыпта 
«дөңгелек үстел» өтті.

Оған Қорқыт ата атын дағы Қы  зылорда 
универ си тетінің профес соры Ме руерт 
Аңсатова, «Тарих жә не Қазақстан халқы Ас
самблеясы» кафедрасы ның аға оқытушысы 
Бақытжан Ахметбек, қалалық қосымша 
білім беру оқуәдістемелік орта лы ғының 
мұғалімі,  Желтоқ сан оқиғасының қатысу
шы сы Аманбай Канетов, сала мамандары, 
БАҚ өкілдері мен студенттер қатысты. 

Шараны архив басшысы Жанат Абза

лиева ашып, Тә уелсіздік жыл дарындағы 
елі міздің жеткен жетістіктеріне ке ңінен 
тоқталды. Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт То қаевтың «Тәуелсіздік бә рінен 
қымбат» атты мақа ласында жас ұрпақ 
тәуел сіздік тағылымын зерделеу керектігі  
айтылған. 

Кездесу барысында «Тә уелсіз елдің 
тарихи ше жі ресі» атты онлайнкөр ме 
көпшілік назарына ұсы ныл  ды. Жастарға 
берер тәр биелік мәні зор жиында қа
ты сушылар тақы рып қа сай еркін пікір 
алмасып, ой  ла рын ортаға салды. Та рих 
пәні мұға лімдері мұн дай ша ралар оқушы
лар ара сында жиі ұйымдас ты ры лып, 
алдыңғы буын олар ға еліміздің тарихы 
мен Тә уелсіздік ұғымын те рең түсіндіру 
мақсатында бас қосулар мен кездесулер 
өт кізілсе деген ұсыныс білдірді. 

   
«СБ» ақпарат

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ АМАНАТЫ
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ҚЫРЫҚ КҮН ӨТТІ КӨКІРЕКТІ СЫЗДАТЫП
 

Сыр еліне аты танымал аза-
мат, аймақтың әлеуметтік-эконо-
ми калық өсіп-өнуіне елеулі үлес 
қосқан белгілі кәсіпкер, бес ба ла-
ның ардақты әкесі, немере лерінің 
аяулы атасы Қуаныш Жұмабекұлы 
Дабысовтың өмірден өткеніне де 
қырық күн болыпты.

 Ол қоғам нарыққа бет бұрған 
кезде бірнеше саланың жұмысын 
атқарған серіктестіктер ашып, 
жүз деген адамның нәпақасын 
та  буына сеп болды. Талай мұқ-
таж жандарға жәрдемдесіп, ай-
на ла сына шапағатын шашты. Әр-
дайым ардагерлерге, көпба ла  лы 
отбасыларға, жетім-жесір лерге 
қамқорлық танытты. Олар ға жыл 
сайын өз есебінен қаржы лай кө-
мек көрсетіп, тұрмыс қажетті-

ліктерімен қамтамасыз етті. Сонымен бірге облыстық мәслихаттың 
екі шақырылымында депутат болып сайланып, сайлаушылардың 
аманатын мүлтіксіз орындауды өзінің ең абыройлы міндетім деп 
санады.

Еңбегі еленіп, көптеген марапаттарға лайық болды. 2013 жылдың 
көшбасшысы атанды, омырауына «Қазақстан даңқы» орденін тақты. 
Елбасының Алғыс хатын алды.

Әке қазасының қабырғамызға батқан сәтінде ел-жұрт алқалап 
келіп, қайғымызды бөлісті. Осындай елшіл ерен тұлғаның перзенті 
болу бізге де әкеміз секілді халыққа сыйлы, құрметті болу міндетін 
жүктеді.   

Ешкімнің бет-жүзіне қарамайтын қатал тағдыр қымбаттымызды 
өмірден айырғанымен, көңілден алыстата алған жоқ. Ол біздің 
сағынышымыз бен санамызда шуақты бейнесімен жасай бермек.

Дүние, бірің кем кейде,
Уақыт жанды емдей ме.
Қырық күнге бір жаққа,
Кеткен болса келмей ме?

Жарылқасын Егеміз,
Келмесіңе көнеміз.
Жүрегінде халықтың,
Өлмесіңе сенеміз.
Алла Тағала ақыреттік мекеніңізді Фирдаус бақшаларынан 

нәсіп етсін, әке. Міне, 27-ші ақпанда рухыңызға қырық күндік ас 
беріп, көптің батасын алғалы отырмыз. Өзіңіздің рухыңызға дұға 
бағыштауды ешқашан үзбейміз. Жаратқан Ием, барша тілекші көптің 
ниетін қабыл қылғай.

Еске алушы зайыбы, балалары, бауырлары. 

Бұл тапсырма 2014 жылдан 
бастап жүзеге асты.  Үкімет ар-
найы қаулы бекітіп, Қазақстан 
халқы ассамблеясының «Дос-
тық үйлерін» дамыту тұжы-
рым дамасын қабылдады. 
Со   ған сәйкес барлық облыс 
ор   та лықтары мен аудандар-
да «Достық үйлері» құрылып, 
оларға жан-жақты қолдау көр-
сетіп, дамыту жұмыстарын 
жүргізе бастады. Содан бері 
жер-жерде ынтымақ ұясының 
есігі айқара ашылып, кейбір 
ай мақтарда жеке ғимарат тұр-
ғызылды. 

Деректерге сүйенсек, 2013 
жылы республикада 10 «Дос-
тық үй» жұмыс істеген, оның 
то ғызы – аймақтық, біреуі рес-
публикалық мәртебеге ие. Қазір 
Қазақстанда он жеті об лыстық 
«Достық үйі» бар, оның біреуі 
– республикалық мәр ебеде. 
Қазақстанда алғашқы мұндай 
мекеме сонау 1992 жылы Шы-

ғыс Қазақстан облысының ор-
талығы – Өскеменде ашыл-
ған екен. Елбасының арнайы 
тапсырмасына сәйкес ал ты 
аймақта Астана қала сы және 
Атырау, Батыс Қа зақ  стан, Қа-
рағанды, Қызыл орда, Ақ мо-
ла, Жамбыл, Алматы, Маң-
ғыстау облыстарында «Достық 
үйлерінің» маман дан дырылған 
жеке ғимарат тары тұрғызылды. 
Мұны ашудағы басты мақсат 
– еліміздегі этникалық топ-
тардың дәстүрлерін, тіл дерін, 
мәдениетін сақтау, этнос-
ара лық толеранттылық пен 
қо ғамдық келісімді қалып-
тастыру, ассамблеяның мақ-
саттары мен міндеттеріне қол 
жеткізуде этномәдени бір-
лестіктердің күшін біріктіру. 

