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ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫППРЕЗИДЕНТ

• 1994 жылы Қазақстан Рес
публикасы БҰҰның Шөлге ай
налумен күрес жөніндегі конвен
циясына (БҰҰ ШКК) қол қойып, 
оны 1997 жылдың 7 шілдесінде 
бекітті. 

• 2002 жылы елордада Ел
басы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қатысуымен, салтанатты жағ
дайда жаңа халықаралық әуежай
дың іргетасы қаланды. 

• 2008 жылы «АстанаЩу
чинск» автобанының алты 
жолақты қозғалысының ашылу 
салтанаты өтті. 

• 2011 жылы Қазақстанда 30 
мемлекет өкілінің басын қосқан 
«Ядросыз әлем» халықаралық 
форумының аяғында Бейбітшілік 
стелласы ашылды. 

• 2014 жылы Грекияда 
қазақтың қоғам қайраткері, 
жазушы Сәкен Сейфуллинге 
қатысты 1930 жылдардағы латын 
әліпбиінде жазылған құжаттар та
былды. 

• 2015 жылы ғарышкер Айдын 
Айымбетов Нұрсұлтан Назар
баевқа ғарышта болған Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 
туын тапсырды. 

• 2016 жылы Каспий құбыр 
консорциумы (КҚК) іске қосу
баптау шеңберінде жүргізілген 
жұмыстар кезінде Қашаған кен 
орнынан шамамен 7 700 тон
на экспортқа шығарылатын 
мұнайдың бірінші партиясын 
жөнелтті. 

• 2016 жылы Египет аста
насында Абай ескерткішінің 
сал танатты ашылу рәсімі өтті. 
Бюст Каирдің ең әдемі орталық 
саябақтарының бірі – «Бостандық 
және Достық» саябағында 
орнатылған. 

• 1999 жылы Солтүстік 
Қазақстан облысының Айыр
тау ауданында қазақ батыр
лары Қарасай мен Ағыбайға 
мемориалдық кешен орнатылды. 

• 2008 жылы Жамбыл об
лысында әлемдік тәжірибеде 
тұңғыш рет йодпен байытылған 
дәндер алынды. 

• 2014 жылы Шығыс Қазақстан 
облыстық этнографиялық му
зейқорығының көрме за
лында Дінмұхамед Қонаев 
мұражайының «Ер жігіттің қаруы» 
бірегей көрмесі ашылды. Экс
позицияда Д.Қонаевқа әлемнің 
белгілі мемлекет қайраткерлері 
сыйлаған кездіктер, қанжарлар, 
қылыштар, аң аулайтын карабин
дер, мылтықтар таныстырылды. 

• 2019 жылы Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев Баку 
қаласында өткен Түркітілдес мем
лекеттер ынтымақтастығының 
7отырысына қатысты. Сам
мит қатысушыларының алдын
да сөз сөйлеген Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті «Түркі елінің 
келешегі2040» бағдарламасын 
құруды ұсынды. 

• 2019 жылы «Мұзбалақ» 
анимациялық фильмі Герма
нияның Хемниц қаласында 
өткен 24Халықаралық балалар 
мен жасөспірімдерге арналған 
Schlingel кинофестивалінде Гер
мания ның анимациялық фильмдер 
институты (DIAF) тағайындаған 
«Үздік анимациялық фильм» 
жүлдесімен марапатталды.

Әр жерден алаңдатарлық мәліметтер 
түсуде. Дизель отыны күн санап қымбаттап 
барады. Бір қызығы, қымбаттаудың жөні 
бөлек, оны беру көлемі шектеулі, яғни, 
шағын бизнес жанармайдың тапшылығынан 
зардап шегуде. Үлкен жолдың бойында 
кәсіпкерлікпен айналысып жүрген таныс 
жігіттермен хабарластым. Соңғы күндері 
жағдай біршама тұрақтала бастаған. 
Сол жолдың бойындағы жанармай құю 
бекеттерінде дизель отыны литріне 230 
теңгеден сатылуда. Бірақ көлемі шектеулі. 
Елу литрден артық босатпайды. Біздегі 
деректер бойынша осындай жағдай 
Қазақстанның бірқатар облыстарына тән. 

Қазақстан Республикасы бәсеке лестікті 
қорғау және дамыту агенттігінің облыс 
бойынша департамент директоры Ерсін 
Орынбаевқа телефон шалдым. Ол департа
мент тарапынан тиісті жұмыстар жүргізіліп 
жатқанын айтты. Облыстың барлық жа

нармай құю бекеттері бақылауда. Олардың 
жұмысы жіті тексерілуде. 

– Біздің тарапымыздан әлі тексе
ру жұмыстары 15 күнге дейін созылады. 
Бірақ бағаны қасақана өсіру мақсатында 
теріс әрекеттерге бару тіркелген жоқ. Бар 
болғаны ірі деген бекеттерде 5001000 
тоннаға дейін қосалқы жанармай қоры бар. 
Олар өз кезегінде тиісті ұйымдармен жыл 
басында келісімшартқа отырғандықтан, 
осының барлығы заң шеңберінде атқарылып 
жатыр, – дейді біздің сауалымызға орай 
Е.Орынбаев. 

Сонда басты түйткіл неде? Бұл орай
да әртүрлі пікірлер айтылуда. Біздіңше 
тапшылықтың себебін әріден іздеу қажет 
сияқты. Нарықта шектеу шараларын енгізу 
әдетте нәтижеге жеткізбейді. Біз бұл жол
дан бұрын өткенбіз.  

Энергетика министр лігінің дерегі 
бойынша биыл елімізде дизель отынын 

тұтыну көлемі едәуір артқан. Сол сияқты  
тамызқыркүйекқазан айларында жағдай 
осындай болды. Мәлімет бойынша тұтыну 
көлемі бір айда 519 мың тоннаға жеткен. 
Бұл өткен жылмен салыстырғанда 84 мың 
тоннаға артық. Нарықтың заңы бойын
ша сұраныс жоғары. Неліктен? Біздіңше 
жанармай көлемі сыртқа тасылып жа
тыр деген уәжге сенуге болады. Себебі 
Қазақстанда дизель отыны көрші елдерге 
қарағанда арзан. Ресеймен салыстырғанда 
90 теңгеге, Өзбекстанмен салыстырғанда 
77 теңгеге төмен. Қырғызстанмен алғанда 
едәуір төмен екенін және байқаймыз. 
Бұл – Еуроазиялық кеңістіктің әлі жетіле 
қоймаған заңдылықтарының зардабы. 
Өкінішке орай, оны реттеудің тетіктері сол 
елдерде тұрып жатқан халықтың мүддесіне 
және қайшы келеді. Әйтеуір таусылмайтын 
түйткілдер толып жатыр. 

Сөзіміздің растығына көз жеткізу үшін 
мен «Компьютер лизион технология» 
ЖШС филиалының Қызылорда учаскесінің 
бастығы Нұрбол Абызбаевпен хабарла
стым. Ол алдағы уақытта біздің облыс 
көлемінде өтетін көліктерден ақылы қызмет 
үшін төлем алатын бөлімшені басқарады. 
Нұрболдың айтуынша, «Батыс Еуропа – Ба
тыс Қытай» автокөлік жолымен біздің облыс 
аумағынан тәулігіне 56 мың көлік өтеді. 
Соның тең жарымын үлкен салмақтағы жүк 
көліктері құрайды. Сыр өңірі – қысқасы, 

үлкен халықаралық транзит дәлізі. Демек, 
жанармайға деген сұраныс жоғары. 

Кейінгі уақытта Еуропаның көптеген 
елдерінде энергетикалық ресурс бағасы 
күрт өсті. Әсіресе, Батыс Еуропада газдың 
бағасы өткен жылмен салыстырғанда 34 
есеге шарықтады. Проблеманың ушыққаны 
соншалық, Еуропадағылар дәстүрлі отын
ның болашағы жоқ дегенді енді ауызға 
алмайтын болды. Әзірге алдағы 4050 
жыл көлемінде жерасты ресурстарының 
сұранысы азаймайтын сыңайлы. Бұл бүгінгі 
өмірдің шындығы ғана емес, ақиқатына ай
налды.

Дизель отынының қоры мен бағасы 
туралы журналистерге арналған брифинг
те облыстық кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы басшысының орынбасары 
Мұрат Тасқараев бұл жағдай Атырау мұнай 
өңдеу зауытының жоспардан тыс тоқтауы 
және көрші елдердегі бағаның жоғары бо
луына байланысты деп түсініктеме берді. 

Оған қоса, 1 қазаннан Павлодар мұнай
химия зауыты (ПМХЗ) жоспарлы жөндеуге 
тоқтатылды. Дизель отынының жетпейтін 
көлемі Ресей Федерациясынан (100 мың 
тонна) импортталуда. 

ҚР Энергетика министрінің бұйрығымен 
АИ92 маркалы бензині, дизель отыны 
бағасына мемлекеттік реттеу алынып тас
талып, бүгінде олардың бағасын нарық 
реттейді.

Облыста 145 жанаржағармай бекеті 
бар. Қыркүйек айының басында дизель 
отынының орташа бағасы 196 теңгені, 13 
қазандағы мониторинг мәліметтері бой
ынша 210,9 теңгені (ең жоғары бағасы 235 
теңге) құрады (өсім 14,9 теңге немесе 7%).

Кешегі күннің мәліметтеріне қарағанда 
облыста дизель отынының қоры – 1411,5 
тонна (6 күнге жетеді).

Айта кету қажет, жыл сайын егін нау
қаны кезінде дизель отынына сұраныс жоға
ры лайды, яғни тамызқыркүйек айларына 
дейін күнделікті қажеттілік 170180 тонна 
болған, қазір 245 тоннаға дейін көтерілді.

Ірі жанармай құю станциялары 
желілерінде («Компас», «Гелиос», «Қазақ
Ойл») дизель отыны лимитпен бір машинаға 
50100 литрден босатылуда. «TS», «Сино
Ойл» АЗСтерінде талонмен, «Батыс Еуро
па – Батыс Қытай» жолының бойында бір 
машинаға 100200 литр лимитпен берілуде. 

Сонымен Қазақстанның жанармай 
нарығын қалай реттейміз? Бұл – республика 
атқарушы билігінің төл міндеті.

Сонымен «Таң» атауы қалай шық
қан? Тарихи деректерде осы төңі ректе 
1926 жылы №17 «Елтай» ауылдық 
кеңесі құрылыпты. Келер жылы 
«Ұмтыл», «Қорғанша», «Қызыл сая», 
«Самырат» атты серіктестіктер пайда 
болады. Аталған серіктестіктер ұжым
дық шаруашылық болып біріккен соң, 
оған қандай да бір атау беру жайлы 
ойлас тық жүрген. Осы жерде өмір 
сүрген қадірлі би, азулы ақсақал атанған 
Сегізбай есімді кісіні ауылға ат қойған 
деп естідік. 

Оқиға былай. Қараша үйде түнімен 
кеңес құрып, шаруашылықтың алдағы 

жайкүйін ойластырып, жиын бастай
ды. Осы жерде жаңа ұжымшардың атын 
қоюда пікірталас болғанға ұқсайды. 
Кешке басталған ел ағаларының оты
рысы таң атқанға дейін ұласады. Осы 
кезде қараша үйден кішкентай ұл далаға 
атып шығып, «Таң, таң атты!» деп қуана 
айқайлайды. Бала дауысын естіген 
Сегізбай ақсақал жоғы табылғандай 
«Бәрекелді! Бала тілегі қабыл болсын, 
бұл елдің атын «Таң» деп аталық. Әр 
таңымыз өз берекесімен, шуағымен, 
бейбіт күнімен атсын!» деп бата 
жасаған. Содан бері «Таң» деп аталған 

ұжымшар пайда болыпты. 1967 жылы 
шаруашылық болып қайта құрылып, 
іргелі совхозға айналған. Ал 1996 жыл
дан өндірістік кооператив, 2011 жылдан 
«Таң ЛТД» ЖШС болып атауы тағы 
өзгерген. Бүгінгі төрағасы – ауылдан 
шыққан азамат, облыстық мәслихат де
путаты Имамзада Шағыртаев.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ 
БЕРЕРІ КӨП

Алдымен ауылдағы балабақшаға 
соқтық. «Таң бөбегі» деп атау иелен

ген мұнда ауылдың 90 кішкентайы 
тәрбиеленеді. Үш мезгіл ыстық тамақ, 
тілашар сабақтары, ән мен биге үйретер 
қосымша дәрістері бар. 

