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ӘЛЕМ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТ

• 2001 жылы «Болашақ» ҚР 
Президентінің халықаралық 
стипен диясы түлектерінің қауым
дастығы» құрылды. 

• 2006 жылы Қазақстанда Ха
лықаралық жазушылар мен пуб
лицистер қауымдастығының рес
ми өкілдігі ашылды. 

• 2015 жылы Алматыда 
Dostyk Plaza сауда орталығының 
аумағында Қазақ хандығының құ
рылуы мен дамуына үлес қосқан 
тарихи тұлғаларға ескерт кіш 
қойылды. Бұл сый Қазақ хан
дығының 550 жылдығына арнал
ды. 

• 2004 жылы «Өзенмұнайгаз» 
АҚ мен «Ембімұнайгаз» АҚ 
қосылып, «ҚазМұнайГаз» Барлау 
Өңдеу» АҚ құрылды. 

• 2006 жылы Қазақстан Рес
пуб ликасы Парламенті Мәжі лі
сінің жанынан Қоғамдық сарап
шылар палатасы құрылды.

• 2009 жылы «ҚытайҚа
зақ стан» магистралдық газ құ
быры бірлескен жобасы ауқы
мындағы Қазақстандағы алғашқы 
КС4 компрессорлық стансасы 
құрылысының салтанатты таны
стырылымы болды.

• 2011 жылы Алматы қа
ласының маңында режиссер Ақан 
Сатаевтың «Жаужүрек мың бала» 
фильмінің түсірілімі басталды. 

• 2013 жылы Өскеменде КIA 
Quoris көлік шығару зауыты іске 
қосылды.

СҰХБАТПРЕЗИДЕНТ

Жастар 
театрының жаңа 
белесі

Үкімет басшысы Қордың 
бұрынғы басқарма төрағасы 
Ахметжан Есімовке Қазақстан 
Республикасының әлеуметтік
эко номикалық дамуына қос қан 
елеулі үлесі және Тәуел сіздік 
жылдары түрлі мем лекеттік 
лауазымдардағы тиімді 
жұмысы үшін алғыс айтты. 
ПремьерМинистр А.Есімов
тің «СамұрықҚазы на» ҰӘҚ» 
АҚ трансформация сын жүргізу 
және жаңғырту, Қазақстан эко
номикасын әр тараптандыру мен 
дамытуды арттыру жөніндегі 
міндеттерді табысты шеш кенін 
атап өтті. 

Асқар Мамин Қордың 
жаңа басшысы Алмасадам 
Сәтқалиевті таныстыра оты рып, 
оның энергетика сала сындағы 

және «СамұрықҚазына» ҰӘҚ» 
АҚ жүйесіндегі үлкен жұмыс 
тәжірибесін атап айтты.  

– ҚР Тұңғыш Президенті  
– Ел басы Нұрсұлтан Әбіш ұлы 
На зар баев пен Мемлекет бас
шысы ҚасымЖомарт Кемел
ұлы Тоқаев «СамұрықҚазына» 
қорының ал дында маңызы 
үлкен мін деттер қо йып отыр. Бұл 
– елі міз дің инфрақұрылымдық, 
кө ліклогистикалық және ин 
дустриалдық дамуын қам та 
масыз ету арқылы, сонымен 
қатар, отынэнергетика ке ше
нін дамыту, инвестиция лар
ды тарту және отандық тауар 
өндірушілерге қолдау көрсету 
арқылы ұлттық эко номиканың 
одан әрі тұрақты дамуына 
жағдай жасау, – деді А. Мамин.

Қазір өткен жылы бүкіл әлемді 
алаң датып қоймай, тығырыққа тіре
ген коронавирус дерті осы күрделі 
ахуалды барынша ушық тыра түскен 
сыңайлы. Әлемде осы дерттен 
қайтыс болғандар саны 2 млн адамға 
жуықтады. Әзірге, сарапшылардың 
айтуынша, бұл салыс тырмалы түрде 
алғанда соншалықты қасірет бо
лып саналмайды. Ең сорақысы сол, 
Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметі 
бойынша негізінен Африка, Оңтүстік 
Америка елдерінде тұратын 1,5 
млрд халық аштық құрсауында 
қалуы әбден мүмкін. Бұл тамақтың, 
азықтың жетіспеуінен емес, елдің 
табыс табу мүмкіндігінен айырылу, 
яғни жұмыс таба алмаудың салда
рынан болады. 

Қазір әлемдегі жағдай бұдан да 
күрделі сипат ала бастады. Халықтың 
бай және кедей болып жіктелуінің 
өзара қатынасы астрономиялық 
цифрға дейін жетті. Жай ғана есепте
улер бойынша дүние жүзі халқының 
7080 проценті бар болғаны 0,51 
процентті құрайтын дәулеттілерге 
қызмет жасайды. Тіпті, бұл 
пропорцияның XIX ғасырдың 30шы 
жылдарындағы ұлы депрессиядан 
асып кеткенін айтады сарапшылар.

Өткен қаңтар айында Швейцария
ның Давос қаласында болған бүкіл 
әлемдік экономикалық форумда 
Ресей президенті Владимир Пу
тин осылайша жіктелудің соғыс 
қаупін тудыратын жағдай екенін 
айтып, оның алдын алу керектігін 
мәлімдеді. Бұл орайда Қазақстан 

Президенті ҚасымЖомарт Тоқаев 
еліміздегі және әлемдегі ах уалды 
сараптан өткізіп, бізде кез келген 
уақытта болуы мүмкін әртүрлі қауіп
қатерлерден сақтандырып келеді. 

Біз, әдетте, әр мемлекеттің күші 
мен қауқары қиналған сәтте орта 
топтың іскерлігіне сүйенетінін ай
тып жүрміз. Рас, ол шындық, бірақ 
халықтың негізгі тобы кедейлен
ген уақытта орташаның да тұрмыс 
деңгейі төмендейді. Бұл – ак
сиома, өмірдің шынайы болмы
сы. Осы орайда төмендегідей де
ректерді оқырман назарына ұсы на 
кеткім келеді. Қазақстанның Ұлт
тық банкінің 2020 жылдың қазан 
айындағы дерегі бойынша қазақ
стандықтардың 16 процентінің 
ғана банктерде сақтаған жинағы 
бар көрінеді. Бізде қанша адам
да қаншалықты салым бар, оның 

мөл шерін жіктеу біршама қиын
дық туғызады, дегенмен, ол дерек
тер дің көңіл көншітпейтінін батыл 
түрде айта беруге болады. Оның 
қан шалықты деңгейде екенін ке
шегі бірыңғай зейнетақы қорында 
қар жыны игілікке жарату кезінде 
байқадық.

Цифрлар кейде жағдайдың 
мұнан да күрделі екенінен хабар 
береді. Осыдан бір жыл бұрын сол 
Ұлттық банк жүргізген сұрау бой
ынша қазақстандық отбасылардың 
7 процентіне ғана айына 300 мың 
теңгеден астам, ал отбасылардың 
68 процентіне айына 100 мың 
теңгеден төмен табыс кіріпті. Бұл 
деректер республикалық «Деловая 
неделя» газетінің үстіміздегі жылғы 
19 ақпанындағы санынан келтіріліп 
отыр. Сол мақалада Путиннің 
ресейліктердің 70 проценті орташа 

тапқа жатады деген пікірін келтіріп, 
оған біршама талдау жүргізіпті. 

Цифрлар жақсы. Бірақ, Ресейде 
ол нақты болмыстан алшақ жатқанын 
айтқымыз келеді. Мемлекеттің 82 
аймағындағы жағдайдың әртүрлі 
екенін ескерсек, әлгі деректер ба
рынша талдау сүзгісінен өткізуді та
лап етеді. Шын дығында, орта топқа 
қатысты Қазақ станда да, Ресейде 
де, тіпті қаласаңыз, әлем елдерінің 
көпшілігінде көрсетіліп жүрген де
ректерге біржақты баға беруге бол
майды. Әңгіме әлгілердің санын
да емес, бағалау критерийлерінің 
сан алуандығында жатқан сияқты. 
Кімді, қандай топқа жатқызамыз? 
Қандай елде олардың өлшемі қалай 
бағаланады? Бұл орайда сарапшы
лар Ресейдегі 70 процент орта тап 
деген өлшемге күмәнмен қарайды. 

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНАДА» 
ЖАҢА БАСШЫ

ҚР Премьер-Министрі Асқар Мамин «Самұрық-Қазына» 
Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ ұжымына басқарманың жаңа 
төрағасы Алмасадам Сәтқалиевті таныстырды.

ОРТА ТАП. ОЛ КІМ?
Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb

Әлемдік жағдайдың сипаты әлі күрделі, аласапыран. Кейінгі 
уақытта өздерін ұлы держава санайтындардың бір-бірімен қарым-
қатынасы барынша ушыға түсті. 

Гүлшара Әбдіқалықованың өмірбаяны, еңбек жолы негізінен әлеуметтік 
қорғау саласымен байланысты болғандығына қарамастан, Қазақстан билігінің 
жоғары эшелонындағы өкілдердің арасында сан қырлылығымен ерекшеленеді. 

2020 жылдың 28 наурызынан бастап Президент Жарлығымен Қызылорда 
облысының әкімі болып тағайындалды. Қазақстан тарихындағы тұңғыш әйел 
әкім ретінде Гүлшара Әбдіқалықоваға Қызылорда облысын басқара отырып, 
пандемиямен күресуге тура келді.

«АЛЫНБАС ҚАМАЛ БОЛМАЙДЫ!»
Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА, облыс әкімі:

ОБЛЫС ӘКІМІ ГҮЛШАРА ӘБДІҚАЛЫҚОВА ОБЛЫСТЫҚ «СЫР БОЙЫ» ЖӘНЕ «КЫЗЫЛОРДИНСКИЕ ВЕСТИ» 
ГАЗЕТТЕРІНЕ СҰХБАТ БЕРДІ

НАЗАРДАҒЫ НЫСАН

Сырдария өзеніндегі 
«Әйтек» су торабы 2004 жылы 
«Сыр дария өзенінің ар насын 
реттеу және Арал теңізінің 
сол түстік бөлігін сақтау» 
жобасы (САРАТС1) аясында 
салынған. Аталған су торабы 
«Әйтек», «Соркөл» және «Ел
тай» арналары арқылы күріш 
егістіктерін сумен қамтамасыз 
етуге арналған. Су торабы 
«Қазсушар» РМК Қызылорда 
филиалының теңгерімінде.

2019 жылы қыркүйекте 
су тора бы ның төменгі бьеф 
арнасының 6,23 метр терең
дікке шайылу және ұзындығы 
16,6 метр шпунтты қабыр ғаның 
52 см тереңдікке шөгуі орын 
алды.

Орын алған жағдай бойын
ша жедел шаралар қабыл данып, 
нысандық төтенше жағдай жа
рияланды. 2019 жылы төтенше 
жағдайларды болдырмау және 
жою үшін облыстық бюд жет 
тен 38 млн теңге және Үкімет 
ре  зервінен 50,0 млн теңге 
қаражат бө лінді.

2020 жылы жобаның жо
балаусметалық құжатын әзір
леуге респуб ликалық бюджет
тен 48,0 млн теңге және 2020 
жылы «Жұмыспен қамтудың жол 
картасы» шеңберінде «Әйтек су 
торабын қайта жаңғырту» жо
басына 700 млн теңге бөлініп, 
оның ішінде 308,1 млн теңгесі 
игерілді. Жобаның жалпы құны 
826,3 млн теңге.