Біздің өңірде «Достық 
үйі» 2015 жылдың желтоқсан 
айын да ашылып, пайдалануға 
бе рілді. Мекеме ғимараты 
бұ рынғы «Алтынсарин» кино-

театрында орналасқан. Ғима-
рат 1967 жылы салынып, 
2015 жылы қайта жаңғырту 
жұ мыстарынан өтті. Ауданы – 
3038,4 шаршы метр, барлығы 
11 этномәдени бірлестіктің 
кабинеттері орналасқан, со-
нымен бірге музей, кітапхана, 
мәжіліс, концерт залдары, ме-
диация, тілдерді оқыту каби-
неттері, белсенді ұзақ өмір 
сүру және облыстық Қоғамдық 
келісім кеңесінің орталығы, 

облыстық «Жаңғыру жолы» 
РЖҚ өңірлік штабына арналған 
кабинеттер және хореогра-
фия студиясы бар. Концерттік 
залдың сыйымдылығы – 256 
орын болса, мәжіліс залының 
сыйымдылығы – 70 орын.

Жуырда «Достық үйінің» 
ашыл ғанына 5 жыл толды. Осы 
уақыт аралығында  ынтымақ 
ұясында көптеген игі шаралар 
өткізілуде. Мәжіліс, концерт 
залдары қоғамдық бірлестіктер 

үшін диалог алаңы болды. Одан 
бөлек, мұнда этнос өкілдерінің 
қазақы мәдениетке жақындай 
түсуі үшін бар жағдай жасалған. 
Олар татулық пен бірлік үйінің 
музейіндегі қазақ халқының 
көне жәдігерлерімен таны-
са алады. Сонымен қатар, эт-
номәдени бірлестіктердің та-
рихи қол еңбектері, киімдері 
мен музыкалық аспаптары да 
осында қойылған. Музейде 
қазір 68 экспонат сақтаулы. 
Облыстағы этномәдени бірлес-
тіктердің мәдени күндері, әр 
этностың ұлттық мерекелері 
тұрақты түрде кеңінен аталып 
өтіледі. Бұл облыстағы барлық 
этностардың ауызбіршілікте 
өмір сүруіне, қоғамдық ке-
лісімнің берік нығаюына үлкен 
ықпал ететіні сөзсіз. 

Қазақстанда тұрып жатқан 
әр этностың өкілі келешек 
ұр пақтың достығы мен кон-
фес сияаралық түсіністіктің 
қай мағы бұзылмауына еңбек 
етіп, атсалысып келеді. Жал-
пы мұның барлығы Қазақстан 
халқы ассамблеясы ұстанған 
басты идеологияны – халықтар 
бірлігін нығайту, бейбітшіліктің 
іргесін қатайту, тұрақтылықты 
сақтау, ұлттар мен ұлыстарды 
бір арнада тоғыстырып, бір 
мақсат, бір мүдде жолында 
еңбекке ұйыстыруды ұстанады.  
Бұл ретте татулықтың іргесі 
болған «Достық үйі» үдеден 
шығуда.

ЫНТЫМАҚ ҰЯСЫ
1995 жылы Қазақстанның Тұңғыш Президенті-Елбасы 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың шешімімен Қазақстан 
халқы ассамблеясы құрылды. Ширек ғасырдан бері ҚХА 
мемлекеттің дамуында шешуші рөл атқарушы бірегей 
институт екенін көрсетті. Елімізде ассамблея жұмысы 
қолға алынғалы ұлттар мен ұлыстардың татулығы, түрлі 
этностардың мәдениеті мен тіліне, дініне барлық жағдай жа-
салды, жүйелі жұмыстар жүргізілді. Соның бір дәлелі Елбасы 
ассамблеяның кезекті сессиясының бірінде ел аумағындағы 
«Достық үйлерін» дамытудың тұжырымдамасын әзірлеу 
туралы тапсырма беруі еді. 

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»Sb

Әдеп жөніндегі уәкіл – 
қызметтік әдеп нормаларының 
сақталуын және мемлекеттік 
қызмет, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы заңнама 
мен мемлекеттік қызметшілердің 
Әдеп кодексін бұзудың алдын 
алуды қамтамасыз ететін, сондай-
ақ, өз функциялары шегінде 
мемлекеттік қызметшілерге кеңес 
беретін мемлекеттік қызметші. 

Әдептен 
озбаған абзал
Оның ұжымдағы негізгі міндет-

терінің бірі – әрбір мемлекеттік 
қыз метшіге мемлекеттік қызмет, сы-
байлас жемқорлықпен күрес заң-
на маларын, Әдеп кодексі талапта-
рын түсіндіру. Сонымен қатар, 
же  ке консультациялық көмек көр-
се теді. Оған қоса, мемлекеттік қыз-
метшілердің құқықтары мен заңды 
мүд делері бұзылған жағдайда, олар-
ды қорғауға және қалпына келтіруге 
бағытталған шараларды жүргізеді.  
Аталған шаралар, мемлекеттік қыз мет 
атқаруда орын алған әртүрлі құқық-
бұзушылықтарды талдау және олар-
ды болдырмаудың алдын алу бойын-
ша түсіндірме жұмыстарын жүр гізу, 
мемлекеттік қызметшілердің Әдеп 
ко дексін сақтауын бұқаралық ақпарат 
құралдарында  жарық көрген мате-
риалдарды зерделеу және әлеуметтік 
желілердегі аккаунттарына бақылау 
жасау түрінде жүргізіледі. 

Әдеп жөніндегі уәкіл ұжымдағы 
моральдік-психологиялық ахуал-
дың жай-күйіне мониторинг жүргі-
зу үшін жыл көлемінде кемінде 2 
рет анонимді сауалнама жүргізе ді. 
Нә  тижесімен ұжымдағы мемле кет-
тік қызметшілердің, басшы мен қыз-
метшілердің қарым-қатынасына, қыз-
метшілердің құқығының бұзылуына 
талдау жасап, жағдай қалыпты бол-
маса, ұжым басшысына ұсынымдар 
береді. Сондай-ақ, ұжымдағы мем-
лекеттік қызметшілердің әдеп нор-
маларын бұзу жағдайлары бойын-
ша заңды және жеке тұлғалардың 
өтініштерін қарайды. Осы жұмыстарды 
ұйымдастыру үшін мекеме ғима-
ра тында Әдеп жөніндегі уәкілдің 
мәліметтері, қабылдау күндері туралы 
ақпарат орналастырылған. 