– Балалар 13 жас аралығында үш 
топ, 36 жас аралығында екі, барлығы бес 
топқа бөлінген. 9 педагог, 17 техникалық 
қызметкер бар. Шаруашылық ескі, жа
рамсыз ғимаратты толықтай жөндеп, 
жарқырата істеп берген болатын. Бұрын 
да балабақша болған нысанға қаржы 
салып, ауыл балаларына сыйға тартты. 
Қыста іші жылы, керекті ас пісіретін, 
кір жуатын құралдарымыз түгелденді. 
Сондайақ қосымша ойыншық немесе 
басқа да керекті заттарды шаруашылық 
басшылары жылда қарастырып тұрады, 
– дейді балабақшаның әдіскері Перизат 
Нұрғалиева.

Дизель отыны тапшы.
Оны нарық реттей ала ма?

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb

Әдетте нарықтағы тапшылықты сұраныс пен ұсыныс реттейді. Біз жылдар 
бойы армандап жеткен нарық енді оны реттей алмайтынына көзіміз жетті. Соңғы 
деректерге жүгінейік. Міне, кейінгі екі-үш ай көлемінде Қазақстанда дизель 
отыны тапшы. Бұл тапшылықтан халық әупіріммен өтті. Астық жиналды. Жылу 
маусымына дайындық әйтеуір іркіліспен, қиындықпен өтетін сыңайлы. Бірақ 
жағдай тұрақталған жоқ, нарықта әлі абыр-сабыр.

Маңдай терін мақтаныш еткен
БІЗДІҢ АУЫЛ

Sb Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»

Жалағаштағы журналистік сапар «Таң» ауылынан басталған. Бізге қызығы 
«Батыс Еуропа-Батыс Қытай» автобанының бойында жатқан ауылдың атауы. 
«Таң». Қысқа да нұсқа. Атқан таңмен байланысы бар-ау деген ой басымызға 
бірден келген. Болжам расқа айналды.

КЛИМАТТЫҢ 
ӨЗГЕРУІНЕ ҚАРСЫ 
КҮРЕС – ОРТАҚ ІС

Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев Нұр-Сұлтан 
қаласында өткен «Париж 
келісімінің мақсаттарына және 
Қазақстанның көміртегіне 
бейтараптығына қол жеткізу 
жолдары» атты халықаралық 
конференцияға қатысты.  Мем-
лекет басшысы көміртегінен 
таза ел болу тақырыбына 
арналған көрмені аралап, 
шараға қатысушылардың 
алдында сөз сөйледі.

ҚасымЖомарт Тоқаев үкімет
аралық сарапшылар тобы дайындаған 
Алтыншы бағалау баяндамасындағы 
климаттың өзгеруіне қатысты 
түйткілді мәселелерді атап өтті. 
Аталған құжатта көмірқышқыл 
газының шамадан тыс ауаға таралуы 
салдарынан  жаһандық жылынудың 
осы жүз жылдықта 1,52 градусқа 
жоғарылайтыны айтылған.

Мемлекет басшысының пікі
рінше, Орталық Азиядағы жылыну 
процесінің жылдам қарқын алуы 
алаңдаушылық тудырып, шұғыл 
әрекетті талап етеді.

– Бұл су мен азықтүлікті және 
олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
тұрғысынан өте маңызды. Қазақстан 
бидай мен ұн өндіруші ірі елдердің 
ондығына кіреді және жылына 7 
миллион тоннаға дейін бидай экс
порттайды. Алайда жағдай нашарла
са 2030 жылға қарай бидай өнімі ша
мамен 40 пайызға төмендеуі мүмкін. 
Қазақстанның Орталық Азиядағы 
жалғыз экспорттаушы ел екенін 
ескерсек, бүкіл аймақтың азық
түлік қауіпсіздігіне қатер төнетіні 
сөзсіз. Бұл қарапайым ғана мысал. 
Климаттың өзгеруіне қарсы күрес – 
мұның ортақ іс екенінің дәлелі. Бұл 
– аса маңызды мәселе, – деді Прези
дент.

ҚасымЖомарт Тоқаев эконо
мика мен өнеркәсіпте көміртегін аз 
пайдаланудың  базалық тәсілдерін 
қарастыратын Қазақстанның 2060 
жылға дейін көміртегінен таза ел 
болу доктринасын әзірлеп жатқаны 
туралы айтты. Президенттің айтуын
ша, мұндай үлкен мақсаттарға қол 
жеткізу үшін электр қуаты мен жылу 
өндіру секторын жаңартуға қомақты 
қаражат пен инвестиция тарту,  
парниктік газдардың қалдықтарына 
бөлінетін квоталарды саудалаудың 
ұлттық жүйесін қайта қарау, оны 
тиісті халықаралық жүйелерге 
сәйкестендіру қажет.

ҚасымЖомарт Тоқаев елімізде 
жүргізіліп жатқан газбен қамтудың 
ау қымды жұмысы, жаңартылатын 
және баламалы энергетиканы дамы
ту дың әлеуеті мен жасыл экономи
каны қаржыландыру, сондайақ 
трансшекаралық өзендердің гидро 
логиялық және экологиялық мәсе
лелерін шешу шаралары туралы айт
ты. Президент елімізді көгал дандыру 
бағдарламасына ерекше тоқталды. 
Мемлекет басшы сының тапсырмасы
на сәйкес, 2025 жылға дейін 2 милли
ард ағаш отырғызылады. 

ҚасымЖомарт Тоқаев ісшараны 
қорытындылай келе, Қазақстан 
экономикасының көміртегіне тәуел
ділігін төмендету тәсіліне көшу 
мәселесі батыл шешімдерді, қомақты 
қаражат пен тұтас қоғамның күш
жігерін біріктіруді қажет ететінін 
атап өтті. Бұл ретте, Мемлекет бас
шысы климат тақырыбындағы күн 
тәртібінің реттеуші тетіктері сауда
саттық пен инвестицияға кедергі 
келтірмеуі керек екеніне баса мән 
берді. Мемлекет басшысы көміртегін 
аз пайдаланатын елге айналу үшін 
өтпелі экономикасы бар мемлекет
терге технологиялық және ресурстық 
қолдау көрсетуге дамыған елдер 
мен халықаралық ұйымдар жауапты 
екенін айтты.

Облыстық мәслихат хатшысы 
Наурызбай Байқадамов жүргізген 
жиында әйелдердің қоғамдағы 
орны және түрлі салаларда қызмет 
ететін әйелдердің еңбегін мемле
кет тарапынан бағалау, аймақты 
дамыту бағытындағы келелі 
ұсыныстар айтылды. 

Басқосу барысында өңір 
басшысы ел Тәуелсіздігінің 30 
жылдық белесінде халықпен ете

не жақын ара ласатын әртүрлі 
саладағы нәзікжан дылардың та
банды еңбегін жо  ғары бағалап, 
өңірді өркендету ба ғы  тындағы 
алға қойған мақсатмін дет терді 
бірге орындауға шақырды. 

– Биыл – Тәуелсіздігіміздің 
30 жылдық мерейлі кезеңі. Осы 
жылдар ішіндегі еліміздің толағай 
табыстары мен Сыр өлкесінің 
қол жеткен жетістіктерінің 

барлығында әйелдер қауымының 
қолтаңбасы бар. Тұңғыш Прези
дентЕлбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың «Тәуел сіздік жыл
дарында мем ле кеті міздің өсіп
өркен деуіне әйел дер дің қосқан 
үлесі шексіз» деп ерекше атап 
көрсетуі де сондықтан. Бүгінде 
әйелдер қауымы отбасының 
ұйытқысы болып ғана қоймай, 
қоғамдықсаяси, әлеуметтік
экономикалық және рухани
мәдени салада табысты еңбек 
етіп келеді. Мәселен, ме дицина 
қызметкерлерінің 87 про центі, 
педагогтардың 73 проценті, жалпы 
бюджеттік сала қызмет керлерінің 
60, мемлекеттік қызметшілердің 
37 проценті – нәзікжандылар.

Ұсыныстар ұдайы назарда болады
Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова өңірдегі депутат 

әйелдер қауымымен кездесті. Кездесуге әртүрлі салада жемісті 
еңбек еткен, әр жылдары басшы қызметте, облыстық, аудандық 
мәслихаттың депутаттары болған ардагерлер мен іскер әйелдер 
қатысты.

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb
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Жыл басынан бері департамент 
медициналық қызметке, фарма
цевтикалық нысандарға жоспардан 
тыс 131, жоспар бойынша 28 тексеріс 
ұйымдастырған. Нәтижесінде түрлі 
дәрежедегі 56 әкімшілік құқық 
бұзу шылық анықталып, жалпы 
көлемі 3,5 миллион теңгеге жуық 
айыппұл салынды. Департамент
ке келіп түскен шағымдардың ба
сым бөлігі медициналық қызметке, 
емханалардың жұмысына байланысты 
туындаған.

Мекеме басшысының айтуынша, 
бүгінде дәрідәрмек қорында тап
шылық жоқ. «СҚФармация» ЖШС 
дәрілік қоймасында коронавирусқа 
қарсы 3,69 миллион теңгенің дәрі 
қоры сақталған.  

Өңір басшысы шалғай елді мекен
дегі дәріханаларда препарат тар қорын 
тексеріп, қажеттілікке қарай анализ 
жүргізу керектігін еске салды. 

– Көрші Ресейде эпидемио ло
гиялық жағдайдың ушығуына бай
ланысты бізге де нақты ісшаралар 
жоспарын бекіту қажет. Әсіресе, 
шалғай ауылдар мен аудандарда дәрі 
тапшылығы болмауын қамтамасыз ету 
керек. Тұрғындардың шағымдарын 
еске ріп, департаментке түскен 
өтініш тер бойынша тексеру, бақылау 
жұмыстарын әлі де күшейтуді тапсы
рамын, – деді облыс әкімі.

Айта кетейік, облыс әкімдігінің 
қолдауымен фармацевтикалық ұйым
дарды қажетті дәрілік препараттар
мен қамтамасыз ету үшін 488 мил

лион теңге қаражат бөлінді. Қазір 
аймақтағы 17 мекемеге бір жылға 1 
пайыз мөлшерлемемен несие берілді.     

Мұнан кейін аймақ басшысы об
лыс бойынша санитариялықэпи
де     мио   ло гиялық бақылау депар
та  мен тінің басшысы Динара 
Жаңа   бер  генова мен кездесті. Онда 
өңір    дегі эпидемиологиялық ахуал сөз 
бол ды. 

Жыл басынан бері жауапты де
партамент жоспардан тыс 815 тек
серу жүргізіп, 323 заң бұзушылық 
анықталып, қорытындысымен жалпы 
сомасы 37 180 457 теңгені құрайтын  
айыппұл салынды. Мекеме білім беру 
ұйымдарына да тексеріс жұмыстарын 
жүргізген. 

Кездесуде коронавируспен күрес 
амалдары, вакциналау қарқыны және 
тұмау мен туберкулезге қарсы екпе 
жұмыстарын жүйелі ұйымдастыру 
мәселесі қаралды. 