Қазіргі кезде бетон құю, 
армосеткалар және армокар
кастар құрылыстарын орнату, 
насос қондырғыларымен суды 
сорып алу, шпунт сваяларын 
орнату жұмыстары жүргізілуде. 
Нысанда 69 инженертех
ник қызметкер жә не басқа да 
жұмысшылар бар. 17 техника
мен жұмыс жасалуда.

Жобаны іске асыруды аяқтау 
үшін 2021 жылы рес публикалық 
бюджеттен 472,9 млн теңге 
қаржу бөлу жоспарлануда.

Сәуір айында егін егу 
науқанының басталуына бай
ланысты су торабын қайта жаң
ғырту жұмыстарын уа қы тылы 
аяқтау мәселесі өте маңызды 
болып тұр.

Облыс әкімі жұмысты уа
қытылы аяқтауды және бе
кі тілген кестеге сәйкес су
мен қамтамасыз ету жөнінде 
бірқатар тапсырма берді.

«СБ» ақпарат.

«ӘЙТЕКТЕГІ» ЖҰМЫС ӨТЕ МАҢЫЗДЫ
Өткен сенбіде облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 

«Әйтек» су торабына барды. «Қазсушар» РМК Қызылорда 
филиалының директоры Хамит Биімбетов су торабындағы 
жөндеу жұмыстары туралы баяндады, деп хабарлайды 
облыс әкімінің баспасөз қызметі.

Жаңақорғанда
құс 
фабрикасы
салынуда

30
Президентке Бәсекелестікті 

дамыту жөніндегі ұлттық жоба 
жайында баяндалды. Оның 
құрамына екі бағыт және 33 
негізгі жоба кіреді. Бұл жоба
лар сауда биржасы нары ғын 
дағы, электр энергиясы, ауыл 
шаруашылығы тауарлары, көлік, 
байланыс, ІТ қызмет сала ла рын
дағы кедергілерді жойып, оның 
жалпыға теңдей қол жетімді бо
луын қамтамасыз етеді.

ҚасымЖомарт Тоқаевқа 
сау да биржасы жүйесінің іске 
қо сылғаны туралы айтылды. 
2021 жылдың 25 наурыз күні 
битумның саудасы басталған. Ал 
31 наурызда жанаржағармай, 
сәуір айының басында көмір 
саудаға түсе бастайды. Бұл өз 
кезегінде нарықтың ашықтығын 
қалыптастырып, оған болжам 
жасау тиімділігін арттыра түседі 

және нақты нарық бағамын 
алуға мүмкіндік береді. 

Серік Жұманғарин Мем
лекет басшысының жерасты 
жол дарының қолжетімділігіне 
талдау жүргізу жөніндегі тап
сырмасын орындау барысында 
вагондарды қалыптастыруды, 
темір жолдарды жөндеу мер
зімдерін реттейтін қағидалар 
әзірленгенін, осы аптада моно
полияға қарсы комплаенс ак
тісі жасалатынын, сондайақ, 
барлық жолдарға балама та сы
малдаушыларды жіберу қам
тамасыз етілгенін айтты.

Президент бәсекелестікті 
одан әрі дамытуға, құқық 
қорғау органдарымен өзара іс
қимылды жақсартуға, дәрілік 
заттар мен әлеуметтік маңызы 
бар азықтүлік тауарлары 
нарықтарын реттеуге қатысты 
бірқатар тапсырма берді.

ҰЛТТЫҚ ЖОБА ЖАЙЛЫ 
БАЯНДАЛДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бәсекелестікті 
қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Серік Жұманғаринді 
қабылдады.

Қуат Шарабидинов: – Гүлшара 
Наушақызы, дағдарысқа дейін аса байқал
маған аймақтың өткір мәсе лелерін 
пандемия одан сайын шие леністіре 
түсті емес пе? Сұхбатты осы тұрғыда 
бастасақ дейміз.

– Оңай болған жоқ. Біріншіден, мен 
тағайындалған күні өңірде алғашқы коро
навирус жұқтыру дерегі тіркелгендіктен, 
жедел түрде шара қабылдау керек еді. 
Жыл өтті, бірақ пандемия әлі де аяғын 

тартар түрі жоқ. Сондықтан тұрғындар 
саулығы, жұқпалы індеттің тарал уын 
болдырмаудың тиімділігін арттыру 
бірінші міндет болып қала береді. 

Бізде жағдай тұрақты, медицина 
ұйымдары штаттық режимде жұмыс 
істеп жатқанымен, індеттің өршуі мүмкін 
екенін естен шығармай, әрдайым әзір 
болуымыз керек. 

Қазбек Ботаев: –  Әзірлікті қалай деп 
бағалауға болады?

– Жұқпалы аурулар және про
визорлық стационарларда 3200 төсек
орын дайын. Қызылорда қаласында 200 
төсекорындық жаңа модульді жұқпалы 
аурулар ауруханасын, Жалағаш ауданын
да 100 төсекорындық аурухана салдық. 
Бұрынғыларға қоса облыстық көпбейінді 
және Қазалы ауданаралық ауруханалары 
жанынан оттегі станциялары салынды. 

Қазір 13 мыңнан астам медици
на қызметкері еңбек етеді және 3500 
медқызметкерден кадрлық резерв 
жасақталды. Дәрідәрмекке қатысты 
проблема жоқ, 2 айлық қор жасалды. 
Бюджеттен медикаменттер сатып алуға 
тағы да 488 млн теңге қарадық. 

Алыс ауылдарға қолже тім ділікті арт
тыру үшін 2 медици на лық кешен және 40 
санитарлық көлік алынды. 
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Негізінен алғанда, сақа
дай саймыз, бірақ алаң дау
шылығым басым. Карантин 
талаптарының жұм сартылуы 
жұрт шылықтың сақтық ша
раларына бейжай қарауына 
әкеп соқтырады, ал бұл ауруды 
өршітеді. Сондықтан ковид
дис сиденттермен де күресу 
керек. 

Пандемия күрделі эпиде
миологиялық жағдаймен 
қатар локдаун, өндірістің, та
сы мал дың, сауданың тө мен
деуі, осыған сәйкес жұмыс 
орындарының қыс  қаруы, кіріс
тің азаюы, тағы сол сияқты 
мәселелер туындатты. 

Дегенмен, Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев атап 
өткендей, «Ке медегінің жаны 
бір». Ол «Біздің бірлігіміз 
кез келген ты ғырықтан шы
ғуымызға кепіл болады» деп, 
өз үндеуімен барлығымызды 
пан демиямен күреске жұмыл
дырды. Біздің халқымыз ке
зекті рет осы сөздің ақиқат 
екенін дәлелдеді. 

Қуат Шарабидинов: – 
Өңірде волонтерлар қозғалысы 
өте белсенді жұмыс істеді. 
2020 жылдың басынан алғаш
қылардың бірі болып «Сыр 
волон терларының штабы» 
құрылды... 

– Иә, біз алғашқылардың 
бірі болдық. Пандемия ке
зінде Президент Қасым
Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 
қайырымдылық жасау, жабыр
қағанның жанынан табылу ту
ралы үндеуі тіпті өзекті болды. 
Сол уақытта көптеген адамға 
волонтерлар көмегі қажет еді. 
Біздің 3 волонтеріміз «Жыл 
волонтері» халықаралық 
сыйлығын иеленді. 

Мен медицина қызмет кер
леріне, құқық қорғау органда
рына, әскери қызметкерлерге, 
волон терларға, этномәдени 
бір лес тіктерге, кәсіпкерлерге, 
жур на листерге, патриотизмнің 
нағыз үлгісін көрсеткендердің 
бар лығына шынайы ризашы
лығымды білдіремін. Осының 
арқасында біз қыспаққа шы
дадық. 

Әрине, пандемия тірші лік
тің барлық саласына өз «қол 
таң   ба сын» қалдырды. Эко
но   ми    каның даму қарқыны 
тө      мен   де геніне қарамастан, 
Мем   ле кет басшысының дер 
кезін де қабылдаған шешім 
дері нің ар қасында аймақ тың 
макро  эко но микалық тұрақ
ты  лы ғын сақтап, шығындарды 
ық шамдадық.

Қазбек Ботаев: – Каран
тин біздің көп нәрсеге деген 
көзқарасымызды өзгертті. 
Біз дәрігер мамандығының, 
жай ғана саябақтарда серуен
деп жүрудің қадірін түсіндік. 
Сіздің ойыңызша, пандемия 
бізді тағы неге үйретті, неге 
көзімізді ашты? 

– Өз балаңды оқытудың 
қан шалықты қиын екенін 
түсін дірді. Атааналар бала ла
рының білім алуына белсенді 
қатыса бастады. Бұл тым жеңіл 
жұмыс емес екен. Карантин 
тәулігіне 24 сағат атаана бо
лудан гөрі, бір мезгіл бала
ны балабақша мен мектепке 
жіберген әлдеқайда жеңіл 
екенін көрсетті. 

Баланы үйде оқытқан кезең 
мұғалімдерді сынағанда қан
шалықты қателесетінімізге көз 
жеткізді. Егер біз, атааналар, 
өз балаларымызды оқытуда 
түрлі қиындықтармен бетпе
бет келсек, дайындық деңгейі, 
материалды түсінуі, мінез
құлқы әртүрлі 30 баланың 
алдындағы мұғалімнің жағ
дайы қандай? Менің ойымша, 
мұғалім мамандығын дұрыс 
бағалай алмай жүрміз. 

Біз цифрлық сауаттылықты 
арттыру керектігін түсіндік. Ин
тернетке қосылған кез келген 
адам сол кезеңде қалада жүріп
тұруға рұқсат алудан бастап 

мемлекеттік жәрдемақыларды 
рәсімдеуге дейінгі сервистерді 
пайдалануға мәжбүр болды. 

Біз қашықтан жұмыс 
істеудің тиімділігін түсіндік. 

Әсіресе қала тұрғындары 
қалада көлік жүрмесе, ауа таза 
болатынын түсіндік. 

Тағы да өз өндірісіміздің 
болғаны қаншалықты маңызды 
екенін карантин мен локдаун 
көрсетіп берді. 

Сондықтан өз өндірісіміз 
туралы талдау жасап, бірінші 
кезекте қажетті заттардың 
барлығы сырттан тасымалда
натынын анықтадық. Осыған 
орай бизнеске 271 млрд 
теңгенің 265 жобасын ұсынған 
2023 жылға дейінгі облыстың 
экономикалық даму Картасын 
жасауға шешім қабылдадық. 
2020 жылы 7 млрд теңгеден 
астам қаржыға 89 жоба жүзеге 
асып, 1047 жұмыс орнын 
құруға мүмкіндік берді. 

Картаны жасауда өңірдің 
ресурстық потенциалын 
тиімді пайдалана отырып, 
мемлекеттік бағдарламалар 
мен қаржы институттары 
бағдарламаларының құрал
дарын кешенді қолдану көз
делген. Өңірді бірінші ке
зектегі қажетті тауарлармен 
қамтамасыз ету, жаңа жұмыс 
орындарын құру және жұ
мыспен қамтуға баса мән 
беріліп отыр.    