Облыс бойынша қазынашылық 
департаментінің Әдеп жөніндегі уә-
кілі функциясын атқара отырып, 
бір неше рет аудандық, қалалық қа-
зы нашылық басқармаларына сыбай-
лас жемқорлық көріністерінің жә-
не тә уекелдерінің алдын алу үшін 
семинар-кеңес өткізілді.

Мемлекеттік қызметші үнемі са-
лауатты өмір салтын ұстануы және 
отбасы құндылықтарын насихаттауы 
қажет. Жұмыстан тыс уақытта да іс-
әрекеті мен мінез-құлығына жауапты. 

Әрбір мемлекеттік мекемеде Әдеп 
жөніндегі уәкіл функциясының ен-
гізілуі сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы заңнама мен Әдеп 
кодексі талаптарының сақталуына, 
ұжымда қалыпты жағдайдың орнауы-
на оң әсер етті. 

Ә.ЕСҚАРАЕВ,
облыс бойынша қазынашылық 

департаменті басшысының 
орынбасары, 

Әдеп жөніндегі уәкіл

 – Әу баста тіршілігім қайнаған базар 
ортасында басталды. Дүкендерге тауар 
жеткізумен айналыстық. Байқағаным, 
кір сабынға сұраныс бар. Кейде тапшы 
болып қалады. Негізінен сабын өзге 
өңірлер мен Ресейден келеді. Содан ой 
пайда болды. Неге өзімізде кір сабын 
өндіруді қолға алмасқа?  Зерттедім, із-
дендім. Ақыры істі қолға алуға бекіндім, 
– дейді ол.

Алдымен өңірлік инвестициялар 
ор талығынан 14 млн теңге несиені 6 
про центпен алды. Қаржысына ғимарат 
тұрғызды. Инфрақұрылым жүйесін рет-
ке келтірді. Дайын цехқа қажетті құрал- 
жабдығын алдырып, ісін бастады. Жаңа 
станоктар мен қазандықтар жұмысын 
жеңілдете түсті. Цехта 3 адам жұмыс 
істейді. 

– Шаруа бастау да оңай емес. Ғи-
маратын, құрал-сайманын түгенде ген-
нен кейін өнім шыға бастайды. Ал, оны 
өткізу мен халыққа жеткізу де үлкен 
күшті талап етеді. Алдымен сапасы 
жақ  сы болуы тиіс. Себебі,  көпшілік 
кез келген тауардың сапасына мән бе-
реді. Екіншіден, сұранысты арттыру ке-
рек. Бастысы – тұтынушының талғамы. 
Жергілікті тауар өндірушілерге бас-
тап қы кезде өнімін өткізуге  қолдау 
көрсетіліп, жауапты  сала мамандары 
көмек берсе екен, – дейді кәсіпкер.

Расында, оның сөзінің жаны бар. 
Іске икемділер шаруасын бастап-ақ жа-
тыр. Бірақ әрі қарай дамытып, ұршықша 
иіріп әкететіндері санаулы. Содан бо-
лар көп кәсіптің тоқтап қалатыны.

А.Шәуменов шығарған кір сабынға 
шикізат Алматы, Шымкент, Тараз  қала-
ларынан  келеді.  Құрамына қосы ла-
тын күнбағыс майы да сапалы. Жұ-
мыс процесі әжептәуір қиын. Майды 
бө лек қайнатып алады. Бір ыдыстан 
екін ші ыдысқа ауыстырып, әбден ара-
ластырады. Қоспалары қосылып, ста-
нок тарға жіберіледі. Өнім біршама 
уақыт сақталады. Атауы – «Жанарай». 
Про центі – 72. Салмағы – 200 грамм. 
Цех та айына 5-6 тонна сабын өнді-
ріледі.

– Сабын әдепкі дайын болған кезде 
салмағы 250 грамға жетеді. Кепкен са-
йын салмақ жоғалтып, 200 грамға дейін 
түседі. Көбіне базарларға өткіземіз. 
Бағасы да тиімді. 60 теңгеден сауда-
лап жатырмыз. Жаз мезгілінде ауыл-
аймақтан алатындар көбейіп, біршама 
табыс тапқан едік. Қазір тапсырыс 
бұрынғыдай емес. Тіпті, екі-үш ай бол-
ды  сұраныс азайып кеткен еді. Каран-
тин де кедергі келтірді. Енді қайта тап-
сырыс түсіп жатыр, – дейді ол. 

Кәсіпкердің қоймасында қажетті 
шикізаттың бәрі бар. Өзге қаладан та-
сымалдайтын болған соң  әрі арзандау 
түсетіндіктен  алдын ала әкеліп қойған. 
Дегенде, тапқан пайдасы несиесін тө-
леуден артылмай келеді. Сондықтан 
өнімге сұраныстың артуы, нарыққа 
жан-жақты шығуы өте маңызды болып 
тұр. 

–  Мәселен, бізде кәсіпкер өнім өн-
діру үшін цех ашады. Құрал-жабдығын 
түгендейді. Қасына жұмысшы қосады. 
Маман жоқ болса, шақыртады. Шикізат, 
тіпті, өнім туралы жапсырма қағаздың 
өзі сырттан тасымалданады. Айналып 

келгенде, кәсіптің еңсе көтеріп кетуіне 
осының бәрі қолбайлау, – дейді ол. 

Асылхан секілді қаншама кәсіпкер 
бар. Шындығында, қолдау қажет, кә-
сіпкерлікті дамытудың үйлесімді жолы 
қажет. «Отандық өнімді қолдау керек, 
жергілікті өнімге мән берілсін» деген 
бастамалар құр сөзге айналмауы тиіс. 
Әр сөз іспен дәлелденсе, құба-құп бо-
лар еді. Сауда сөрелерінде отандық, 
оның ішінде жергілікті өнімдердің 
сам сап тұрғаны қандай жақсы? Қаржы 
ішкі нарықта айналады, сапалы өнімді 
халық тұтынады, жұмыссыздық азая-
ды. Бір ғана жергілікті өнімді сатып алу  
арқылы қаншама мәселенің түйіні ше-
шілер еді.

Біз әңгімеге тартқан жергілікті кә-
сіпкерлердің бірқатары мемлекеттік 
қолдаудан қағылып келе жатқанын 
жасырған жоқ. Құжаттың әлегі, онан 
қалса, ысырма сөз талайдың тауын ша-
ғып отырғаны да жалған емес. Енді бір 
кәсіпкерлер мемлекеттік қолдаудың 
тиімсіз екенін айтып, өз бетінше қам 
жасап жүр.  

