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БАСПАСӨЗ – 2022

Құрметті 
оқырман

2022 жылдың бірінші 
жартыжылдығына
«Сыр медиа» ЖШС 

қарасты 
газеттерге жазылу 

басталды.

ҚАЗАН

ҚАЗАН
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Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

2-бет 

• 1996 жылы Ташкентте 
түркітілдес мемлекеттер басшы
ларының кездесуі өтті. 

• 1997 жылы мемлекеттік 
тәртіпті нығайту, мемлекеттік 
қызметшілердің жауапкершілігін 
арттыру, олардың билік пен 
қызметтік жағдайын теріс пайда
лануына жол бермеу, мемлекеттік 
қызметшілердің қызметтік әдеп 
қағидаларын сақтауын қамта
масыз ету мақсатында Қазақстан 
Республикасының Жоғары тәр
тіптік кеңесі құрылды. 

• 2005 жылы тұңғыш рет 
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 
Республикасында аккредиттелген 
шетелдік дипломатиялық корпус
пен «Ақорда» жаңа резиденция
сында кездесті. 

• 2009 жылы елордада 
Қазақстанның тұңғыш жел атла
сы ның таныстырылымы өтті. 
Аталған жел атласы – Қазақ
стан аумағындағы кез келген 
нүктедегі желдің жылдық орташа 
жылдамдығы жайында хабардар 
ететін интерактивті карта. 

• 2011 жылы Қарағандыда 
қазақтың белгілі ғалымы, қоғам 
және мемлекет қайраткері Қаныш 
Сәтбаевқа ескерткіш ашылды.

• 2015 жылы Шымкент 
қаласында «Қазына» этнотарихи 
кешені салтанатты түрде ашыл
ды. Кешен 75 гектар жерді алып 
жатыр. 

• 2017 жылы Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау 
ауданындағы Уәлихановтардың 
атадан мирас болып қалған мекені 
Қазақстанның киелі жерлері 
қатарына енгізілді. «Сырымбет» 
мекені – ХІХ ғасырға тиесілі ағаш 
сәулетінің ескерткіші. 

• 1993 жылы Ұлан
Батыр қаласында Қазақстан 
мен Моңғолия арасындағы 
достық қатынастары және ын
тымақтастық туралы шартқа қол 
қойылды. 

• 1997 жылы НьюЙоркте 
БҰҰ Бас Ассамблеясының ар
найы мерейтойлық 50сессиясы 
жұмысының бірінші күні таяу 
онжылдықтағы БҰҰ перспекти
валары мен міндеттері туралы 
бағдарламалық баяндамасымен 
Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйледі. 

• 2004 жылы Сауд Арабия
сы астанасы ӘрРияд қаласында 
«Нәзір Төреқұлов – КСРОның 
Сауд Арабиясы Корольдігіндегі 
өкілетті төрағасы» атты кітабы 
жарық көрді. Кітап араб тілінде 
жазылған, оған Н.Төреқұловтың 
күнделігі мен хаттары енген. 

2010 жылы елордада 
бірнеше жыл бойы Қазақстанда, 
Тәжікстанда, Түрікменстанда 
қазба жұмыстарын жүргізген Гер
мания археология институтының 
фотокөрмесі ашылды. 

 «Сыр бойы» газетіне 
жазылу бағасы: 

жекелер үшін: 6 айға – 
3500 теңге.

Мекемелер үшін:
6 айға – 4500 теңге.

БІЗДІҢ АУЫЛ

Қыш 
дастархан 
туралы
не 
білеміз?

Жанкент өз жәдігерлерінің 
жаңғырығымен жалпақ жұрттың 
өткеніне көз тастауына, ой 
салуына мүмкіндік беріп отыр. 
Облыстық тарихи-өлкетану 
музейіне ортағасырлық 
Жанкент қалашығынан 
әкелінген экспонаттар ішінде 
екі керамикалық бұйым ерекше 
көзге түседі. Шеңбер формасында 
жасалған, артқы бөлігінің қақ 
ортасынан қуыс тостаған тәрізді 
биік тұғыры бар. Бұйымның 
жоғарғы беті тегіс жылтыр, көп 
кездесе бермейтін археологиялық 
олжа қатарына жатады. 