Аймақ басшысы өңірді корона
вирус және басқа да инфекциялық 
ауруларға қарсы дәрідәрмек қоры мен 
толық қамтамасыз етуді, халық ара
сында COVID19 індетіне қарсы екпе 
туралы түсіндірме жұмыстарын жан
дандыруды міндеттеді. Мұнан бөлек, 
балалар арасында туберкулез ауруы
на қарсы вакцина салдыру мәселесі 
(БЦЖ) туралы атааналар арасында 
ақпараттық жұмыстарды күшейту 
қажеттігін еске салды.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі 

Ауылдағы әкімдіктің жетекші ма
маны Арман Ізбасарұлының айтуынша, 
биыл «Ауыл – ел бесігі» бағдарламасымен 
атқарылған жұмыс жетерлік. Ауыл ішін 
аралағанымызда орташа жөндеуден 
өткен Орынбай жырау көшесін көрдік. 
Мамыр айында басталған асфальт төсеу 
жұмыстары шілдеде аяқталған. Сонымен 
қатар, осы көшеде орналасқан №118 орта 
мектеп күрделі жөндеуден өтіпті. Есік
терезелері, едені толық ауыстырылып, 
су, кәріз, электр жүйелері жаңартылған. 
Мектепте ауылдағы шәкірттер білім алып 
жүр. «Таңда» барлығы 14 көше болса, 
оның 6уы қалыпқа келтірілген. 8 көшеге 
231,6 млн теңге қаржысы бөлініп, орташа 
жөндеу жұмыстары жүруде. 

– Барлығы 230дан астам үй болса, 
1300ге жуық тұрғын бар. Ауызсу мәселесі 
шешілген. Жол қатынасы да тәуір жолға 
қойылды. Ел ішінде көпшілігі жұмыспен 
қамтылған. Ірі шаруашылықтан бөлек, 
қожалықтар де жетеді. Ауылдағы арда
герлер мен әйелдер кеңесі ел ішіндегі 
мәселелерге жіті назар аударып отырады. 
Ел азаматтары қандай да бір халықтық 

шаруа болса, ұйымдаса отырып шешіп, оң 
нәтиже шығарып келеді, – дейді әкімдік 
қызметкері.

«Таңдағы» тағы бір құрылыс – күндізгі 
стационарлық амбулатория. Бұл жобаның 
құны 120 млн теңге шамасында. Жыл 
соңына дейін бітуі тиіс. 

«ТАҢ» ТҮЛЕЙ БЕРМЕК

120ға жуық қызметкері бар 
шаруашылықпен таныстық. Еңбек адам
дарын қашаннан насихаттайтын біздің 
басылымның мақсаты да сол – ала жаз
дай кетпен арқалаған диқан ағайынның 
тіршілігін тізбектеп жазу. 

Ауылмен аттас «Таң ЛТД» ЖШС көп 
жылдан бері күріш егіп келеді. Ал биылғы 
1200 гектар жерге егілген салы жиналып 
бітуге таяу. Алдағы қысқа шөбі орулы, 
отыны қамдаулы бұл елдің әу бастан дала 
тіршілігіне бейімі байқалады.

Бұған дейін түрлі кезеңді бастан 
өткізген «Таң ЛТД» ЖШС 2003 жылы 
қайта құрылыпты. Серіктестік 2014 
жылы облыста бірінші болып «Бораншы» 
учаскесінде 10 гектар жерге тамшылатып 
суару арқылы картоп екті. 2019 жылы 
тұқым шаруашылығы статусын алды. 
Екі мың тоннадан астам тұқым дайын
даса, соның жартысын өзге аудандағы 
шаруашылықтар сатып алуда. Бізбен кез
дескен төрағаның сенімді өкілі Сәкен 
Шағыртаев жұмыстарын баян етті.

– Шаруашылық «Таң» ауылының 
өзінен бөлек, Мырзабай ахун ауы
лында 800, Мақпалкөлде 400, көрші 
Қармақшыдағы Ақжар ауылында 700 
гектар жерге күріш екті. Инвестор 
ретінде қаржы салып, осы ауылдардағы 
тұрғындардың жұмысқа орналасуына 
ықпал жасап отыр. Қазір күзгі жиын
терімнің 90 проценті бітіп тұр. Жалпы гек
тарына 70 центнердің үстінде аламыз деген 
болжам бар. Былтырға қарағанда шығымы 
да жақсы. Судан аздап тапшылық бол
ды, бірақ дер кезінде бастырып үлгердік. 
Әртараптандыру мақсатында бақша да 
өсіреміз. 70 гектар жүгері, 500 гектардан 
астам жоңышқамыз егілді. Мұны да келе
шек мал бағытындағы жұмыстарымызға 
пайдалансақ дейміз. Жыл сайын техника 
жаңартылып отыр. Жалпы 2011 жылдан 
бері заманауи ауыл шаруашылығы маши
наларын алып келеміз. Жаңа технология 
мен шаруашылық көліктерінің бізге үлкен 
көмегі бар. Осының арқасында жоғары 
өнім алып, облыста алдыңғы қатардан 
көрініп келеміз. Технология дегенмен де, 
күрішке тәжірибелі маман қажет. Өз ба
сым серіктестіктегі еңбеккерлерді мақтан 
тұтамын, – дейді ол.

Бүгінде жаңа үлгідегі 20 комбайн, 8 
жатка, жер өңдейтін арнайы 6 трактор 
өзінің соқасы, тұқымсепкішімен, «ХТЗ» 
тракторының 25 данасы шаруашылықтың 
бар қызметіне жарап тұр. Бұған МТЗ
80 тракторының бірнешеуін қосыңыз. 
Мұның өзіне шаруашылық 1 млрд 200 млн 
теңгеден астам қаржы жұмсаған.

Көбінекөп нарық сұранысына орай 
«Лидер» сортын егетін шаруашылық өз жұ
мысшыларына жағдай жасап тұр. Жалақы 
тұрақты, әр айдың 10ы күні беріледі. 

Сапар барысында шаруашылыққа 
қарасты егістікті аралап, еңбек адамда
рымен тілдесуді жөн көрдік. Мұнымыз 
бұлжымас әдет еді. Сол қарқынмен атыз 
жағалап күріш бастырып жүрген комбайн
дар тұсына жақындадық.

– Қарамағымда 28 адам бар. Оның 
ішінде 21і күрішші болып еңбек етеді. 
Бригада биыл 580 гектар «Лидер» со

ртын екті. Қазір өнім гектарына 75 цент
нерден келіп тұр. Ең жоғарғысы Өмірғали 
Қуанышов әр гектардан 83 центнер күріш 
жинады. Шаруашылық құрылғалы осында 
еңбек етіп келемін, – дейді  3бригаданың 
бригадирі Төремұрат Ахметов.

Бригадирдің айтуынша, ыстық тамақ 
дала қосынына арнайы тасымал ма
шинамен әкелінеді. Шаруашылықтың 
жұмысшыларға деген қызмет көрсету са
пасы өте жақсы.

– Өзімде мынадай қағида бар. Егіншіге 
дауыс көтеріп сөйлеуге болмайды. Неге 
екенін білесіз бе?! Айтайын, көкте ұшқан 
құс та, жердегі жүгірген аң да осы диқан 
қауымның жерден көрер ырзығы мол 
болғанын тілейді екен. Өйткені, несібе мол 
болса оларға да бұйырған ырзық бар деген 
сөз, – деп ағынан жарылды ол. 

Ал Сәкен Шағыртаевтың айтуын
ша, егін даласынан жиылған күріш об
лыс орталығына кетеді. Өйткені, күріш 
ақтайтын зауыты сонда. Неге десек, тап
сырыс берушілердің көбі дайын өнімді 
үлкен қала орталығынан іздейді екен. 
Жергілікті жерге келуге жол шығындарын 

ауырсынатыны тағы бар. Қазір «Таң 
ЛТД» шаруашылығының өнімдері Ресей, 
Қырғызстан, Өзбекстан сияқты көршілес 
республикаларға кетуде. Негізгі сұраныс 
та «Лидер» сортына  болып тұр.

БЕС ЖЫЛДА
БЕС ЖҮЗ МИЛЛИОН

Шаруашылықтың алымды істерін 
байқадық. Ал ауылға берер пайдасы ше?! 
Санамалап айтсақ, мұндай тіршілік өте 
көп. Мысалы, ауылда «Тағзым» алаңы 
қайта жаңаруда. Бұл да шаруашылық 
төрағасы Имамзада Шағыртаевтың 
ұсынысымен қолға алынған. Ел қорғаған 
ерлерін ұлықтаудағы игі іс екені көрініп 
тұр. Еңселі ескерткіштің сәулетті салынып 
жатқанын байқайсыз. Ауыл тұрмақ, аудан 
орталығында да мұндай ескерткіш кездесе 
бермейді.

Ал 2019 жылы пайдалануға берілген 
спорт кешені ауыл балаларын екі 
түрлі спортқа дайындап келеді. Бұл 
да – шаруашылықтың ауылға салған 
ғимаратының бірі. 95 бала жаттығады. Дзю
до мен таэквандодан болашақ чемпиондар 
көбейетіні анық. Жалпы шаруашылық 
мәдениет үйі, орталық алаң, көшелердегі 
әр үйлердің сыртқы қоршауы, көркейту
көгалдандыруға қаржы салған. Ауылға сән 
берер үлкен әсем сағат та орнатқан. Жыл 
сайын көше жолдарын тазалау, гүл өсіру 
сияқты жұмыстарды тұрақты істеп отыр.

– 2011 жылы шаруашылықтың озат 
еңбеккеріне екі «Лада2117» автокөлігін 
сыйладық. Содан бері бұл үрдіс тоқтаған 
емес. 2016 жылдан бастап бұл көбейді. 
Өйткені, көрші ауылдардағы шаруашылық 
жұмысшылары да бұл марапаттан тыс 
қалмау керек қой. Былтыр 6 маши
на берілді. 28 млн теңге шамасында 

қаржы жұмсадық. Бұған қоса тағы үш 
автокөлік алып, шаруашылықтың белді 
қызметінде жүрген азаматтарға қызметтік 
көлік ретінде мінгіздік. «Таңнан» бөлек, 
инвестор ретінде қамтып отырған үш 
ауылға 200 млн теңге осындай сыйақыға 
жұмсалды. Ал биыл арнайы автосерви
ске тағы да алты жеңіл көлікке тапсырыс 
бердік. Қараша айының басында келеді. 
Жыл соңын қорытындылап, арнайы сабан
той рәсімінде өз озаттарымызға береміз 
деген жақсы жаңалығымыз бар, – дейді 
С.Шағыртаев.

Шаруашылық көлік қана емес жұмыс
шыларына сыйақы тағайындайды. Ең 
алды миллиондап қаржы алып, қуанышқа 
кенеледі. 

– 5 жылдан бері «Таңда» әлеуметтік 
нысандар сала бастадық. Оған дейін елдегі 

үй салу, басқа да тұрмыстық жағдайларға 
байланысты көмек беріліп келді. Қазір 
серіктестік балабақша, спорт кешенін 
тұрғызып, орталықты көріктендіру 
жұмыстарын жүргізді. Кіреберістен бері 
қарай жол бойы мен кейбір көшелер 
жарықтандырылып, жиегіне тал 
отырғызылды. Қоршауының өзіне 10 млн 
теңге кетті. Шаруашылықтың екі брига
дасы сол екі жақтағы егілген талдардың 
жағдайына жауапты болып бекітілген. 
Жалпы өз ауылымызға бес жыл ішінде 
500 миллион теңге қаржы салдық, – дейді 
төрағаның сенімді өкілі.

«ЖАҢАҚОНЫС» ЖАҢАРАДЫ

«Таң» ауылының іргесінде 
«Жаңақоныс» ауылы бар. 70жылдары 
басқа аудандардан қоныс аударғандар осы 

жерге тұрақтаған. 30 шаңырақ тұрады. Ара
сы 2 шақырым жер. Осы екі аралықтағы 
жол қатынасын жөндеуге шаруашылық 
техника мен қаржы бөліпті. 