Байқасаңыз, өнім бар, сапа бар, 
бірақ сауда жоқ. Жергілікті өнімдер 
сау да сөрелерінде самсап тұрмайды. 
Ке дергі неде? 

Алдымен облыстық кәсіпкерлік және 
туризм басқармасына хабарластық.  
Басқарманың мәліметінше, өңірдегі 
тауарөндіруші кәсіпкерлердің басым 
бөлігі азық-түлік, тігін, пластмасса, ре-
зеңке, ағаш материалдарынан өнім дер 
шығарады екен. Импорттық  тәуел-
ді лікті төмендету және ішкі нарықты 
отан дық өнімдермен қамтамасыз ету, 
жергілікті кәсіпкерлерді қолдау мақ-
са тында  «Қарапайым заттар эко -
но ми  касы» бағдарламасы іске қо-
сыл  ды. Бағдарлама бастау алғалы 
отан дық агро өнеркәсіп, азық-түлік, 
же ңіл өнер  кәсіп, жиһаз бен үй тау-
арлары  өн дірісі салаларында облыс 
бойынша 109 жобаға 8,7 млрд теңге 
жеңіл детілген несие рәсімделген.  Со-
нымен қатар жеке кәсіпкерлікті қол-
дауға бағытталған «Бизнестің жол кар-
тасы-2025» бағдарламасы аясында 
қаржылай демеу алған  жобаның басым 
бөлігі тауарөндірушілерге тиесілі. 

Өткен жылы бағдарлама арқылы 9 
млрд теңге қолдау алған 239 жобаның 
180-і  – тауар өндіруші кәсіпкер. Мем-
ле кеттік бағдарлама аясында олар дың 
өнімдеріне жаңа сұраныс көзде рін ашу 
және маркетингтік демеу көр сетілуде. 
Облыстағы ірі сауда орта лық тарымен 
келіссөздер жүргізіліп, жер гілікті өнім -
дер сауда сөрелеріне орна лас тырыл-
ған. 

Облыста экономиканың түрлі сала-
сында, оның ішінде жергілікті кә сіп-
керлердің жобаларына қолдау көр  сету 
үшін «2023 жылға дейін эконо микалық 
дамыту жоспары» қабылданды.  Енді 
тамақ, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс мате-
риалдар өндірісі бағытын дамыту көз-
делуде. Биыл мемлекеттік және өңірлік 
бағдарламалар аясында шағын және 
орта бизнесті қаржыландыру үшін бюд-
жеттен 6 млрд теңге бөлінген. Жыл 
көлемінде бұл қаражат қосымша тағы 
ұлғайтылмақ. 

Ал, облыстық кәсіпкерлік палата сы-
ның қаржылай емес қолдау бөлі мінің 

басшысы Гауһар Елеусінова пан де-
мияның әсеріне қарамастан, шағын 
және орта кәсіпкерлік саласында оң 
өзге рістер барын жеткізді. Биылғы 1 
қаңтарға дейін өңірде  48 657 кәсіп-
керлік нысан жұмыс істеп тұр. Өсім 5,1 
процентті құрайды. Өткен жылдың  9 
айында шағын және орта кәсіпкерлікте 
252,8 млрд теңгенің өнімі өндірілген. 

Жергілікті өнімді қолдау мақсатында 
елімізде түрлі шаралар қабылдануда.  
Мәселен, өнім өндірушілерді жеңілде-
тілген қаржыландыру, инфраструкту-
рамен қамтамасыз ету, мемлекеттік 
және өзге де сатып алуларда жергілікті 
қамтуды бақылау жұмыстары бар. 

Облыстық кә сіпкерлік палатасы бо-
йынша жергі лікті өнімдерге экспорттық, 
ішкі ай налым және индустриалды сер-
тификаттар рә сімделеді. Өткен жылы 
1377 экс портқа, 113 «СТ-КЗ» форма-
лы ішкі айналымға және 9 индустри-
алды сертификат бе рілген. Экспортқа 
тауардың шыққан елі туралы сертифи-
кат күріш, балық өнімдеріне, мазут, та-
уарлы мұнай, ва надий рудасы, ірі қара 
малына жа салған. Жергілікті өнімдер 
Ресей, Беларусь, Өзбекстан, Украина, 
Тәжікстан, Моңғолия, Қытай, Тайвань, 
Ауғанстан, Ирак, Латвия, Щвейцария 
елдеріне жіберілген. 

«СТ-КЗ» формалы сертификат же-
ңіл өнеркәсіп бұйымдарына, ас тұзы, 
сүт, ақталған күрішке, тазартылған 
суға, темірбетон тауарлары, электр 
энергиясы, құрылыс материалдары, 
полимер құбырлары, шыныплас тик құ-
бырлары, темір рудасы, мұнай өн діруге 
бағытталған құрылғылар және хи-
миялық реактивтер, автоматты басқару 
станциясына рәсімделген. Сондай-ақ, 
2019 жылы индустриалды сертификат 
рәсімдеу басталған.

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер па-
латасы «Қазақстан Республикасының 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы» 
ҚР заңына сәйкес ел аумағында тір-
келген отандық тауар, жұмыс, қызмет 
өндірушілердің тізілімін қалып тас тыр-
ды. Тізілімге енген кәсіп орындарға 
отандық өндіруші мәр те бесін растай-
тын индустриалды сертификат беріледі. 
9 индустриалдық сертификат жеңіл 
өнеркәсіп бұйымына, химреагентке, 
құ рылыс материалдарына рәсімделген. 
Биылғы жылдың 12 ақпанға дейін 191 
экспортқа, 7 «СТ-КЗ» формалы ішкі 
айналымға, 1 индустриалды сертифи-
кат берілген.  

Сонымен, тиісті сала маманда-
ры  осындай ақпарат ұсынып отыр. 
Кәсіп керлер өздерінің мәселесін де 
айтты. Өнім өндіріп, табыс арттырып, 
бренд қалыптастырғанды қалайды. Ал, 
кәсіпкерлік саласының қызметкерлері 
жергілікті тауарөндірушілерге қолдау 
жылдан жылға арта беретінін жеткізеді. 

Түйіндей келгенде, кәсіпкерлікті 
дамыту жолында сең көбесі сөгіліп, 
бірқатар бастамалар оң сипат алғанын 
аңғару қиын емес. Алайда, сөз басында 
айтылғандай,  шағын және орта кәсіпке, 
оның ішінде алғаш ынта танытып 
келетін азаматтарға қолдауды әлі де 
жетілдіріле түскен абзал. Нарықтың  та-
лабы  қатаң, ал одан із тауып ілгері ба-
сып кету өңірдегі істің үйлесімділігіне 
байланысты болып тұр. 