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев Қарағанды облысы-
на жұмыс сапары барысында 
Жезқазған қаласындағы да-
рынды балаларға арналған 
мамандандырылған «Өркен» мек-
теп-интернатына барды.

Президент заманауи құралдармен 
жабдықталған «Өркенмедиа», өлкетану, 

домбыра және артстудия кабинеттерін 
аралап көріп, педагогтармен және 
оқушылармен әңгімелесті.

– Ғылым, білім деген өте маңызды. 
«Білімді мыңды жығады» деген даналық 
сөз бар. Білім – қазіргі аумалытөкпелі за
манда ең күшті, ең тиімді құрал. Білімді 
болсаң, барлық қиындықтарды еңсересің. 
Міндетті түрде. Сондықтан біздің 
мемлекетіміздің үлгілі, лайықты, абы
ройлы азаматтары болыңдар. Еліміздің 

болашағы сендердің қолдарыңда, – деді 
Мемлекет басшысы.

«Өркен» мектепинтернатының оқу
шылары өлкетану кабинетінде Ұлытау 
өңірі мен Сарыарқаның тарихы, қасиетті 
орындары туралы оқиды. ҚасымЖомарт 
Тоқаев туған өлкенің және қазақ халқының 
тарихын білудің маңызды екенін атап өтті.  

900 орындық қазақ тілінде оқытатын 
оқу ордасы 2020 жылы салынған. Мек
тепинтернатта жаратылыстану және 

математикалық бағыт бойынша кәсіби 
бағдарға негізделген салалық білім беру 
бағдарламалары оқытылады.

Білім беру модельдерін жүзеге асыру 
үшін Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 
университетімен, Ө.Байқоңыров атын
дағы Жезқазған университетімен 
және Жезқазған қаласындағы тарихи
археологиялық музеймен ынтымақтастық 
орнатылған. Оқушылардың шығар
машылық әлеуетін дамыту үшін 4 спорт 
секциясы мен 6 үйірме ашылған.

Мектепті аралап көру барысында 
Мемлекет басшысына Қарағанды облы
сында сапалы білім беруді қамтамасыз ету 
жөнінде берген тапсырмаларының орын
далуы туралы баяндалды.

Өңірдегі 499 мектепте 206 мыңға 
жуық оқушы білім алады. Оның ішінде 
21318 бала – бірінші сынып оқушылары. 
Мектептердегі орын тапшылығына 
қатысты мәселені шешу үшін 20222025 
жылдары 16 мектеп, оның ішінде үшеуі 
мемлекеттікжекеменшік серіктестік 
есебінен, сондайақ бір жеке мектеп салу 
жоспарланған.

ҚасымЖомарт Тоқаевқа ауыл 
мектептерін жаңғырту жұмыстары ту
ралы мәлімет берілді. Биыл өңірде 166 
мектеп жөндеуден өткен және 2025 
жылға дейін 299 мектеп жаңғыртылады 
деп жоспарланған. Оқушылардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
Қарағанды облысының барлық білім беру 
нысандарында дабыл түймешелері мен 
хабар беру жүйелері орнатылған. 300ден 
астам бала оқитын мектептерде арнайы 
күзет қызметі жұмыс істейді және турни
кеттер қойылған.

«БІЛІМ – ЕҢ КҮШТІ, 
ЕҢ ТИІМДІ ҚҰРАЛ»

22 қазан, жұма

1100

Егін жинау жұмыстарының 
қорытындысымен еңбек озаттарын 
марапаттау. 
(Облыстық мекемелер үйі)

23 қазан, сенбі

800-1300

Ауыл шаруашылығы өнімдерінің 
жәрмеңкесі

Орналасу орны
Қармақшы 
ауданы

Сахи Романов көшесі 
мен Саламатов 
көшесінің аралығы
(«Ақмешіт» және 
«Мерей» шағын ауданы) 

Жалағаш 
ауданы

Ә.Қашаубаев көшесі 
мен Жетікөл көшесінің 
қиылысы (Титов 
қыстағы)

Сырдария 
ауданы

Жанқожа батыр 
көшесінің бойы 
(Реалбаза алды)