– Кіреберіс жолдан айналып әкеліп, 
жерін биіктетіп, жаңа жол төсеп жатыр
мыз. Жүк көлігін осы жолмен жүргізбекпіз. 
Бізде екі эксковатор бар. Көктемде, жазда 
каналдар тазалауға пайдалансақ, қалған бос 
кезде осындай ауылдың керекті шаруала
рына жегіледі. Ауызсу, жарық жеткізілген. 
Медпункт жұмыс істеп тұр. Біздің ет 
өңдеу цехымыз да осында орналасқан. 
Жылына 45 отбасы көшіп келуде. Келе
шек осы маңайға қоныстанатын не бөлек 
үй салатындар көбейеді деп ойлаймын. 
Өйткені, «Таңның» өзінде үй салатын жер 
таршылық етуде. «Жаңақоныста» мектеп
ке баратын 30 шақты бала бар. Арнайы 
шағын автобус бөлініп, екі мезгіл балалар
ды мектепке тасиды, – дейді Сәкен. 

Тағы бір жаңалық, шаруашылық бас
шылары мектеп оқушыларына домбыра 
үйретуге ықпал жасапты. Сәкеннің айту
ынша, шаруашылық тарапынан музыка 
пәнінің жетекшісіне 15 домбыра берілген. 
Үйірме құрылып, қазір жұмыс жүруде. 
Сондайақ лагерь мен түрлі жарысқа ба
ратын оқушылар мен жетекшілеріне де 
ұдайы қолдау көрсетіледі.

«ТАҢДА» ЖАСАЛҒАН

Таң ауылында жартылай дайын ет 
өнімдерін дайындайтын цех жұмыс істейді. 
«TAN FOOD» маркасымен шығатын цех 
жеті түрлі өнімді нарыққа шығармақ.

Сәкен Шағыртаев цех құрылысын екі 
жыл бұрын бастаған. Карантиндік шектеу
лерге байланысты жұмысы кешеуілдеген 
жобаның қарқыны биыл жаман емес. 
Кәсіпті өрістетуге аймақтағы «Байқоңыр» 
әлеуметтіккәсіпкерлік корпорациясы кө
мектескен. Қазір ауылдағы цехта бес адам 
тұрақты жұмыс істейді.

– Мақсат – облысты ет өнімдерімен 
қамтамасыз ету. Серіктесімізбен бірге 
қабылдаған жобаның жалпы құны 144 
миллион теңгеден асады. Ал біздің кор

порация бұған 56 миллион теңгеден астам 
қаржы құйды. Бұған цехқа керекті мал сою 
және  етті өңдеуге арналған құрылғылар 
сатып алынды. Өнімдер жақын күндері 
облыстағы дүкендерге сатылымға 
шығарылады, – дейді Сәкен.

Шағын өндіріс орнында күніне 5 ірі 
қара союға болады. Цех толықтай замана
уи жабдықтармен жарақталған. Мал жар
тылай автоматты түрде сойылады. Манты, 
тұшпара, фарш пен котлет секілді жарты
лай дайын өнімнен бөлек, «Сыбаға», «Бір 
асым ет» атымен арнайы қаптамадағы 
сиыр мен жылқы еті де дайындалады. 
Қосымша қазықарта, жалжая да бар.

Кәсіпкердің ендігі арманы – цех
ты үлкен ет комбинатына айналдыру. 
Украиналық құрылғы алыпты. Бұқ
тырылған ет консервісін жыл соңынан 
шығара бастайтынын да айтты. Әзірге 
дайын өнімдер келісімшарт арқылы аудан 
мен қала дүкендеріне жеткізілетін болады.

Түйін. Мынадай бір қызық дерек бар. 
Мына көрші Шымкент, дұрысы Түркістан 
облысы дейікші, бір айда 2 мың тонна күріш 
тұтынады. Біздің Қызылорда мың тонна
дан аса пайдаланады бір айда. Көрші облы
ста халық көп қой. Айтпақшы, бұл каран
тин алдындағы дерек. Ол кездегі астатөк 
жағдай белгілі ғой. Қазір жиынтой азай
ды. Бірақ, бұл күріш нарығына кері әсерін 
тигізді деген сөз емес. Өйткені, Сырдың 
басты дақылы шет ел асқалы көп жыл өтті. 
Күріштің құнарын құнттай білген біздің 
диқандар мың мәрте құрметке қашаннан 
лайық болатын. Маңдай терін мақтаныш 
еткен «Таң» ауылының егіншілері де осы 
саптың қатарында.

Суретті түсірген
Н.НҰРЖАУБАЙ.

Дәрі тапшылығы 
болмау керек

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова облыс бойынша медициналық 
және фармацевтикалық бақылау, облыстық санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаменттерінің басшыларымен 
кездесіп, атқарылған жұмыстарды саралады. Алдымен медициналық 
және фармацевтикалық бақылау департаментінің басшысы Ғалия 
Байменова 9 айда атқарылған негізгі жұмыстарға тоқталып, өңірдегі 
ахуалды баяндады.

Маңдай терін
мақтаныш еткен

Әйелдерді экономикаға тарту 
процесінің кешенді мәселелері менің 
тұрақты бақылауымда. Осы мақсатта 
аудандарды аралау барысында да, 
жеке қабылдаулар аясында да олармен 
кездесулерді тұрақты түрде өткіземін. 
Бір жылдан астам уақыт ішінде 92 
ауылдық округке бардым. Кәсіпкер 
әйелдермен жеке кездесіп, олардың 
жұмыстарымен таныстым. Әрбір 
ұтымды ұсыныс қараусыз қалмайды, – 
деді Гүлшара Әбдіқалықова.

Кездесуде сала ардагерлері, об
лыс және аудандық мәслихат де
путаттары өздерінің ұсыныстарын 
жеткізіп, түрлі тақырыпта пікір алмас
ты. Қызылорда облысының құрметті 
азаматы, облыстық мәслихаттың 
ІІ, ІІІ, ІV шақырылымының де
путаты Алмагүл Божанова іскер 
әйелдердің белсенділігін арттыру, 
оларды қоғамдық істерге ұдайы тар
ту қажеттігін айтып, ортақ мәселе 
көтеруде бірлескен шешімдер 
қабылдауға шақырды. Сондайақ, 
әлеуметтік мәселелерді көтеруде депу
таттық корпустағы әйелдер ұсыныс
тарының маңызды екенін алға тартты. 

Кездесуде Арал өңіріндегі 
су тапшылығы, қуаңшылық, 
«Көкарал» су қоймасын жаңғырту, 
әйелдердің әлеуметтік жобалармен 
айналысуы сынды өзекті мәселелер 
қозғалды. Сондайақ, Арал аудандық 
мәслихатының депутаты, аудандық 
әйелдер кеңесінің төрайымы Ақыл 
Сәдуақасова, Шиелі аудандық мәсли
хатының VІ, VІІ шақырылым депутаты 
Нәйла Палымбет өз кәсібін бастаған 
нәзікжандылардың бизнесін қолдау 
және оның аясын кеңейту мә се лелерін 
көтерді. Облыстық мәс ли хат депутаты 
Сәрсенкүл Бихожа мүмкіндігі шектеулі 
жандар ды қоғамдық ортаға бейімдеу 
және қимылқозғалысын реттеу, 
әлеуметтік қолдау мәселелерін назарға 
ұсынды. Ал, облыстық мәслихат де
путаты, ҚР Президенті жанындағы 
әйелдер істері және отбасылық
демографиялық саясат жөніндегі ко
миссия мүшесі Аида Әбибуллаева 
өңірде отбасы мәселелерін қарайтын 
арнайы басқарма құру керектігін 
жеткізді.  Облыстық әйелдер кеңесінің 

төрайымы Райкүл Байназарова 
әйелдердің кадрлық резервін даярлау 
және көшбасшы әйелдер клубын құру 
идеясын ортаға салды. Мұнан бөлек, 
кәсіпкер қызкеліншектердің өндірген 
тауарлары мен бұйымдарына арнайы 
көрме  өткізуді ұсынды. 

Кездесуде әрбір ұсыныспікірді 
тыңдаған облыс әкімі басқосуда 
көтерілген мәселелерге нақты жауап 
берді. 

– Бүгінгі еркін кездесу алдағы 
міндеттерді тағы бір саралауға 
жол ашты деп есептеймін. Әрине, 
ұсыныстардың әрбірі өзекті. Оның 
ішінде су тапшылығы проблема
сы Үкімет деңгейінде қаралып, 
уақытылы шешім қабылдануда. 
Мәселен, «Көкарал» су қоймасы бо
йынша биыл жобасметалық құжаттар 
толық аяқталды. Сараптамадан өткізу 
үшін мемлекет тарапынан қаржы да 
бөлінетін болды. Нәтижесінде ке
лер жылы «Көкаралға» реконструк
ция жасау жұмыстары басталады 
деген сенімдеміз. Сол себепті бұл 
бағыттағы жұмыстар менің тікелей 
бақылауымда болады. Қуаңшылық 
жағдайында Арал өңірінде төтенше 
жағдай режимін уақытылы жариялап, 
қажетті қадамдарды іске асырдық. 
Көрші облыстардың көмегі де 
мәселені реттеуді жеделдетті. Үкімет 
деңгейіндегі қолдау шараларының 
нәтижесі шаруалардың жағдайына оң 
әсер етті дей аламыз. 

Ал, отбасы басқармасы жөніндегі 
идеяны елордада Ұлттық комис
сия ісін жүзеге асырып жүргенде 
пилоттық жоба ретінде Шымкент 
қаласына енгізген едік. Бұл ретте басқа 
өңірлердің тәжірибесін қарау керек. 
Қолдауға болатын ұсыныс. Сондайақ, 
әйелдер кадрлық резервін құру тура
лы идея бұрыннан ойымда жүрген еді. 
Оны өткен аптада өткен Халықаралық 
әйелдер энергетикалық клубының 
V форумында ұсыныс ретінде жол
дадым. Сондықтан айтылғандарды 
ескеріп, саралайтын боламыз, – деді 
облыс әкімі.

Жиын соңында Гүлшара 
Әбдіқалықова өңірдің дамуына сүбелі 
үлес қосқан сала ардагерлері мен де
путаттарды Алғыс хатпен марапаттап, 
ілтипат көрсетті.

Ұсыныстар 
ұдайы назарда 
болады
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт 

жастары» және аудандық басылымдарға 
хабарландыру орналастырғыңыз 

келсе: 70-00-52  телефон ы арқылы 
байланысуға болады.  

E-maіl: smjarnama@mail.ru

Әлем, дүние үнемі өзгерісте. 
Өзгермейтін бір ғана – Жаратушы. 
Өзгеріс адамды есейтеді, есейген 
жанның самайын ағартып, кемел 
жасқа жеткізеді. Осы шақта адам 
өткен ғұмырына, аға-інілеріне, қа-
тарына, қоғамға, заманға мұқият 
зер сала бастайды. Әрине, адам 
пенде болған соң, оның арқалаған 
жүгі де көп болмақ. Олар – ата-ана 
алдындағы парыз, үй болып отба-
сын құру, ұрпақ өсіру, ат жалын 
тартып атқа мінген соң халыққа 
адал қызмет етіп, қай раткерлік 
таныту. Туған-туыс, аға  йын, за-
мандас, жора-жолдас ара  сында 
кісіліктен айырылмау, үлкенге де, 
кішіге де өз өмір жо лың мен өнеге 
болу. Бұл – өте жауапты міндет 
қана емес, адам өмірі жолын дағы 
асыл қазына. Бақытжан өмір жо-
лында арқалаған жүгін шар шап-
шалдықпай, қаймықпай көтерді. 

Бақытжан мен Мәуегүл шаңы-
рақ көтергенде комсомол қыз мет-
кері болатынмын. Екеуінің үйлену 
тойына Алматы қаласы нан келіп 
қатысып, туған-туыстарының ор-
тасында болып, ара-қатынасымыз 

үзілген емес. Бақытжанның әкесі  
Әбекең таза, адал партия қызмет-
кері ретінде есімде қалды. Адам-
шылығы мол, қазақшылығы ба-
сым, өмір көрген, өте сауатты кісі 
екенін жас та болсам бағамдаған 
едім. Құдай қосқан құда болғаннан 
кейін ол туралы айтылса, зерделеп 
тыңдап, әңгіме айтушыға сұрақтар 
беріп, толықтырып отыратынмын. 
Менің мектептегі ұстазым Сәден 
Нұртаев Әбдіқалық  Сайлыбаевтың 
Қармақшы аудандық партия ко-
ми тетінің екінші хатшысы болып 
тұрғанда, жергілікті халық тың 
көңілінен шыққанын, сыпайы-
лығын, арының, жаны ның таза-
лығы және ха лықпен жүздескендегі 
жү ре гінің жұмсақтығын, өте сауат-
ты болғанын көп айтатын. «Сон-
дай адал азаматты әке-шешесіне 
құран оқытты деген сылтаумен 
партия дан, қызметтен шығарған, 
сон да ренішін сыртқа білдірмей, 
шы дамдылық көрсеткен адамды 
бірінші көруім» деген сөздер жа-
дымда қалыпты. 