ОТАНДЫҚ ӨНІМНІҢ ОЗЫҚ 
ТҰРҒАНЫ ИГІ

1-бет 

Көмек қолын созсаңыздар екен
Бір жастағы қызымыз Диана Орлова қорқынышты диагноз 

– қан қатерлі ісігімен ауырады (жедел лимфобластикалық лей-
кемия). Сәби Алматыдағы Педиатрия және балалар хирургиясы 
ғылыми орталығында емделуде. Гормоналды препараттармен 
және химиотерапиямен емдеудің бірінші кезеңі 21 қазаннан 
5 қаңтарға дейін созылды. Химиотерапия процедуралары мен 
кішкентай балаға арналған препараттардың ауырлығы сонша 
органдарға теріс әсер етті. Қаңтар айының соңында ол емдеудің 
екінші кезеңін бастады. Алты күндік химиотерапиядан кейін 
қыздың жағдайы күрт нашарлады. Қызымның бүкіл денесі күйік 
алып, стоматит және дене қызуы жоғарылап бірнеше күн реани-
мацияда жатты.

Қыздың анасы Роза Бишембиева бірнеше ай бойы Түркияда 
ем қабылдау үшін қаражат жинап жатыр. Түркиядағы клиника-
ларда лейкозды емдеу үшін заманауи медицинаның прогрессивті 
жетістіктері қолданылады. Кішкентай пациент клиникалардың 
бірінен шақыру алды. Енді қажетті соманы жинау ғана қалып тұр.

Кішкентай Дианаға қаржылық және ақпараттық қолдау қажет. 
Instagram-дағы @help_diana_2019 парақшасында қыздың анасы 
оның жағдайы мен емі туралы толық мағлұмат бере алады.

 Келесі деректемелер бойынша материалды-қаржылай көмек 
көрсетуге болады:

Sberbank ҚР: 4263 4333 3396 0653
Kaspi Gold: 5169 4931 8110 0184
+77081562316  – Kaspi Gold 
ЖСН 940608400824
Бишембиева Роза Болатқызы (анасы)

Мұнда кәсіби диқан дар-
дан өзге әуесқой шаруа лар 
да келіп, тегін кеңес ала ала-
ды. Ал, келешекте курс ұйым-
дастырылып, қаты су шы лар 
ар найы сертификат алып, 
көкөнісші, жылыжайшы, бағ-
бан сынды маман ретінде 
танылмақ. Орталық шетелдік 
фирмалармен тікелей жұмыс 
жасайды. Тұқымдар, тыңайт-
қыштар сол шетелдік ком -
па ниялардан, Шымкент тен  
жеткізіледі. Тұқымда сапа 
бар. Самалбек Қоса нов-
тың айтуынша, халық өзі нің 
қандай өнім түрлерін тұ -
тынып отырғанын, сорт, бу-
данын ажырата алуы ти іс. 
Сонымен бірге маман біз  дің 
аймақ бау-бақша да қыл да-
рын егуге қолайлы екенін 
айтты. Тұқымды уа қытылы 
егіп, қажетті күтім жасаса  
өнім мол шығады. 

Бұдан бөлек, орталық же-
текшісі қауыннан қытырлақ 
дайындау жобасын кәсіп-
керлік палатасына ұсынды. 
Жоба қолдау тауып, 2,5 млн 
теңге қайтарымсыз грант 
же ңіп алды. Қаражатқа Ре-
сейден станок алдырды. Бұл 
жоба да биыл жүзеге асы-
рыл мақ. Алғашқы сынақ та 
сәтті шықты. Енді өнім шыға-
рылады. 

– Балалар чипсиді та-
ласа жеп жатады. Ол ден-
саулыққа зиян. Олқылықтың 
орнын толтыру үшін табиғи, 
таза өнім ұсынуды жөн сана-
дым. Егін алқабынан қауын 
алып, оған ешқандай қоспа 
араластырмай, дәруменге 
бай қауын қы тыр лағын да-
йын дайтын бо ламын. Бұл 
ба  ғытта тың идея лар бар. 
Уақыты келгенде жүзеге 
асырып, бөлесетін боламын, 
– дейді ол. 

Бұған дейін көкөніс-
бақша дақылдарын егумен 
айналысатын диқандар са -
палы, жоғары репродук-
ция лы тұқымды сырттан 
та сы малдайтын. Енді олар 
алыс қа сабылмай, жо  ғары 
сұ рыпты тұ қым ды орта-
лық тан алады. «Жа са Агро» 
бау-бақша ор та лығының 
ар найы сер  ти фикатталған, 
са палы, көкөніс-бақша да -
қыл да рының элита лық тұ -
қым  дарымен ауыл ша руа -
шылығы тауарөнді руші лерін 
толықтай қамтуға мүм кіндігі 
бар. Орталықта тамшыла-
тып суаруға пайдаланыла-
тын құ рыл ғылар, тыңайтқыш 
то пы  рақтар, жылыжай ша-
руа  шылығына арналған 
зат   тарды маман кеңесімен 
таң дауға мүмкіндік те қа рас-
тырылған. 

Сапалы тұқым 
өзімізде бар

1-бет 

Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасы және Нартай Бекежанов атындағы 
қазақ академиялық музыкалық драма театрының ұжымы 
Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері

Сақтаған Тұрлымұратовтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

ЖАЛҒА БЕРІЛЕДІ
Қызылорда қаласы Бейбарыс сұлтан көшесі бойында (облыс 

әкімдігі жаны) көлемі 25-30 кв. метр болатын жұмыс кабинеттері 
жалға беріледі. Ғимарат үздіксіз күзетпен, бейнекамерамен 
қамтамасыз етілген.

Байланыс телефондары: 87774519105, 87475509105.
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Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

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

Таңертең оперативтік кезек-
ші тәулік бойы он жеті дерек 
бойынша жинақталған құжат-
тармен бірге  кісі өліміне қа-
тысты  қылмыстық істі, сот-дәрі-
герлік сараптама тағайындау 
қаулысын бөлім бастығының 
бірінші орынбасарының столы-
на қойды.  Бірінші орынбасар:

– УВД жігіттері де түнімен 
жұмыс істеді. Сізде не бар, же-
дел уәкіл, баяндаңыз, – деп Жел-
дірбаевқа бұрылды.  