Арал 
ауданы

С.Торайғыров 
көшесінің бойы 
(«Шұғыла» бала
бақшасының алды)

Қазалы 
ауданы

Ғ.Мұратбаев көшесі 
мен Қожахмет Яссауи 
көшесінің қиылысы
 («Шұғыла» шағын 
ауданы)

Жаңақорған 
ауданы

Астана даңғылының 
бойы
(Көшербаев көшесі мен 
А.Иманов көшесінің 
аралығы)

Шиелі 
ауданы

Тасбөгет кенті 
(Орталық алаң)

Ұлттық спорт түрі

1200-1500 Қалалық 
ипподром

 Ат жарыстарының 
салтанатты ашылуы 
 1) Тай бәйге – 4 
шақырым
 2) Құнан бәйге – 7 
шақырым
 3) Тоқ бәйге – 16 
шақырым
 4) Аламан бәйге – 25 
шақырым

 «Алтын дән – 2021» 
шарасының 

БАҒДАРЛАМАСЫ

Алдымен асылтұқымды мал 
санын арттыруға ұмтылған «Бақ
дәулет57» қожалығын арала дық. 
Жылқы мен түйе, сиыр мен уақ 
малдың да қарасы мол мұнда. Фер
ма бригадирінің сөзінше, 1150 қой 
бар. Көбіне «Еділбай» тұқымын 
көзіміз шалды.

– 150 бас ақбас сиыр өсірудеміз. 
Оның 100ге жуығы аналық, 
қалғаны – баспақ, бұзау, тайынша. 
Сондайақ 54 түйе бар. Оның он 
шақтысын са уып, шұбатын қалаға 
жібереміз. Жылқы да ұстаймыз. 
Қамбар атаның тұқымынан 300 
бас бар, олар көбіне қолда емес, 
жайылымда, – дейді бригадир 
Әділқадыр Тұрмағанбетов.

Шаруашылықта бордақылау 
алаңы, қасапхана жұмысы жолға 
қойылған. Күз бен қыс айларын
да 3040 бас ірі қара сойылып са
тылады. Ал уақ малды керек ет
кен тұрғындар тікелей ақшасына 

алып жатса, жұмысшылар жағы 
жалақысынан жаздырып алатын 
көрінеді.

– Ферманың өзінде, күріш 
шаруашылығын қоспағанда 25 
адам жұмыс істейді. Бордақысы 
бар, сауыны бар, бәріне де 
жұмысшы керек қой. Арық
тұрағын бағуға да көп күш ке
рек. Ветеринар дәрігер ұдайы 
қадағалап, тиісті екпе жұмыстарын 
уақытылы жүргізіп отырады. 
Негізінен жылқыдан басқасының 
бәрі қыста қораға айналады. 60
70 мың дана жоңышқа жиналып, 
қосымша табиғи шөп пен жем де 
шаруашылықтың өзінен дайында
лады, – дейді ферма бригадирі.

Ал ветеринар Сейдулла 
Өрікбаевтың айтуынша, уақ мал
да өкпе аурулары болып тұрады. 
Жылқыда сақау, сиырда қарасан 
дейтін ауру аратұра кездесіп 
қалады екен. Кейде жылқылар 

өзара тебісіп те жараланып жата
ды. Кесте бойынша екпе салып, 
төтеннен келер кейбір дерттің ал
дын алып жүрген шаруашылықта 
мал шығыны көп болмайды екен.

Фермаға жақын орналасқан 
қырманға соқтық. Мұнда да қызу 
еңбек. Егін орымын аяқтап қалған 
шаруашылықтың өз күріш ақтау 
зауыты бар. 2018 жылы салынған. 
Сағатына үш тонна күріш ақтайтын 
зауыттың өнімі екі жылдан бері 
арнайы «Бақдәулет» маркасымен 
сыртқы нарыққа жол тартуда.