Бақытжан өзі оқып, білім алған 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 

педагогикалық институтында жұ-
мыс істей жүріп, Мәскеудегі СССР 
Педагогика ғылымдары акаде-
миясының аспирантурасын бітірді. 
Сол жерде өзінің ғылыми диссер-
тациясын қорғап, оқу-әдістемелік 
салада белгілі маман ретінде та-
нылды. 

Тәлімгер ұстаз ретінде шәкірт-
теріне, жас ғалымдарға берген 
тәрбиесі – өз алдына әңгіме. Қа-
зақтың қара домалақ балаларын 
ғылым жолына жетектеп әкеліп, 
ағалық қамқорлық жасады. 

Өмір күнде той емес, оның 
адамды сынға салатын, сілкі лей-
тін сәттері де кездеседі. Сын-
дар лы шақта азаматтық келбетін 
жо ғалт паған бір азамат Бақыт-
жан дай болар. Оның іскерлігі мен 
кәсіби шеберлігінен кім-кім нің 
де үйренері көп еді. Үнемі ізденіп 
жүретін, болдым, толдым деп 
аспайтын, үлкеннің алдын кес-
пейтін, дүниеге, атаққа, лауазымға 
қы зық пайтын. Істегенін айтып мақ-
танбады. Өзгеге дем беріп қуат-
тандырып, әрқашан демеп отыр-
ды. Бұл азаматтың халық шыл дығы 

еді. Бақытжан  қарауын дағыларға 
өз мансабын көлденең тартқан 
емес. Елге, халыққа қажет істің өз 
уақытында орындалуы керектігіне 
көпшіліктің көзін жеткізе білді. 
Облыстағы үлкен оқу ордасы, ға-
лымдардың тоғысқан ортасында 
оның дара қасиетін мойындайтын.

Облыстық білім басқарма сы-
ның басшылығын атқарғанда оқу-
шыларының білім дәрежесі рес-
публиканың үштігіне еніп, жоғары 
көтерілді. Түлектердің Ре сейдің 
бе делді оқу орындарында оқуына 
жол ашылды. Бұл жұмыс ғалым, 
білгір педагог, ұстаз Б.Сайлы баев-
тың, сол салада еңбек етіп жүрген 
білім қызметкерлері мен мектеп 
директорларының, ұстаз дардың 
ерен еңбегімен іске асты. Оқу шы-
ларының білім дәрежесі өсуімен 
қатар грантта оқитындар көбейді. 

Бақытжанның еңбегі жоғары 
бағаланып, омырауына «Құрмет 
орденін» тақты. Бұл – облыстың 
білім саласында жүрген ұстаздар 
қауымы үшін де үлкен марапат, 
еңбектің бағалануы. Республикаға 
белгілі іргелі оқу ордасы дәстүрі, 
тарихы бай М.Мәметова атындағы 
колледжді басқа рып, жемісті еңбек 
етті. Оқу орны ның жұмысын жолға 
қойып, күр делі жөндеу жүр гізіп, 
қыруар іс жасады. 

Сынаптай сырғыған, қолға ұс-
тат пас уақыттың билігіне бағын-
байтын жан жоқ шығар, сірә. 
Бақытжанды білетін Сыр бойының 
халқы, тәрбиелеген шәкірттері, 
әріптестері, туған-туысқандары, 
да рынды ұстаз, белгілі ғалым 66 
жасында бұл өмірмен қош айтысып 
кете барады деп ойлаған жоқ. Бірақ 
тағдырдың жазуы солай болды, 
амал бар ма? Ендігі жерде артында 
қалған балалары мен немерелерінің, 
туған-туысқандарының амандығын 
тілеу ден басқа сөзіміз жоқ.

Нұртілеу САЛЫҚОВ,
Қармақшы ауданының 

құрметті азаматы

Жақсылық деген жанған шам сияқты, алыстан 
сәуле, жақыннан жарық береді. Шамын сөндіріп алған, 
не сәулесі, не жылуы, не жарығы жоқтар қаншама?! 
Менің інім Бақытжан өз шамын өзі жағып, өзгеге 
де жүрегінен жылу берген жан еді. Тәуелсіз елдің 
көшімен бірге келе жатқан тәжірибелі ғалым-ұстаз, 
қоғам ісінің білгір азаматы болды. Алдына келген 
адамнан қамқорлығын аямайтын. Оның қанатының 
астынан білім жүйесінде жүздеген жас  өсіп-жетілді. 
Жылдар бойы басшылық қызметте болғанда 
қарапайымдылығымен, кішіпейілдігімен, әділдігімен, 
қайырымдылығымен жоғары білім беру жүйесінің 
тарихын жасады. 

Жанынан шуақ 
таратқан

ЖОБА

Қызылорда облысы әкімдігінің 2021 жылғы 
4 ақпандағы №198 «2021 жылға арналған асыл 
тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал 

шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын 
арттыруды субсидиялау бағыттары бойынша 

субсидиялар көлемдерін, ауыл шаруашылығы 
жануарларының аналық басының азығына 
жұмсалған шығындар құнын арзандатуға 
субсидиялар нормативтерін, субсидиялар 

алушыларға қойылатын өлшемшарттарын, 
субсидиялар алуға арналған өтінім беру 

мерзімдерін бекіту туралы» қаулысына өзгерістер 
енгізу туралы

Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қызылорда облысы әкімдігінің 2021 жылғы 4 ақпандағы №198  

«2021 жылға арналған асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды,  
мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау 
бағыттары бойынша субсидиялар көлемдерін, ауыл шаруашылығы 
жануарларының аналық басының азығына жұмсалған шығындар құнын 
арзандатуға субсидиялар нормативтерін, субсидиялар алушыларға қойылатын 
өлшемшарттарын, субсидиялар алуға арналған өтінім беру мерзімдерін бекіту 
туралы» қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде №8140 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген 2021 жылға арналған асыл тұқымды  
мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және  
өнім сапасын арттыруды субсидиялау бағыттары бойынша субсидиялар 
көлемдерінде:

реттік нөмірлері 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 жолдар мынадай редакцияда 
жазылсын:
« 15. 2021 жылға арналған ауыл шаруашылығы малдарының аналық басының 

азығына жұмсалған шығындар құнын арзандату
15.1 Сүтті және сүтті-етті бағыттағы 

асыл тұқымды ірі қара малдың 
аналық басы (600 бастан 
басталатын)

бас 386 233 1 200 463 480

»;

15.2 Етті және етті-сүтті бағыттағы 
тауарлық ірі қара малдың аналық 
басы

15 000 66 866 1 002 990

15.3 Қойдың аналық басы 2 500 208 534 521 335
15.4 Жылқының аналық басы 10 000 25 156 251 560
15.5 Түйелердің аналық басы 10 000 6 368 63 680

«барлығы» және «Жиыны» деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
« барлығы 2 698 000

»;Жиыны 5 308 046

көрсетілген қаулымен бекітілген 2021 жылға арналған ауыл шаруашылығы 
жануарларының аналық басының азығына жұмсалған шығындар құнын 
арзандатуға субсидиялар нормативтерін, субсидиялар алушыларға қойы латын 
өлшемшарттарын, субсидиялар алуға арналған өтінім беру мерзімдерінде:

реттік нөмірі 1, 1.1 жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
« 1. Ауыл шаруашылығы 

малдарының азығына 
жұмсалған шығындар 
құнын арзандату:

Өтінімді  
берген сәтте аналық 
мал басы 
деректерінің 
селекциялық және 
асыл тұқымдық 
жұмыстың 
және ауыл 
шаруашылығы 
жануарларын 
бірдейлендіру 
ақпараттық 
қорында тіркелуі 
және сәйкес болуы

Селекциялық 
және асыл 
тұқымдық 
жұмыстың  
және 
ауыл 
шаруашы- 
лығы 
жануарларын 
бірдейлендіру 
ақпараттық 
қорымен 
интеграция- 
ланған өзара 
іс-қимыл

ағымдағы 
жылдың
26 
тамызынан 
20 
желтоқсан
ға дейін
(қоса 
алғанда)

»

1.1 Сүтті және  
сүтті-етті 
бағыттағы
асыл 
тұқымды
ірі қара 
малдың 
аналық
басы

бас 386 233 Өтінімді
берген сәтте
(13 айдан
асқан сиыр
мен қашарлардың) 
меншікті аналық 
басының
600 бастан кем емес 
болуы

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі осы қаулыны заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Респуб-
ликасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің 
орынбасары Б.Д.Жахановқа жүктелсін.

4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
 әкімі                                                                         Г.Әбдіқалықова

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі

«15.

«Қазақстан Республикасының Су Кодексі» Қазақстан Республикасы 
Кодексінің 38-бабының 5-тармақшасына және «Ауызсумен жабдықтау-
дың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың ерекше 
маңызды топтық және оқшау жүйелерінен халыққа берілген ауызсудың 
бір текше метрі үшін төлемақы мөлшерін есептеу әдістемесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрінің 2021 жылғы 27 тамыздағы №470 бұйрығына сәйкес 
Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Қызылорда облысы бойынша ауызсумен жабдықтаудың баламасыз 
көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың ерекше маңызды топтық 
және оқшау жүйелерінен халыққа берілетін ауызсудың бір текше метрі 
үшін төлемақы мөлшерлемелері  қосымшаға сәйкес белгіленсін.

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

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2021 жылғы «___»  ___________ № ____шешіміне

қосымша

Қызылорда облысы бойынша ауызсумен жабдықтаудың баламасыз 
көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың ерекше маңызды топтық 
және оқшау жүйелерінен халыққа берілетін ауызсудың бір текше метрі 

үшін төлемақы мөлшері
№ Ауызсуды есепке 

алу тұтынушылар 
үшін адам басына 
пайдаланатын түрі

Өлшем бірлігі, 
литр/текше 

метр

Төлемақы 
мөлшер-
лемелері, 

теңге

Төленетін мерзімі

1 ауызсуды есепке алу 
аспаптары бар 

140/ 4,3 (дейін) 30 2022 жылдың
1 қаңтарына дейін

2 ауызсуды есепке алу 
аспаптары жоқ 

120/3,65 
(дейін)

40 2022 жылдың
1 қаңтарына дейін

3 ауызсуды есепке алу 
аспаптары бар 

140/ 4,3 (дейін) 60 2022 жылдың            
1 қаңтарынан 

бастап
4 ауызсуды есепке алу 

аспаптары жоқ 
120/3,65 
(дейін)

80 2022 жылдың            
1 қаңтарынан 

бастап

«Қызылорда облысы бойынша ауызсумен 
жабдықтаудың баламасыз көздері болып 

табылатын сумен жабдықтаудың ерекше маңызды 
топтық және оқшау жүйелерінен халыққа берілетін 

ауызсудың бір текше метрі үшін төлемақы 
мөлшерін бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінің құқық-
тық ақпараттық қызметі тәулік 
бойы, үзіліссіз және демалыс-
сыз тегін анықтамалық, кон-
сультациялық қызметтер көр-
сетуді, құқықтық мәселелер 
жә не мемлекеттік қызметтер 
көрсету бойынша консультация 
беруді, ҚР-ның қолданыстағы 
заңнамаларының ережелерін 
түсіндіруді жүзеге асырады.