Сонымен қатар, әлемдік 
тә жірибе көрсеткендей, 
дағдарыс кезінде экономиканы 
қалпына келтіруде шағын және 
орта кәсіпкерлік салаларының 
үлесі зор. Себебі дәл осы сала 
на рықтың және біздің қажет
тілігімізге қарай өте жылдам 
бейімделе алады. 

Қуат Шарабидинов: – 2020 
жыл қорытындыларына тоқ
тал сақ, қандай жұмыстар жа
салды?

– Кейбір экономикалық 
инди каторлар бойынша 2020 
жылғы нәтижелеріміз 2019 
жыл мен салыстырғанда сәл 
нашар болғанына қарамастан, 
біз жаппай қысқартудың алдын 
алып, жұмыссыздық деңгейін 
4,9% деңгейінде, орташа рес
публикалық деңгейден төмен 
көрсеткішті ұстап қалдық. 
20 мың жаңа жұмыс орны 
құрылды.

Халықтың нақты жалақысы 
мен табысы өсті.

Аймақ экономикасына 291 
миллиард теңгеден астам ин
вестиция құйылып, 609 мың 
шаршы метр тұрғын үй салын
ды. Бұл 2019 жылға қарағанда 
аз, бірақ біз Үкімет алдындағы 
міндеттемелерімізді асыра 
орындадық.

Бір жыл ішінде 498 шақы
рымнан астам жол, көшелер мен 
көпірлер жөнделді. Халықтың 
97%і орталықтандырылған су 
жүйесімен қамтамасыз етілді. 
Газдандыру жалғасуда. Биыл 
жыл соңына дейін халықтың 
68,5%і газбен қамтылады.

Ауылды сумен жабдықтау 
және кәріз жүйелерін қайта 
құру бойынша 27 жоба жүзеге 
асырылды. Бұл 100 мың нан 
астам адамды сумен жаб
дықтау сапасын жақсартты.

Қызылорда қаласында то
зы ғы жеткен жылу жүйелерін 
42%тен 39%ке дейін төмен
деткен 15 шақырым жылу 
магистралі жаңартылды.

Жүз мыңдаған азамат
тардың өмір сапасы жақсарды.

Арал ауданында тауарлық 
балықты өңдейтін цех пен за
уыт, кварц құмын байытуға ар
нал ған кен байыту комбинаты 
пайдалануға берілді.

Биыл біз 48,5 млрд.теңгеге 
тағы 4 ірі индустриялық жо
баны іске асыруды жоспарлап 
отыр мыз. Бұл 500ден астам 
жұ мыс орнын құруға мүмкіндік 
береді. Атап айтқанда, азық
түлік өнімдерін өндіруге 
бағытталған Қармақшыдағы 

құс фабрикасы мен Арал 
ауданындағы түйе сүтінен 
құрғақ сүт дайындау өндірісі. 
Сонымен қатар, Жаңақорған 
ауданындағы "Шал қия" 
қорғасынмырыш кен ор
нында кен байыту комби на
тын және Арал ауданында 
кальцийлендірілген сода зауы
тының құрылысын бастаймыз.

Қазірдің өзінде ірі зауыт
тар айналасында байланысты 
са ла лар құру мәселесімен 
айна   лысудамыз. Мысалы, каль
ций  лен дірілген сода зауы ты 
айна ласында ас содасы, жуғыш 
заттар мен еріткіштер шы
ға ра тын өндіріс орындарын 
құрамыз.

Соңғы 5 жылда ауылшаруа
шылық секторының ЖӨӨдегі 
үлесі 4%ке дейін өсті. Бұл 
тек соңғы бір жылдың көле
мінде екі еседен астам өскен 
инвестицияның жоғары қар
қынымен байланысты. Биыл 
бұл көрсеткіш одан да жоғары 
болады деп жоспарлап отыр
мыз. Қазірдің өзінде 53 мил
лиардтан астам теңгеге 66 
инвестициялық жоба бойынша 
жұмыс жүргізілуде.

Біз шетелдік инвестор
лармен белсенді жұмыс жа
саудамыз. Атап айтсақ, чех
тармен – сыра, сусындар мен 
шырындар өндірісі бойынша, 
моңғолиялық инвесторлармен 
өнімдерді одан әрі экспорттай 
отырып, тері мен жүнді қайта 
өңдейтін кәсіпорындармен 
жұмыс жасаймыз. Қытайлық 
кәсіп керлермен күріш сабаны
нан целлюлоза өндіру жобасы 
басталды.

Ауылшаруашылық өнім
дері нің экспорты 2020 жылы 
шамамен 9% өсті, оның 97%і 
– қайта өңделген өнім. Ауыл
шаруашылық өнімдерінің 11 
түрі әлемнің 17 еліне экспорт
талды.

Біздің күріш өсірушілер 
қайта дан жақсы нәтижелерге 
қол жет кізіп, орташа өнімділігі 
гектарына 61,8 центнер бола
тын 550 мың тоннадан астам 
күріш жинады.

Біз аквагель, тамшыла
тып суа ру, жаңбырлатып су
ару се кілді заманауи суа
ру жү йелеріне үлкен көңіл 
бөлудеміз.

Мал шаруашылығын да
мыту бойынша жүйелі жұмыс 
жүруде. Басты міндет – мал 
өсіруде жайы лымдардың тиім
ділігін арттыру. Ол үшін бос 
жатқан жайылымдардағы су 
көздерін біртіндеп жөндейтін 
боламыз. Осылайша, 1,7 
мил лион гектардан астам 

жайылымдық жерді іске 
қосамыз.

2020 жылы біз 2030 жылға 
дейінгі балық шаруашылығын 
дамытудың өңірлік бағдар ла
масын жасадық. Оны жүзеге 
асыруға шамамен 29 миллиард 
теңге бөлінеді. Бұл тауарлық 
балық көлемін 111 есе, ал 
балық өнімдерін экспорттау
ды 2 есе арттыруға мүмкіндік 
береді. 2030 жылға қарай тау
арлы көл балықтарын өсіретін 
55 шаруашылық, 12 тоған және 
16 балық өсіру шаруашылығы, 
3 жабық сумен жабдықтау 
құрылғылары құрылады.

Денсаулық сақтау сала
сында аудандық орталық ау
руханаларды салу мәселесі 
шешімін тапты. Ендігі міндет 
– алғашқы медициналық
әлеуметтік көмек нысандары 
мәселесі. 2024 жылға дейін біз 
62 нысанды жаңартып, осы
лайша бұл мәселені де шешуді 
жоспарлап отырмыз.

Бюджет қаражаты есебінен 
12 жаңа спорт нысаны салын
ды. Сонымен қатар, мем ле
кеттікжеке меншік әріптес тік 
аясында 60 секцияға арнал ған 

спорттықсауықтыру кешен
дерінің құры лысы бойынша 5 
жоба жүзеге асырылды.

Сондайақ апатты жағдай
дағы мектептерді жою бой
ынша жұмыс жалғасты. 2020 
жылдың басында бізде 3 
апатты жағдайдағы мектеп 
болған. Бүгінде олардың біреуі 
пайдалануға берілді, қалған 
екеуі биыл салынады.

Қазбек Ботаев: – Гүлшара 
Наушақызы, тәжірибелі мем
лекет қайраткері ретінде 
өңір үшін қандай ұзақ мерзімді 
міндеттерді атар едіңіз?

– Экономиканың мұнайға 

тәуел ділігі әлі де жоғары. Қол
даныстағы кен орындары сар
қылуға таяу екенін ескере 
отырып, жаңа кен орындарын 
бар лау жұмыстарын жүргізіп 
жатырмыз.

Сонымен қатар, өндіріс 
сек т орына, кәсіпкерлікті және 
ауыл шаруашылығын дамытуға 
ба сымдық береміз. Бұл – менің 
ойымша, ең перспективалы 
бағыттар.

Әлеуетіміз өте жоғары. 
Инвестиция, оның ішінде ше
телдік инвестицияларды тар
ту мақ сатында біз 2 топ құр
дық. Ішкі инвестицияларды 
тартуға жауапты топ облыстың 
экономикалық даму картасы 
шеңберінде көзделген жо
балардың санын 265тен, кем 
дегенде, 400 жобаға дейін 
ұлғайту бойынша жұмыс жүр
гізуде. Екінші топ өңірге ше
телдік инвестицияларды тар ту 
үшін Инвестициялық мүм    кін
діктер бағдарламасын әзір 
леуде. 2021 жылы алды мыз ға 
экономикаға тартылатын инве
стиция көлемін кем де  генде екі 
есе арттыру мін детін қойдық.

Бізде бастамашыл адамдар 
үшін кең мүмкіндіктер қарас
тырылған. Мұны аймақтың 
эконо микалық даму картасын 
дайындау кезінде жасаған тал
дауымыз да растады.

Сондықтан, барлығын 
бірге жұмыс жасауға шақы
рамын. Мемлекеттік бағдар ла
малардың мүмкіндіктерін ес
кере отырып, өз бизнесіңізді 
бастау онша қиын емес. Біз 
ондай адамдарды әрдайым 
қолдаймыз!

Қуат Шарабидинов: – Пан
демия мен карантин кәсіп
керлерге бірқатар қиындықтар 
туғызды. Бұл тұрғыдан бизне
ске қандай қолдау көрсетілді?

– Пандемиядан қызмет көр
сету саласы ең көп зардап шекті. 
Дегенмен, кейде шығындар 
жаңа мүмкіндіктерге жол аша
ды. Бір есік жабылса, басқа бір 
есік міндетті түрде ашылады. 
Біз мейрамхана бизнесін қайта 
құру үшін кәсіпкерлермен 
жұмыс жасай бастадық. 2020 
жылдың екінші жартысынан 
бас тап 128 мейрамхананың 
15і өз қызметін өндірістік 
секторға қайта бағыттады.

Сонымен қатар, шектеу
лер кезінде 54 мыңға жуық 
кәсіпкер салық жеңілдіктерін 
алды және 8,5 мыңнан аста
мы міндетті меди циналық 

сақтандыру тө лем  дерінен бо
сатылды.

147 ірі сауда нысан ын
дағы 9 мың сауда алаңы, 
мем лекеттік меншікті жалға 
беретін 194 су бъект жалға 
беру төлемдерінен босатылды.

8 мыңға жуық субъект 11 
миллиард теңгеден ас там 
несие үшін төлемді кейінге 
қалдыруға және қайта құ
рылымдауға мүмкіндік алды.

Өткен жылы «Бизнестің жол 
картасы – 2025», «Қарапайым 
заттар экономикасы» және 
«Жеңіл детілген несиелеу» бағ
дар ламаларын іске асырудың 

арқасында жұмыс істеп тұрған 
ШОБ саны 5%тен астам 
көбейді.

Тек осы жобалар аясын
да кәсіпкерлікті дамытуға 
19 миллиардтан астам теңге 
бө лінді. Тағы 2 млрд теңге 
«Қызылорда» өңірлік инвести
ция орталығы арқылы ауыл
дардағы стартап тарды жүзеге 
асыруға бағыт талды.

Қазбек Ботаев: – «Балық 
берме, қармақ бер» принципі 
бойынша жұмыстар нәтижелі 
ме?

– Әлеуметтің әлеуетін арт
тыру – мемлекет міндеті. Мем
лекет әрдайым көмектесетін 
белгілі санаттар бар. Олардың 
қатарына көпбалалы отбасы
лар, мүмкіндігі шектеулі жан
дар кіреді және олар тұрақты 
табыс алуға құқылы. Сондықтан 
біз олардың өз ісін өркендетуі 
үшін білім беру, қайта даярла
удан өткізу, микронесиеге қол 
жеткізуіне қолайлы жағдай жа
саудамыз. 