– Күніге тапсырысқа байла
нысты жұмыс жүргіземіз. Зауытта 
10 шақты жігіт бар. Бір ауысымда 
1213 тонна күріш ақтап, сатып 
алушыларға жібереміз. Ал тап
сырыс одан көп түскен жағдайда 
кәсіпорын күніне 1820 сағатқа 
дейін жұмыс істейді. Негізі тап
сырыс ішкі нарықтан келеді. Әрі 
қарай олар Қырғызстан, Өзбекстан 
сияқты көрші мемлекеттерге 
жөнелтіп отыр. Шаруашылық тек 
«Янтарь» сортын ғана өсіреді. 
Себебі Сыр салысының ішінде осы 
сортқа деген сұраныстың көптігін 
бәрі де біледі, – дейді күріш ақтау 
зауытының меңгерушісі Айдын 
Өтепов.

Sb Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»

Жалағаштың Аққұм ауылын аралағанбыз. Мұнда да ірі 
шаруашылық бар. «Бақдәулет» ЖШС 2012 жылы құрылған. 
Айтпақшы, мұнан бөлек «Бақдәулет-57» деп аталатын фермер 
қожалығы жұмыс істеп тұр. Егін егумен қатар, төрт түлікті де 
өсіріп отырған серіктестіктің тіршілігін тізбектеп көрелік.

9 ай:
Өсім негізгі 
салаларда

Аққұмдағы 
«Бақдәулет»

Өзен – 
өлкенің 
өмір өзегі

Сырдағы басты дақыл – күріш. Табаны ала жаздай судан 
босамайтын дақылға қажетті мөлшерде су жеткізілмесе, еңбегің 
еш, тұзың сор болады. Рас, биылғы жылды елдегі еңбекшілір 
әупірімдеп жүріп өткізді. Облыс басшылығының атқарған 
жұмыстарының нәтижесінде күріш судан қалған жоқ. Мамандар 
тарапынан суды үнемді пайдалану технологиясына мән берілді. 
Былтырғыдан күріш егісінің көлемі біршама қысқарды. Алайда 
ендігі тығырықтан шығатын жол қайсы?

«АралСырдария» бассейіндік инспекциясының басшы
сы Сейілбек Нұрымбетов брифингте атап өткендей, Сырдария 
трансшекаралық өзен болғандықтан жылына екі рет судың 
көлеміне және пайдалануына байланысты халықаралық комис
сия отырысы өткізіліп, сан алуан түйткілдер таразыға түседі. 
Биыл Сырдария арқылы Қазақстан аумағына сәуір мен қыркүйек 
айларында 4 млрд текше метр су келуі керек деп болжанған еді. 
Өкінішке орай бұл жоспарды толықтай орындаудың сәті келген 
жоқ. Оның 60 пайызы ғана ел аумағына жетті.

– Бұл қазақстандық шаруалар тіршілігіне кері әсерін тигізді. 
Түркістан және Қызылорда облыстарының егін шаруашылығына 
су жеткізу мақсатында барлық мүмкіндік қарастырылды.  «Шар
дара» су қоймасы ең төменгі шегі 650 млн текше метрге дейін 
төмендетілді. Ал «Көксарай» су реттегіші толық пайдаланылды. 
Қазір елімізде егінтерім аяқталып қалды. Соған қарамастан су 
деңгейі көтерілмей тұр. Жоғарыдан келіп жатқан су аз. Салда
рынан «Шардарадан»  төменге тастайтын су 30 текше метрге 
дейін азайған. Қазіргі уақытта облыстың шекарасынан бар 
болғаны 6065 текше метр өтуде, – дейді ол.

Бұлардың тұрмыста қалай 
пайдаланылғаны туралы музейдің 
ғылыми қызметкерлері екі түрлі болжам 
жасап отыр. Бірінші нұсқа – үстіңгі тегіс 
беті ас ішуге арналған сол заманның 
керамикалық дастарханы десек, екінші 
нұсқа – оғыз әйелдері ас дайындау 
кезінде қамыр жаюға пайдаланған, қазіргі 
нантақтай рөлін атқарған деуге болады. 

