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ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

КҮЗГІ КЕРУЕН

ПРЕЗИДЕНТ

Сегіз жылдың 
серпіні

Азаматтардың 
белсенділігі маңызды

Биыл Сыр елі күзгі егін 
науқанын табысты бастады. 
Күріштен жоғары өнім алу 
мақсатында 100 процент жоғары 
репродукциялы тұқым себілді. 
Бүгінгі күні 4 716 гектар күрішке 
орақ салынып, оның 2 495 гектары 
бастырылды. Әр гектарынан орта-
ша 42,3 центнерден өнім алынуда.

Өткен сенбіде астаналықтар 
«Хан Шатыр» жанындағы 
жәрмеңке алаңына қарай ағылды. 
Мұнда Сыр бойынан әкелінген 
өнімдер былайғы нарықтан 10-15% 
төмен бағамен халыққа ұсынылды. 
Облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының басшысы Талғат 
Дүйсебаевтың айтуынша, жәр-
меңкеге 450 тоннадан астам 29 
түрлі өнім келген.

– Біздің облыс күрішпен таны-
мал ғой. Жәрмеңкеге 150 тоннадан 
астам күріш әкелдік. «Лидер» сор-
тынан. Халық жақсы алып жатыр. 
Одан бөлек, 14 тоннадан астам 
балық, 150 тоннадан аса бау-бақша 
өнімі бар. Тауарларымыздың жал-
пы құны 100 млн теңгеден асады, 
– деді басқарма басшысы.

Жәрмеңкеде елордалықтарға 
таңсық біршама өнім түрлері 
ұсынылды. Мысалы, жантақ балы 
мен қауынқақ – оңтүстік өңірде 
ғана әзірленетін өнімдердің бірі.

– «Байқоңыр әлеуметтік кәсіп-
кер лік корпорациясы» инвести-
циялық жобаларды жүзеге асыру-
ды қаржыландыру жағынан көмек 
көрсетеді, сол арқылы бірлескен 
кәсіпорын құрылады. Бізде қазір 

бірлесе құрылған кәсіпорындар 
қатарында «Шиелі шұжық» ЖШС, 
«Жас Агро», «KZO Food», «Ару-
ана», «Агролидер», «Қызылорда 
жантақ балы» секілді ұйымдар 
бар. Елордалықтарға солардың 
өнімдерін ұсынып отырмыз. 
Мысалы, осы жәрмеңкеге 3 тон-
на жантақ балын алып келдік, 
– дейді «Байқоңыр әлеуметтік 
кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ 
басқарма төрағасының орынбаса-
ры Жеңісбек Ахметов.

Қызылорданың Жаңақорған 
ауданында әзірленетін жантақ 
балы денсаулыққа пайдалы өнім.

– Мұны нағыз оңтүстіктің 
балы десек те болады. Оның іш 
құрылысына, тыныс алу орган-
дары ауруларын емдеуге және 
артық тұзды ыдыратуға септігі 
көп тиеді. Құрал-жабдықтарымыз 
Польшаныкі, өте сапалы, – дейді 
«Қызылорда жантақ балы» 
орталығының директоры Асхат 
Раисов.

Жап-жаңа комбайннан жас  
жігіт түсті. Күнге күйгенін ақсиған 
тісінен-ақ байқайсың. Ыржия келіп 
амандасқан.

– Қырман тасысын! – дедім 
ежелгі дәстүрмен.

– Рақмет! – деді ол күлген қал-
пы. Сосын үсті-басын қағып, өзін 
тәртіпке келтірген болды. Оған 

себеп қасымдағы әріптесім Нұр -
болаттың фотоаппаратын шытыр-
латуы. Суретке тосыннан түсір-
ген ді сәл-пәл жатырқағаны көрініп 
тұр.

– Комбайн айдағалы қанша 
болды, бауырым? – дедім мен өзін 
Еркін деп таныстырған жігітке.

– Он жыл.

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

Күрішті, ырысты Сыр елінде ырзық-несібе толысты. Облыс 
диқандары өткен аптаның соңында ел байтағы – Нұр-Сұлтанға 
барып жәрмеңке өткізді. Қызылорда өңірінің молшылық сыйын 
елордалықтар үлкен ықыласпен қабылдады.

Сырдың жәрмеңкесі 
елордалықтарды сүйсінтті

ДІҢГЕК ДИДАРЫ

Sb Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»

Көк комбайн жанымызға кілт тоқтады. Су жаңа. Зауыттан 
заманға лайықтап істелгені көрініп-ақ тұр. Ал мен көз алдыма 
бала кезгі күріштікті елестеткенмін. Сонда қызыл «Енесейлер» 
болып еді. Мына жаңа комбайндай емес, резеңке доңғалағы 
жоқ. Шынжыр табанды еді. Кеңес үкіметінен қалған, күрішті 
«жегенінен» тұруы көп сол техника бізге бәрібір сүйкімді 
көрінетін. Расымен, егістікте қақалып-шашалып тұратын ескі 
комбайнның ол кезгі еңбегі көп. Ал мынау...

– Өмір болған соң, жаза ба-
сып, тура жолдан таятындар бар. 
Алайда кейбіреулер бір басқан 
«шоқты» қайта басып, маңдайын 
тасқа ұрады. Облыстық прокурату-
ра қызметкерлері қылмыс жасауға 
бейім 10 мың адамды тәуекел то-

бына жатқызып отыр. Олармен 
жұмыс жасау нәтижесінде қылмыс 
9 процентке төмендеді. Алайда, 
Жаңақорған, Жалағаш, Арал-
да керісінше қайта өскен. Бұрын 
сотталған 301 адамның қылмысқа 
қайта баруы қолданылған шараның 

тиімсіздігін байқатады. Олардың 
277-сі жұмыссыз болғандықтан 
сол баяғы  «үйреншікті» әдетіне 
басқаны түсінікті жайт, – дейді 
облыстық прокуратураның 
басқарма басшысы Батырбек 
Нұрмағанбетов.

Бұған қоса тиісті міндет 
жүктелген қылмыстық атқару 
жүйесі қызметкерлері сотты 
болғандарды қоғамға бейімделмек 
түгілі, екінші рет қылмыс жасауға 
итермелеуі жағдайды одан әрі 
ушықтырып тұр. Дәйекті дәлел-
демеге жүгінейік. Жала ғаштағы 
орталық саябақ жанында бұрын 
сотты болған азамат өзінің бөтел-
келесін пышақтап, қайта сотталған. 

Sb
Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»

«Біреудің ала жібін аттама!» деп бала кезінен санасына сіңіріп 
өсірген бұрынғылардың тәлім-тәрбиесіне қайран қаласың. Ал 
қазір ашықтан-ашық өзгенің затына қол сұғып не біреуді тонап, 
кісі өліміне дейін баратындар қатары сиремей тұр. Кейбірі  
бесіктен белі шықпай жатып темір торға тоғытылуда. Қоғамды 
қатыгездік жайлап бара ма деп қорқасың. Бұлай айтуымыздың 
себебі, қылмыстың кейбір түрлері  көбейіп тұр.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
ҰСЫНЫСТАР ОҢ 
БАҒАЛАНДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Svevind Group 
компаниясының президенті 
Вольфганг Кроппты қабылдады.

Svevind Group неміс-швед компа-
ниялар тобының басшысы Қазақстан 
Президентіне «жасыл» энергетика 
саласындағы инвестициялық жобаларды 
жүзеге асырудың перспективалары тура-
лы айтты.

Атап айтқанда, Маңғыстау облысын-
да жел және күн электр станцияларының 
құрылысына қатысты жобаны іске асыру 
және содан кейін ресурстарды «жасыл» 
сутегі өндірісіне бөлу жоспарланып отыр. 
Сонымен қатар жел генераторлары мен 
күн энергиясын өндіретін панельдерді 
жергілікті жерде шығару мүмкіндігі 
қарастырылуда.

Қасым-Жомарт Тоқаев жаңартылатын 
қуат көздерін пайдалануға және 
ел экономикасындағы көміртегіне 
тәуелділікті төмендетуге басымдық 
беретінін айтты. Оның пікірінше, сутегі 
энергетикасына арнайы назар аудару ке-
рек.

Мемлекет басшысы компанияның 
ұсынған инвестициялық ұсыныстарын оң 
бағалап, Вольфганг Кроппқа мемлекет та-
рапынан қолдау көрсетілетінін айтты.

ЕЛЖАНДЫЛАР
дала қосын дүбірге бөлеуде

– Сонда нешедесіз?
– 29 жастамын.
– Охо, – дедім мен. – Сонда...
– Иә, мектеп бітіре сала осы 

шаруашылыққа жұмысқа тұрдым. 
Комбайн айдауды да сол кезден 
бас тадым.

– Жақсы екен, – дедім мен 
кейбір пышақ қайрауды білмейтін 
жігіттерді ойлап тұрып.

– Еркін Айтқожаев деген 
үздігіміз – осы. Былтыр «Мәді 
қажы» шаруашылығы атынан 
автокөлік сыйладық, – деді осы 
кезде сөзге араласқан бас инженер 
Жанарбек Смайлов. 

Айтпақшы, бас инженердің 
сөзінше, шаруашылықтағы 10 
комбайнды жүргізіп жүрген 
жігіттердің барлығы дерлік 30-ға 
толмаған. Көмекшілері де сондай. 

Бізбен аз-кем тілдескен Еркін 
отбасында үлкен ұл екен. Оның 
техника тілін табуға құштарлығы 
шынымен кейбір бозөкпеге үлгі 
боларлықтай. Бұның алдында 
кеңестік кезеңнен қалған көне 
техниканы, иә әлгі «Енесейді» де 

аянбай жүргізген бұның замана-
уи комбайнды да ұршықша иіріп 
жүргеніне таңғалмасқа болмайды.

Айтпақшы, біз Шіркейлідеміз. 
Осын  дағы шаруашылықтың сан 
салалы жұмысымен таныспақпыз. 
Әдетте Сыр дағы жер емген егінші 
қауым ның жұмысы күзде тым 
қауырт қой. Қайнаған қазандай 
бұрқ-сарқ еткен тір шілікке 
қарасаң, арқаң қызып сала береді.

Әне, Еркін тізгіндеген техника-
дан бөлек, тоғыз комбайн егін да-
ласында тынымсыз қимылдайды. 
Тоқтау жоқ. Өйткені, олар жатка 
орған салыны дестесімен «жеп» 
жүр. Комбайн көмейіне түскен 
дестеден дән әп-сәтте ажырап, 
бункерін лезде толтырады. Толған 
бункерді күтіп, тіркемесімен 
КамАЗ не трактор тұр. Олар да 
комбайн құйған жер несібесін 
қырманға қарай тасуға асық. 

• 1997 жылы Өскемендегі 
Краснооктябрьская көшесіне 
Мұхтар Әуезовтің 100 жылдығына 
орай жазушының аты берілді. 

• 1999 жылы Алматыда 
АӨСШК-ға мүше мем ле кеттердің 
сыртқы істер ми нистр лерінің 
алғашқы кез десуі болды. Шара 
аясында АӨСШК-ға мүше мемле-
кеттер арасындағы қатынастарды 
реттейтін принциптер Декларация-
сы қабылданды. 

• 2003 жылы Атырау қаласында 
ЮНЕСКО шең берінде атап 
өтілген Махамбет Өтемісұлы ме-
рейтойына арналған халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференция 
өтті. 

• 2011 жылы Түркияда Ан-
кара қаласының Етимесгут ау-
даны муниципалитеті ұйым-
дас тырған түркітілдес елдердің 
8-халықаралық «Анадолы күн-
дері» мәдениет және өнер 
фестивалі өтті. 

• 2012 жылы Талдықорғанда 
Қазақстан КП ОК бірінші хат-
шысы Дінмұхамед Қонаевтың 
ескерткіші ашылды. Мүсіншісі 
– Қазақстанға еңбегі сіңген 
сәулеткер Қаби Баулықов. 

• 2013 жылы Астанада 
Бейбітшілік және келі сім сара-
йының сахна сында Қазақ стан-
дағы алғашқы «Жер ұйық» рок-
операсының премьерасы өтті. 
Шығарманың негізіне Асан 
қайғы ның жер ұйықты іздеуі ту-
ралы қа зақ аңызы алынған. Рөл-
дерді қазақстандық эстрада жұл-
дыз дары сомдады, ал спек такльді 
қоюда белгілі ресейлік қоюшы-
режиссерлар жұмыс істеді. Рок-
опера жерұйықты іздеу жайлы 
баян дап қана қоймай, қазақ халқы-
ның бірлігі туралы да айтады. 