Бірқатар мемлекеттік бағ
дар ламалар бар, олардың 
аясында бизнес ашуға грант 
немесе несие алуға бола
ды. Ең алдымен, түсіндірме 
жұмыстарына күш салынады. 
Қажет болған жағдайда білімін 
кеңейтіп, кәсіби мамандар
дан кеңес алуға, оқытудан 
өтуге көмек беріледі. Мысалы, 
бизнеспен айналысуға көп
балалы аналар көптеп тарты
луда. Бүгінде облыс бойынша 
28 мың ға жуық көпбалалы от
басы бар. Мақсат – оларды 
тұрақты табыс пен қамтамасыз 
ету. «Еңбек» бағдарламасы 
бойынша бизнесидеяларды 
іске асыруға грант алған 5011 
адамның 670сі – көпбалалы 
аналар. Бүгінде олар дың іс ба
стап, оның игілігін кө руіне жол 
ашылды деп айта аламыз.

Қуат Шарабидинов: –  Өт
кен жылы бірқатар та рихи
мәдени датаны – Әбу Насыр 
Әл Фарабидің 1150 жыл дығын, 
«Ұлық ұлыс» – Алтын 
Орданың 750 жылдығын, Абай 
Құнанбайұлының 175 жыл
дығын, Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңістің 75 жылдығын атап 
өттік. 2021 жыл да еліміз үшін 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығымен 
есте қалмақ. Сыр елі – сан 
тарихтың куәсі болған мекен. 
Қазіргі таңда өңір ел даму
ына қандай үлес қосуда және 
тәуелсіздік не берді деп айта 
аласыз?

– Өңір тарихы бай, тамы
ры тереңде. Біздің топырақта 
мәдениеттер қалыптасып, да
мыды, мемлекеттер құрылды. 
Бұл жерде төрт астана –  Шірік
Рабат, Жанкент, Сығанақ, 
Қызылорда болған. Сыр өңірі 
– белгілі бір дәстүрдің ғана 
жеке дамыған жері емес, тоғыз 
жолдың торабы, сан түрлі тари
хи оқиғалар мен көзқарастар 
бір мүддеге тоғысқан өлке. 
Сол себепті өңірде өмір сүрген 
жыршытермешілер, ақын
жазушылар шығармашылығы 
әлем әдебиетінде сирек кез
десетін құбылыс ретінде 

айрық ша назар аудартады. 
Қуан тарлығы, дәстүрлі өнер 
бүгінге дейін үзілмей жалғасып 
келеді. 

Сыр Елі концепті негізінде 
біз білімімізді тереңдетіп, 
қазақ мәдениетін дәріптеуге 
күш саламыз. Ол үшін Youtube 
платформада «Сыр шаңырағы», 
«Сыр қоғамы», «Сыр бірлігі», 
«Сыр жастары», «Сыр спорты» 
арнайы арналары ашылды. 
Сыр елі арқылы біз еліміздің 
қалыптасуы мен дамуында 
Қызылорда облысының ерек
ше үлесін көрсеткіміз келеді, 
өйткені Сыр Елі – қазақ ұлты
ның қалыптасуында айрықша 
рөл атқаратын құтты мекен.

Ұлы Қорқыт баба тылсым 
өлкенің жарқын болашағын да 
болжаған. Жер жаннатын іздеп, 
дүниенің төрт бұрышын аралап, 
туған топырағы – Сыр өңіріне 
қайта келгенде бұл жерді жер 
кіндігіне балаған. Дәл осы 
жерде ол аспан мен Жарату
шы арасында таңғажайып бай
ланысты сезінді. 10 ғасырдан 
астам уақыт өткен соң Кеңес 
ғалымдары қазіргі Байқоңыр 
ғарыш айлағын салу үшін 
Қорқыт жерленген жерді таң
дады және бұл таңдаудан 
қателеспеді. Ұлы Қорқыттың 
қорытындысы па йымды болып 
шықты. Сонымен қатар бізде 
365 күннің 300ден астамы 
шуақты. Осыдан болар, өңір 
халқы да жылыжүзді. Ежелден 
сұлу СырАнаның сағасы, тари
хы терең Тұран ойпатының төрі 
қонақжай қасиетімен де құнды. 
Біздің аймақтан көптеген та
лантты тұлғалар, жыраулар, 
ақынжазушылар, мемлекет 
қайраткерлері, спортшылар 
шықты, мәртебемізді өсірді, 
абы ройымызды тасытып ке
леді. Менің ойымша, мұның 
бәрі бірбірімен байланысты. 

Ал, «Тәуелсіздік маған не 
берді?» деген сұраққа келетін 
болсам, қарапайым ауыл 
қызы ның армандарына жол 
ашылды дер едім. Білімді, тә
жірибесі толымды азаматтар
мен таныстым, кемеңгер тұлға, 
мемлекеттігіміздің алтын дің
гегі, дербестігіміздің берік 
негізін қалаған,  есімі Джордж 
Вашингтон, Мұстафа Кемал 
Ататүрік, Шарль де Голль, 
Ли Куан Ю, Махатхир Моха
мад секілді көшбасшылармен 
бір қатарда тұрған Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлымен бірге 
қызмет еттім. 

Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаев айтқандай, 
«Тәуел сіздік  бәрінен қымбат». 
Бұл – біздің және менің, Қазақ
станның болашағына жол 
сілтер, «Мәңгілік ел» құрудағы 
басты бағдарымыз.

Қазбек Ботаев: – Маңызды 
сұх батты қалай қорытын
дылайсыз?

– Өткенге шегініс жаса
сақ, 2020 жылды оңай өткер
мегенімізді байқаймыз. Ра
сында, Хәкім Абай атамыз 
айт қандай, «Бейнет көр мей, 
дәу лет жоқ». Бірақ, біз ойға 
алған жоспарларымыздың бар
лығы жүзеге аспаса да, қиын
дықта қайыспадық, шыдам
ды    лы  ғымызды шыңдадық. 
Өзі   мізді дамытуға, уақытты 
тиім ді жұм сауға, отбасымызға 
көбірек көңіл бөлуге мүмкіндік 
туды. Адам  гер шілік, мейірім 
мен қам қорлық. Осы қасиеттер 
әрбір адам   ның бойынан та
былды. Біз бір  лес  кенде мықты 
екенімізді көрсеттік. 

Пандемиямен күрес әлі де 
жалғасуда. Біз мақсат қойып, 
алға ұмтылу дамыз. Барлығы 
уақыт еншісінде. Адамзат та
рихында айтылғандай, бұл 
әлемде алынбас қамал бол
майды.

Сұхбаттасқандар
Қ.ШАРАБИДИНОВ, 

Қ.БОТАЕВ

«АЛЫНБАС ҚАМАЛ БОЛМАЙДЫ!»
Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА, облыс әкімі:

СҰХБАТ

– Ауданда былтыр 2165 жаңа 
жұмыс орны ашылды. Оның 1836ы 
тұрақты болып отыр. Биыл тағы 2087 
адам екі қолға бір кәсіп табады деген 
жоспар бар. Бүгінге дейін ауданның 
темір жол бойы және өзеннің арғы 
бетінде орналасқан 19 елді мекен 
ауызсуға толық қосылған. Биыл тау 
беткейдегі қалған 12 ауыл тұрғындары 
сапалы тіршілік нәріне қол жеткізеді. 

Биыл Жаңақорған кентінің тұрғын 
үйлеріне су құбырын жеткізу 
сервистік желісін салу жұмыстары 
аяқталады, – деді аудан әкімі Руслан 
Рүстемов өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте.

Алдағы уақытта Жаңақорғанда 
бірқатар инвестициялық жоба жүзеге 
асады. Атап айтқанда, мамыр айында 
ауданда кен байыту фабрикасының 

құрылыс жұмыстары басталады. Оның 
жылдық қуаты – 4 млн тонна. Ал 
сәуір айында күнэлектр станциясы 
пайдалануға берілмек.

Аудан әкімі кейінгі жылдары 
«ҚазАтомөнеркәсіп» мекемелерінің 
өнім өндіру көлемі айтарлықтай 
төмендегенін тілге тиек етті. Қазір 
әлемдік деңгейдегі баға саясаты күрт 
құлдырап тұр. Осындай қиындықтарға 
қарамастан ауданда өзге де өндіріс 
түрлерін жетілдіруге мән берілген. 
Айта кетерлігі, тас, әк өндіру көлемін 
ұлғайтудың нәтижесінде біршама өсу 
факторы байқалды.

Биыл ауданға 61 млрд теңге 
көлемінде инвестиция тартыла

ды. Бүгінде керамзиттен кірпіш жа
сау және блок шығару жобасының 
құрылыс жұмыстары аяқталды. 
Өндіріс орны ашылғанда 20 адам 
еңбекпен қамтылады. Одан өзге биыл 
құс фабрикасын іске қосу жоспарла
нып отыр. «Абдулла» шаруа қожалығы 
қолға алған жоба бойынша келешек
те жылына 3,5 мың тонна құс етін 
өндіруге жол ашылады. Сол арқылы 
облыс халқы тұтынатын құс етінің 
үштен бір бөлігі ауданда өндіріледі. 

Мұндай жобалар ауыл шаруа
шылығы саласында да байқалады. 
Биыл су мәселесіне байланысты басты 
дақыл – күріш егісінің көлемі азаяды. 
Есесіне жоңышқа, мақсары секілді 

өзге де дақыл түрлерін ұлғайтуға 
көңіл бөлінеді. 

Жаңақорғанда туризм саласын 
дамытуға мән берілген. Мұнда шетел
ден және еліміздің өзге өңірлерінен 
адамдар жиі келетін зиярат орында
ры бар. Оған қоса Қаратау беткейінде 
сан алуан табиғи және тарихи 
кешендерді қамтыған көрікті орын
дар жетерлік. Алдағы уақытта көне 
кезеңнің шежіресінен сыр шертетін 
Қатынқамал үңгірі аумағында туристік 
аймақ орналастыру назарға алынады. 
Қазір бұл бағытта қажетті ісшаралар 
қолға алынған. 