– Полковник мырза! Күдікті 
адам бар десек те болады. Бұрын 
грабеж жасағаны үшін сотталған 
Сәулебеков Самал деген бар, 
марқұм екеуі арақты жиі бірге 
ішеді екен. Мәйіт табылған жер-
ден ГОВД-ға телефон шалған 
Нұртасов Ербол. Нұртасовтың 
айтуына қарағанда, мәйітті 
алғаш көрген сол – Сәулебеков. 

Сәулебеков Нұртасовқа звон-
датып, өзі қашып кеткенге ұқ-
сайды. Үйінде жоқ. Шешесі мен 
 әйелінің Сәулебековті «судан 
таза, сүттен ақ» қылып, жолата-
тын түрлері жоқ. Қайда барар 
дейсіз, бәрібір ұсталады. Екі же-
дел уәкіл үйді сырттай бақыла-
уға алуда. Туыстары мен күдікті 
барады деген жерлерде де жі-
гіттер жұмыс істеп жатыр.   

– Тергеуші не дейсің?
– Полковник мырза! Менің 

жорамалымша Байболовты ол 
жерде өлтірмегенге ұқсайды. 
Қылмыс басқа жерде орын ал-
ған сияқты. Анық-қанығы түс-
тен кейін мәйітке жүргізілген 
сот-дәрігерлік сараптамадан 
кейін белгілі болады.

– Неге басқа жерде өлтірген 
деп ойлайсыз?

– Біріншіден, жарақат Бай-
боловқа денесі табылған жерде 
салынған болса, айнала қан бо-
луы тиіс. Ондай қан жоқ. Екін-
шіден, бастан алған жарақаттан 
қан төменге, желкеге қарай ағуы 
керек болса, мынада шалқа-
сынан жатқан бетіне қарай 
ағып қатқан. Желкеге қарай қан 
ақпаған. Қылмыс құралы тағы 
жоқ. 

Желдірбаев:
– Қылмыс құралы дейді. Сәу-

лебеков бұрын сотталған дедім 
ғой. Қылмыс құралын ол мәйіт 
жатқан жерге өлсе қалдырмас. 
Мәйіт Сәулебековтің үйінің 
қасынан табылып отыр. Екеуі 
бірге жиі арақ ішеді. Жаға ұста-
сып жатқанын көршілердің де 
көрген кездері болған. Біреуге 
хабар бергізіп, өзі неге қашып 
кетеді?

Сөзді бөлгенді, бір сөзді 
қайталап айтқанды ұнатпайтын 
полковник Желдірбаевқа сұсты 
көзімен бір қарап: 

–  Тергеуші, тағы да айтарың 
бар ма? – деді. 

– Сот-дәрігерлік сарапшы 
мәйіттің кеуде тұсының киімін 
шешіп, мәйіт дақтары арқасын-
да емес, кеуде тұсында екенін 
көрсетті. Сарапшылар мәйіттің 
қалпы алты-сегіз сағат ара-
лығында өзгерсе мәйіт дақтары 
басқа жерден пайда болуы мүм-
кін, 10-12 сағат ішінде қозғалса 
біржола жоғалып кетпейді, бір 
бөліктері ғана жоғалуы мүмкін. 
Бір тәуліктен кейін пайда болған 
жерден мүлдем жоғалмайды 

дейтін. Мәйіт дақтарына қарап 
мәйіт табылған жерге дейін 
бір тәуліктен әрі басқа жерде 
болған деген ойдамын. 

– Яғни, қылмыс басқа жерде 
болған дейсің ғой. Жарайды. Са-
раптама қорытындысын маған 
баяндарсың!

– Құп болады!
Сағат он шамасында кезек-

шілікті тапсырып, үйіне келген 
тергеуші төрт-бес сағат дем 
алып, түстен кейін сарапшымен 
кездесті. Қаулымен танысып 
шыққан сарапшы:

– Ым-м-м, т-ә-ә-к, сұрақтар-
ды да қойған екенсің, мәйіттің 
денесін ашуға кірісейік. 

Ол біресе сұрақтар тіз-
бесі бар қағазға қараса, біресе 
мәйітке қарайды, сөйте жүріп 
сұрақтарға жауап беруде.

– Т-ә-ә-к, бірінші сұрақ 

«Өлім себебі қандай?» депсіз. 
Өлім себебі қатты өткір бал-
та сияқты затпен басының оң 
жағынан ұрғаннан болған. Міне, 
байқадыңыз ба, бас сүйекті 
жарып, тікелей миға қадалған. 
Екінші сұрақ «Өлім қай сәтте 
болған?» депсіз. Өзіңіз білесіз, 
өлімді екі сатыға бөлеміз. Кли-
никалық және биологиялық деп. 
Клиникалық бірнеше минутқа 
созылып, биологиялық өліммен 
жалғасып кетуі мүмкін. Клини-
калықтан адам қайта тіріліп ке-
туі де мүмкін. Биологиялықтан, 
өкінішке қарай, адамның қайта 
оралуы мүмкін емес. Биоло-
гиялық өлім қас-қағым сәтте 
болған дейміз. 

Келесі сұрақ, т-ә-к..., «Мә-
йітте қандай жарақаттар бар?» 
деген екен. «Бар болса, пайда  
болуы мен орналасуы?» депсіз. 
Мәйітте, өзіңіз көргендей, сол 
жақ құлағының тұсынан иегіне 
дейін ұзындығы он үш санти-
метр жарақат пен басының оң 
жақ құлақ тұсынан үш санти-
метр жоғары қарақұсқа қарай 
ұзындығы он сантиметр жарақат 
бар. Сол жақтан алған жарақат-
тан үстіңгі алтыншы-жетінші 
тістер сынса, астыңғы жақтан 
бесінші-алтыншы тістер сынған. 
Денеде басқа жарақат жоқ. 
Т-ә-к..., келесі сұрақ «Жарақат-
тың қайсысы тірі кезінде, қай-
сысы өлгеннен кейін салынған, 
сондай-ақ өлімге қай соққы се-
беп болған?» депсіз. Жауап – екі 
соққы да тірі кезінде салынған. 
Өлімге себеп болған – бастың оң 
жағынан алған соққы. Ым-м-м..., 
«Жарақаттарды алу реті қан-
дай?» депсіз. Сол жақтан алған 
жарақат – бірінші, оң жақтан 
алған жарақат – екінші болуы 
мүмкін. Т-ә-ә-к..., «Жәбірленуші 
жарақат алу кезінде қандай по-
зада?» депсіз. Меніңше, отыр-
са керек. Соққы жарақаттың 
тереңдігі мен ізіне, бағытына 
қарағанда жоғарыдан төмен са-
лынған. Тұрған адамға мынадай 
жарақат салу мүмкін емес.