• 1995 жылы  Нұрсұлтан 
Назарбаев «Қазақстан Республи-
касы астанасы туралы» заң күші 
бар Жарлыққа қол қойды.

• 2006 жылы Алматы қала-
сындағы Мұхтар Әуезовтің мұра-
жай-үйінде Махмұд Қаш ғаридің 
«Диуани лұғат ат-Түрік» еңбегінің 
орыс тіліндегі басылымының 
тұсаукесері өтті. «Диуани Лұғат 
ат-Түрік» – түрік тілдерінің ең 
көне сөздігі және Орталық Азия 
өркениетінің тарихы жайлы 
маңызды дереккөздердің бірі.

• 2016 жылы Алматыда бел-
гілі әнші әрі композитор Батырхан 
Шөкеновтің өмірі мен шы ғар-
машылығына арналған фотокөрме 
ашылды. Көрмеде бұрын еш жер-
де жарыққа шық паған жүзге жуық 
сурет көрсетілді.

• 2017 жылы Шығыс Қазақстан 
облысы Абай ауда нының Қарауыл 
ауылында қазақтың ұлы ақыны 
Абайдың әкесі, «Абай жолы» 
роман-эпопеясының бас ке-
йіпкерінің бірі Құнанбай сұлтанға 
арнал ған ескерткіш ашылды.

• 2019 жылы Қарағанды 
облысының Жаңаарқа ауданын-
да әлемдік рекорд орнатылды. 
Ауданның 12 ауылы мен 2 кентінен 
жиналған тұрғындар күбіде 10 000 
литр қымыз пісті. Бұл жетістікті 
халықаралық сарапшылар тіркеді.

«Қаржыны
қайдан табамын?»

Әлеуметтік желілерде «12 жас-
тан асқан балалар арасында екпе 
жүргізуге мәлімет жинау туралы» 
Жалағаш аудандық білім бөлімінің 
хаты таралып, қоғамда резонанс 
тудырғаны белгілі. Осыған байла-
нысты өңірлік коммуникациялар 
қызметінде брифинг өтіп, елімізде 
заңға сәйкес 18 жасқа толмаған 
балаларға вакцина салу тек ата-ана 
келісімімен ғана іске асатыны ай-
тылды.

Облыстық санитарлық-эпиде-
миологиялық бақылау депар та-

менті басшысының орынбасары 
Әлия Әбдіқайымова негізгі мақсат 
мектеп жасындағы балалар ара-
сында ұлттық күнтізбе бойын-
ша жүргізілетін, алдағы уақытта 
жос парлануы ықтимал жалпы 
вак циналау шараларын ата-
аналарға түсіндіру болғанын айт-
ты. 28 тамыз күні бас мемлекеттік 
санитариялық дәрігердің төраға-
лы ғымен селекторлық жиналыс 
өтіп, мектеп жасындағы балалар-
ды вакциналауға қатысты ата-ана-
ларға түсіндірме жұмыстарын, 

сани тариялық ағарту жұмыстарын 
жүргізу талап етілгенін, осы ба-
ғытта білім басқармасына, жер гі-
лікті санитарлық-эпидемио логия-
лық басқармаларға хат жолдап, 
тү сіндіру, ағарту жұмыстарын 
жүр  гізуге тапсырма берілгенін 
жеткізді. 

Жиында облыстық білім бас-
қармасының басшысы Ақзира 
Қасымова да  Білім және ғылым 
министрлігі тарапынан балаларға 
вакцина салынады деген тапсырма 
берілмегенін, әзірге мұндай құжат 
қалыптаспағанын баса айтты. 

– Осы жылдың 10 қыркүйегінде 
Жалағаш аудандық санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау бас-
қармасының аудандық білім 
бөліміне жолдаған хатына сәйкес 
12 жастан асқан балалардың 
тізімін жинақтау тапсырылған. 
Бұл тек түсіндірме жұмыстарын 
жүргізу мақсатында жасалғанын 
айтып өттік. Осы хат негізінде 

аудандық білім бөлімі  білім беру 
ұйымдарына тізім жинақтау бой-
ынша хат жіберген. Бұл ретте 
басқарма тарапынан шұғыл түрде 
зерделеу жұмыстары жүргізілді.  
Осыған орай, тізім жинақтау мәсе-
лесі дереу тоқтатылды. Ата-ана-
ларды алаңдатып, екіұдай пікірге 
жол берген аудандық білім бөлімі 
басшысының тәртіптік жауап-
кершілігін қарадық, – деді ол. 

Сондай-ақ, балаларға жыл да-
ғыдай тек манту салынғанын, оны 
вакцинамен шатыстырмау қажет-
тігін ерекше атап өтті. 

Ең бастысы, қазіргі уақытта 
ата-аналардың «оқушыларға 
корона вирусқа қарсы вакцина са-
лынып жатыр» деп алаңдауына 
негіз жоқ. Бүгінде дамыған ел-
дерде балалар арасында екпе са-
лынып жатқаны белгілі, дегенмен 
елімізде оқушыларды вакциналау 
жұмыстары әлі басталған жоқ. 

Ата-ана рұқсатынсыз екпе салынбайды

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

Шартарапты шарлаған коронавирус індетін ауыздықтап, 
алдын алудың бірден-бір жолы – санитарлық талаптарды 
сақтау, екпе алу. Бүгінде сала мамандарының айтуынша, 
ғылым мен медицинаның үздік жетістігі саналатын вакциналау 
жұмыстары оң нәтиже беруде. Бірақ халық арасында әлі де екпе 
жұмыстарына қатысты алыпқашпа пікір аз емес. 

Тәрбие әлсіреген жерде 
қылмыс өршиді



Sbwww.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz№141 (20215) 14 қыркүйек, сейсенбі  2021 жыл

Саясат2
ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Сегіз жылдың 
серпіні

Тәуелсіз ел атанғаннан кейін жаңа қарқын қажет 
болғаны түсінікті. Сан салада серпінді дамуға күш са-
лынды және ол мемлекеттік қызмет саласын айналып 
өткен жоқ. Оған қоса Мемлекет басшысы «Сындарлы 
қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен 
өркендеуінің кепілі» атты Жолдауында «Қоғамдық 
диалог, ашықтық, адамдардың мұң-мұқтажына же-
дел назар аудару – мемлекеттік орган қызметінің 
негізгі басымдықтары» деп, саланы түбегейлі бол-
маса да, кезең-кезеңімен өзгерту қажеттігін айтты. 
Ал, ол мемлекеттік аппарат жұмысы мен мемлекеттік 
қызмет беделін жақсартуға ықпал етуге қабілетті, 
қоғам сұранысына жауап бере алатын жас мамандар-
ды көптеп тартуға сеп болды. Сол тұста «Президенттің 
кадрлық резерві» қабылданып, оған білімі мен білігі, 
ұшқыр ойы қалыптасқан, қиындықтан алып шыға ала-
тын, сыни тұрғыда ойлайтын жастар іріктеле бастады. 
Бастысы, резервке ауылдық жерден шыққан мамандар-
ды тарту назардан тыс қалған жоқ. Саясаткерлер бұған 
қатысты «Шетел асып, «Болашақ» бағдарламасымен 
білім алып келгендердің де жұмыс таппай, талай 
жердің табалдырығын тоздырғаны кездеседі. Лайық 
болмаса да, қызметке жайғасқандардың бары жасы-
рын емес. Енді резервке кез келген жас ілігетін болды. 
Оның ішінде ауыл дан шыққан жастың басқарушылық 
істе, мемлекеттік қызметте пайдасы тиері анық» деген 
пікірді алға тартты. 

Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы 
Анар Жайылғанова да жас менеджерлердің әлеуетін пай-
даланып, мемлекеттік аппарат жұмысын сапалы түрде 
жаңа деңгейге көтеруге болатынын айтты. Ол бұған 
дейін экономистер мен білікті IT-мамандар барлық 
салаға қажеттігін, тіпті сот жүйесінде киберқылмысты 
ашатын маман керегін еске салды. Сондықтан да жаңа 
технологияларға байланысты экономика секторынан 
мамандар көбірек іріктеледі деген болжам бар. Басты-
сы, мұндай тәжірибе әлем елдерінде нәтиже берген. 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі облыс бойынша 
департаментінің басшысы Рафхат Бисенов оның Ресей-
де, Кореяда және АҚШ-та қолданылатынын айтады. Ол 
«Кадрлық резерв білікті жастардың келуіне жол ашты. 
Президенттің де көздегені осы» деген ойды бөлісті.

– Кадрлық резерв білікті басшылардың жаңа буы-
нын қалыптастыруды және жастар үшін әлеуметтік 
сатының ұтымды жүйесін құруды көздейді. Бұл – жас-
тар үшін мемлекеттік басқару және квазимемлекеттік 
сектор жүйесінде басшылық қызметке тұруына бірегей 
мүмкіндік. Жоғары әкімшілік және саяси лауазым 
босаған жағдайда резервке іріктелген осы жастардың 
кандидатурасы қаралады. Десе де, олар резервте 
тұрған кезеңде міндетті түрде басшылық қызметке 
тағайындалады дегенді білдірмейді. Олар Прези-
дент жанындағы мемлекеттік басқару академиясы 
мен филиал дарында кәсіби және тұлғалық даму үшін 
оқыту курстары мен тренингтен өтеді. Бұл бастамаға 
алғашында 13 мыңнан аса қазақстандық қатысуға ниет 
танытты. Ұлттық комиссия кандидатураларды қарап, 
300 жасты таңдап алған болатын.

Биыл 1-30 қыркүйек аралығында кадрлық резервке 
құжат қабылдау басталды. Оның қорытындысы бойын-
ша мемлекеттік сектор үшін 50 резервші іріктелетін бола-
ды. Президенттің Жарлығымен белгіленген талаптарға 
сәйкес, іріктеуге 35 жастан аспаған, жоғары білімі және 
кемінде 5 жыл жұмыс өтілі бар, сондай-ақ мемлекеттік 
тілді орташадан төмен емес деңгейде білетін ҚР азама-
ты қатыса алады. Резервте болу мерзімі – 3 жыл. Айта 
кету керек, биылғы іріктеудегі жаңашылдықтың бірі – 
үміткердің мемлекеттік тілді білу деңгейін растауы. Ре-
зерв кандидатында мемлекеттік тілді білу деңгейін рас-
тайтын Қазтест немесе Qazaq Resmi Test сертификаты 
болуы шарт. Қазтест сынағынан офлайн форматта өту 
қажет болса, Qazaq Resmi Test-ті үміткерлер өздеріне 
ыңғайлы уақытта онлайн түрде тапсыра алады, – деді 
департамент басшысы.

Осы талаптарға сай келген кандидат қазан-
желтоқсан айларындағы кезеңдік іріктеуден өтеді. 
Сондықтан мүмкіндікті қалт жібермеуім қажет 
десеңіз, алдымен pkrezerv.gov.kz сайты арқылы өтініш 
беріп, құжаттарды жүктеуіңіз қажет. Содан соң әрбір 
қатысушы конкурстың мәтіндік ақпаратпен жұмыс істеу 
қабілеті бағаланатын бірінші кезеңіне өтеді. Қарапайым 
бағалау әдісімен ең жоғары балл жинаған үміткерлердің 
50%-ы сандық ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін рас-
тау үшін сандық тест тапсырады. Келесі кезеңде осы 
қабілеттер верификациялаудан өткізіледі, оған жоғары 
нәтиже көрсеткен 1000 кандидат қатыса алады. Осы 
үміткерлердің тең жартысы ситуациялық тапсырмалар-
ды шешу кезеңіне өткізіледі. Ал, ассессмент орталығы 
250 адамның құзыретін бағалайды. Бұл кезеңнің 
қорытындысымен құзыреттілік сұхбатына 125 үміткер 
жіберіледі. Сараптамалық комиссия сұхбатқа 100 адам 
өткізеді. Әрі қарай Ұлттық комиссияның отырысы бо-
лады, онда 65 адамның кандидатурасы қаралады. Осы-
лайша, оның тек 50-і кадрлық резервке енеді. Жақында 
ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару 
академиясының ректоры Ерлан Әбіл үміткерлер үшін 
13-25 қыркүйек аралығында академияның YouTube ар-
насында Qazaq Resmi Test-ке тегін дайындық курстары 
ұйымдастырылатынын хабарлады. Бұдан бөлек, ақылы 
курс қарастырылған. Оның ұзақтығы  36 сағат, құны 
33876 теңгені құрайды.