«СБ» ақпарат   

ЖАҢАҚОРҒАНДА ҚҰС ФАБРИКАСЫ САЛЫНУДА
Жаңақорған ауданында жаңа жұмыс орындарын ашуға назар 

аударылып отыр. Оған қоса жергілікті тұрғындарды таза ауызсумен 
қамту мәселесі жақсара түсті. Өндіріс, ауыл шаруашылығы, мәдениет 
және өзге де салаларда ілгерілеу бар.
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Қызылорда облысы әкімдігінің 
2021 жылғы « __ » _______________ № _____ қаулысымен 

бекітілген

2021 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, ата-ана 
төлемақысының мөлшері

кесте № 1
Қызылорда қаласы бойынша 2021 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру 

тапсырысы, ата-ана төлемақысының мөлшері
№ Атауы Мектепке 

дейінгі тәрбие 
және оқыту 

ұйымдарындағы 
тәрбиеленушілер 

саны

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту  

ұйымдарындағы  
бір тәрбиеленушіге 

жұмсалатын 
шығыстардың 

орташа құны 1 айға 
(тенге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы  
3 жасқа дейінгі 

тәрбиеленушілер 
үшін ата-ана 

төлемақысының  
1 айға мөлшері 

(теңге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы  
3 жастан 7 

асқа дейінгі 
тәрбиеленушілер 

үшін ата-ана төлем-
ақысының 1 айға 
мөлшері (теңге)

қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл
1. жарты күн болатын топтағы, 

жалпы білім беретін мектептің 
жанындағы мектепалды даярлық 

сыныптарындағы тәрбиеленушілер 
үшін

- - 19894 21461 - - - -

2. болу режимі 9 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін

14295 870 43169 46304 11500 11500 12500 12500

3. болу режимі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін

6167 415 46907 50433 11500 11500 12500 12500

4. туберкулез, аллергия ауруымен 
ауыратын, қант диабетімен 
ауыратын, әлжуаз және жиі 

ауыратын балаларға арналған 
10,5  сағаттық топтардағы 

тәрбиеленушілер үшін

740 - 70446 76323 - - - -

5. түзету үлгісіндегі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін

90 - 84741 92086 11500 11500 12500 12500

кесте № 2
Арал ауданы бойынша 2021 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, 

ата-ана төлемақысының мөлшері
№ Атауы Мектепке 

дейінгі тәрбие 
және оқыту 

ұйымдарындағы 
тәрбиеленушілер 

саны

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту  

ұйымдарындағы  
бір тәрбиеленушіге 

жұмсалатын 
шығыстардың 

орташа құны 1 айға 
(тенге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы  
3 жасқа дейінгі 

тәрбиеленушілер 
үшін ата-ана 

төлемақысының  
1 айға мөлшері 

(теңге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы  
3 жастан 7 

жасқа дейінгі 
тәрбиеленушілер 

үшін ата-ана 
төлемақысының  
1 айға мөлшері 

(теңге)
қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл

1. жарты күн болатын топтағы, 
жалпы білім беретін мектептің 

жанындағы мектепалды 
даярлық сыныптарындағы 

тәрбиеленушілер үшін

- - 19894 21461 - - - -

2. болу режимі 9 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

200 460 43169 46304 6000 6000 7000 7000

3. болу режимі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

1603 1346 46907 50433 6000 6000 7000 7000

4. туберкулез, аллергия ауруымен 
ауыратын, қант диабетімен 
ауыратын, әлжуаз және жиі 

ауыратын балаларға арналған 
10,5  сағаттық топтардағы 

тәрбиеленушілер үшін

95 - 70446 76323 - - - -

5. түзету үлгісіндегі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

- - 84741 92086 - - - -

кесте № 3
Қазалы ауданы бойынша 2021 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру 

тапсырысы, ата-ана төлемақысының мөлшері
№ Атауы Мектепке 

дейінгі тәрбие 
және оқыту 

ұйымдарындағы 
тәрбиеленушілер 

саны

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту  

ұйымдарындағы  
бір тәрбиеленушіге 

жұмсалатын 
шығыстардың 

орташа құны 1 айға 
(тенге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы  
3 жасқа дейінгі 

тәрбиеленушілер 
үшін ата-ана 

төлемақысының  
1 айға мөлшері 

(теңге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы  
3 жастан 7 

жасқа дейінгі 
тәрбиеленушілер 

үшін ата-ана 
төлемақысының  
1 айға мөлшері 

(теңге)
қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл

1. жарты күн болатын топтағы, 
жалпы білім беретін мектептің 

жанындағы мектепалды 
даярлық сыныптарындағы 

тәрбиеленушілер үшін

- - 19894 21461 - - - -

2. болу режимі 9 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

100 780 43169 46304 7000 7000 11000 11000

3. болу режимі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

180 2286 46907 50433 7000 7000 11000 11000

4. туберкулез, аллергия ауруымен 
ауыратын, қант диабетімен 
ауыратын, әлжуаз және жиі 

ауыратын балаларға арналған 
10,5  сағаттық топтардағы 

тәрбиеленушілер үшін

- 110 70446 76323 - - - -

5. түзету үлгісіндегі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

- 45 84741 92086 - - - -

кесте № 4
Қармақшы ауданы бойынша 2021 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру 

тапсырысы, ата-ана төлемақысының мөлшері
№ Атауы Мектепке дейінгі 

тәрбие және оқыту 
ұйымдарындағы 
тәрбиеленушілер 

саны

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту  

ұйымдарындағы  
бір тәрбиеленушіге 

жұмсалатын 
шығыстардың 

орташа құны 1 айға 
(тенге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы  
3 жасқа дейінгі 

тәрбиеленушілер 
үшін ата-ана 

төлемақысының  
1 айға мөлшері 

(теңге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы  
3 жастан 7 

жасқа дейінгі 
тәрбиеленушілер 

үшін ата-ана 
төлемақысының  
1 айға мөлшері 

(теңге)
қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл

1. жарты күн болатын топтағы, 
жалпы білім беретін мектептің 

жанындағы мектепалды 
даярлық сыныптарындағы 

тәрбиеленушілер үшін

- - 19894 21461 - - - -

2. болу режимі 9 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

- 1420 43169 46304 - 6000 - 7000

3. болу режимі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

555 1616 46907 50433 9000 6000 10000 7000

4. туберкулез, аллергия ауруымен 
ауыратын, қант диабетімен 
ауыратын, әлжуаз және жиі 

ауыратын балаларға арналған 
10,5  сағаттық топтардағы 

тәрбиеленушілер үшін

- 160 70446 76323 - - - -

5. түзету үлгісіндегі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

- - 84741 92086 - - - -

кесте № 5

Жалағаш ауданы бойынша 2021 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру 
тапсырысы, ата-ана төлемақысының мөлшері

№ Атауы Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы 
тәрбиеленушілер 

саны

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту  

ұйымдарындағы  
бір тәрбиеленушіге 

жұмсалатын 
шығыстардың 

орташа құны 1 айға 
(тенге)

Мектепке 
дейінгі тәрбие 

және оқыту 
ұйымдарындағы  
3 жасқа дейінгі 

тәрбиеленушілер 
үшін ата-ана 

төлемақысының  
1 айға мөлшері 

(теңге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы  
3 жастан 7 

жасқа дейінгі 
тәрбиеленушілер 

үшін ата-ана 
төлемақысының  
1 айға мөлшері 

(теңге)
қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл

1. жарты күн болатын топтағы, 
жалпы білім беретін мектептің 

жанындағы мектепалды 
даярлық сыныптарындағы 

тәрбиеленушілер үшін

- - - 21461 - - - -

2. болу режимі 9 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

- 245 - 46304 - - - 7000

3. болу режимі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

- 2205 - 50433 - 4101 - 7000

4. туберкулез, аллергия ауруымен 
ауыратын, қант диабетімен 
ауыратын, әлжуаз және жиі 

ауыратын балаларға арналған 
10,5  сағаттық топтардағы 

тәрбиеленушілер үшін

- 90 - 76323 - - - -

5. түзету үлгісіндегі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

- - - 92086 - - - -

кесте № 6

Сырдария ауданы бойынша 2021 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру 
тапсырысы, ата-ана төлемақысының мөлшері

№ Атауы Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы 
тәрбиеленушілер 

саны

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту  

ұйымдарындағы  
бір тәрбиеленушіге 

жұмсалатын 
шығыстардың 

орташа құны 1 айға 
(тенге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы  
3 жасқа дейінгі 

тәрбиеленушілер 
үшін ата-ана 

төлемақысының  
1 айға мөлшері 

(теңге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы  
3 жастан 7 

жасқа дейінгі 
тәрбиеленушілер 

үшін ата-ана 
төлемақысының  
1 айға мөлшері 

(теңге)
қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл

1. жарты күн болатын топтағы, 
жалпы білім беретін мектептің 

жанындағы мектепалды 
даярлық сыныптарындағы 

тәрбиеленушілер үшін

- - - 21461 - - - -

2. болу режимі 9 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

- 305 - 46304 - - - 7130

3. болу режимі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

- 1785 - 50433 - 6000 - 7130

4. туберкулез, аллергия ауруымен 
ауыратын, қант диабетімен 
ауыратын, әлжуаз және жиі 

ауыратын балаларға арналған 
10,5  сағаттық топтардағы 

тәрбиеленушілер үшін

- 40 - 76323 - - - -

5. түзету үлгісіндегі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

- - - 92086 - - - -

кесте № 7

Шиелі ауданы бойынша 2021 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру 
тапсырысы, ата-ана төлемақысының мөлшері

№ Атауы Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы 
тәрбиеленушілер 

саны

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту  

ұйымдарындағы  
бір тәрбиеленушіге 

жұмсалатын 
шығыстардың 

орташа құны 1 айға 
(тенге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы  
3 жасқа дейінгі 

тәрбиеленушілер 
үшін ата-ана 

төлемақысының  
1 айға мөлшері 

(теңге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы  
3 жастан 7 

жасқа дейінгі 
тәрбиеленушілер 

үшін ата-ана 
төлемақысының  
1 айға мөлшері 

(теңге)
қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл

1. жарты күн болатын топтағы, 
жалпы білім беретін мектептің 

жанындағы мектепалды 
даярлық сыныптарындағы 

тәрбиеленушілер үшін

- - - 21461 - - - -

2. болу режимі 9 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

- 4765 - 46304 - 7000 - 8000

3. болу режимі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

- 1865 - 50433 - 7000 - 8000

4. туберкулез, аллергия 
ауруымен ауыратын, қант 

диабетімен ауыратын, әлжуаз 
және жиі ауыратын балаларға 

арналған 10,5  сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

- 90 - 76323 - - - -

5. түзету үлгісіндегі 10,5 
сағаттық топтардағы 

тәрбиеленушілер үшін

- - - 92086 - - -

кесте № 8

Жаңақорған ауданы бойынша 2021 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру 
тапсырысы, ата-ана төлемақысының мөлшері

№ Атауы Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы 
тәрбиеленушілер 

саны

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту  

ұйымдарындағы  
бір тәрбиеленушіге 

жұмсалатын 
шығыстардың 

орташа құны 1 айға 
(тенге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы  
3 жасқа дейінгі 

тәрбиеленушілер 
үшін ата-ана 

төлемақысының  
1 айға мөлшері 

(теңге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы  
3 жастан 7 

жасқа дейінгі 
тәрбиеленушілер 

үшін ата-ана 
төлемақысының  
1 айға мөлшері 

(теңге)
қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл

1. жарты күн болатын топтағы, 
жалпы білім беретін мектептің 

жанындағы мектепалды 
даярлық сыныптарындағы 

тәрбиеленушілер үшін

- - - 21461 - - - -

2. болу режимі 9 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

- 485 - 46304 - 4400 - 5500

3. болу режимі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

- 5754 - 50433 - 4400 - 5500

4. туберкулез, аллергия 
ауруымен ауыратын, қант 

диабетімен ауыратын, әлжуаз 
және жиі ауыратын балаларға 

арналған 10,5  сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер 

үшін

- 90 - 76323 - - - -

5. түзету үлгісіндегі 10,5 
сағаттық топтардағы 

тәрбиеленушілер үшін

- 34 - 92086 - - - -

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 
2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 6-бабы 
2-тармағының 7-3) тармақшасына, «Мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқытудың, орта, техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің, 
сондай-ақ кредиттік оқыту технологиясын есепке 
алғандағы жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім берудің жан басына шаққандағы 
нормативтік қаржыландыру әдістемесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрінің 2017 жылғы 27 қарашадағы 
№ 597 бұйрығына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 16137 
нөмірімен тіркелген) және «Тиісті үлгідегі білім 
беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы  
№ 595 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 17657 нөмірімен 
тіркелген) сәйкес Қызылорда облысының  

әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған 2021 жылға арналған 

мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік 
білім беру тапсырысы, ата-ана төлемақысының  
мөлшері бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының білім басқармасы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі заңнамада 
белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындаған 
шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызыл-
орда облысы әкімінің орынбасары Б.Д. Жахановқа 
жүктелсін.