Сондай-ақ, мемлекеттік 
ор  гандар туралы байланыс 
мә ліметтерін ҚР Әділет ми-
нистр лігінің құрылымдық бө-
лімшелері басшыларының де-
ректерін ұсынады.

- Қазақстан бойынша ста-
ционарлық телефон нөмері:119;

- Нұр-Сұлтан қаласының 

тұрғындары үшін: 8(7172)58-
00-58 (желі операторының та-
рифына сәйкес);

- WhatsApp мессенджері 
арқылы (+7708-693-56-31)

- «Әділет» Нормативтік құ-
қықтық актілерінің ақпарат-
тық-құқықтық жүйесінде «вир-
туалды  кеңесшісі» виджеті нің 
чат-бот модуляциясы арқылы; 

- ҚР Әділет министрлігінің 
сайтындағы «Сұрақ-жауап» ай-
дарлары арқылы жүзеге асыра-
ды.

-  Қызылорда облысы бо-
йынша стационарлық IP теле-
фон нөмері:  6502.

Қызылорда облысының
Әділет департаменті

Хабарландыру

Елімізде сүт безінің қатерлі 
ісігі көбейіп барады. Тіпті 
онкологиялық аурулар арасында 
таралуы жағынан бірінші орында 
тұр. 30 жастан асқан әйелдердің 
92 проценті сүт безінің әртүрлі 
ауруларымен ауырады екен. Олар 
асқынған жағдайда сүт безі обы-
рына ұласады.  Десе де кеуде 
обырына шалдыққандар арасында  
өлім-жітім азайған.

Маммолог мамандардың мә-
ліметінше, Қазақстанда былтыр 5 
мыңдай адам осы қауіпті дертке 
шалдықса, 1400 әйел көз жұмған. 
Алғашқы сатысында кеуде обы-
ры байқалмайды. Сондықтан 
оны өткізіп алу қаупі де жоғары. 
Нақтырақ айтқанда, онкологиялық 
ауруларды бастапқы сатыда 
анық тап, емді ертерек баста-
са жақсы нәтиже береді және 
сауығу мүмкіндігі де артады. 
Қазір Қазақстанда 40 пен 70 жас 
аралы ғындағы әйелдер арасын-

да тегін скрининг жүргізілуде. 
Онкологтарды үрейлендіретіні 
соң ғы уақытта қатерлі ісіктің жа-
саруы, яғни, кеуде қатерлі ісігі 
35-45 жастағылар арасында жиі 
байқалуда. Осы орайда мамандар 
жыл сайын кем дегенде бір рет 
ультрадыбыстық зерттеу, маммо-
графиядан өтіп, маммологтың кон-
сультациясын міндетті түрде алып 
тұру керектігін айтады.

Біздің өңірде де кеуде қатерлі 
ісігіне шалдығушылар бар. Об-
лыстық денсаулық сақтау басқар-
масы медициналық көмекті 
ұйым дастыру бөлімінің басшысы 
Раушан Бақтыберлинаның айту-
ынша, биыл 9 айда 99 әйел  есепке 
алынған. Аурушаңдық көрсеткіш 
100 мың тұрғынға шаққанда 12,3-
ті құрайды. Ал жалпы есепте 
тұратындар саны – 900. 

– Сүт безінің қатерлі ісігі 40-
70 жас аралығындағы әйелдер 
арасында жиі кездеседі. Ауру-

ды ерте анықтау мақсатында 
скринингтік тексеру жүргізіледі. 
Скрининг шеңберінде 40-70 жас-
тағы әйелдерге 2 жылда бір рет 
сүт бездерінің маммография-
сы жүргізіледі. Тіпті аурудың 
ешқан дай белгісі болмаса да, 
әйелді ештеңе мазаламаса да осы 
тексеруден анықталып жатады. 
Статистикаға сәйкес, уақытында 
анықталған ісік көп жағдайда сәтті 
емделеді. Бүгінде облыста обыр-
мен 5 жылдан астам өмір сүрген  
әйелдер 53,3 процентті құрайды, 
– дейді ол. 

Сүт безі қа терлі ісігі мута-
ция нәти жесінде сүт бездерінің 
жа сушалары ба қылаусыз бө лі-
ніп, қоршаған тін дерге тарала 
бастағанда пай да болады. Қа терлі 
ісікке тұқымқуалаушылық әсер 
етеді, жүкті болмаған, босанбаған,  
қант диабеті, семіздікке шалдық-
қандар ұшырайды.  Осы орайда 
мамандар жалпы онкологиялық 
аурулардың, оның ішінде сүт безі 
қатерлі ісігінің алдын алу үшін 
сал мақты ба қы лау да ұстауға, фи-
зи калық белсенді бо луға, жеміс-
жи декті жиі тұты нуға, саламатты 
өмір салтын ұста нуға және  ша-
қырылған скри нингтік тексеруден 
өтуге кеңес береді.  Олай болса, 
ауырып ем іздегенше, ауырмаудың 
жолын іздеп, маман кеңесіне құлақ 
түрейік. 

15 ҚАЗАН – СҮТ БЕЗІ ІСІГІНЕ ҚАРСЫ КҮРЕС КҮНІ

Кесел 
кеулемесін десек

1993 жылы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сүт 
безі ісігіне қарсы күрес күнін белгіледі. Бұл күнді белгілеудегі 
мақсат – қоғам назарын осы дертке аудару, жаһандық мәселеге 
айналып отырған сырқаттың алдын алу, ауруды ерте анықтау, 
қатерлі дерт жөнінде көпшілікті кеңінен ақпараттандыру. 

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

ҚР ҰЭМ ТМР комитетінің ҚО бойынша де-
партаментінің 12.10.2021 жылғы №04-22/1558 Дә-
лелді қорытындысына сәйкес, «Энергосервис» 
ЕЖШС-ның барлық тұтынушыларына 2021 жылдың 
20 қазаннан бастап  1 кВт. сағат электр энергиясының 
тарифтері төмендегідей болып бекітілді:

1.  Орташа босату (базалық) тарифі 1 кВт* 
сағатына – қосымша құн салығынсыз – 18,96 
теңге, қосымша құн салығымен – 21,2352 теңге;

1.1. Жеке тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 
17,5392 теңге ҚҚС-мен;

1.2. Заңды тұлғалар үшін орташа босату тарифі 
–  25,8608 теңге ҚҚС-мен.       

2. Жеке тұлғалардың электр энергиясын 
тұтыну көлеміне сай (қосымша құн салығымен): 

2.1. Электр плиталарын қолданбайтын тұтыну-
шыларға:
*1-деңгей – 1 адамға 1 айға 

(70 кВт*сағ.дейін)
16,4416 теңге

*2-деңгей – 1 адамға 1 айға 
(70-150 кВт*сағ. аралығы)

21,0448 теңге

*3-деңгей – 1 адамға 1 айға 
(150  кВт*сағ.жоғары)

26,3038 теңге

2.2. Электр плиталарын қолданатын тұтынушы-
ларға:
*1-деңгей – 1 адамға 1 айға 

(90 кВт*сағ.дейін)
16,4416 теңге

*2-деңгей – 1 адамға 1 айға 
(90 -170 кВт*сағ. аралығы)

21,0448 теңге

*3-деңгей – 1 адамға 1 айға 
(170  кВт*сағ.жоғары)

26,3038 теңге

  

2.3. Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, 
Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оларға 
теңестірілген тұлғаларға:
*1-деңгей – 1 адамға 1 айға 

(100 кВт*сағ.дейін)
16,4416 теңге

*2-деңгей – 1 адамға 1 айға 
(100 -170 кВт*сағ. аралығы)

21,0448 теңге

*3-деңгей – 1 адамға 1 айға 
(170  кВт*сағ.жоғары)

26,3088 теңге

3. Заңды тұлғалар және  кәсіпкерлік пен басқа 
да шаруашылық нысандары үшін (тұтынушылар 
сана тына қарай): 

      
№ Тұтынушы санаты Қосымша 

Құн 
Салығынсыз

Қосымша 
Құн 

Салығымен
1. Бюджеттік мекемелер 37,50 теңге 42,00 теңге
2. Басқа да заңды тұлғалар 

және кәсіпкерлік пен 
басқа да шаруашылық 
нысандары

18,96 теңге 21,2352 
теңге

3. ӘМБАТТ мекемелері 
үшін (Әлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік 
тауарлары)

18,96 теңге 21,2352 
теңге

«Энергосервис» ЕЖШС  әкімшілігі

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

Электр энергиясын тұтынушылары назарына!

ҚР ҰЭМ ТМР комитетінің ҚО бойынша депар-
таментінің 12.10.2021 жылғы №04-22/1557 Дәлелді 
қорытындысына сәйкес, «Дәулетэнерго» ЖШС-ның 
барлық тұтынушыларына 2021 жылдың 20 қазанынан  
бастап  1 кВт. сағат электр энергиясының тарифтері 
(қосымша құн салығын есептегенде) төмендегідей 
болып белгіленді:

1. Орташа босату  бағасы – 22 теңге 43 тиын.
2. Жеке тұлғалар үшін орташа босату  бағасы – 

19 теңге 53 тиын.
Тұтыну көлеміне қарай сараланған тарифтер:
Электр плиталарын қолданбайтын тұрғын-

дарға:
1-деңгей (70 кВт.сағатқа дейін) – 19 теңге 13 тиын. 
2-деңгей (70 кВт.сағаттан 150 кВт.сағатқа дейін) – 

23 теңге 44 тиын.
3-деңгей   (150 кВт.сағаттан жоғары) – 29 теңге 30 

тиын.
Электр плиталарын қолданатын тұрғындарға:
1-деңгей  (90 кВт.сағатқа дейін) – 19 теңге 13 тиын. 
2-деңгей (90 кВт.сағаттан 170 кВт.сағатқа дейін) 

–  23 теңге 44 тиын.
3-деңгей (170 кВт.сағаттан жоғары)  –  29 теңге 30 

тиын
Электр плиталарын қолданбайтын жалғыз-

басты зейнеткерлерге, ҰОС қатысушыларына, 

мүгедектерге:
1-деңгей (100 кВт.сағатқа дейін)  – 19 теңге 13 

тиын. 
2-деңгей (100 кВт.сағаттан 150 кВт.сағатқа дейін) 

– 23 теңге 44 тиын.
3-деңгей (150 кВт.сағаттан жоғары) – 29 теңге 30 

тиын.
Электр плиталарын қолданатын жалғыз-

басты зейнеткерлерге, ҰОС қатысушыларына, 
мүгедектерге:

1-деңгей (100 кВт.сағатқа дейін)  – 19 теңге 13 
тиын. 

2-деңгей (100 кВт.сағаттан 170 кВт.сағатқа дейін) 
– 23 теңге 44 тиын.

3-деңгей (170 кВт.сағаттан жоғары) –  29 теңге 30 
тиын.

3. Заңды тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 
25 тенге 40 тиын.

• Бюджеттік мекемелер үшін – 34 теңге 08 тиын.
• Басқа  тұтынушылар үшін – 22 теңге 43 тиын.
• СЗПТ мекемелері үшін – 22 теңге 43 тиын.

Әкімшілік.

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

Арал және Қазалы аудандары бойынша 
электр энергиясын тұтынушылары назарына!

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Табиғи монополияларды реттеу коми-
тетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 
13.10.2021 жылғы №04-23/1559 хабарламасына сәй-
кес «Шиелі Жарығы» ЖШС өз тұтынушыларына 
20.10.2021 жылдан бастап электр энергиясының бөл-
шек сауда нарығында жабдықтау тарифтерінің өзгер-
гендігі туралы хабарлайды:

1.  Орташа босату (базалық) тарифі 1 
кВт*сағатына – қосымша құн салығынсыз – 18,43 
теңге , қосымша құн салығымен – 20,6416 теңге.