Соңғы мәліметтерге сүйенсек, тіркеу басталған апта 
ішінде 200-ден астам адам кадрлық резервтің іріктеуіне 
өтініш қалдырған. Оның ішінде АҚШ-та тұратын 
отан дастарымыз тіркелген. Бұл – «Тіреуі барлар ғана 
мемлекеттік қызметке келеді» деген қалыптасқан сте-
реотип ескіргенінің белгісі. Оның үстіне Президент 
кешегі «Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел 
өркендеуінің берік негізі» атты Жолдауында да «Уақыт 
өткізіп босқа отыратындар мен тапсырма орындау-
дан жалтаратындар қызметін босатуы керек. Біз қазір 
дамудың шешуші кезеңіне қадам бастық. Мемлекеттік 
аппарат біртұтас механизмдей жұмылып, жұмыс істеуге 
міндетті» деген еді. Тұлғасы тұнған тәлім Ба уыржан 
Момышұлының да «Қиын сәтте тізгініңді босатпай, 
шапшаң да шебер қимылда» деген нақыл сөзі бар. 
Шынында, жаһандану заманындағы жаңа сынақтардан 
сүрінбей өту үшін шапшаң қимылдау керек, сұраныс 
пен қажеттіліктерге жедел жауап бере алатын әмбебап 
мамандарды әзірлеу кезек күттірмейді.

«Кадрлық 
резерв»: 
Қандай 
мамандар 
қажет?

Экономиканы экологиядан 
бөліп қарамау керек. Себебі, 
климаттық өзгеріс пен 
құрғақшылықтың салдары сан 
алуан. Өзекті проблемалардың 
алдын алмаса, бір Аралдың өзі 
үлкен табиғи апаттың орын 
алуына себеп болуы мүмкін. 
Күрделенген мәселелерді 
шешу – барша адамзаттың 
ортақ шаруасы. Сондықтан бас 
біріктіріп, күш жұмылдырған 
жөн. Өзбекстаннан Сыр өңіріне 
арнайы келген делегация осыны 
алға тартты.

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалық-
ова ның жетекшілігімен өткен кез-
десуге Өзбекстан Респуб ли касы 
мемлекеттік орман шаруа шылығы 
комитетінің төрағасы Низомидин Ба-
киров бастаған делегация, ҚР Эколо-
гия, геология және табиғи ресурстар 
министрлігі Орман шаруашылығы 
және жануарлар дүниесі комитеті 
төрағасының міндетін атқарушы Ер-
лан Құтпанбаев, облыстық орман 
шаруашылығы және жануарлар дүниесі 
аумақтық инспекциясының төрағасы 
Марат Нұрмағанбетов пен облыстық 
табиғи ресурстар және табиғат пай-
далануды реттеу басқармасының бас-
шысы Бауыржан Шәменов қатысты. 
Жаһан жұртын алаңдатып отырған 
экология мәселесі мен Арал теңізінің 
жағдайы талқыланды. Аймақ басшы-
сы Аралдың тартылуы Сыр еліне ғана 
емес, көршілес мемлекеттер үшін де 
аса маңызды мәселеге айналғанын 
айтты. Теңіз акваториясының тар-
тылуы балық шаруашылығының да-
муын тежеді. Дегенмен, 1993 жылы 

26 наурызда Қызылордада өткен 
Орта Азия елдері басшыларының 
саммитінде Аралды құтқару бойын-
ша халықарылық қор құру туралы 
шешім қабылданған болатын. Бұл 
– экологиялық ахуалды жақсартуға 
жасалған маңызды қадам. 

– Мемлекет басшыларының шеші-
мімен халықаралық қаржы ұйымдары 
мен мүдделі тараптардың қолдауы 
нәтижесінде Арал теңізінің тартылуы 
мен теңіздің солтүстік бөлігін сақтау 
бойынша бірқатар жұмыс атқарылды. 
Соның бірі – «Сырдария өзенінің ар-
насын реттеу және Арал теңізінің 
солтүстік бөлігін сақтау» жобасы. Бұл 
арқылы теңіздің солтүстік бөлігінде 
балықтың 10-нан аса түрі пайда бол-
ды. Қазір Арал балығына Еуропа мен 
Азия елдерінен сұраныс жоғары. Теңіз 
табанындағы құмның көшуін тоқтату 
мақсатында «жасыл белдеуді» дамыту 

мәселесі қолға алынды. Орман қорын 
көбейту жұмыстары шеңберінде 337 
мың гектар жерге тал отырғызылды. 
Президенттің Жолдаудағы тапсыр-
масы аясында 5 жылдың ішінде теңіз 
ұлтанының 1,1 миллион гектар жеріне 
сексеуіл отырғызуды жоспарлауда-
мыз. Бұл ретте Өзбекстан Респуб лика-
сының тәжірибесін пайдалану қажет. 
Бірлескен іс Аралдың кепкен таба нын 
көгалдандыруда оң септігін ти гізеді 
деп ойлаймын, – деді облыс әкімі. 

Бауырлас елдің Өзбекстан 
аумағындағы Арал теңізі ұлтанын 
көгалдандыруда тәжірибесі мол. 
Табиғи апат салдарын жеңуге 
көмектесу үшін өзбекстандықтар 
кеуіп қалған су қоймасының түбінде 
жас сексеуіл орманын өсіруді қолға 
алған. Көгалдандырумен қатар олар 
ауыл шаруашылығын дамытуды да 
жоспарлап отыр. Ауыл шаруашылығы 
ғылымдарының докторы, академик 

Зиновий Новицкий су қоймасын 
құтқару мүмкін емес деп санайды, 
бірақ бұл жерде сексеуіл мен жусан 
орманын отырғызуға мүмкіндік мол 
деген пікірде. 

– Өзбекстан аумағында Арал 
теңізінің батыс бөлігі ғана қалған, 
оның өзі жыл сайын 60 сантиметрге 
кеміп барады. Ол жергілікті фло-
ра мен фаунадан зардап шегетін 
экологиялық апатқа алып келді. Бірақ, 
орман мелиорациясы экологиялық 
жағдайды жақсартуға бағытталған 
шаралар кешеніне кіреді және оның 
берер нәтижесі зор. Қазір тұзды 
құмның арасында «жасыл белдеу» 
пайда болды. Соңғы бірнеше жыл-
да 1 миллион гектардан астам жер-
ге өсімдік отырғызылды. Сексеуіл, 
шеркез және басқа да тұзға төзімді 
өсімдіктерді отырғызу жаңа ор-
ман экожүйесін құрды, мұнда қоян, 

түлкі, қырғауыл пайда бола баста-
ды. Үстірттен ақбөкендер келіп, азық 
іздеуде. Бұрын осы жерде тұрған, теңіз 
көрген жергілікті тұрғындар оның ор-
нын орман басып жатқанын көргенде 
таңданысын жасыра алмайды. 
Орман шылардың үздіксіз еңбегінің 
нәтижесінде жасыл кеңістік пайда бо-
луда, бастысы дефляциялық процестер 
толығымен тоқтады. Айтқым келетіні, 
сексеуіл тұзды топырақта өсе алады. 
Ал, сексеуіл тоғайы желді ұстап, тұзды 
шаңның көтерілуіне жол бермейді. Біз 
бұл жұмысқа қазақстандық орман шы-
лардың қосылуын қалаймыз. Өзбек-
стан мен Қазақстанның теңіздің құр ға-
ған түбін қалпына келтірудің бір тұтас 
жүйесін әзірлеуді ұсынамын. Қазақ-
стан өз жағынан, біз өз тарапымыздан 
жұмыс істейміз. Ал, 5-7 жылда біз ше-
карада түйісеміз, – дейді академик. 

Арал мәселесін зерттеп жүрген 
ғалым теңіз табанынан көтерілген 
тұзды жел оның жолындағы таулардың 
басында ғасырлар бойы қатып тұрған 
мұздықтарды еріте бастағанын еске 
салды. Сондықтан, ол – Қазақстан мен 
Өзбекстанның ғана емес, бүкіл әлемнің 
проблемасы. Бірақ, ортақ деген ұғым 
мәселенің жүгін жеңілдеткенімен, 
қауіпті сейілтпек емес. «Мәселені 
сырғытып отыратын кез емес, сөзден 
іске көшу керек. Біз келер ұрпақ алдын-
да оның экологиялық тағдыры үшін 
жауаптымыз. Арал теңізінің кебу сал-
дарын халықаралық консолидацияның 
көмегімен шешу қажет» деп түйіндеді 
ол. Жиын соңында облыс әкімі 
мүдделік танытқан Өзбек делегация-
сына алғыс айтып, бірлескен жұмыс 
жемісті боларына сенім білдірді. Са-
пар барысында делегация өкілдері 
Арал теңізіне барып, нақты ахуалды 
бағамдап, тәжірибесімен бөлісті.

ТЕҢІЗ ТАҒДЫРЫ 
МҮДДЕ ТОҒЫСТЫҒЫНА ТӘУЕЛДІ

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлерді оқыту, 
кеңес беру, бизнесті жүргізу, салаға қатысты заңға 
енгізіліп жатқан өзгерістер мен жаңашылдық, 
сондай-ақ, мемлекеттің бизнесті қолдау шарала-
ры жөнінде ұдайы ақпараттандыру, кәсіпкерлерді 
құқықтық қорғау, бизнес және инвестициялық 
жобаларды қолдау, өңірдің ауыл шаруашылығы 
саласындағы кәсіпкерлікке қатысты мәселелерді 
шешумен айналысады.

Егер осы мәселелерге жекелеп тоқталар 
болсақ, Ұлттық кәсіпкерлер палатасы қызметінің 
басты бағыттарының бірі – кәсіпкерлердің 
құқықтары мен заңды мүддесін  қорғау. Нақты 
мәліметтерге сүйенсек, палата құрылған сәттен, 
яғни, 8 жылда кәсіпкерлерден 6 мыңнан аса 
арыз келіп түсті, оның ішінде 2232 арыз бизнесті 
қорғау бағытында болды. Орташа есеппен палата 
сарапшылары түскен өтініштердің  42 пайызын-
да (934-і) оң шешімге қол жеткізіп, 64 лауазымды 
тұлға жауапкершілікке тартылды.  

Сонымен қатар, палатаның ықпалымен 
өтініштерді қарау барысында кәсіпкерлердің 
8,8 млрд теңгеден аса қаражаты сақталып 
қалды. Оның ішінде қаржының 69 пайызы орта 
кәсіпкерлік субъектілерінікі болса, 31 пайызы –
шағын бизнестікі.

Бізге көмек сұрап келетін жеке  кәсіпкерлер 
әрдайым кездеседі. Себебі, палата – қашан да 
кәсіпкерлер құқын қорғаушы орын. 

Өткен 8 айда палатаға 89 өтініш тіркеліп, 
оның 40-ы оң шешім тапты, қорғалған сома 79 
млн теңгені құрады. Аталған сома күші жойылған 
айыппұлдар, өсімпұлдардан, мемлекет тарапы-
нан қайтарылған қаражат есебінен, сақталып 
қалған бизнес мүлкінің құнынан және т.б.  
құралып отыр. Егер өтініш тердің құрылымына 
талдау жасайтын болсақ, кәсіпкерлерден келіп 
түскен өтініштердің басым бөлігі сатып алулар, 
жер, сәулет, құрылыс салаларындағы жергілікті 
атқарушы органдардың әрекетіне келеді.

Палатаға келіп түскен арыздар бойынша са-
рапшылар 8 жыл ішінде 161 жүйелі мәселені 
анықтап, мәселелер тізіліміне 93-і енгізілді, 68-і 
оң шешілді. Өткен 8 айда жергілікті түйткілдер 
тізіліміне 8 мәселе енгізіліп, оның 5-і шешілді.