Музей қызметкерлері мен археолог 
ғалымдардың пікіріне сүйене отырып, 
керамикалық дастархан деген нұсқаға 
тоқталды. Екі керамикалық дастарханның 
өлшемі екі түрлі. Материалының  түсі 
қызғыш оғыз стилінде жасалған. Көлемі 
үлкен, диаметрі – 123 см, биіктігі – 
15 см, тұғыры – 12,5 см. Екіншісінің 
диаметрі – 117 см, биіктігі – 15 см, 
тұғыры – 12,5 см. Қос дастарханның 
артқы бөлігі геометриялық оюөрнекпен 
безендірілген. 

Бүгінгі дарияның кейпі талайдың талқысына 
түсіп тұр. Олай болуы заңдылық. Жергілікті жұрттың 
алаңдаушылық білдіруі тектен-тек емес. Өйткені, 
өңірдің тағдыры осы өзенге тәуелді. Күзгі егін-терім 
науқаны мәресіне жетті. Жылдағы жағдай бойынша 
бұл уақытта дария деңгейі біршама көтеріліп 
қалатын еді.  Биыл алаңдатарлық күйде. Сауал көп, 
мәселе қалай шешіледі? 
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ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

***

Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
телекөпір режимінде 
Қарағанды облысының 
Жәйрем кентінде жаңадан 
ашылған кен байыту 
кешенінің жұмысын ресми 
түрде іске қосты.

Кен байыту фабрикасының 
құрылысында 2500-ге жуық адам 
жұмыс істеді. Жәйрем кенті үшін 
жаңа жобаның іске қосылуы жаңа 
өмір мен дамудың зор келешегіне 
жол ашады. Кен байыту кешені 
Қазақстанда мырыш пен қорғасын 
концентраттарын шығаратын ең 
ірі кәсіпорын болады. Өндірісте 
400 адам жұмыспен қамтылады.

Қарағанды облысының әкімі 
Жеңіс Қасымбек Мемлекет бас-
шысына аймақ үшін аталған 
жобаның маңызы зор екенін айт-
ты. Жаңа фабрика шығаратын 
өнім түрлері көбейеді және 
өндіріс көлемі 2,5 есе артып, 5 

миллион тоннаға дейін жетеді. 
Сондай-ақ өңделген өнімнің экс-
порты ұлғайып, салық түсімі 
1,5 миллиард теңгеге көбейеді.  
Жоба басталғалы бері инвесторға 
барынша қолдау көрсетілді. 
Жүйелі жүргізілген жұмыстың 
нәтижесінде коронавирус індетіне 
қарамастан, жоба белгіленген 
мерзім ішінде аяқталды.

Президентке қазіргі таңда 
Қарағанды облысында 2 трил-
лион теңгеден асатын қаражатқа 
50 ірі инвестициялық жоба 
іске асырылып отырғаны 
жөнінде баяндалды. Биыл 14 
жоба іске қосылып, аймақтың 
өнеркәсіп кәсіпорындарының 
инфрақұрылымына тартылатын 
инвестиция көлемі 230 миллиард 
теңгені құрайды.

 «Қазмырыш» ЖШС бас дирек-
торы Александр Хмелев Қасым-
Жомарт Тоқаевқа фабриканың 
құрылысы 3 жылда аяқталғанын 
және коронавирус індеті 
жүктелген міндетті іске асыруға 
кедергі болмағанын айтты. Оның 
пікірінше, байыту фабрикасының 
іске қосылуы Жәйремді ғана емес, 

тұтастай Қарағанды облысын 
дамытудың жаңа кезеңі болмақ. 
Мұнда жылына 5 миллион тонна 
кен өңделеді. Бұл кәсіпорынның 
кемінде 15 жыл жұмыс істеуіне 
мүмкіндік береді.

Сонымен қатар «Қазмырыш» 
компаниясы кенттің дамуына 5 
миллиард теңгеге жуық қаражат 
құйды. Жергілікті ауруханаға за-
манауи жабдықтар сатып алынып, 
құзыреттерді дамыту орталығы 
құрылды және коммуналдық са-
ланы жаңғырту мен дамытуға жыл 
сайын қаржы бөлінеді.

Жәйремдегі кен байыту 
кешенінің цех басшысы Еркін 
Шайхин Мемлекет басшысына 
қолдау көрсеткені үшін алғыс 
білдіріп, кенттің жанданғанын 
және ондағы оң өзгерістер туралы, 
сондай-ақ жаңа фабриканың іске 
қосылуынан жергілікті тұрғындар 
зор үміт күтетінін айтты.