Т-т-тәк, «Жарақаттан ке-
йін жәбірленушінің қозғалуға, 
айқайлауға мүмкіндігі болды 
ма?» депсіз. Бірінші жарақат-
тан кейін қозғалуы, айқайлауы 
мүмкін. Екінші соққыдан ке йін 
мүмкін емес. Келесі сұрақ – 
«Алған соққылардан кейін қан 
көп мөлшерде аға ма?» Әрине, 

себебі – соққы тиген жерлер-
де қан тамырлары көп орна-
ласқан. «Мәйіттің позасы, яғни, 
қалпы өзгерген бе, өзгерсе, 
қанша уақыттан кейін, мәйіттің 
алғашқы қалпы қандай болған?» 
депсіз. Кеше мәйітті қарау бары-
сында кеуде тұсын ашып тұрып 
көрсеттім. Мәйіттің қалпы өз-
герген. Мәйіт дақтары дейміз 
ғой, бір тәулікке дейін мәйітті 
қозғаса басқа жаққа көшуі не-
месе жартылай көшуі мүмкін. 
Бір тәулік шамасынан кейін ол 
өзгермейді. Алғашқыда мәйіт ет-
петінен жатқан. Аяғы бүктетіліп 
жатуы да мүмкін. Суға батқан, 
өртенген адам кездейсоқ өлсе 
бүктетіліп жатады, оны «поза 
боксера» дейміз. Ғылымда мұны 
адамның жаратылу кезіндегі 
ана құрсағындағы позасымен 
байланысты болады дейді. Енді 

бір нәрсе бар. Сараптамаға 
қатысы жоқ, сонда да айта ке-
тейін, мәйіт табылған жер – ой-
лы-шұқырлы. Сол жерде өлген 
болса, аяғы ойға қарай иілуі 
керек еді. Иілмеген. Бас жағы да 
ойлау болғанмен, толық иілме-
ген. Менің болжауымша мәйітті 
ол жерге біз барғанға дейін екі 
сағат, асып кетсе үш сағат бұрын 
тастап кеткен. Келесі сұрақ – 
«Қорғану белгісі бар ма?» деген-
сіз. Жауап – қорғану белгісі жоқ.    

– Қылмыскер жәбірленушіні 
жақсы тануы мүмкін, – дейсіз 
ғой. 

– «Мүмкін, мүмкін емес» деп 
қорытынды беру менің құзыры-
ма жатпайды. Ондай қорытын-
дыға ішкі сенім мен түйсікке 
негіздеп тергеуші, прокурор, сот 
келе алады емес пе, інім, – деп 
жымиып қойды сарапшы. 

– «Жәбірленуші қайтыс 
болғанға дейін спирттік ішімдік 
ішкен бе, ішсе қашан, қандай 
көлемде?» деген сұраққа былай 
жауап береміз: «Иә, ішкен. Қан-
дағы спирт құрамы орта дәре-
жені көрсетіп тұр. Т-ә-ә-к, «Та-
мақтанған ба, тамақтанса, қайтыс 
болғанға дейін қанша уақытта 
және қандай тамақ    ж-е-е-г-
е-н?» Жауап: тамақтанған. Та-
мақтанғанда қалай айтсам екен, 
тамақтанып отырғанда соққы 
алу да мүмкін. Асқазандағы 
жеген наны мен рожкиі, жұ-
мыртқасы мүлдем қорытылып 
үлгермеген. Дәже тамақ қал-
дықтары ауыз қуыстарында да 
қалған. Т-ә-к. Сұрақ: «Қаны қай 
топқа жатады?» Жауап: Үшінші 
топ. Енді қаулыңызды тастай қо-
йыңыз, өтініш деген соң шарша-
сам да ұят болады деп ауызша 
беріп тұрмын.  Ресми сараптама 
қорытындысын екі күннен кейін 
алып кетерсіз. Жарай ма?!

– Болды-болды Сәке! Көп-
көп рахмет! Енді киімдерін 
алып кетсем бола ма?

– Ох-хо-о-о! Мен ұмытып 
бара жатыр екенмін. Бір қызығы, 
мәйіттің сырт киімі – күртесінде 
ешқандай қанның ізі жоқ. Ә, ин-
тересно?!

– Сонда қалай, күртені кейін 
кигізген бе?

– Інім-ау, сарапшы өзіне 
қойған сұрақтың көлемінде 
ғана жауап береді. Мүмкін со-
лай шығар. Ішкі сенім, түйсік не 
дейді? Жарайды, мен шарша-

дым. Үйге барып жүз грамм мен 
жеңгеңнің берген тамағын жеп 
алып, демалмасам болмайды. 
Жасың нешеде?

– Жиырма сегізде.
– Менен пашти екі мүшел 

кіші екенсің. Сен дегеніме рен-
жімейтін шығарсың.

– Жо-жоқ, о не дегеніңіз. 
Тағы да рахмет, Сәке!

– Жақсы. Сау бол, айнала-
йын! 

*** 
Келесі күні таңертең бөлім 

бастығының тергеу ісі жөнінде-
гі орынбасарының қатысуымен 
болған жиналыста Байболовқа 
қатысты істің облыстық ішкі 
істер басқармасының ерекше 
бақылауында тұрғандығы, ер-
тең қалалық ішкі істер бөлімі 
бастығының бірінші орынба-
сарында атқарылған жұмыс-
тар туралы, есеп беретіні тура-
лы ескертілді. Ол жиналысқа 
басқарма бастығының бірінші 
орынбасары мен жеке тұлғаға 
қарсы қылмыс бөлімінің қыз-
меткерлері, қалалық ішкі істер 
бөлімінің жедел уәкілдері қаты-
сатындығы туралы ескертілді. 

Жиналыстан шығып, каби-
нетке келген тергеушіге кезек-
шілікке түскен майор Сағын-
баев Талғат:

– Төменде кезекші бөлімге 
бір әйел мен жас жігіт келіп, 
айқай шығарып жатыр, айтуына 
қарағанда Шымбайдағы адам 
өліміне қатысты-ау, – деді.

Іштей «келгендері жақсы 
болды ғой» деп ойлай, дереу 
төмен түскені сол еді, тергеушіні 
көрген беттен: 

– Сендер не істеп жүрсің-
дер? – деп айқайға басқан әл-
гілер: – Өткенде, анау аты кім 
еді, Руслан ба, Расул ма, бітті, өл-
тірген адам белгілі, бүгін ұстап, 
қамауға аламыз деген еді, – деп 
барып тоқтады. – Самал сұмы-
райдың үйіне өзім де іздеп бар-
дым. Қанға-қан деп. Таппадым. 
Бұрын сотталған, адам тонаған 
дейді. Қанішер, оңбаған.