1.1. Жеке тұлғалар үшін орташа босату тарифі– 
18,6032 теңге ҚҚС-мен (өзгеріссіз қолданыстағы 
деңгейде);  

1.2. Заңды тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 
23,128 теңге ҚҚС-мен       

2. Жеке тұлғалардың электр энергиясын тұты-
ну көлеміне сай (қосымша құн салығымен)

(өзгеріссіз қолданыстағы деңгейде) . 
2.1. Электр плиталарын қолданбайтын тұтынушы-

ларға: өзгеріссіз қолданыстағы деңгейде
*1-деңгей – 1 адамға 1 айға 

(70 кВт*сағ.дейін)
18,23 теңге

*2-деңгей – 1 адамға 1 айға 
(71 -150 кВт*сағ. аралығы )

22,32 теңге

*3-деңгей – 1 адамға 1 айға 
(150  кВт*сағ.жоғары)

27,90 теңге

2.2. Электр плиталарын қолданатын тұтынушы-
ларға: өзгеріссіз қолданыстағы деңгейде
*1-деңгей – 1 адамға 1 айға 

(90 кВт*сағ.дейін)
18,23 теңге

*2-деңгей – 1 адамға 1 айға 
(91-170 кВт*сағ. аралығы )

22,32 теңге

*3-деңгей – 1 адамға 1 айға 
(170  кВт*сағ.жоғары)

27,90 теңге

  
2.3. Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, 

Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оларға 
теңестірілген тұлғаларға: өзгеріссіз қолданыстағы 
деңгейде
*1-деңгей – 1 адамға 1 айға 

(100 кВт*сағ.дейін)
18,23 теңге

*2-деңгей – 1 адамға 1 айға 
(101 -170 кВт*сағ. аралығы )

22,32 теңге

*3-деңгей – 1 адамға 1 айға 
(171  кВт*сағ.жоғары )

27,90 теңге

3. Заңды тұлғалар және  кәсіпкерлік пен басқа 
да шаруашылық нысандары үшін (тұтынушылар 
са натына қарай): 

      
№ Тұтынушы санаты Қосымша 

Құн 
Салығынсыз

Қосымша 
Құн 
Салығымен

1. Бюджеттік мекемелер 26,29 теңге 29,4448 
теңге

2. Басқа да заңды тұлғалар 
және кәсіпкерлік пен 
басқа да шаруашылық 
нысандары

18,43 теңге 20,6416 
теңге

«Шиелі Жарығы» ЖШС  әкімшілігі
(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 

жылдың 16 шілдесінде №000507 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Шиелі, Жаңақорған, Сырдария, Қармақшы және Жалағаш аудандары 
бойынша электр энергиясын тұтынушылары назарына!
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Қорасаннан медет сұраған
Ел ішіндегі әңгіме бойынша, кезінде Қожа 

Ахмет Ясауидің өзі ораза, құрбан айт намазда-
рын Қорасан ата басында өткізіп жүріпті. Әзірет 
Сұлтан Ясыдан шығып, Сауран арқылы Аққұм 
бекетінің тұсындағы Сырдариядан тас өткел 
арқылы өтіп, Көкжидедегі Шәмші Қылауыз ау-
ылына бір қонады екен. Қорасан атаға барғанда 
баба аруағына арнап:

– Бабам Қорасан, келдім арасан,
Зиярат етейін деп, ісімді сұрасаң.
Мүшкіл ісімді қылғайсың асан,
Рахмет ете гөр, бабам Қорасан.
 
Аршының үстінде сұхбат құрарсың,
Әзіреті Қызыр ила ұлпат қыларсың.
Рахмет ете гөр, бабам Қорасан, – деп жалба-

рынып дәремет сұрайды екен. Қорасан бабаның 
басынан сан ғасырлар бойы қаншама ниеті таза 
жандар келіп түнеп, біреулер ауру-кеселінен 
айықса, бірі бала сұрап, перзентті болатынын 
бәріміз де жақсы білеміз.

Құдай көріп тұр
Аппақ деген ғұлама түс көріп, оған Ах-

мет Ясауи аян беріпті: «Сенің шәкірттеріңнің 
ішінде дінді қатты сыйлайтын әрі келешекте ел 
билеуші болатын бір бала бар», – депті. «Мен 
оны қалай білемін?» – дегенде: «Балалардың 
бәрін жинап алып, әрқайсына бір тауықты 
ешкімге көрсетпей сойып әкел деп бұйыр, сонда 
білесің», – депті.

 Ғұлама аян бойынша шәкірттерін жинап 
алып, тапсырма береді. Балалардың бәрі жан-
жаққа кетіп, ұстаздарының айтқанын орындай-
ды. Бір бала ғана тауықты соймай, тірі күйінде 
алып келеді. Ғұлама одан:

– Сен неге тауықты сойып әкелмедің? – деп 
сұрайды. Сонда ол:

– Ешкім көрмейтін жер жоқ екен, қай жерді 
тасаласам да Құдайдың көріп тұрғанын сездім, 
– дейді ол.

Сол бала кейін әлемге әйгілі болған Әмір 
Темір екен.

Ақынның айтқанымен 
жүрген әмір
Әуелде Қожа Ахметтің басына кесене орна-

ту Әмір Темірдің ойына келмеген жайт. Бұған 
әсер еткен сарай ақыны Кермани екен. Басқалар 
азуы алты қарыс Әмір Темірге бір ауыз сөз айта 
алмайтын. Ал, Кермани мен әмір емін-еркін 
сөйлескен. 

Бірде көңілі тасып, ойы шалқып отырған 
Әмір Темір оған:

– Кермани, егер мен сатылатын болсам, сен 
қанша құн берер едің? – деп сұрайды. Сонда ол:

– Жиырма бес мың әскер, – деп жауап 
беріпті.

– Мынау не дейді! Бұл менің белбеуімнің 
ғана құны емес пе? – деп бұған қатал әмірші 
ашу шақырады.

– Мен сенің белбеуіңді ғана ойлап отыр-
мын. Ал, өзің түкке де тұрмайсың. Сен өлген 
соң ұрпақ белбеуіңді сақтап қоюы мүмкін, бірақ 
олар сенен басқа не нәрсе қалғанын да білмей, 
атыңды ұмыта бастайды, – дейді Кермани.

Осыдан кейін Әмір Темір артында ұрпағы 
ешқашан ұмытпайтын бір іс қалдыруды ойлай-
ды.

 Кесене салу хикметі
Керманидің айтқаны Әмір Темірдің еш 

есінен шықпайды. Күндердің күнінде ол ел 
билеуші болып, жорыққа шыға бастайды. Сол 
кезде Қожа Ахмет Ясауи аян беріпті. «Менің 
басыма ғимарат тұрғыз, аруағым сені демеп 
жүреді, жорықтарда жолың болады», – депті. 
Сонда Ақсақ Темір: «Мен сені қайдан таба-
мын?», – дейді. Әулие оған: «Жолды мен өзім 
көрсетіп отырамын», – деп жауап береді.

Бір күні Қожа Ахмет тағы да түсіне кіріп, 
жатқан жерін айтады. Ол жер өзі тұратын 
аймақта екен. Айтқан белгілерімен барса, 
кішкене ғана мазаратты көреді. Құран оқып, 
ертесіне іс бас тапты. Кешке дейін біраз дуал 
қалап қойған екен, бірақ, таңертең барса, 
бұзылып жатқанын көреді. «Сенің құрылысың 
қанша мықты қылсаң да төрт аяғынан тұрмай-
ды, менің ұстазым Арыс тан баптың аруағы разы 
болмайынша. Алдымен оның басына ғимарат 
тұрғыз. Содан соң маған қайта келерсің», – 
депті. «Мен оны қалай табамын?» – деген-
де: «Өзім жол сілтеп отырамын», – деп жауап 
береді.

Сонымен ерте тұрып, Отырарға бет алады. 
Кешке сонда жетіп, ұйықтап жатқанда, түсінде 
Қожа Ахмет аян беріп, ұстазының жатқан жерін 
көрсетеді. Таң ата, ерте басына барып, Құран 
оқып, құрылысты салуға кіріседі.  Құрылыс 
аяқталған соң, демалып жатқанда және 
түсінде аян беріп: «Енді келіп менің басыма 
ғимаратыңды салдыра бер», – дейді.

Осылайша, қазір күллі әлемге әйгілі Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесі өмірге келген. 

Барлық әйелдің заты бір
Темір Қожа Ахмет Ясауи қабірінің үстіне 

мешіт салдыруға Ұрымнан, Үндіден, Шамнан, 
тағы басқа жерлерден асқан шебер ұсталар ал-
дырады.

Солардың ішінен ең білгірін бас ұста қылып 
сайлайды.  Сол ұста қанша адам, қанша қаржы 
керек десе, бәрін де тапқызып береді. Кейін 
жұмыстың барысын өзі мезгіл-мезгіл барып 
қарап жүреді.

Бас ұстаның әйелі жас, аса сұлу екен дейді. 
Темір бір келгенінде келіншекке көзі түсіп, 
соған көңілі ауады. Ойына алғанын істеп қалған 
Темір бір күні ұстаны алыс сапарға жұмсап 
жіберіп, өзі оңаша қалған келіншектің үйіне 
қонаққа барады.

Қонағына алдымен шай берген келіншек 
Темірдің алдына бірі қызыл, бірі ақ екі 
жұмыртқа қояды. Сонан соң:

– Тақсыр ием, осы екі жұмыртқаны жеп, 
дәмін байқап көріңізші дейді. Ойы аласұрып 
отырған Темір келіншектің сөзін қайтармай екі 
жұмыртқаның қабығын аршып жеп алады.  

– Тақсыр, екеуінің  қайсысы тәтті екен? – 
деп сұрайды келіншек.

– Маған ешқандай айырмасы жоқ, екеуі де 
бірдей сияқты көрінді, – деп Темір шынын ай-
тады. 

– Тақсыр, әйелдер де сондай. Олардың 
бетінің ақ-қызылына қарамаңыз.Сырты өзгеше 
болғанымен, заты бір, – депті сонда келіншек.

Темір әйелдің ақыл-айласына таңданып әрі 
өзінің сөз таба алмай жеңілгеніне ұялып, үйден 
шығып жүре беріпті.

Көрдіңіз бе, Әмір Темір сияқты сұсты хан-
дар да сөзге тоқтаған.

ҚОЖА АХМЕТ пен 
ӘМІР ТЕМІР 
ХИКАЯЛАРЫ

 Қазақ халқының байырғы мәдениеті мен тарихында ерекше орны бар түркістандық 
ғұлама, әулие Қожа Ахмет Ясауи (1103-1166) «Диуани хикмет», «Мират ул-Қулуб», 
«Пақырнама» секілді адамзат құндылығына айналған дүниелер қалдырған. 

Қожа Ахмет 63 жасында қылуетке түсіп, жер астында ұзақ өмір сүреді және өзінің 
ғұмырында көптеген ғажайыптар жасайды. Оның қанша жасағаны анық емес, 
сондықтан туған жылы мен қайтқан жылын ешкім дөп басып айта алмайды.

Қожа Ахметтің қайтқаннан кейінгі даңқын асырған түркі тектес тайпаларға жата-
тын Барлас руынан шыққан атақты билеуші Әмір Темір (1336-1405) болатын. 

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Тақырыптың төркініне бойлап, 
ауыл әйелдеріне айрықша көңіл 
бөлудің себебін қарастырдық. Әлем-
дік көзқарас бойынша олар көп жағ-
дайда өздерінің жерге деген құқық-
тарын қорғай алмайды, өмірлік 
ма ңы зы бар қызметтерге қол жеткізу 
мүм кін діктері жоқ. Әлемде ауылдық 
жерлерде тұратын миллиондаған 
әйел кедейшілікте өмір сүреді екен. 
Сол себепті олардың қоғам өміріндегі 
үлесі көптеген елде елеусіз қала 
береді. 

Иә, әлемнің әр бұрышында табиғи 
жағдайына, тұрмыс салтына қарай 
қалыптасқан өмір сүру дағдысы бар. 
Ал біз өзіміздің қазақы ауылдың 
өміріне ой жіберейік. Шындығын 
айтсақ, ауылдың тұрмыс-тіршілігінде 
қала өміріне қарағанда біршама айыр-
машылық бар. Соның бірі – ауыл от-
басылары көпбалалы болып келеді. 
Оларды тәрбиелеп өсірудің де өзіндік 
қиындықтары бар. Айта кетейік, бала 
тәрбиесінде ананың орны бөлек. 