Іс-шара соңында Президент 
кәсіпорынның еңбек ұжымына 
және осы ірі жобаны іске асыруға 
атсалысқан барша азаматтарға 
ризашылығын білдіріп, табыс 
тіледі.

«БІЛІМ – ЕҢ КҮШТІ, 
ЕҢ ТИІМДІ ҚҰРАЛ»

Айдынның сөзінше, «Бақ дәу лет» 
ЖШС биыл 1400 гектарға жуық күріш ек-
кен. Межеленген өнім жиналып отыр.

Жоғарыда айтқандай, бір ауылдағы 
екі шаруашылық осылай қос саланы да-
мытып келеді. Екеуін қоса алғанда 90 
адамды жұмыспен қамтып отыр. Орта-
ша айлық 100 мың теңге шамасында. 
«Аққұмның» халқынан бөлек, вахталық 
әдіспен жұмыс істейтіндер бар. Маман 
тапшы болған соң сырттан келгендер.

– Қазір бұрынғыдай емес, аға буынның 
жасы келіп, зейнетке кетіп жатыр. Сала 
бойынша агроном, механизатор, күрішші 
табу қиын. Әсіресе, сушы табылмай-
ды. Мына күріш зауытындағылардың 
барлығы арнайы курстан өткен. Өнімді 
дайындауға өте жақсы білім керек, – дейді 
ферма бригадирі.

Расы сол, зауыттағы жас жігіт тердің 
барлығы жергілікті емес. Айдынның 
өзі де облыс орта лы ғынан келіп жұмыс 

істеуде. Ол да замандастарының мұндай 
салаға құлқы жоқ екенін мойындайды.

– Жұмысқа жауапкершілік ке-

рек. Жаңа бригадир ағамыз айтқандай, 
мамандыққа тапшылық бар екенін жа-
сырмаймын. Расы сол, өзіміз қатарлы 

жігіттердің мұндай жұмыстарға 
қызығушылығы жоқ. Аға буын істеген 
нағыз еңбекті біз жалғастыруымыз керек. 
Ауыл шаруашылығы саласында жұмыс 
істеуге жүрексінбесек деймін. Өйткені 
қазір барлығы бұрынғыдан жақсарған. 
Техника жетілген, ауыр жұмыстардың 
барлығын солар атқарады. Мысалы, 
күріш зауытындағы жұмысты алайықшы. 
Алдыңа ақталып келе жатқан өнімге 
қабыңды тос та, күт. Аппарат өзі өлшеп, 
тігін машинасына апарып, аузын тігіп 
береді. Қап-қап күрішті арқалап ешкім 
жүрмейді. Оны таситын арнайы техни-
ка бар. Тек осылардың тілін таба білсең 
болғаны, – дейді Айдын Өтепов.

Біз де жиі байқағанбыз. Егін даласын-
да 50-ден асып, 70 жасқа жақын қалған 
аға-әкелерді әлі де көреміз. Жастар си-

рек кездеседі. Еңбеккерлердің арасында 
осындай мәселе бар.

«Аққұмдағы» халық қажетін өтеп 
тұрған шаруашылықтың тіршілігі тын-
дырымды. Мұнда бейсауат жүрген ешкім 
жоқ. Бәріне жүктелген тиісті міндет бар, 
соның жүгін абыроймен арқалап жүр. 
Айтпақшы, шаруашылық төрағасы Серік 
Шуақбаев жыл соңында өз озаттарын құр 
қалдырмайтынын есіткенбіз. Былтыр үш 
еңбек адамына темір тұлпар мінгізіпті. 
Мол өнімге қол жеткізген жұмысшылар 
жалақыдан бөлек, әрқайсысы 500 мыңнан 
жоғары сыйақы алыпты.

Күзгі науқанды мол өніммен аяқтауға 
тырысатын Сыр диқандарын қанша 
мақтасақ та жарасады. Ала жаздай аптап 
ыстыққа төзіп, ата кәсіппен бірге жер 
несібесін жиған аққұмдықтар да осы жол-
дан таймай келеді. 