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

Қызылорда облысының
                  әкімі                                                             Г. Әбдіқалықова

Жоба 

2021 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана 

төлемақысының мөлшерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 
Ең бек заңнамасына сәйкес, жұмыс
кердің тынығуға, оның ішінде жыл 
сайынғы ақы төленетін еңбек дема
лысына құқығы бар.

Жыл сайынғы ақы төленетін ең
бек дема лыстарының кезеңін ай
қындау және оларды беру тәртібі Ең
бек кодексінің 92бабымен реттеледі. 

Жұмыскерге жұмыс істеген бірін
ші және келесі жылдары үшін жыл 
сайынғы ақы төленетін еңбек де
малысы тараптардың келісімі бой
ынша жұмыс жылының кез келген 
уақытында беріледі. 

Яғни, жұмыс жылы дегеніміз – 
жұмыс жылы үшін бұл жыл сайынғы 
ақы төленетін еңбек демалысы 
берілетін кезең, күнтізбелік жыл емес, 
жұмыс жылы ретінде жұмыскердің 
ұйымдағы бірінші күнінен бастап 
есептеледі және он екі айды құрайды.

Жыл сайынғы ақы төленетін 
еңбек демалысы жұмыскер мен 
жұмыс беруші арасындағы келісім 
бойынша бөліктерге бөлінуі мүмкін. 
Бұл ретте жыл сайынғы ақы төленетін 
еңбек демалысы бөліктерінің бірі 
күнтізбелік он төрт күннен кем 
болмауға тиіс.

Қоса атқаратын жұмыс тура
лы еңбек шарты бойынша жұмыс 
істейтін жұмыскерлерге жыл сайынғы 
ақы төленетін еңбек демалысы негізгі 
жұмысы бойынша демалыспен бір 
мезгілде беріледі.

Егер қоса атқаратын жұмыс ту
ралы еңбек шарты бойынша жыл 
сайынғы ақы төленетін еңбек де
малысының ұзақтығы негізгі жұмыс 
бойынша демалыстың ұзақтығынан аз 
болса, жұмыс беруші қоса атқарушы 
жұмыскердің өтініші бойынша оған 
демалыстар ұзақты ғының айыр
масын құрайтын күндерге жалақы 
сақталмайтын демалыс береді.

Жыл сайынғы ақы төленетін ең
бек демалысы берілген кезде (Еңбек 
кодексінің 91бабы): нақты жұмыс 
істелген уақыт; жұмыскер нақты 
жұмыс істемеген, бірақ оның жұмыс 
орны (лауазымы) мен жалақысы 
толық немесе ішінара сақталған 
уақыт; жұмыскер еңбекке уақытша 
қабілетсіздігіне байланысты нақты 
жұмыс істемеген уақыт, оның ішінде 
жүктілігіне және босануына бай
ланысты демалыста болған уақыт; 
жұмыскер жұмысына қайта алыну ал

дында нақты жұмыс істемеген уақыт 
еңбек өтіліне қосылады.

Яғни, жұмыс жылының ішіндегі 
жыл сайынғы ақы төленетін еңбек 
демалысының күндерін нақты 
айқындайтын еңбек өтіліне жоғарыда 
көрсетілген уақыт кезеңдері есепке 
алынады.

Ал, жалақы сақталмайтын дема
лыста болған уақыт жоғарыда аталған 
еңбек өтіліне қосылмайды.

Жұмыскерлерге жыл сайынғы ақы 
төле нетін еңбек демалысын берудің 
кезектілігі жыл сайын жұмыс беруші 
жұмыскерлер пі кірін ескере оты
рып бекітетін демалыстар кестесіне 
сәйкес айқындалады не тарап тардың 
келісімі бойынша демалыстар кес
тесінен тыс белгіленеді.

Яғни, еңбек заңнамасында жұмыс 
беруші мен жұмыскердің арасын
да келісім бойынша демалыстар 
кестесінен тыс жыл сайынғы ақы 
төленетін еңбек демалысын беру 
мүмкіндігі қарастырылған.

Егерде, демалыстар кестесі 
өндірістік қажеттілікке байланысты 
өзгертілген жағ дайда, жұмыс беруші 
бұл туралы жұмыскерге еңбек дема
лысы басталардан кемінде екі апта 

бұрын хабардар етуге міндетті.
Қазақстан Республикасының 

Еңбек заңнамасының, келісімдердің, 
ұжымдық, еңбек шарттарының, өзі 
шығарған актілердің талаптарын 
сақтауға міндетті.

ҚР Еңбек заңнамасына сәйкес, 
пайдала ныл маған жыл сайынғы ақы 
төленетін еңбек демалысын не оның 
бір бөлігін қатарынан екі жыл бойы 
бермеуге тыйым салынған.

Жұмыс беруші жұмыскерге жыл 
сайынғы ақы төленетін еңбек дема
лысын не оның бір бөлігін қатарынан 
екі жыл бойы бермеген жағдайда, 
ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық ту
ралы» Кодексінің 88бабына сәйкес, 
әкімшілік жауаптылыққа тартылуға 
жатады.

Сондықтан, жұмыс беруші еңбек 
заңна масының талаптарына сәйкес, 
жұмыскерге жыл сайынғы ақы 
төленетін еңбек демалысын беруге 
міндетті.

Д.БЕКТҰРСЫНОВ,
Қызылорда облысының 

еңбек саласындағы бақылау 
басқармасының бас маманы, 

мемлекеттік еңбек инспекторы 

Еңбек демалысына шығу құқығы
ҚР Экология кодексінің талап

тарына сәйкес «Қуатамлонмұнай» 
БК ЖШС компаниясы «Қоныс 
кенішін игеру жобасына қоршаған 
ортаға әсерді алдын ала бағалау»  
(алдын ала ҚОӘБ) жобасы бойын
ша қоғамдық тыңдаулар өткізеді. 
Барлық мүдделі азаматтар мен 
қоғамдық бірлестіктерге осы 
объе кт бойынша ақпарат алуға 
және өз пікірлерін білдіруге 
мүмкіндік беріледі. 

Өткізілетін күні және орны: 
2021 жылғы 27 сәуір, сағат 15.00, 
Амангелді Иманов көшесі, 108 Г, 
конференцзал мекенжайы бо
йынша.

Қоғамдық тыңдауларды өткі

зуге жауапты тұлға  мемлекеттік 
экологиялық сараптама бөлімінің 
экологы Суханова Ботакөз, тел.:   
8 (7242) 605369. 

Жобаның қағаз жүзіндегі нұс
қасымен танысуға болатын ме
кенжай: Амангелді Иманов кө
шесі, 108 Г.

Тапсырыс берушінің 
ескер тулер қабылдайтын 

элект рондық поштасы: 
t.baimbetov@kuatamlonmunai.kz   
k.kildusheva@kuatamlonmunai.kz

Жоба әзірлеушісі: 
«НИПИнефтегаз» АҚ.

Байланыс телефоны: 8 (7292) 
600208 ішкі нөмір 207.

Қоғамдық тыңдаулар өткізіледі 

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Досжанов Жанымбек Нурекеевич 

(лицензия №0000101 21.06.2005 ж.) 2021 жылдың 11 наурызында қайтыс болған 
азаматша Утегенова Фатиманың атынан мұралық істің ашылғанын хабарлай
ды. Мұрагерлер болса, мына мекенжайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда 
қаласы, Абай даңғылы 62/2, тел.: 23 15 88, 8 777 271 51 48.

Қазіргі заманда өмірге қауіп 
төндіретін жағдайға тап болу өте 
жиі кездеседі. Ба лаларды далаға 
ойнауға, қонаққа жібер генде не
месе үйде қараусыз қалдырғанда 
олардың өміріне ешқандай қауіп 
жоқ деп ойлаймыз.

Бірақ, статистика бойын ша 
бала лардың білместігінен бо
ла  тын өрттер, өлім орын алып 
жат қан өрттер жиі болып жат
қанын көр сетуде. Жет кіншектер 
өрт қауіпсіздігі жа йында не бі
луі қажет? Қай жастан бастап от 
жанғанда өзін ұстау ере же ле
рін үйрету керек? Осындай сұ
рақтардың жауабы бір: кішкентай 
кез ден бастап балаларды өрт 
қауіпсіздігі ере желеріне үйрету 
керек. Мұн дай ере желерді бала
лардың қызығу шы лығын оята 
отырып  үйреткен дұрыс.

Балаға жану және өрт кезінде 
өзін қалай ұстау және әрекет ету 
шаралары туралы көп үйрету 
керек. Көбіне балалар өрт 
шыққанда үрейленіп тығылып 
қалады. Мұндай жағдайда не 
істеу керектігін, өзін қалай ұстау 
қажеттігін және өзіне қандай 
қауіп төніп тұрғанын біл меуінен 
бала өзінің қорқынышқа беріліп, 
әрекетсіздікке душар бо лады. Ең 

бастысы – үрейленбеу. Байсалды 
болсаң және ақылмен әрекет ет
сең, қауіптен құтылу оңай.   

Қорыта айтқанда, біздің, яғни, 
үлкен дердің міндеті жас жет
кін шектерге өрттің тілсіз жау 
екенін, сонымен қатар өрт қан дай 
жағдайда пайда болатынын бала
ларға түсін діру, балабақшалар 
мен мек тептерде балаларға өрт 
қауіпсіздігі ережелері туралы 
бей   нероликтер көрсетіп, өрт бол
ғанда әрекет ету тәртібін үйрету 
керек.

Осы орайда төмендегідей 
жағ  дайларды ескеру қажет:

 Балаларды үйде қараусыз 
жалғыз қалдырмау;

 Балалардың сіріңке (оттық) 
және т.б тұтатқыш заттармен ой
науына жол бермеу;

 Тұрмыстық электр қондыр
ғыларын пай далануларына жол 
бер меу;

 Алғашқы өрт сөндіру құ
ралдарын пай далануды үйрету;

 Өрт болғанда 101 немесе 
112 нөміріне қоңырау шалуды 
үйрету.

Облыстық төтенше
жағдайлар департаменті
мемлекеттік өрт бақылау 

басқармасы

Балаларды қараусыз қалдырмаңыз!

Хабарлама
«ТузкольМунайГаз Опе

рейтинг» ЖШС 2007 жылғы 
9 қаңтардағы №212ІІІ 
Қазақстан Республикасының 
Экология кодексінің 57ба
бының талаптарына сәйкес 
(2031) «Батыс Тұзкөл кені
шіндегі СП13 спутнигіне 
пеш орнату» жұмыс жоба
сы жөніндегі құжаттаманың 
мем лекеттік экологиялық 
са раптамаға жолданғандығы 
жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі аза
маттар мен қоғамдық бір
лестіктерге мем лекеттік са
раптамадан өткізу кезеңінде 
өздерінің ойпікірлерін біл
діру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 
8(7242) 29-95-40.