Бүгінгі күнге дейін жергілікті атқарушы 
орган дардың 1064 нормативтік-құқықтық акт 
жобасы заңды тұрғыдан қаралып, оның 117-не 
ескертпелер мен ұсыныстар берілді. Ағым дағы 
жылы 44 нормативтік-құқықтық акт жобасы 
қаралып, 4-і бойынша ескертпе жасалды.

2014 жылдың қаңтар айынан бастап пала-
та жанында тұрақты жұмысшы орган – Кәсіп-
керлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес 
жұмыс жасап отыр. Кеңес отырыстарында 113 
жүйелі мәсе ле қаралып, оның 90-ы оң шешімін 
тапты. Нәтижесінде 800-ден аса кәсіпкердің 
құқықтары мен заңды мүдделері қалпына 
келтіріліп, 21 лауазымды тұлға жауапкершілікке 
тартылды.

Жыл басынан кеңестің 8 отырысы өткізіліп, 12 
мәселе қаралды. Кеңес кә сіпкердің құқықтарын 
қалпына келтіру бойынша 15 ұсыныс беріп, 
мемлекеттік органдардан 9-ы қолдау тапты.  

Шағын және орта бизнесте қар қынды да-
мытатын саланың бірі – агроөнер кәсіп кешені. 
Бүгінде ауыл шаруашылығымен ауыл халқының 
70 пайызға жуығы айналысып отыр. Сондықтан 
кәсіпкерлер палатасы бұл саланың еркін дамуы-
на кедергілерді анықтап, шешу жолын ұсынып, 
оң нәтиже шығаруға әрекет жасап келеді.

Кедергілерді жою бағытында зерттеулер жа-
салып, 2019 жылы Ауыл шаруашылық, Ұлттық 
экономика, Индустрия және инфрақұрылымдық 
министрліктерінің бұйрықтарына өзгерістер 
енгізіліп, шаруалардың пайдасына шешілді. 

Күріш жинау комбайндарын импорттаған кездегі 
12% ҚҚС алып тастауға қол жеткізілді. ҚР 
ҰЭМ-ның 13 ақпан 2015 жылғы №93 бұйрық 
жобасындағы ҚР аумағына импортталған тех-
никалар тізіміне күріш комбайны енгізілген 
болатын. Бұйрық жобасына сәйкес, тізімдегі 
барлық техникаларға қосымша құн салығы 
енгізіліп, кәсіпкерлерге қаржылық ауыртпалық 
түсер еді. Палатаның араласуымен бұл бұйрық 
жобасы тізімінен күріш комбайны 2017 жылы 
алынып, күрішшілеріміз қосымша құн салығын 
төлемейтін болды.

Ауыл шаруашылығы министрлігінің өңір-
лерді дамытудың мамандандыру сызбасына 
облыстың аудандары енгізіліп, жеміс-жидек, 
сүт бағытындағы ірі қара малына жеңілдетілген 
несиелер мен субсидия алуға қол жеткізілді. 
«Өңірлерді мамандандырудың ұсынылатын 
схемасына» өзгерістер енгізілді. Осының 
нәтижесінде мақсары еккені үшін Қазалы ауданы 
мен Қызылорда қаласының кәсіпкерлері, картоп 
еккені үшін Қызылорда қаласы мен Қармақшы, 
Жалағаш, Сырдария, Шиелі, Жаңақорған 
ауданының, алма мен жүзім еккені үшін барлық 
аудан, сүт бағытындағы ірі қара мал өсіргені 
үшін Қызылорда қаласы мен Жаңақорған, 
Шиелі, Сырдария аудандарының кәсіпкерлері 
субсидияға, сонымен бірге «Бәйтерек» ҰБХ АҚ 
тарапынан берілетін жеңілдетілген несиеге қол 
жеткізді.

Ірі қара терісін шетелге экспорттау тыйымы 
алып тасталды. Индустрия министрлігінің теріні 
экспортқа шығаруды 2019 жылы 6 айға шектеуі 
осы кәсіпте жүрген қанша адамның бизнесін 
тоқтатты. Ал, мал сою пункттерінде, аулалар-
да сойылған мал терілері қоқысқа тасталып, 
қолайсыз жағдайлар тудырды. Сонымен қатар 
жыл соңында шектеуді 5 жылға созу жоспарлан-
ды. Атаулы мәселе, министрлікке, «Атамекен-
нің»  орталық аппаратына және «Nur Otan» пар-

тиясына дейін көтеріліп, шектеу жыл соңында 
алынып тасталды.

Мал жаюға және шөп шабуға жер 
учаскелерінің жетіспеушілігі мал басын одан әрі 
көбейтуге кедергі келтірді. Атаулы проблеманы 
шешу барысында палата мамандары «Орман 
кодексіне» сай облыс кәсіпкерлеріне мемлекеттiк 
орман қоры учаскелерiн 10 жылдық мерзімге 

пайдалануға беру тетігін анықтап, облыс 
әкімінің көмегімен орман қоры жерлерін 

ұзақ мерзімге жалға алу мәселесі шешілді. 
Осының арқасында ауыл кәсіпкерлеріне 
100 мың гектарға жуық орман қоры 
жері мал жаю және шөп оруға келісім-
шарт негізінде табысталды.

Пандемияға орай Президент 
Қ.Тоқаев әлеуметтік маңызы бар 19 
түрлі азық-түлік тауарын өндіруші 
кәсіпкерлерге қатысты қосымша 
құн салығын 12 %-дан 8 %-ға дейін 
түсіруге тапсырма берген еді. 
Қабылданған бұл шешім 1 қазанға 
дейін күшінде болады. Ол тапсыр-
ма іске аса бастады. Алайда, бұл 
жеңілдікті күрішшілердің ала алмай 
қалу каупі болды.

Сыр өңірінің бренді болып та-
былатын басты байлығының бірі 

– күріш дақылы. Сондықтан оған 
қатысты мәселеге бей жай қарауға бол-

майды.  Әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарларының тізілімі Үкіметтің 

2020 жылғы 27 наурыздағы №141 қаулысымен 
бекітілген. Бұл құжат күрішшілердің 
түсініспеушілігін тудырды. Себебі, Үкімет 
қаулысындағы тізілімде күріш «ақталған 
домалақ дәнді күріш» деп көрсетілген. Ал, 
отандық күрішшілер тек орташа дәнді ақталған 
күріш шығарады. Құжатта бар, қолданыста жоқ 
күріш осы саладағы кәсіп иелеріне айтарлықтай 
жүк болуы мүмкін еді. Кәсіпкерлер палатасының 
мамандары мәселені жан-жақты саралап, 
ұсынысымыз тиісті министрліктерге жетті. 
Мемлекеттік кірістер комитеті ресми түсіндірме 
беріп, экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішіне (ОКЭД) «орташа дәнді ақталған 
күріш» деп енгізді. Нәтижесінде күрішшілер 
жеңілдікке қол жеткізіп, проблемасы оң шешілді.

Еуразиялық экономикалық комиссия дүние 
жүзінде жарияланған пандемияға орай бірқатар 
азық-түлік түрлерін осы жылдың 30 маусы-
мына дейін Еуразиялық экономикалық одақ 
елдерінен өзге елдерге  шығаруға тыйым са-
лып, оның ішіне күріш те еніп кеткен бола-
тын. Бұл мәселе қызылордалық диқандар үшін 
айтарлықтай проблема болды. Облыстағы 
ауыл шаруашылығы тауарөндірушілері осы 
жылдың күз мезгіліне дейін үшінші елдер-
ге экспортқа күріш жеткізіп беру үшін алдын 
ала ұзақ мерзімді келісім-шартқа қол қойған. 
Бұл саладағы кәсіпкерлеріміздің негізгі табы-
сы экспортқа тәуелді. Сондықтан, кәсіпкерлер 
палатасы «Атамекеннің» орталық аппаратына 
ұсыныс жіберіп, осыған сай аппарат шұғыл тиісті 
министрліктерге шығып, кәсіпкерлердің проб-
лемасын жеткізді. Нәтижесінде, қазақстандық 
күріш экспортқа кедергісіз шығатын болды.

Осы ретте жастарға кәсіптік бағдар беру жа йын 
айта кеткеніміз орынды. Өйткені, біздің бүгінгі 
ісіміз бен жоспарларымызды жалғастыратын 
жастар. Облыс жастарын мамандыққа бейімдеу 
мақсатында 2014 жылдан бастап 22000 мек-

теп оқушысы, колледж студенттері және бала-
лар үйінің тәрбиеленушілері кәсіпорындарда 
кәсіби бағдар беру экскурсияларында   болып, 
тыныс-тіршілігімен танысты. Қазіргі уақытта 
бұл үрдіс онлайн форматта жалғасуда. Мектеп 
оқушыларын  кәсіпкерлік негіздерімен таныс-
тыру жобасы еліміз  бойынша ең  алғаш рет 
облыстық кәсіпкерлер палатасының бастама-
сымен жүзеге асырыла бастады. Біздің бұл бас-
тамамыз республика бойын ша қолдау тауып, 
2019 жылдан бастап  Қазақстандағы жалпы білім 
беру мектептерінің 10-11 сынып оқушыларына 
«Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» электив 
пәні енгізілді. Қыркүйектен бастап «Кәсіпкерлік 
қызмет негіздері»  пәні техникалық және кәсіптік 
білім беру ұйымдары үшін Мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандартына негізгі пән 
ретінде енгізілді.

«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасының 
аясында қысқа мерзімді кәсіптік оқыту жүзеге 
асырылады. Ол жастарға, оқу орындары-
на түспей қалғандарға, жұмыс іздеушілерге, 
өмірлік қиын жағдайға тап болған жандар мен 
аз қамтылған отбасынан шыққан азаматтарға, 
29 жасқа дейінгі жастарға, жұмыспен қамту 
орталығында тіркелгеніне немесе тіркелмегеніне 
қарамастан, жұмыссыз жүргендерге мамандық 
алып, өз бетінше өмір сүруге көмектеседі.

Осы уақыт ішінде палата кеңесшілері 
кәсіпкерлікпен айна лыс қысы келген азаматтарға 
60540 кеңес беріп, 13414 кәсіпкерге сервистік 
қызмет көрсеткен. 2015-2020 жылдары «Бизнес 
мектеп» компоненті аясында бизнес-тренерлер, 
кәсіпкерлер 7083 азаматты оқытты. «Бастау 
Бизнес» жобасы бойынша 5 жылда 11670 аза-
мат дәріс алды. Олардың 6732-сінің жобалары 
әртүрлі көздер арқылы қаржыландырылды.

Мұнан өзге, 8 жылда кеңесшілер 1833 
бизнес-жоспар әзірлеген. Аталған бизнес-
жоспарлардың 3 млрд 450 млн теңгенің 690 жо-
басы қаржыландырылған.

«Бизнестің жол картасы» бағдарламасы іске 
қосылған 2010 жылдан бері облыста құны 105 
млрд теңге құрайтын 2699 жоба мемлекет та-
рапынан қолдау тапты. Биылдың өзінде 1094 
жобаны қаржыландыру үшін 14,5 млрд теңге 
жеңілдетілген несие берілді.

Бағдарламалардың бірегейі – 2019 жылдан 
бастап іске аса бастаған «Қарапайым заттар эко-
номикасы» бағдарламасы. Ол өзінің тиімділігін 
көрсетті. Оны жүзеге асыру барысында облыста 
10 млрд теңге құрайтын 121 жоба іске қосылды. 
Осы жобалардың шеңберінде 589 жұмыс орны 
ашылды. 

Палата арқылы 2015-2021 жылдары 7922 сер-
тификат берілген. Оның 7219-ы – экспорттық, 
692-сі – СТ-КЗ, 11-і – индустриалдық серти-
фикат. Шет елдерге күріш, балық өнімдерін, 
мұнай, ванадий рудасын, кальций молибдатын, 
кварцтық құм, цемент экспортталуда. Өнімдерді 
Ресей, Беларусь, Өзбекстан, Украина, Тәжікстан, 
Әзірбайжан мен Қырғызстан, Монғолия, Қытай, 
Тайвань, Латвия мен Швейцария елдері алады.

Облыс кәсіпкерлері өзінің кәсіби ісінде 
қашанда алдыңғы саптан көрініп келеді. 
Республикалық «Алтын сапа», «Қазақстанның 
үздік тауары», «Парыз», «Ұлы дала елі», тағы 
да басқа конкурстарға қатысқан «РЗА», «Абзал 
және К», «Сыр маржаны», «Далатекс», Мағжан 
және К», «Абай Дәулет» секілді серіктестіктер 
үздік деп танылды.