Тағы бір өзіміз білетін жайт, әр 
отбасында күнкөріс көзі ретінде мал 
ұстап, оған қажетті күтім жасайды. 
Төрт түліктен алатын ағарғаннан 
бірнеше тағам түрлерін әзірлейді. 
Бұрын ауыл әйелдері ошаққа от 
жағып, ас әзірлеп, самаурынға шәй 
қоятын. Күнделікті нанды ауладағы 
пешке, табаға көметін. Келіге тары 
түйіп, күбіге айран піседі. Бақша егіп, 
көкөніс, жеміс-жидегін жинап ала-

ды. Одан тосап қайнатып, тұздықтар 
дайындайды. Сондай-ақ, ертеректе 
әр шаңырақта бір-бір киіз үй бола-
тын. Жаз шыға киіз үйді тігіп, қысқа 
қарай жығатын. Оны күтіп-ұстаудың, 
құрып-жинаудың машақаты өз ал-
дына. Текемет басып, кілем тоқып, 
сырмақ сыруды айтпай-ақ қоялық. Иә, 
оңай емес, әйтсе де осы тірліктердің 
бәрін әйелдер атқарады.

Ал енді осы кезең – тәуелсіздіктің 
отызыншы жылындағы өзгерістерге 
тоқталсақ, ауыл тұрғындары да за-
манауи технологияның жетістігін 
кеңінен қолданып отыр. Жоғарыда 
аталған күнделікті үй тірлігінің көбі 
тұрмыстық техникалардың мойнына 
артылған. Ал әйелдердің қоғамдағы 
орнына келсек, арнайы білімі бар 
мамандардың қай салаға да жұмысқа 
орналасуына еш кедергі жоқ. Сол 
сияқты, кейінгі жылдары кеңінен өріс 
ала бастаған кәсіпкерлік саласын-
да әйелдердің үлесі артып келеді, 
оның ішінде ауыл әйелдері де аз 
емес. Бұдан бөлек, қоғам талабына 
үн қосып, халықтың мұң-мұқтажын 
шешуде жергілікті мәслихаттар мен 
Парламент қабырғасында белсенділік 
танытып жүргендері де бар.

Бүгінде әлемдік ақпарат кеңісті-
гіне зер салсақ, жақсы жаңалығымен 
қатар, жаға ұстататын жайттар да 
жетіп артылады. Осы тұрғыдан кел-
генде отбасы құндылығын сақтап, 
бала тәрбиесінде барынша мұқият 
болу қажеттігі басты мәселеге ай-

налып отыр. Ал жоғарыда айтып 
өткеніміздей, бала тәрбиесінде бірін ші 
кезекте ананың орны оқшау тұрады. 
Оның үстіне, ауыл баласының тәрбие-
сінде үлкен салмақ жатыр. Айталық,  
салт-дәстүр, әдет-ғұрып дейтін ұлттық 
ерек шелігіміздің түп-тамыры сол ала-
қандай ауыл топырағынан бастау ал-
ған. Сондықтан болар, кішіпейіл ділік, 
төзімділік пен табандылық ауыл бала-
ларына тән қасиет. 

Қазір елімізде әйелдердің қоғам-

дағы орнына байланысты аса көп 
айыр машылық жоқ. Тек тұрмыс тық 
жағдайына келгенде ауыл әйелде-
рінің көптеген қиындықтарды артқа 
тастап, нәзік болмысымен өздеріне 
ар тылған жауапкершілік жүгін қа-
йыс пай көтеріп келе жатқанын ай-
тып өткеніміз жөн. Алақанына құт 
дарыған ауыл әйелдеріне айрықша 
көңіл бөлініп, арнайы күн белгіленгені 
олардың аяулы болмысын айқындай 
түседі.

15 ҚАЗАН – АУЫЛ ӘЙЕЛДЕРІНІҢ КҮНІ

Алақанына құт дарыған
15 қазан – Ауыл әйелдерінің бүкіләлемдік күні. Бұл күнді атап өту 

идеясы 1995 жылы Бейжіңде өткен Біріккен Ұлттар Ұйымының IV 
әйелдер конференциясында ұсынылып, қолдау тапқан. Осы жылдан 
бастап әлемде ауыл әйелдерінің күні аталып өтеді. Деректерге көз 
салсақ, олар жер шары тұрғындарының төрттен бір бөлігінен аста-
мын құрайды екен. 

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Сайыс барысында жерлесіміз сенімді ойын көрсетті. 
Нәтижесінде қарсыластарынан оқ бойы озық көрінді. 
Бұл жөнінде жеке бапкері Нұржан Смаханов бізге 
пікірін былайша білдірді.

– Рахаттың бұдан бұрын да көптеген бәсекеде топ 
жарғанын жанкүйерлер жақсы біледі. Сондықтан ол 
аталған додаға мол тәжірибе жинақтап барды. Жарыс 
барысында ешқандай абыржу болған жоқ. Өзі тапсы-
рыс берген салмақтың барлығын еңсерді. Алдымен 
жұлқуда 145 келіден бастап, одан кейін 150, 155 келіні 
бағындырды. Бұл сәтте түркиялық және ирандық спорт-
шылар небәрі 152 және 149 келі еншілеріне жазған еді. 
Ал серпуде екі мүмкіндігінде 185, 190 келіні төбесінде 
ойнатты. Қарсыластары мұндай нәтижеге жете алмады. 
Сол себепті үшінші мүмкіндігін пайдаланбай-ақ қойса 
болар еді. Десе де, ол тағы да жарыс жолына шығып, 
200 келі зілтемірді көтерді. Айта кетерлігі, Рахат бұдан 
бұрынғы жоғары көрсеткіші 213 келі болғанын айта 
кеткеніміз абзал, – деді ол. 

Қоссайыстың қорытындысында 355 келіні бағын-
дырып, жеңімпаз тұғырына көтерілді. Одан кейінгі 
орындарға түркиялық Танер Чаглар (152+185) мен 
ирактық Аммар Рубайави Али (149+185) қол жеткізді. 

Рахат Бекболат 2004 жылы 14 қаңтарда Қызылорда 
қаласында дүниеге келген. Ауыр атлетикадан ҚР спорт 
шебері. 2019 жылы Солтүстік Кореяның Пхеньян 
қаласында және Ташкентте өткен Азия, Лас-Вегастағы 
Әлем чемпионаттарында алтын медальдарды иеленді. 
Ол 16 жасында Әлем рекордын орнатып, «Азияның 
үздік спортшысы» номинациясының иегері болды.

Н.Смахановтың айтуынша, енді Рахатты алда ере-
сектер арасындағы бәсекелер күтіп тұр. Желтоқсан 
айында Өзбекстан астанасы Ташкент қаласында Әлем 
чемпионаты өтеді. Соған орай алдағы қараша айында 
Алматы қаласында ұлттық құрама дайындығы бастала-
ды.

«СБ» ақпарат

Ауыр атлетиканың 
болашағы

Қызылордалық спортшы Рахат Бекболат 
ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасындағы 
Әлем чемпионы атанды. Сауд Арабиясының 
Джидда қаласында 3 және 12 қазан аралығында 
өткен жарыста ол 102 келі салмақта сынға түсті. 

Ипотеканың «пайдасы»

Ресейде ипотекалық несие алғандар 
арасындағы ажырасушылар үлесі елдегі 
орташа көрсеткішке қарағанда азырақ.

Кәсіби коллектерлардың ұлттық ассо-
циациясы келтірген мәліметке қарағанда 
заем алғандардың әрі кетсе 3-5 проценті ғана 
ажырасуға арыз беруге тәуекел етеді екен. 
Сарапшылардың айтуынша, мұндай шешім 
қабылдаған қарыз алушылардың төлем тәр-
тібі бұзылады. Басқа несиелерге қарағанда 
ипотекалық несиені төлеуде проблема ту-
ындап жатады. Ақырында қарызды, пәтерді 
бөліске салудың қиындықтары екі жақтың 
келіспеушілігін одан әрі ушықтырып жібереді.

Биылғы жылдың күз мезгіліндегі мәлі-
меттерге қарағанда Ресейдегі ипотекалық 
несиенің орташа көлемі 3,21 млн рубльге жет-
кен. 

Пластикке тыйым

Франция үкіметі кейбір жеміс-
жидекті пластик ыдыспен сатуға тый-
ым салды. Тыйым жаңа жылдан бастап 
күшіне енбек. 

Билік 30 түрлі азық-түліктің тізімін жария-
лап, пластикке салуға болмайтынын айтты. 
Олардың арасында баклажан, бұрыш, қияр, 
картоп, сәбіз, жуа бар. Алайда жергілікті са-
тушылар қысқа мерзімде картон қаптамаға 
көшудің қиындығын айтып жатыр. 

Бұған де йін британдық компания кофе-
ге арналған бір реттік капсуланы экологияға 
зиянды деп таныған еді. Басқа қаптамаларға 
қарағанда, оны қол даныстан шығаруға бірталай 
уақыт керек.

Қойылым кезіндегі 
оқыс оқиға

Мәскеудің «Үлкен театрында» «Сад-
ко» операсының үстінде артист қайтыс 
болды. Оған декорация құлап кеткен.

Куәгерлердің айтуынша, артист сахнаның 
кезекті элементі түсіріліп жатқан жаққа 

байқамай барған. Оқиға орнында бірден 
шымылдық түсіріліп, антракт жарияланды. 

Көрермендер «Тоқта! Жедел жәрдем ша-
қырыңдар!» деген сөздерді қойылымның бір 
бөлігі деп қабылдаған. Алайда біршама уақыт 
өткен соң спектакльдің жалғасы болмайтыны 
хабарланған.       

Бақшадан – аукционға

Ұлыбританиядағы аукционда 200 
мыңнан астам долларға ежелгі Еги-
пет мүсіндері сатылды. Олар ұзақ 
уақыт бойы бақша мүсіндері ретінде 
пайдаланылған.

Бұл – мыңдаған жыл бойы сақталған, 
ежелгі мысырлық жәдігерлер. Бірақ бақша 
мүсіні ретінде пайдаланған адамдар бұл ту-
ралы білмеген. Қазір зерттеушілер мүсіндер 
нақты қанша жыл сақталғанын анықтауға ты-
рысып жатыр. 

Сауда 410 және 680 доллардан басталған, 
бірақ 15 минут ішінде сатып алушылар 
алғашқы бағаны 200 000 долларға көтерген.

Бес жылда үш егіз

АҚШ-та тұратын ерлі-зайыптылар 
шамамен бес жылдың ішінде үш егіздің 
ата-анасы атанды. 

Биыл тамыз айында Нью-Йоркта тұратын 
32 жастағы Джолин Макки мен 33 жастағы Эн-
дрю Маккидің үшінші егізі дүниеге келді. Осы-
лайша жұп бес жылдың ішінде алты баланың 
ата-анасы атанды. 

Әйел үшінші рет егіз күтіп жүргенін 
білгенде, онымен бірге дәрігердің өзі қатты 
таңғалған. Дәрігердің ширекғасырлық тәжі-
рибесінде мұндай жағдай кездеспепті. 

iPhone 13 шығарылымы 
қысқарды

Apple компаниясы өкілдерінің 
мәлімдеуінше, биыл бұл телефон үлгісі 
жоспардағыдан 10 миллион бірлікке аз 
жасап шығарылады.

Оған микрочиптердің жаһандық тапшы-
лығы себеп. Бұл мәселе былтырдан бері 
жалғасып келеді. Өйткені локдаундарға бай-
ланысты зауыттар микрочиптердің өндіріс 
көлемін қысқартқан. Ол аздай шектеулерге 
байланысты үйден жұмыс істейтін мамандар 
саны көбейіп, ноутбуктерге сұраныс артты. 
Бұл да микрочиптер тапшылығы мәселесін 
ушықтырып жіберді.

БӘРЕКЕЛДІ!