Қош бол, аяулы ұстаз
Қорқыт Ата атындағы Қызыл

орда университетінің ардагер ұс
тазы  Ормантаева  Несібелі  Шүкір
байқызы өмірден озды.

Несібелі  Шүкірбайқызы 1949 
жылдың 13 ақпанында Қызылорда 
облысында  дүниеге келген. 1968 
жылы Шымкент қаласындағы му
зы калық училищені бітірген. 1972 
жылы Н.В.Гоголь атындағы пе
дагогикалық институтының «Музы
калық білім» мамандығы бо
йын  ша тәмамдап, еңбек жолын 
«Му  зыкалық аспаптар» кафедра
сында оқытушы болып бастады. Сту
дент кезіненақ 1969 жылдан «Сыр 
сұлуы» халық әнби ансамблінің 
белді мүшесі болды. Өзінің терең музыкалық білімділігінің арқасында 
«Сыр сұлуы» ансамблінің орындауындағы көптеген шығармаларды 
өңдеп, әрлеп, жаңа бетбейнесін қалыптастырып, қажырлы еңбек етті. 
Дайындаған шәкірттері Халықаралық, республикалық конкурстарға 
қатысып, мерейін үстем етті. Университеттің қоғамдық жұмысына ете
не араласып, филология факультеті «музыка және ән» бөлімі кәсіподақ 
комитетінің төрайымы болып ұзақ жылдар абыройлы қызмет атқарды. 
Өзінің саналы ғұмырын ұстаздыққа арнап, 30 жылдан астам уақыт 
еңбек етіп, 2002 жылы құрметті зейнет демалысына шықты. 

Ардагер ұстазымыз  Несібелі  Шүкірбайқызының дүниеден  озуына 
байланысты оның отбасы мен туыстарына қайғыларына ортақтасып,  
көңіл айтамыз. 

Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда университетінің ұжымы

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
университеті физика және математи
ка кафедрасының  академиялық про
фессоры, педагогика ғылымдарының  
кандидаты Жайсаңбаев  Темірбек  
Раманқұлұлы өмірден озды.

Темірбек Раманқұлұлы 1945 жыл
дың 15 мамырында Қызылорда об
лысы Қармақшы ауданы Қорқыт стан
сасында дүниеге келген. 1970 жылы 
Қызылорда педагогикалық Н.В.Гоголь 
атындағы институтын "Физика пәні 
мұғалімі" мамандығы бойынша тәмам
даған. Қармақшы ауданындағы №185, 
27 орта мектептерде физика пәні 
мұғалімі, директордың оқу ісі бойын
ша орынбасары, 19741979 жылдары 
Қызылорда педагогикалық институ
тында физика методикасы және жал
пы техникалық пәндер кафедрасының 
оқытушысы, 19791982 жылдары 
Т.Шев ченко атындағы  Киев мемле
кеттік университетінің "Жоғары және 
орта мектеп педагогикасы" кафедра
сында, аспирантурадағы ғылыми
зерт теу жұмысының нәтижесінде "Пе
да гогиканың теориясы және тарихы" 
мамандығы бойынша "68 класс оқу
шыларының политехникалық білімін 

жетілдірудің педагогикалық шартта
ры" тақырыбында диссертациясын 
қор ғап, педагогика ғылымдарының 
кандидаты атанды.  19821991 жыл
дары Қызылорда педагогикалық 
инс титутының "Жалпы физика және 
физиканы оқыту методикасы" кафед
расының аға оқытушысы, доценті, 
19911999 жылдары Қорқыт Ата 
атын дағы Қызылорда мемлекеттік 
уни верситетінің "Физика және фи
зиканы оқыту методикасы", "Кәсіби 
оқы ту" кафедрасының меңгерушісі, 
19992001 жылдары университеттің 
аға ғылыми қызметкері, 2001 жыл
дан "Физика және физиканы оқыту 
әдістемесі" кафедрасының доценті, 
2003 жылы 28 қаңтарда Халықаралық 
педагогикалық білім беру ғылымдары 
академиясының корреспондент мү
ше сі болып сайланды. 2012 жылдан 
бастап "Физика және математика" ка
федрасының профессоры болып абы
ройлы қызмет атқарды.

Жайсаңбаев Темірбек Раман
құл ұлы 80нен астам ғылыми, оқу
әдістемелік, ғылымикөпшілік еңбек
тердің авторы. Оқуәдістемелік 
құ  рал дары жоғары оқу орындары 
мен орта мектептердің оқутәрбие 
үдері сінде қолданылуда, 4 магистрлік 
дис сертацияға жетекшілік жасады. 
Көп жылғы ұстаздық қызметі үшін ҚР  
Пре зидентінің Алғыс хатымен, облыс 
әкімі мен мәслихатының Құрмет гра
мотасымен, ҚР  Білім беру ісінің үздігі, 
Ы.Алтынсарин төсбелгісімен, Қазақ 
Білім академиясының Құрмет грамо
тасымен марапатталған.

Саналы ғұмырын шәкірт тәр
биелеуге арнаған ардақты ұстаздың 
дүниеден  озуына байланысты оның 
отбасы мен туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл қосын білдіреміз. 

Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда университетінің ұжымы

Бақұл бол, ардақты ұстаз
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ӨНЕР SERGEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! НАУҚАН 
ЖҮРУДЕ! АРТРОРЕЗЕРВ КУРСТЫҚ 

БАҒДАРЛАМАСЫНА ТАПСЫРЫС 
БЕРСЕҢІЗ -30% ЖЕҢІЛДІК!

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

ББҚ дәрілік өнім болып табылмайды

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

Биыл – үйір ме негізінде 
жұмысын бастаған шығар-
машылық ұжымның театр 
болып құрылғанына 5 жыл. 
Сахна шымылдығын дра-
матург Қанат Жүнісов тің 
«Алғашқы махаббат» пьеса-
сымен түрген жаңа театр жұ-
мысының жолға түсіп, өнер 
көшіне қосылуына қала 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаев ті-

келей қолдау танытқан. Бес 
жыл бедерінде режиссер, 
Мәдениет қайраткері Оңта-
лап Нұрмаханов жетекшілік 
ететін труппа өзінің тұрақты 
көрермені бар өнер ұжы-
мына айналып үлгерді.

Салтанатты шарада 
құт  тықтау сөз сөйлеген 
қала әкімінің орынбасары 
Асқарбек Есжанов ел руха-

ниятына қосқан үлесі үшін 
театрға әкімдіктің арнайы 
100 мың теңгелік серти-
фикатын табыстады. Өз 
кезегінде мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімінің 
басшысы Мұхтар Ниязов 
бөлім атынан ұжымға 50 
мың теңгенің сертификатын 
тапсырды.

Сонымен қатар, театр 
артистері мен қызметкер-
лері облыстық мәдениет, 
архивтер және құжаттама 
басқармасы басшысының, 
облыстық мәдениет, спорт, 
туризм және ақпарат қыз-
меткерлерінің кәсіподақ 
төрайымының, «Nur Otan» 
партиясы облыстық филиал 
төрағасы бірінші орынба-
сарының алғыс хаттарымен 
марапатталды.

Сондай-ақ, талапты тол -
қынның басын қосқан ұжым 
жастарына бірқатар номи-
нациялар табыс етілді. Осы-
лайша Динара Төлеп берген 
«Үздік эпизодтық роль», 
Гүлбазар Сандыбай «Үздік 
әйел адам бейнесі», Мақсат 
Серіков «Үздік ер адам бей-
несі», Әділет Әбенов «Үздік 
би қоюшы», Жарқынбек 
Қосбаев «Үздік суретші» но-
минацияларын иеленді.

Жыл бойы театр қойы-
лымдарын қалдырмай кө  -
ретін көрермендер де 
на  зардан тыс қалмады. Бір-
неше тұрақты көрерменге 
жыл бойы кез келген қо-
йылымға тегін кіру куәлігі 
табыс етілді. Іс-шара соңы 
елімізге белгілі театр сурет-
шісі Серік Пірмахановтың 
рухына арналған қойылым-
мен қорытындыланды.

«СБ» ақпарат

Жастар театрының жаңа белесі
А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде Халықаралық театр күніне 

орай Қызылорда Жастар театрының салтанатты шарасы өтті. Онда театр 
қойылымдарынан үзінділер көрсетіліп, театр жанынан ашылған «Бастау» 
үйірмесінің өнерпаздары да өз өнерлерін ортаға салды.

Айжан Досмағамбетова әй-
елдер арасында командалық 
trap жаттығуынан күміс жүл-
деге ие болды. Осының нәти-
жесінде жерлесіміз «Қазақстан 
Республикасының халықара-
лық дәрежедегі спорт шебері» 
атағына қол жеткізді.  Ал ерлер 
арасында еліміздің халықара-
лық дәрежедегі спорт шебері 
Максим Коломоец қола жүлдені 
еншіледі.

Спортшылар енді мамыр 
айында Италияның Лонато қа-
ласындағы халықаралық тур-
нирдің келесі кезеңінде бақ 
сынайды. Оған дейін сәуір 

айы ның соңында Шымкент қа-
ласында өтетін оқу-жаттығу 
жиындарына қатысады. 

«СБ» ақпарат

Семинардың мақсаты – өңір-
лердегі теолог маман дар дың 
білік тілігін арттыру және прак-
тикалық тұрғыда тәжіри белерін 
жетілдіру. Осы тұрғыда ғылы-
ми-стратегиялық зерттеу орта-
лы ғының директоры, респуб-
ликалық ақпараттық-тү сін діру 
то бының мү шесі Жарас Ахан 
«Адамның болмысы мұқтаж та-
нымдар: Ақпараттық түсіндіру 
жұмы сына жаңаша мә се лелері» 
тақы рыбында баяндама жасап, 
ой өрбітті.

Жүздесуде дәріскер, Алма-
ты облысы дін істері басқар-
масы «Дін мәселелерін зерттеу 

орталы ғының» дінтанушы-пси-
холог маманы Қанат Мүтебаев 
дін психологиясы төңірегінде 
айтты. Ол ұлттық құн дылықтарға 
ерекше мән бере отырып, мә-
дениет пен тазалықты ұс танып, 
жастарды әлеуметтік желіде-
гі жалған ақпа раттардан аулақ 
ұстау қажет тілігін жеткізді.

Екі күндік семинар-тренингте 
өңірдің теолог мамандары рес -
публикалық ақпараттық-тү-
сіндірме топ мүшелерінің кеңес-
терін тыңдап, тың тақы рып тарды 
талқыға салды, қажетті ақ па-
раттарға қанықты.

«СБ» ақпарат

Теологтарға арналды
Облыстық дін істері басқармасы «Дін мәселелерін зерттеу» 

орталығының ұйымдастыруымен «Деструктивті діни ағымдар-
ды ұстанушыларды оңалту мен бейімдеудің теологиялық және 
психологиялық әдістері» тақырыбында семинар-тренинг өтті.  
Оған өңірдегі теолог мамандар қатысты. 

Тағы бір деректі келтірейін. Ресейдің ресми 
теле арнасы жуырда ғана халықтың депозит са-
лымдарының 85 проценті Мәскеу мен Санкт-Петер-
бург қаласында жиналғанынан хабардар етті. Бұл – 
шындық, шындық болғанда көрсеткіштің орта тапқа 
қатысты мәліметтен тым алшақ екенін көрсетеді. 