«Бірлік бар жерде береке бар» дейді 
халқымыз. Сыр елінің кәсіпкерлері алдағы 
кезеңдерде де ел игілігін арттырып, ерен еңбек 
үлгісін таныта береді деп сенеміз. Кәсіпкерлердің 
мүддесін қорғап, жұмыс ырғағын арттыру 
бағытында кәсіпкерлер палатасының да пәрменді 
жұмыс жасай бермегі кәміл.

Ғалымбек ЖАҚСЫЛЫҚОВ,
облыстық кәсіпкерлер палатасының 

директоры

Облыстық кәсіпкерлер палатасы 2013 жылғы 16 қазанда «Ұлттық 
палата туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес құрылған 
«Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының аумақтық 
бөлімшесі. Сондай-ақ, бизнес пен биліктің тиімді серіктестігі негізінде 
дамуға қолайлы жағдай жасау мақсатында кәсіпкерлік субъектілерін 
біріктіретін коммерциялық емес, өзін-өзі басқару ұйымы.

Sb Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»

Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 
мәліметіне сәйкес, елімізде 90 мыңға жуық адам 
мемлекеттік қызметте жұмыс істейді. Соның 
ішінде облыста 3 мыңнан аса мемлекеттік 
қызметші бар. Оның әрбір төртіншісі – 29 
жасқа дейінгі жас маман. Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев осыдан бірер жыл бұрын елді 
дамытуда жастардың қозғаушы әрі шешуші 
күшке ие екенін айтып, «Президенттің кадрлық 
резервін» жасақтауды тапсырған болатын. 
Бұл бастаманың маңызды тұсы да – салада 
жастардың үлесін арттыру. Ендеше, оның 
бүгінгі аяқалысы қандай?
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БерекеSb

Жәрмеңкеге келген елор да лық
тар дән риза. Әсіресе Сыр өңірінде 
туыпөскен астана тұр ғын дары 
өздеріне бала кезден бері таныс 
өнімдерін тауып, мәресәре болуда.

– Өзім Қызылорданың тумасы
мын, 2002 жылдан бері елордада 
тұрамын. Сырдың жәрмеңкесі бо
латынын естіп, арнайы келдік. Келе 
сала қауын сатып алдым. Мынадай 
әміре, қара қауын, күләбі дегенді 
мұнда кездестірмейсіз. Бағасы 
да жапжақсы екен, – дейді қала 
тұрғыны Айдарбек Есов.

НұрСұлтан қаласын өзіндік 
думанға бөлеген ауқымды шараға 
жаңбырлы ауа райына қарамастан, 
тұрғындар көп жиналды. Жәр
меңкені аралай жүріп, Аралдың 
балығы мен Қазалының конфеті, 
Қармақшы мен Жаңақорғанның 
қауынқарбызына деген сұраныс 
жоғары екенін байқадық.

– Қызылорда облысы ауыл
шаруашылық жәрмеңкесін өткізеді 
деген хабарды әлеуметтік желіден 
көргеннен бастап бұл күнді асыға 
күттік. Сырдың дәмін алыста жүріп 

аңсайтынымыз рас. Сондықтан ерте 
келіп, күріш пен қауынқарбыздан, 
ет пен құртірімшікті барынша көп 
етіп алдық. Күн суық болғанмен, 
жәрмеңкедегі көңіліміз көтеріңкі, – 
дейді астаналық Нұрхан Тасболат.

Сырбойылықтар бұл шараға 140 
тонна күріш, 20 тонна балық, 150 
тонна бақша өнімдерін, 40 тонна 
көкөніс пен жемісжидек, 5 тонна 
сүт және кондитер өнімдерін әкел
ген. Жәрмеңкеге облыстың 7 ау

даны мен Қызылорда қаласы және 
«Байқоңыр» ӘКК» АҚ қатысты.

Сенбілік саудада сұраныс пен 
ұсыныс бірбірін адаспай тапты.

– Әр аптаның демалыс күндері 
болатын жәрмеңкені асыға күтеміз. 
Себебі, мұнда елордалықтар үшін 
азықтүлік, бақша өнімдері мен 
дақылдары арзан бағамен сатыла
ды. Мәселен, Қызылорда облысы 
жәрмеңке ұйымдастырса, күріш пен 
балық алуға тырысамыз. Өйткені 
кез келген дүкеннен арзан. Қалада 
күріштің келісі 350 теңге болса, 
мен 250 теңгеден алдым. Сондай
ақ, дәмі ерекше Аралдың балығын, 
Жаңақорғанның қауынын сатып 
алдым, – дейді елорда тұрғыны 
Әсем Жапарова.

Айта кетейік, екі күнге созылған 
жәрмеңкеде карантин талапта
ры сақталып, тауар ұсынушылар 
дезинфекциялық құралдармен то
лық қамтылды.

Жалпы Қызылорда өңірінде 
ауылшаруашылық өнімдерін өндіру 
және агроөнеркәсіптік кешен 
қызметін тиімді жүргізу мәселелері 

жолға қойылған. Атап айтқанда, 
соңғы 10 жылда облыстың жалпы 
өңірлік өнім құрылымдағы ауыл 
шаруашылығының үлесі 4,3%тен 
5,9%ке дейін ұлғайған.

Мал шаруашылығын дамы
ту бойынша да жүйелі жұмыстар 
жүргізіліп, нәтижесінде ірі қара мал 
басы 1,5 есе, жылқы 2,3 есе, түйе 2 
есе өсті. Биылғы жылы да облыстың 
жалпы егін көлемі 3,9 мың гектарға 
ұлғайып, барлығы 188,1 мың гек
тар жерге ауыл шаруашылығы 
дақылдары орналастырылды. Оның 
ішінде дәндi дақылдар 96,6 мың 
гектар, майлы дақылдар 6,7 мың 
гектар, малазықтық дақылдар 66,4 
мың гектар, картоп, көкөнiс, бақша 
18,3 мың гектарды құрады. Негізгі 
дақыл күрiштің көлемі 83,6 мың 
гектар.

Сонымен қатар, бүгінгі күнге 
облыста 242,7 мың тонна картоп, 
көкөніс, бақша және 20,2 мың тон
на ет, 49,5 мың тонна сүт өндіріліп 
отыр.

Еске салайық, Сыр елінің ауыл 
шаруашылығы өнімдері әлемнің 

16 мемлекетіне экспортталуда. 
Экспортталған өнімнің 95%і 
облыстың негізгі дақылы – күріш 
Ресей, Қырғызстан, Беларусь, 
Әзербайжан, Моңғолия, Тәжікстан, 

Украина, Өзбекстан және Ирак 
мемлекеттеріне жіберілуде.

ҚызылордаНұрСұлтан
Қызылорда

1-бет 

СЫРДЫҢ ЖӘРМЕҢКЕСІ ЕЛОРДАЛЫҚТАРДЫ СҮЙСІНТТІ

Көл бетінде қатарласа жүзген көк 
бас үйректің тобын көргеніңіз бар ма?! 
Комбайндардың да қимылы сондай. 
Жаңаның аты жаңа ғой. Біздің бала 
күнгі құлаққа жатталған комбайнның 
даусындай тарсылдаған бірдеңе емес. 
Бұлардағы мотор дыбысы уілдеп, 
құлаққа жұмсақтау естіледі екен. 

Күн азкем желкемдеу. Аспан ашық. 
Қарасыпақ тұр. Қамбаға дән толтыруға 
бұдан қолайлы мезгіл жоқ еді...

ЖҰМЫСШЫ ҚАУЫМ ЖЕРГЕ 
ҚАРАМАУЫ ТИІС

«Мәді қажы» шаруашылығы 
Шіркейлі ауылында орналасқан. Ал 
Шіркейлі көзіқарақты оқырманға Сыр
дария ауданына жататын ауыл екені 
белгілі. 500ден астам шаңырағы бар. 
Тарихын індетсек, тым әріде. Со
нау колхоздастыру жылдарына кетіп 
қаламыз. Дұрысы, 1967 жылы май
да колхоздарды біріктіру арқылы 
«Шіркейлі» совхозы құрылған. Содан 
бері тіршілік түтінін түзу ұшырған осы 
жұрт талай қиындықта ауызбіршіліктен 
таймай келеді.

Аудан мен облысқа жақын орна
ласқан ауыл атауы жанындағы Шір
кейлі каналымен байланысты. Шір
кейлінің ұзындығы 95 шақырымға 
жуық. Жаз айында күрішті суға басты
руда ең бірін ші рөл атқаратын осы арна. 
Ауылда өзгелердей мектеп, ша  ғын 
орталық, балабақша, емхана, мә де ниет 
үйі, кітапхана, почта жұмыс істейді. 

Ауылдағы «Мәді қажы» шаруа
шылығының негізгі бағыты – егін егу 
және мал шаруашылығы. Халықтың 80 
проценті осында еңбек етеді.

– Шаруашылық 2004 жылы 
құрылды. 250 адам жұмыс істеп, от
басын асырап отыр, – деді бізбен 
кездескен серіктестік төрағасы 
Сейіткамал Сұлтанов. – Былтыр ең 
үздік екі еңбеккерге көлік мінгіздік. 
Одан бөлек, жұмысшыларға 120 дана 
түрлі жиһаз бен тұрмыстық техника 
сыйладық. Айлыққа қосымша 50 мил
лион теңгеден астам сыйақы да берілді. 
Өйткені, осы шаруашылықтың алға нық 
қадам басып, өнім өндіруде қатардан 
қалмауын ең бірінші жұмысшылардың 
еңбегімен байланыстыруымыз керек. 
Мен мұны орынбасарыма да, әкімшілік 
құрамдағы басқа да жігіттерге ылғи 
ескертіп жүремін. Жұмысшы қауым 
не сұраса да, қысылып әлдебір жағдай 
айтса да түсіністікпен қарауын тапсы
рамын. Олар осында еңбек етіп жүр ме, 
демек, жерге қарамауы тиіс.

«Мәді қажы» шаруашылығы биыл 2 
мың гектарға жуық күріш егіпті. Бұған 
қосымша 200 гектардың үстінде бидай 
мен жоңышқасы бар. 540 гектар ескі 
жоңышқа, 11 гектар қант құмайы, 70 гек
тар дәндік жүгері де шаруашылықтың 
егін егуде әртараптандыруға қадам 
басқанын көрсетіп тұр.

– Техниканы жаңартып алдық. 
5 комбайн еді, 10 данаға жеткіздік. 
Тракторларды заманға сай жабдықтап, 
кейбірін қайта сатып алдық. Техникаң 
сай болса, қызметкерлерге де оңай. 
Бұдан бөлек, құрылыс заттарын шыға
ратын шағын цех ауыл ішінде жұмыс 
істеп тұр. Онда да осы елдің адамдары 
жұмыс істеуде. Әсіресе, цехта 30ға тол
маған жас жігіттер көп, – дейді төраға. 

Сөз арасында шаруашылықтың 
әлеум еттік көмекті жиі беретінін 
айтқан Сейіткамал Абзалұлы биыл ғы 
қуаңшылықта ауыл халқы шөпті арзан 
бағада алғанын айтады. Жоңышқаның 
бумасын 400 теңгеден сатқан 
шаруашылық шөпті қорасына дейін апа
рып беретін көрінеді. Ал табиғи шөп са
тылмайды. Мысалы, шаруашылықтағы 
250 адамның арқайсысына 100 дана 

табиғи шөптің бумасы тегін таратыла
ды. Үйіне дейін техникамен түсіріліп 
беріледі. Қарап отырсақ, 25 мың бума 
шөп екен. Ал ауылдағы 140 ардагерге 
дәл осындай 100 данадан шөп тара
тылады. Бұл – дәстүрлі түрде жылда 
қалыптасқан шаруа.

– Халыққа ақталған күріш беру де 
осындай. Дәстүрлі түрде. Тек қара жер 
несібесін тоқтатпасын дейміз. Был
тыр 75 тонна күріш тараттық. Өзімізде 
күріш ақтайтын шағын диірменіміз 
бар. Болашақта Қытайдан үлкен кү ріш 
ақтайтын, бағасы 70 миллионға жуық
тайтын жаңа қондырғы алатын болдық.