– Сабыр етіңіз, апа! Алдынан 
жарылқасын, иманы саламат 
болсын жолдасыңыздың.

– «Сабыр етіңіз» дейді ғой 
қанды қарайтып, көз алдарында 
жүрген қанішерді ұстай алмай-
ды. Мен, керек десеңдер, жоға-
рыға шығамын, көрсетемін әлі, 
«Сабыр етіңіз» дейді ғой, ещо! 
Мен қанша рет Ақтөбеге, ба-
ланың қолына кетейік дегенде 
көнбеп еді сорлы, енді, міне, мал 
өліммен кетті. У-у-х-х.

Сөзге баласы араласты:
– Сіз кім боласыз?
– Тергеушімін.
– Сонда жанағы Расул ма, 

Руслан ба, сол – кім?
– Жедел уәкіл.
– Че то не понял, сіз – следо-

ватель, ал ол – кім?
– Уголовный розыск.
– Ол күні мен үйде жоқпын. 

Руслан ба, Расул ма, жаңағы 
есектің аты, сол күні мамама 
«Самалды байлап алып ке-
лемін» депті. Енді өзі жоқ.

Тергеуші Байболовтың әйе-
лін сабырға шақырып, жәбір-
ленуші ретінде жауап алды да, 
кезекші бөлімнен шығарып 
салғаны сол еді, қайта айқай 
шықты. Таныс дауыстар. Тер-
геуші бірінші қабатқа түсті. 
Бұрышта жасы отыз-отыз бес 
шамасындағы ұзын бойлы 
арықша жігіт, ортада жедел 
уәкіл Желдірбаев Руслан, кезек-
ші бөлімнің алдында Байболов-
тың әйелі тұр екен. 

– Қанішер, оңбаған! Түбі-
не жетіп біттің сен! Ойбай-ой-
бай! Қайтсем екен?! Осы тұрған 
жеріңде өлтіре салар ма еді!

– Апа! Менің бұған еш қаты-
сым жоқ.

– Не дейді, мына қанішер, 
бандит? Оңбаған...

Долдана ұмтылғанымен, 
жете алмасын білген соң ол қал-
тасынан алған бір бума кілтті 
Сәулебековке қарай лақтырды. 
Баласы:

– Ей... есек! Козел! Мен сені 
Қызылордада жүргізбеймін. 
Жүрмейсің! – деді.

Кезекші бөлім қызметкер-
лері Байболовтың әйелі мен ба-
ласын күштеп сыртқа шығарса, 
тергеуші мен жедел уәкіл күдік-
ті деп бөлімге жеткізілген Сәу-
лебековті екінші қабатқа алып 
кетті.   

Орынбек  АСЫЛБАЕВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Қан 
жұққан 
Балта

(деректі әңгіме)

(Басы өткен санда. 
Жалғасы бар)

Қыста мұздай суға шо-
мылатын «морж» адамдар-
дың терісі мінсіз, бетінде 
әжім болмайды. Бұлшық ет 
пен буын ауруын сезінбей-
ді, тұмау дегенді атымен 
ұмытады. Ал, психологиялық 
тұрғыдан өзіне деген сенімі 
артып, ұстамды, төзімді бола 
түседі, бойдағы күш-қуаты 
еселенеді. Сондай-ақ, суық 
су адам ұйқысы мен тә-
бетіне де оң әсерін тигізеді 

екен. Бұл – енді ғылыми 
дәлел. 

Мұнда мұздай суға түсе 
қойыңыздар деген үгіт жоқ. 
Журналистік жортуылмен 
жү ріп, жолда көргеніміз еді. 
Қарапайым ауылдан көрген 
қызық сол, қақаған қыста 
көл суына шомылған жер-
лесімізді кезіктірдік. 

Арал ауданына қарасты 
Қосжар ауылында тұратын 

Әбілқасым Шағанбаев төрт 
жылдан бері Қамбаш көліне 
суға түсіп жүр. 46 жастағы 
кейіпкеріміз өз қатарласта-
рының қасында әлдеқайда 
ширақ. Қимылы жосын. 

– Жазда суға түсеміз 
ғой. Көлден бөлек, есік ал-
дында тұрған душқа шо-
мыламыз. «Сүмбіле туса, су 
суыйтынын» білетін қазақ, 
тамыздың орта шенінен 
бастап суға шомыла бермей-
ді. Ал, мен оны тоқтатпадым. 
Қыркүйек, қазан айларын-
да күнделікті далада тұрған 
душқа шомылып жүрдім. Қа-
раша басталды, оның аяғы 
қар түсті, Қамбаш көліне мұз 
қатты. Денем суық суға үй-
ренгені соншалық, желтоқ-
санда да душқа түсе бердік. 
Әрине, жаздағыдай су қо-
йып, асықпай түсем демей-
сің, оның қатып қалатыны 
белгілі. Құдықтан бір шелек 
дайын суды душқа құйып, 
шомыла бердім мұндайда. 
Бұның бәрі денемді жылы 
күзден бері үйреткендікі 
ғой. Кейін көлден ойық ойып, 
өзімді екі-үш рет батырып 
алу әдетке айналды, – дейді 
қосжарлық Әбілқасым.

Әбілқасым ағаның суық 
суға түсуінің өзіндік себебі 
бар. Біраз жыл бұрын аяғы 
ауырып, бастырмай қо-
йыпты. Сырқыраған буыны 
балдақ ұстауға мәжбүрле-
ген. Әлдебір ғылыми кітап-
тан суық судың пайдасын 
оқыған ол тәжірибе ретінде 
жасап көрген. Қазір буыны 
түзелген Әбілқасым ағаның 
қимылы жас жігіттен кем 
емес.

Балықшы ауылдан біз 
көрген жаңалықтың бірі – 
осы.

Салқын суда шыныққан...
Қыстыгүні суға түсіп, салауатты өмір дағдысын қалып-

тастыру дегенді көрші Ресейдің киносы не әлдебір жаңа-
лықтарынан естіп жатамыз. «Еріккен екен» дейтіндер де 
табылатын шығар. «Неге, өз жанын қинайды, суық тисе, 
мұрттай ұшпай ма?» деген таңырқау аралас табалау да 
бізде бары рас. Мұзды суға түсуді айтамын да. Ал, маман-
дардың пікірінше, оның пайдасы тым әріде екен.

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»Sb
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