Қазақстанда ресми дерек бойынша халықтың 
31,8 процентінің табысын зейнетақы мен жәр-
демақы құрайды. Бұл – трансферттердің, яғни 
жоғары бюджеттен аударылған ақшаның көрінісі. 
Халықтың 56,5 процентінің табысы жалақы. Ал жа-
лақы кейбір салаларда өсуде, ендеше өткен жылғы 
жоғарыда келтірілген 68 процентке біз 2021 жыл-
дың қорытындысы бойынша біршама өзгерістер 
енгізуіміз ықтимал.

Иә, жалақы өсіп жатыр. Бірақ қазір ол нақты 
тұрмысқа тағы өлшем бола алмайды. Дұрысын 
айтқанда, жалақымен орташа тұрмыс деңгейін 
өлшеп-пішудің қисыны тағы келмейді. Біріншіден, 
жалақыны жоғарыдағы цифрдан көрініс беріп 
отырғандай, барлығы бірдей алмайды. Екіншіден, 
жалақының сатып алу қабілетін инфляцияның 
жұтып жіберетінін және жасыруға болмайды. Ол – 
өкінішке орай, алдағы уақытта да жалғаса беретін 
құбылыс.

Кейбір ақпарат құралдары  Қазақстандағы орта 
тап өкілдерінің шетел асып кетіп жатқанын, олар-
дың өз отандарында бизнес жасауға кедергілердің 
көп екендігінен осылай болып жатқанын айтады. 
Шындығында, бұл – пародокс. Проблема бар, бірақ 
ол тым қоюлатып көрсететіндей жағдайда емес. 
Біздің пайымдауымызша, әңгіменің төркінін басқа 
түйткілден іздеуіміз керек. Дамыған елдерде ауыл 
шаруашылығындағы фермерлердің 5 проценті 
бүкіл мемлекетті азық-түлікпен қамтамасыз етеді. 
Қанша фермер қанша халықты асырай алады? Ал 
ол біз әңгімелеп отырған орта тапқа тікелей қа-
тысты. Қазір еңбек өнімділігі туралы көп айтыла 
бастады. Ал еңбек өнімділігі дегеніміз – озық тех-
нология. Еңбек өнімділігі төмендеген елде бәсеке-
лестігі басым елдердің өнімдері өтімді болады, бү-
гінгі шындықтың түп тамыры, міне, осында жатыр. 
Қайталап айтамыз, ол орта таптың қаншалықты 
деңгейде екенін көрсетеді. 

Қазақстанда 19 млн халық тұрады. Экономис-
тердің есебі бойынша орта және шағын бизнестің 
ішкі нарықты пайдаланып, өркендеуі үшін еліміз-
де 50 млн халық өмір сүруі тиіс. Орта бизнес, яғни 
сол орташалар мемлекеттің қолдауымен осындай 
жағдай қалыптасқанда ғана өркендей алады. Бұл 
– енді біздің жуық арада қолымыздан келе қой-
майтын шаруаның бірі. Мұны әдетте объективтік 
себептердің бірі ретінде қарас тыруға болады. 

Қазақстанға байланысты емес басқа объективті 
себептер бар. Жоғарыда айтқан Давос форумында 
Ресей президенті Путин әлемде бар байлықтың 
трансұлттық компанияларда шоғыр ланғанын ай-
тып, олардың төңірегіндегілерді жұтып жатқанына 
алаңдаушылық білдірді. Әлемдік экономикалық 
жағдай күрделі сипат ала бастады. Алдағы жылда-
ры жаһандық алыс-берістің салмағы АҚШ-тан Қы-
тайға ауысатын сыңайы байқалады. Біздің Қытайға 
деген көзқарасымыз қандай деңгейде болмасын, 
бұл енді әлем мойындаған шындыққа айналды. 

АҚШ-тың беделі күннен күнге төмендеп ба-
рады, тіпті сарапшылар қазір доллардың өзіндік 
құны оның сатып алу қабілетінен әлдеқайда төмен 
екенін айтуда. Соңғы деректер бойынша әлемде-
гі 50 мемлекет доллармен сау да алыс-берістерін 
доғарды. Құндылығы алтынмен бағаланбаған жай 
қағаз ақшаны АҚШ-тың Федералдық резервтік 
жүйесі станокта триллиондап  басып жатыр. Әлбет-
те, бұдан біз сияқты дамушы елдер экономикасы 
зардап шегуде.

Әңгімемізді орта таптан бастадық. Біз оны әр-
дайым елдің басты сүйенетін күші деп санаймыз. 
Бірақ әлемде қазір түсінік өзгеруде. Кімде қан-
шалықты деңгейде орта тап өкілдері бар екенін 
қазір ешкім дөп басып айта алмайды. Өйткені эко-
номикадағы түсініктер бұрынғыдан басқаша си-
пат ала бастады. Өзбекстандағы, Қырғызстандағы, 
Тәжікстандағы жағдай да осындай. 

Әңгіменің төркіні, айналып келгенде, мемлекет-
тің жалпы әл-ауқатына байланысты деген мәселеге 
тіреледі. Сондықтан барлығын жіктей бермей, біз, 
ең бастысы, экономикадағы жағдайды барлығына 
түсінікті – ішкі жалпы өнім көрсеткішімен бай-
ланыстырғанымыз дұрыс деп санаймын. Мәселе 
оның қаншалықты әділ бөлінуінде болып отыр. 
Жалпы ішкі өнім қазір Қазақстанда шамамен 70 
млрд АҚШ долларын құрайды. Кешегі пандемия-
ның ауыр кезінде бізді аман алып қалған да – осы 
мемлекеттің қуатты күші. Біз оны лайықты бағала-
уымыз керек.

Орта тап. 
Ол кім?

1-бет

FIFA жарияла ған кейін-
гі рейтинг те Франция екін ші 
орында тұр. Ал Қазақстан онда 
122-орында келеді. 

Ойын барысында кейінгі 
әлем чемпионы атанған құра-
ма алғашқы минуттан шабуыл 
шебіне көбірек көңіл бөлді. 
Қазақстандық футболшылар 
негізінен қорғанысқа назар ау-
дарды.  Дегенмен, 19-минутта 
француздық шабуылшы Усман 
Дембеле мергендік танытты. 
Ал 44-минутта қазақстандық 
қорғаушы Сергей Малый өз 
қақпасына гол соғып алды. Кез-
десуде Франция құрамасы 0:2 
есебімен жеңіске жетті. 

Енді Қазақстан құрамасы 31 
наурызда сырт алаңда Украина-

мен шеберлік байқасады. Сол 
күні сырт алаңда Франция Бос-
ния және Герцоговинамен жа-
сыл алаңға шығады. 

Айта кетейік, қазақстандық 
құрама іріктеу сатысында D то-
бында сынға түседі. Қарсыласта-
ры – Франция, Украина, Босния 
және Герцоговина, Финляндия.

Қазақстан әлем 
чемпионымен ойнады

Жексенбіде футболдан 2022 жылғы әлем чемпионатына 
іріктеу сатысында Қазақстан құрамасы өз алаңында Франция-
ны қабылдады.

Назерке Азия 
біріншілігіне қатысады

Шахматтан онлайн режимде өткен ел біріншілігі мәресіне 
жетті. Аталған жарыста жерлесіміз Назерке Нұрғали күміс 
жүлдегер атанды. 

Ол швейцар жүйесі бо-
йынша 18 жасқа дейінгі қыздар 

арасында 9 турдан жеті ұпай 
жинады. Енді шахматшы мамыр 
айында онлайн түрде өтетін 
Азия біріншілігінде ел намысын 
қорғайды. Оған дейін Ақтөбеде 
ересектер арасында өтетін ел 
біріншілігінде шахматтың клас-
сика түрінен жартылай финалда 
бақ сынайды.

Назерке №1 облыс тық 
олим пиадалық  резерв тің 
м а  м а н д а н  д ы р ы л ғ а н 
 ба ла  лар-жасөспірімдер мек те-
бін де тәлім алады. Жат тық тыру-
шы лары – Василий Шимелков 
пен Риза Қош қарова.

Қызылордалық мергендер – 
жеңіс тұғырында

Үндістан астанасы – Нью-Дели қаласында стенд атудан 
әлем кубогі кезеңінде Қазақстан құрамасы сапында ел на-
мысын қорғаған қызылордалық спортшылар жүлдегерлер 
қатарынан көрінді. – Негізгі мамандығым 

– слесарь. Жиһаз жасауға 
қызығушылығым жоғары 
болғандықтан, осыдан 2 
жыл бұрын осы іске кірісіп 
кеттім. Қазір серіктестікте 
кеңсеге және үйге қажетті 
жиһаздың түр-түрін дайын-
даймын. Тапсырыс көп, бос 
уақытымыз аз. Қандай да бір 
жиһазға тапсырыс алған соң 
оған қажетті құралдарды 
дайындаймыз, яғни ЛДСП, 
МДФ сияқты ағаш материа-
лын, оның тұтқасы, топсасы, 
шеге сияқты ұсақ-түйек-
тердің бәрін сапасына қа-
рай таңдап аламыз. Жалпы 
үстел, шағын шкафтар мен 
үй бұйымдарының бағасы 
сапасына қарай бағалана-
ды, – дейді Дархан.

Жиһаз кеңсеге келбет, 
үйге сән береді. Дархан 
дайындаған мына дүние-
лер соған дәлел. Әлеуметтік 
желідегі жарнаманың жүріп 
тұрған дәуірі болғандықтан, 
қызығушылық танытып, 
тапсырыс беруші тұрғын-
дардың қатарының көптігі 
олардың жеке парақшала-
рынан байқалады. 

– Болашақта өзімнің 
жеке жиһаз цехымды ашу 
да ойымда бар. Бұл ретте 
сапалы техника маңызды. 
Заманауи жабдықтармен 
жұмыс істеп, халықтың 
сұранысын қанағаттандыр-
сам деймін. Қазір кәсіпкер 
боламын деген кез келген 
адамға  мол мүмкіндік қа-
растырылған. Соның игілігін 

көрсем деген жоспар жоқ 
емес, – дейді кейіпкеріміз. 

Мыңдаған жыл бұрын 
өмір сүрген ата-бабала-
рымыз жер қойнауының 
құпиясын аша да, оның 
бар асылын пайдалана да 
білген. Тұрмысқа қажетті 
тұтыну бұйымдарын жа-
саған. Бұл кәсіп атадан ба-
лаға мұра болып, бізге де-

йін үзілмей жалғасып келе 
жатқан ұсталық кәсіпті 
қалыптастырды. Дархан 
секілді осы істі жалғасты-
рушы жастардың көптігі 
қуантады. Алдағы уақыт-
та оның қолынан шыққан 
жиһаздардың әрбіріміздің 
үйімізден  табылар уақыты 
да алыс емес деген ойда-
мыз.

«Жеке жиһаз цехын 
ашқым келеді»

«Қазір алма піс, ауызға түс» деп қол қусырып 
отыратын уақыт емес. Еңбектеніп, талаптансаң ғана 
мерейің үстем болады». Ұсталық кәсіпте шыңдалған 
Дархан Әбдіғаппардың пікірі осындай. Қазір ол 
қаладағы «Сыр жиһазы» серіктестігінде жиһаз өн-
дірісінің дамуына септігін тигізіп жүр.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

КӘСІП