Екінші бір қуанышты жаңалық, 
Құдай қаласа, жиынтерім біткен соң, 
жұмысшыларға беретін сыйақы көлемін 
көбейтіп жатырмыз. Бұған 60 процент 
үстемақы қоспақшымыз. Мысалы, 
былтыр жыл соңында миллион теңге 
сыйақы алған болса, ал биыл 1 млн 600 
мың теңге сыйақы тағайындалады деген 
сөз, – деп ел ішіндегі оң жаңалықтарды 
бөлісті Сейіткамал аға.

БОРДАҚЫ, БАЛЫҚ ЖӘНЕ БАЗАР

Шаруашылықта ірі жобалар көп. 
Соның бірі – балық өсіру кәсібі. Бүгінде 
ауылдың екі шетінен тоған дайындау 
жұмыстары жүруде. Арал ауданындағы 
балық өсіретін мекемелермен келісім 
жасасып, қолдан дайындалған көлге 
түрлі шабақтарды әкеліп салмақ.

– Шабақ демекші, күріштің суын 
тартқанда көп майда балық өзек не 
шағын каналдар ішінде қалып қойып 
жатады. Былайынша сол балықты бір 
жылдан кейін жеуге әбден жарайты
нын көбісі біле бермейді. Тоғанымыз 
болса, күріштікте қалған шабақтарды 
құтқарып, сонда жібереміз. Қазір екі 
тоғанның құжаттарын, әрқайсысының 
аумағы 40 гектардан кем болмайтын 
көл дайындап жатырмыз. Оған арнайы 
маман алып, айлық төлеп отырмыз, – 
дейді шаруашылық төрағасы.

Ал екінші жоба – мал бордақылау 
алаңы. 500 басқа арналған алаңда 
бүгінде 140 бас ірі қара байлау лы. Тіпті, 

50 бас жылқы союға дайын тұр. Жылы
на мың жарым басқа дейін семіртуге 
болады дейді төрағаның өзі. Жем
шөп шаруашылықтың өзінен көрінеді. 
Жылқы мен сиыр етін дайындауды 
мақсат еткен шаруашылық бордақылау 
алаңына қосымша 15 адам жұмысқа 
алыпты. Аймақтағы ет нарығына үлес 
қосуды мақсат еткен шаруашылық 
бұған бар ынтамен кіріскен.

– Қала орталығынан арнайы сау
да орнын ашу жоспарда бар. Оған 
«Шіркейлі» деп ат береміз. Өйткені, 
тек өз ауылымыздан шыққан өнім са
тылады. Әлгінде айтқанымдай, бізде 
құрылыс заттарын шығаратын цех 
бар. Солармен бірге ет, балық және 
шаруашылық дайындаған жем мен 
шөп нарыққа шығарылады, – дейді 
Сейіткамал Сұлтанов.

МҰНДАЙ ЖАТАҚХАНА 
ӘЗІРГЕ ЖОҚ

Өз басым естімеппін. Сейіткамал 
ағаның ойының жүйріктігі шығар 
бұл. Биыл Қызылорда қаласынан 
шаруашылық есебінен жатақхана өз 
жұмысын бастамақшы. Бір емес, екі 
жерден. Сондағы мақсаты не? Төрағаны 
тыңдағанда, естігеніміз мынау.

– Сондағы мақсатым біреуақ. Ау
ылдан оқуға аттанған ұлқыздың жатын 
жеріне жағдай жасау. Жағдай жасап 
қоймай, онда тәрбие жұмыстарымен де 
қамту. Атын да «Шіркейлі білімтәрбие 
жатақханасы» деп қойғанымыз сол. 
Жақында қала әкімдігінен тиісті шешім 
шығып, арнайы құжаттары дайын бо

лады. Жатақханаға басшы тағайындап, 
қосымша екі тәрбиешіні жұмысқа 
аламыз. Ішінде кітапханасы, асхана
сы, тағысы тағы, адамға керек барлық 
жағдай жасалған десек те артық айтпас
пыз, – дейді шаруашылық басшысы.

Сейіткамал аға мұны уайыммен 
қолға алғанын айтады. Әсіресе, оң мен 
солын танып үлгірмеген ауыл баласы 
түрлі ортаға, қиындыққа түсіп жата
тыны бар. Қиындығы мен қызығы көп 
қала ішінде түрлі жағдай болуы мүмкін 
ғой. Неше түрлі діни ағым, бұзақы 
топтың ықпалы, әлденеге еліктеу, 
жүргентұрған ортасының әсері ауыл 
қарадомалақтарын тез еліктіретіні рас. 
Есірткіге елтіп, ішімдікке құмарлардың 
қармағына түсу бүгінде опоңай. 
Төрағаны тығырыққа тіреген осындай 
мәселе еді.

– Осыны ойлана келе қомақты 
қаржы бөлдік. Төсегіне дейін, тіпті 
кесесіне дейін бірдей қылдық. Бірінен 
бірінің артығы болмауы тиіс. Тамағы 
да құнарлы болуы керек деген талап 
қойдық өзімізге. Мысалы, биыл отыз 
бала оқуға түссе, соның тең жартысын 
осындай орталықта тәрбиелесек, біздің 
ұтарымыз көп деп ойлаймын, – деп 
ағынан жарылды.

Жатақхана тәрбиешілері әр 
студенттің жеке басынан бөлек, оқу 
орнындағы ортасын да, отбасын да 
сырттай бақылап отырады. Баланың 
көңілкүйі ұдайы бақылауда болмақ. 
Жатақханаға жату әр атаананың не 
студенттің өз қалауына қалдырылған. 
Әрі бұл тек Шіркейліден шыққан ұл 
мен қызға ғана арналған.

АУЫРҒАН КЕТЕ МЕ, 
КӨҢІЛ СҰРАҒАН КЕТЕ МЕ?!

– Шынын айтсақ, ауылдағы барлық 
шараға демеуші – шаруашылық. Аз 
қамтылған отбасы болсын, тұрмысы 
төмен шаңырақтағы оқушылардың 
жағдайы болсын, бәрі де біздің 

қолдауымыздан кенде қалмайды. Оған 
арнайы маман да алдық. Әдейі осы 
шаруаның басықасында болсын деген 
ниетпен. Ол шаруашылықта болсын, 
мектепте болсын көмек қажет ететін 
отбасының тізімін жасап, үйіндегі 
кішкентайларға не керек екеніне дейін 
талдау жасап отырады. Мысалы, әкесі 
шаруашылықта жұмыс істегенмен, ана
сы үйде бос отыруы мүмкін. Бесалты 
баласы мектепке баратын шаңырақтар 
да бар. Біз бұл шаруаны өздеріне айт
пай, көмекті сырттай бере береміз. 
Айлығына қосымша ақша жаздырамыз, 
арнайы күндері сыйақы тағайындаймыз, 
– дейді тағы да төраға.

Иә, Сейіткамал ағаның айтуынша, 
ел елдігімен көрінеді. Биыл мектеп 
бітірген түлектерді ҰБТға дайындаған 
мұғалімдерге де қосымша 500 мың 
теңге қаражат бөлдірген. Шаруашылық 
атынан. Ең үздік деген оқушыларға 100 
мың теңгеден ынталандыру қаржысын 
тағайындаған. Жалпы 1 миллион 
теңгені мектеп бітірушілерге жаратып
ты. Ауылдан шығар келешек тұлғаларға 
осындай көмек беріледі. 

– Ең бірінші жағдай адамға жаса
лу керек. Шаруашылық соны басты 
ұстаным етіп алған. Техника алсақ 
та, күріштің гектарын көбейтсек те, 
қосымша жобаларды қамтып, та
быс тауып жатсақ та, бәрі де – ауыл 
тұрғындары үшін істеліп жатқан дүние. 
Осы арқылы Шіркейлі халқы жұмысқа 
тұрып, өз шаңырағына табысын апарса, 
ауыл экономикасы алға баса береді, – 
деді сөз арасында.

Шіркейліде тағы бір бұлжымыс 
дәстүр бар. Мысалы, той болса, 
шаруашылық тарапынан күрішін, басқа 
да керегін ала алады. Қаржы үнемдеуде 
қолайлы жағдай. Өмір бар жерде өлім 
бар екенін ескерсек, мұнда да сон
дай. Қайтқан кісінің басын қарайтуда 
шаруашылық жұмысшылары бірден 
жинала қояды. Керекті құрылыс зат
тары, ағашы мен кірпіші, оны әрібері 
таситын көлікті де серіктестік бөліп 
қойған.

– Расымен де, бүгін бар адам ертең 
жоқ. Мына індет келгелі көп адам 
санасына әбден сіңгені осы болды. 
Бұрынғыдан қалған сөз бар. «Ауырған 
кете ме, көңіл сұраған кете ме?!» 
Алдыңда не болатынын білмейсің ғой. 
Сондықтан барлық ауыл тұрғындары 
қандай жағдайда болса да, біріге 
қимылдайды. Мен соған қуанамын. 
Береке бірбір патшада емес, бірлесе 
еңбек етуде. Мысалы, мен ауыл әкімін 
жақтырмасам, ол мені жақтырмаса, 
ондағы елдің жағдайы жақсармасы 
анық. Сондықтан бір жағадан бас, бір 
жеңнен қол шығару – біздің бұлжымас 
заңымыз болып қала береді, – деп толқи 
сөйледі Сейіткамал Сұлтанов.

«Мәді қажы» шаруашылығы 
күзгі науқан біткен соң «Ауыл 
шаруашылығының мәдени күні» деген 
атпен жылда тағылымды шара өткізеді 
екен. Шіркейлі еңбекшілері арнайы 
ұйымдастырылған «Достық дастарха
нынан» дәм татады. Ән айтылып, би 
биленіп, шаруашылықтың үздіктері 
марапатталады. Сыйлықтар үлестіріліп, 
ең көп сыйақы алатын күрішші не меха
низатор, комбайнер не жатка айдаушы 
болмаса сушы жігіттердің атыжөні ай
тылатын кез де дәл осы күн. Тақымына 
темір тұлпар басатын ең үздіктер де осы 
күні қуанышқа кенеледі. Барлық ауыл 
тұрғындары мерекені тамаша көңіл
күймен тойлайды. Иә, бұл тізбектеп 
айтып отырғанымыз, карантиндік 
кезеңнен бұрын болған. Қазір індет 
қысқан уақытта мұндай игілікті іс 
уақытша тоқтап тұр.

Ал егін даласының бейнетінен 
босаған шіркейліліктер қыстыкүні 
салауатты өмір салтын нық ұстап, 
спортпен шұғылданады. Ауыл бой
ынша 13 команда құрылып, волей
бол, үстел теннисі, арқан тарту, т.б. 
спорт түрінен сайысқа түседі. Осылай
ша жұмысшылар бір жарым ай бойы 
спорттың сан түрімен айналысып, бос 
уақытын тиімді өткізуді меңгерген.

Шіркейлінің шырайын кір гіз
ген шаруашылықтың қадамы нық. 
Тәуелсіздікпен бірге нарық табал
дырығын тосырқамай аттаған ауыл 
еңбеккерлері бірлік туын желбіретіп 
жүр. Ал «туған елге болсын» деп 
жүрген Сейіткамал мен оның үзеңгілес 
серіктеріне тек «бәрекелдіден» өзге 
лебіз жоқ бізде.

Сырдария ауданы
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ҚАРМАҚШЫ  АУДАНЫ  
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ  НАЗАРЫНА!

Аудан көлемінде ауызсу жүйелерінде 
жоспарлы күзгі жуушаю және залалсыздандыру 
жұмыстары жүргізілуіне орай, төменде 
көрсетілген уақытта су құбырынан ауызсуды 
пайдалануға болмайтындығын ескертеміз.   

Мерзімі Елді мекен атауы

15 қыркүйек
 2021 ж.

Көмекбаев, Қуаңдария, 
Алдашбай ахун елді 

мекендері
16 қыркүйек

 2021 ж.
Тұрмағанбет, 

Ақжар елді мекендері
17 қыркүйек 

2021 ж.
Ақтөбе, Қармақшы 

(Абыла) елді мекендері 

Анықтама тел.: 8(72437) 22961. 

«Арал» СЖКБД филиалының «Қармақшы 
ауданының оқшау сумен жабдықтау 

жүйелерін пайдаланушы» 
өндірістік бөлімшесі.      

(БСН 191041027733 24.10.2019 ж.)

ХАБАРЛАНДЫРУ!

«Достық Жер МК» ЖШСның егін жи
нау науқанын өткізуіне байланысты және ау
дан басшылығының ұсынысын ескере отырып, 
14 қыркүйек 2021  жылы сағат 10.00ге шақы
рылған қатысушылардың кезектен тыс жал
пы жиналысының кейінге яғни, қараша айына 
қалғаны туралы хабарлаймыз.

«Достық Жер МК» ЖШС
БИН: 080240010157

Азаматтардың 
белсенділігі 
маңызды

Жалпыұлттық 
халық санағы басталды. 
Алғаш рет цифрлық 
технологияларды қолдану 
арқылы 1 қыркүйектен  
15 қазанға дейін sanaq.
gov.kz сайтында онлайн 
режимде өтуде. Сайт 24 
сағат бойы қолжетімді.

Ұлттық статистика 
бюросының облыс бой

ынша департамент басшысының орынбасары 
Гүлмира Жеткергенованың айтуынша, осы 
сәтке дейін өңірде 173847 респондент онлайн 
санақтан өткен. Олардың 147249ы sanaq.gov.
kz сайтында,  15263 www.Egov.kz  порталын
да тіркелу арқылы жауап берсе,  11335 адам 
санаққа Aitu қосымшасы арқылы қатысқан. 

– Ерекше айтып өтетін жайт, бір адам 
өзімен бірге тұратын басқа да отбасы мүшелері 
үшін парақшаны толтыра алады. Яғни, сайтқа 
тіркеле отырып, барлық отбасы мүшелерін 
қамту қарастырылған. Санақ парақтарын толты
ру басталған сәтте «Респондентті қосу» нұсқасы 
ұсынылады. Бірге тұрған туысыңыздың ЖСН
ін енгізген соң жүйе оның толық атыжөнін 
автоматты түрде шығарады. Бұл арқылы санақ 
парақтарын толтыруға кететін уақытты үнемдей 
аласыз.  Сауалдарға жауап берген соң хабарла
ма онлайн өткен барлық отбасы мүшелеріне 
ортақ болып саналады, – дейді Г.Жеткергенова.

Онлайн режимінде санақтан өтпеген 
азаматтар 130 қазан аралығында қажетті 
санитарлық нормаларды сақтай отырып, 
интервьюерлердің сауалдарына жауап бере 
алады. Интервьюерлердің электрондық 
планшеттерді пайдалануы дәстүрлі кезеңнің 
бас ты жаңалығы болмақ.

Департамент мамандары мемлекеттік ме
кеме мен банк қызметкерлеріне, жергілікті 
атқарушы органдар мен сауда орталықтары, 
жеке кәсіпкерлерге санақтан өту бойынша оқу
семинарларын ұйымдастырып, тәжірибелік 
жұмыстар жүргізуде. Орталық алаң мен қалалық 
демалық паркі, сауда орталықтары, автобустар, 
аялдамалар, автобекеттерде парақшалар тара
тылуда. 

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb



Sb4 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz№141 (20215) 14 қыркүйек, сейсенбі  2021 жыл

Сан сала

БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

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

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

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

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

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

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) 
«Сапа менеджменті жүйелері» талаптарына 
сәйкес KZ.4310318.07.03.01178 нөмірімен 
сертификатталған. Авторларға қаламақы тапсы-
рыс  бойынша төленеді, қолжазба өңделеді және 
 қайтарыл майды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.
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Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

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

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

Бұл азамат өткен жылы сот 
үкімімен 3 жыл шартты жаза 
арқалап, пробациялық бақылауда 
екен. Тағы бір дерек тіпті жаға 
ұстатады. Әлеуметтік желіде өзінің 
әрекетімен танылған ЗК-164/9 
мекемесі бастығының орынбаса-
ры сотталғандарды үйіне апарып, 
жеке жұмысына салғанын көпшілік 
ұмытпаған болар. Ал ЗК-169/5 
мекемесінің сотталғандар арасын-
да әлеуметтік-психологиялық және 
тәрбие жұмысын жүргізу міндеті 
жүктелген жасақ басшысы заңмен 
тыйым салынған затты кіргізіп бе-
руге уәде беріп, сотталған адамды 
екінші рет қылмысқа итермелеген. 
Погондылардың екеуі де қамауға 
алынған. 

Аса ауыр қылмыс, кісі өлтіру, 
алаяқтық, зорлау сияқты тұла 
бойыңды тітіркендірер қылмыс 
түрлерінің артып бара жатқаны 
кім-кімді де ойландыруы тиіс. 
Әсіресе, Байқоңыр, Сырдария, 
Арал, Қазалы, Шиеліде мұндай 
қылмыстар саны жоғары. Ай мен 
күннің аманында қолына қару 
алып жүретін жасөспірімдер 
көбейді. Мүмкін олар өздерін 
«бейбіт заманның батыры» санай-
тын болар?  Биылғы жылдың та-
мыз айында Шиелі кентінде орын 
алған 1998-2003 жылы туылған 
балалар арасындағы топтық 
төбелес естігеннің төбе шашын 
тұрғызары анық.  Бір-бірін аяу-
сыз соққан қарадомалақ қазақтың 
баласы екеніне сенгің келмейді. 
Амал қанша? Нақты деректер осы 
төбелес салдарынан 2 адамның 
атыс қаруынан жараланғанын 
айғақ тайды. Ауылдың өзінде  топ-
тық, тіпті рулық төбелестердің 
тізбегі кемімей тұр. 

Ал, қаланың қақ ортасын-
да «Ваз» маркалы автокөлігімен 
«Ақмешіт» шағын ауданы №9 
үйінің алдында отырған  3 адамға 
бірнеше рет оқ атып, одан   әрі 
қалалық паркке келгенше артта-
рынан қуып, тағы да тапаншадан 
оқ жаудырған. Бейнекамералардың  
түсіру сапасының нашарлығы енді 
келіп ауыр қылмыстардың дер 
кезінде ашылмауына себеп бо-
луда. Соның салдарынан жедел 
ақпарат та зерделенбей, күдіктілер 
ұсталмай, кәнігі қылмыскерлер 
бостандықта сауық-сайран құруда. 
Жалпы облыс орталығында 
221 көпқабатты үйдің ауласы 
бейнека мерамен және 917 подъ-
езд бейнебақылаумен қамтылып, 
157 аула жарықтандырылған. Бұл 
жерлерде құқық бұзушылық си-
рек тіркелгенін талдау нәтижесі 
көрсетіп отыр. 

Қолдағы деректер жас өс-
пірімдер арасында жантүршігер 
оқиғалардың жиілеп бараты-
нын  дәлелдейді. Он екіде бір 
гүл ашылмаған бойжеткен түнгі 
уақытта таныс жігітімен серуен 

құрып, ертесіне қала сыртындағы 
фазендаға барып жақын қарым- 
қатынаста болған. Ал қыздың ана-
сы екі күн өткеннен кейін қызының 
хабарсыз кеткеніне арызданған.

Түнгі мезгілде ата-анасының 

қарауынсыз жүрген балаларды 
анықтау міндеті жүктелген поли-
ция мен білім беру ұйымдары тара-
пынан жүргізілетін рейдтік іс-шара 
тек формальді түрде іске асқанын 
облыстық прокуратураның бас-
қарма басшысы да жоққа шы-
ғармайды. Мұндай акцияның 
айына бір-ақ рет өткізілуі де 
жасөспірімдер арасындағы қыл-

мыстың артуына себеп болатын 
секілді.  Үйінен қашып, жалда-
малы пәтерге емін-еркін барып, 
алкогольдік ішімдік ішіп, таңға 
дейін ойына келгенін істейтін 
ұл-қыздардың тірлігіне кімді 

кінәлаймыз? Отбасында мықты 
тәртіп болса, жастар жүгенсіз кет-
пес еді. Пәтерін жалға беретіндер 
ақша үшін жастардың келешегіне 
балта шаппаса дейсіз. Мына бір 
дерек барлық ата-ананы ойлантуы 
тиіс. Облыстық прокуратура маман-
дары «Кәмелетке толмағандарды 
бейімдеу орталығына» жүргізген 
тексеру нәтижесінде мекемеге 

орналастырылған қыздардың ара-
сында 16 жасқа толмаған адам-
мен қатынасқа түсудің 2 дерегі, 
кәмелетке толмаған адамға соз 
ауруын жұқтырудың 3 дерегі 
анықтаған.  Демек, медициналық 
тексеру мен психологиялық көмек 
қағаз жүзінде іске асатыны белгілі 
болған. 

Бала тәрбиесі – ананың құрса-
ғынан басталады. Бұл ұстаным 
ертеңгі күні «Қолымды мезгілінен 
кеш сермедім...» дегізбес үшін, 
бала тәрбиесін өсе келе емес, 
ананың бойына біткеннен бастауға 
үндейді. Өйткені, бала тәрбиесінде 
жіберген кішкентай қателігіміз, 
ертеңгі күні орны толмас өкінішке 
апарып соқтыруы ғажап емес... 

Қылмысқа қатысты тағы бір 
мәселе. Елдегі карантиндік жағдай 
алаяқтардың арам ісін іске асыруға 
таптырмас «мүмкіндік» болғандай. 
Олай деуіміздің сыры, алдап-ар-
бау, алаяқтықтың тең жартысы 
ғаламтор арқылы жасалып, ол 
өткен жылмен салыстырғанда екі 
есе көбейген. Ал олардың ашылу 
көрсеткіші өте төмен.

– Онлайн несие рәсімдеу ар-
қылы жеке мәліметтерін ғаламтор 
арқылы ұсынып, өзге біреудің аты-
нан құжаттар рәсімдеу жиіледі.  Бұл 
ретте әр адамның құқықтық білімін 
арттыруда ақпараттық-насихаттық 
жұмыстар жүргізіліп тұруы керек,– 
дейді Батырбек Нұрмағанбетов.

Мал ұрлығы бойынша да елді 
мекендерде орын алып отырған 
мәселе жетерлік. Құқық қорғау 
органдарының қызметкерлері 
барлық ауыл тұрғындарына пада 
арқылы мал бағудың тиімділігін 
айтып түсіндіре алмауда. Бұл мал 
ұрлығының азаюына себеп болар 
еді. Қазіргі күні ауылда мал бағатын 
адам сирек, болса да оларға ақша 
беріп баққызамыз деген әңгіме 
әлеуметтік желіде біраз талқылауға 
түсіп еді. Әр үйдің тіршілік көзіне 
айналған төрт  түлігін ит-құстан 
бөлек адамның «қасқырына» жем  
қылмасын. Қараусыз жүрген мал 
жол-көлік оқиғаларының арт уы-
на да себеп болатынын егелері 
білуі тиіс. Мәселен, мұндай оқиға  
өткен жылмен салыстырғанда 17 
процентке төмендегенімен, шы-
ғын 27 процентке өскен. Оның 
ішін де қалада 50, Қазалыда 75, 
Қар мақшыда 33, Сырдарияда 50 
процентке артқаны мамандарды 
алаңдатуда. 

Күн сайын құқық қорғау ор-

гандарының базасына түр лі 
қылмыстық оқиғалар тізбек теле-
тінін біле бермейміз. Оның бар-
лығы көпшілікке ашық айтылмай-
ды. Тек арнайы рұқсатпен ақпарат 
беттерінде жазылып, теледидар-
да көрсетіледі. Ал біз білмейтін 
қылмыс қаншама? Сондықтан қыл-
мыссыз қоғамның өрісін кеңей ту 
әрбіріміз үшін жауапты дер едік. 
Өйткені, қазіргі уақыттың қай шы-
лықтары тым күрделеніп барады. 

Бұл – әрбір бастауыш кәсіпкер 
бас қатыратын сауал. Шындығында 
көзді жұмып, бірден кәсіп 
бастаймын, бүгін іс бастап, ертең 
пайдаға кенелемін деу қате. Оған 
бірінші ізденіс керек. Қуантатыны, 
қазір идеяны игілікке айналдырып, 
жаңа бағытта жұмыс істеуге 
мүмкіндік мол. Әсіресе, бизнеске 
енді қадам басқан жастардың 
тәжірибелі маманнан кеңес 
алып, нәтижеге жетуіне жағдай 
жасалуда. Тек алға ұмтылыс керек, 
мүмкіндікті қалт жібермеу де 
маңызды. Бұл ретте облыс әкімдігі 
қолдау танытатын «Kyzylorda 
Business Hub» стартап жобалар 
байқауы осындай тиімді алаңның 
бірі дер едік. 

Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университеті мен «Атамекен» Ұлттық 
кәсіп керлер палатасының ұйытқы болуы-
мен аталған байқау биыл үш рет өтті. Оған 
214 жас жоба ұсынған. Жа қында байқаудың 
шешуші кезеңі қоры тындыланып, үздіктер 
анық тал ды. Шараға облыстық ішкі сая-
сат басқармасының басшысы Мира 
Қазбекова, облыстық кәсіпкерлік және ту-
ризм басқармасының басшысы Фердоуси 

Қожабергенов, облыстық мәслихат депута-
ты, кәсіпкерлік саласында қолтаңбасы бар 
Мағжан Ералиев пен Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінің ректоры 
Бейбіткүл Кә рімова қатысты. Басқосуда 
Мира Қаз бекова бизнес жастың жігерін 
жанып, ебін тапсаң, елге көмек болатын 
ерек ше мүмкіндік екенін алға тартты. Ал, 
университет ректоры бизнеспен ай на -
лысуға ниетті жастарға қолдау та ныту күн 
тәртібінен түспейтінін жеткізді.

– 2017 жылы университет базасында 
«Бизнес-Старт» бизнес-инкубаторы ашыл-
ды. Жастар кәсіпкерлігі орталығында 118 
жас кәсіпкер бизнес ашып, қанаттанды. 
Қазір 33 студент жобасын үйлестіруде. 
Орталықтың ауқымды жобасының бірі – 
«Kyzylorda Business Hub». Оған қатысуға 
облыс жастарынан 1200-ден астам өтінім 
түсіп, 420-сы іріктеліп, 13-і бастауыш 
кәсіпкер инвестицияға қол жеткізді, – 
дейді Бейбіткүл Кәрімова.

Бұл жалғыз жетістік емес. 2018 
жылы «Жас проджект» жобасы аясын-
да орталық резиденттері 22 млн теңге 
қаржыландыруға ие болған. «Almau project 
night» республикалық стартап жобалар 
байқауында да университет І орын иеленді. 
«Shevron» компаниясының байқауында 
экологиялық стартап жоба 800 долларды 
құрайтын кіші грантқа ие болды. Соны-
мен қатар «Unicef» халықаралық қорының 
байқауында білім саласындағы «КБХ-

Финанс» стартап жобасы 1000 доллар 
қаржы ұтып алды.

– Байқау сәуір-қыркүйек айында өтті. 
4 кезеңнен тұрады. Биыл Қызылорда, 
Байқоңыр қаласы мен 7 ауданда кәсіп-
керлік негіздері оқытылды, бизнес-жоба-
лар таңдалды. Қатысушыларға «Кә сіп кер 
пси хо логиясы», «Мар кетинг не гіз  дері», 
«SMM» және «Бизнес-жос пар» тақырып-
тарында семинар-тренинг ұйым  дас тырыл-
ды, – дейді ин новациялық жобаларды іске 
асыру ор талығының басшысы Жанарыс 
Түбекбаев.

Өткен жылы 11 жобаға 19,8 млн теңге 
инвестиция тартылса, биыл оның көлемі 
9 млн-ды құра ған. Жартылай финалға 88 
жоба өтті. Нәтижесінде 20-сы финал дық 
кезеңде бақ сынап, бас та масын инвестор-
лар алдында қор ғауға мүмкіндік алды. 
Бағы мен бабы озғандардың қатарында 
Құр манғазы Бектұрсынов бар. Арал дық 
жас сиырдың мүйізінен кәдесый жасайты-
нымен көзге түсті және оның ұсынған 
жо басы кімді де болсын бейжай қал дыр-
ма ғаны анық. Бұдан бөлек, уни вер ситет 
рек торы студент Дидар Сәр сен бекке жоба-
сын әрі қарай да мы туға мүмкіндік беріп 
отыр. Креативті жас «3D дизай нерлік сту-
дия» жұмысын қолға ал ғысы ке леді және 
«Адам жас тайынан қай салаға икемді бол-
са, соны да мыту керек. Нарыққа бейім де-
ліп, өзін жетілдіру жолында за манға сай 
соң ғы технологиялар ды пайдаланғаны аб-
зал» деп есептейді.

«Қаржыны қайдан табамын?»

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

ИДЕЯ ИГІЛІГІ ФУТЗАЛ

ВОЛЕЙБОЛ

Биыл түзеу мекемелерінде 
жазасын толық өтеп шыққан, про-
бация  және жергілікті полиция 
қызметінің есебінде тұрған 289 
адам есепке алынып, арнаулы 
әлеуметтік  көмек  берілді. Оның 
ішінде 30-ы әйел. Жергілікті поли-
ция мен учаскелік инспекторлар  
бірлесіп түзеу мекемелерінде жа-
засын өтеп жатқан азаматтардың 
мекен жайларында болып,  
туған-туыстарымен кездесіп, 
3 адамға зерттеу актісі жасал-
ды. Жыл басынан бері түзеу 
мекемелерінен  босап шығатын  
және босатылған 130 азаматқа 
хабарлама хат келген. Хабарлама 
бойынша 93 азамат босап шықса, 
35-і босатылмаған. Бостандыққа 
шыққан 93 азаматтың 63-і про-
бация қызметі есебінде болса, 
30-ы жазасын толық өтеген. Оның 
ішінде 18-і тұрақты жұмысқа ор-
наласты. 

Биыл мекеме мамандары 289 
адамға құқықтық, психологиялық 
көмек көрсетті. Оның 263-і проба-
ция қызметі есебінде тұрса, 26-ы 
жазасын толық өтеген. Орталық  
маманының көмегімен 64 адам 
тұрақты жұмысқа орналас ты. 
Сонымен қатар қала әкімінің 
қаулысымен 37 адам квота  
арқылы жұмыспен қамтылған. Ал, 
5 адам ақылы қоғамдық жұмысқа 
тартылды. 

Сондай-ақ, мекеме азаматтар-
дың кәсіп ашып, өзін-өзі тұрақты 
жұмыспен қамту үшін барлық 
мүмкіндіктерді қарастырып отыр. 
Мәселен, кәсіби оқыту, қайта 
даяр лау  және біліктілігін артты-
ру үшін оқуға 43 азамат өтініш 
білдірсе, 15-і «Бастау бизнес» 
бағдарламасы арқылы жолдама 
алып, 11-і сертификат иемденді.  
Одан бөлек, 7 азамат қайтарымсыз 

грантқа қол жеткізіп, кәсіпкер атан-
ды. Жұмыспен қамту орталығы  
арқылы Мейрам Әлімбетов 15 
млн теңге несие алып, шаруа-
сын дөңгелентуде. Азаматтарды 
жұмыспен қамту үшін қалалық 
жұмыспен қамту орталығы бос 
жұмыс орындары жәрмеңкесін 
тұрақты ұйымдастырып келеді. 
Жәрмеңкеге 11 мекеме қатысып, 
53 бос жұмыс орнын ұсынды. 
Нәтижесінде 5 азамат жұмысқа 
жолдама алды. 

Орталық  қызметкерлері 
жыл басынан бері Өмірлік қиын 
жағдайда қалған адамдарды 
қайта әлеуметтендіруге  арналған 
орталыққа 12 азаматты орналас-
тырып, тиісті көмек көрсетілді. 
Ал Жұмыспен қамту орталығы  
арқылы  атаулы  әлеуметтік көмек 
алуға, жеке басын куәландыратын 
төлқұжатын қайта қалпына кел-
тіруге, тұрғылықты мекен-жайға 
тіркеу, мүгедектікке шығуына 
арналған құжаттарды рәсім деуге, 
медициналық құжат тарын және  
емделуге жолдама алу сынды 
көмек  көрсетілді.

 Сонымен қатар орталықта 
түрлі  мәдени іс-шаралар тұрақты 
өткізіліп келеді. «Қақпа алдында 
кездесу» және «Оңалту түрмесі»  
шарасы өтті. Жалпы, орталықтың 
жүйелі жұмысының арқасында 
қаншама азамат кезінде жасаған 
қателігінен сабақ алып, жаңа 
қырынан танылуға мүмкіндік 
алуда. Қылмысын өтеп, жазасын 
тартқандардың кеудесінен итер-
мей, қайта қалпына келуге тал-
пындыру – орталықтың негізгі 
мақсаты.

Орынбасар МАҚСҰТҰЛЫ,
орталық директорының 

орынбасары

Жан-жақты 
қолдау жол 
көрсетеді

Облыста жазасын өтеп шыққандарды қоғамға бейімдейтін 
орталық бар. Көп жағдайда тиісті мерзімі аяқталып, қамаудан 
босағандар  қоғам өміріне сіңісіп кете алмай жатады. Соның 
салдарынан қайта қылмыс жасап, темір торға тоғытылады. 
Осы орайда қылмыстық жазасын өтеген адамдарды 
әлеуметтік бейімдеу, оңалту орталығы өмірде қадамын шалыс 
басқан адамды дұрыс жолға қайта бағыттайды. Өз орнын 
тауып, кәсібін ашып, белгілі бір саланың маманы болуға 
ықпал етеді. Онда адамдарға психологиялық, әлеуметтік, 
кәсіптік білім алу,  жұмыспен қамту  тұрғысында көмек 
беріліп,  жан-жақты қолдау көрсетіледі.

Олар Қытайлық Тайбэймен 
кездесуінде қарсыласына 0:3 
(20:25, 22:25, 19:25) есебімен есе 
жіберді. 

Айта кетейік, қазақстандық 
волейболшылар D тобында сынға 
түседі. Қарсыластары –Оңтүстік 
Корея, Қытайлық Тайбэй және 
Сауд Арабиясы.

Азия чемпионаты 12-19 
қыркүйек аралығында өткізіледі. 

Құрлықтық додада 16 құрама 
төрт топқа бөлінген. А тобында 
Жапония, Үндістан, Катар, Бах-
рейн, B тобында Иран, Пәкістан,  
Гонкон, С тобында Қытай, Авс-
тралия, Кувейт, Шри-Ланка 
құрамалары шеберлік байқа сады.

«СБ» ақпарат 

Ұлттық құрама алғашқы 
ойынын Коста-Рикаға қарсы 
өткізді. Кездесу барысында 
қазақстандық құрама сапы-
нан Шыңғыс Есенаманов 10, 
Дәурен Тұрсағұлов 11-ми-
нуттарда қатарынан екі гол 
соғып кетті. Одан кейін коста-
рикалық құрама бір голмен 
есеп айырмасын қысқартты. 
Келесі кезекте Дуглас Жуниор 
14, Тайнан 17-минуттарда есеп 
айырмасын арттырды. Екінші 
кезеңде Біржан Оразов пен 
Тайнан 27-минутта екі мәрте 
қақпаны дәл көздеді. Осылай-
ша Қазақстан қарсыласын 6:1 
есебімен жеңді. 

Енді ұлттық құрамамыз 15 
қыркүйекте Литвамен ойнаса, 
18 қыркүйекте Венесуэламен 
шеберлік байқасады.

Әлем чемпионатында қазақ-
стандық футзалшылар А тобын-
да сынға түседі. Қарсыластары 
– Литва, Венесуэла, Коста-Рика. 

Қазақстан құрамасы бұдан 
бұрын Әлем чемпионаты фи-
налдық сатысында екі мәрте 
бақ сынады. 2000 жылы бірінші 
кезеңнен аса алмаса, 2016 жылы 
1/8 финалға дейін жетті.

Қарсыласын 
қапы 
қалдырды

Литвада футзалдан Әлем 
чемпионатының финалдық 
сатысы басталды. Оған 
Қазақстан құрамасы да 
қатысуда. 

Алғашқы 
ойында
жеңіліп 
қалды

Жапонияның Тиба 
қаласында волейболдан 
ерлер арасында Азия 
чемпионатындағы алғашқы 
кездесуінде қазақстандық 
волейболшылар жеңілістің 
ащы дәмін татты.

ТӘРБИЕ 
ӘЛСІРЕГЕН
ЖЕРДЕ
ҚЫЛМЫС ӨРШИДІ

1-бет 