Қоғамдық кеңес төрағасы 
Н.Аппазов жүргізген жиынға 
облыстық мәслихаттағы партия 
фракциясының мүшелері ZOOM 
платформасы арқылы онлайн ре-
жимде қатысты.

Партияның облыстық филиал 
төрағасының бірінші орынбасары 
Л.Төрешова партияның сайлауал-
ды бағдарламасында «Қайырымды 
қоғам – таза экология» бағытында 
таби  ғат ты қорғау бойынша кешен-
ді шаралар белгі лен генін, олардың 
қатарында Сырдария өзенінің ар-
насын реттеу және Арал теңізінің 
солтүстік бөлігін сақтау мәселелері 
де бар екенін және ол шаралар Жол 
картасына сәйкес тиісті мерзім дер-

де жүзеге асырылатынын айтты.
«Арал-Сырдария» бассейндік 

инспек циясының басшысы 
С.Нұрымбетов және «ҚазСуШар» 
шаруашылық жүргізу құқы-
ғындағы республикалық мемле-
кеттік кәсіпорны Қызылорда 
филиалы директорының орын-
басары Ж.Ерназаров хабарлама 
жасап, 2021-2022 жылдарда қыс-
көктем айларындағы «Шарда-
ра» су қоймасының болжамдық 
жұмыс кестесі жасалғанын, ҚР Су 
ресурстар комитетіне ұсыныстар 
жолданғанын жеткізді. Сондай-
ақ мәлім болғандай, «Шарда-
ра» су қоймасының болжамдық 
жұмыс кестесі Ташкент қаласында 

өтетін Мемлекетаралық су шаруа-
шылығын үйлестіру комис сиясы-
ның алдағы қараша айында өтетін 
81-ші отырысында нақтыланбақ.

Жиынға қатысушылар та-
рапынан «Көкарал» бөгетін 
қалпына келтіру туралы сұрақ 
қойылды. Облыс тық табиғи ре-
сурстар және табиғат пайдалану-
ды реттеу басқармасының бас-
шысы Б.Шәменовтің айтуынша, 
«Көкарал» бөгетіндегі жағдай 
Үкімет бақылауында. Бөгетті 
қал пына келтіру жұмыстарын 
жүргізуге биыл жобалық-сметалық 
құжаттарын сараптамадан өткізу 
үшін республикалық бюджеттен 10 
млн теңге қаржы бөлінген. Құжат 
сараптамадан өтсе, бөгетті реттеу-

ге республикадан қаржы сұралатын 
болады. 

Жиында сөз алғандар Сырдария 
өзенінің ахуалы өңір тағдырына 
тікелей байланыс ты екенін алға 
тартып, өз ұсыныстарын айт-
ты. Жауапты мекеме өкілдері 
кеңес және фракция мүшелерінің 
ұсыныстары бойынша тиісті 
жұмыс жүргізілетінін, жалпы 
дарияның жағдайы жергілікті 
атқарушы органдардың қатаң 
бақылауында тұрғанын жеткізді.

Партия филиалы өз тарапынан 
жиында айтылған ұсыныстарды 
республикалық Экология жөніндегі 
қоғамдық кеңес назарына ұсынып, 
«Көкарал» бөгетін қалпына келтіру 
жұмыстарына қаржы бөлуге 
қолдау білдіру туралы Парламент 
Мәжілісіндегі «Nur Otan» партия-
сы фракциясы мүшелеріне арнайы 
хат жолдайтын болады.

Мәселен, осы жылдың қаңтар-
қыркүйек айларында облыстың 
өнеркәсіп орындары 543 млрд 
теңгенің өнімін өндірді. Оның 
ішінде, өнеркәсіп өндірісінде 
өсім өзге де пайдалы қазбаларды 
өндіру 5,3%-ке, тау-кен өндіру 
өнеркәсібінде қызмет көрсетудің 
13,6%-ке және өңдеу өнеркәсібінің 
12,6%-ке арту есебінен қамтамасыз 
етілді. 

Мұнан бөлек, жеңіл өнеркәсіп 
өнімдерін өндіру 2,6 есеге, өзге де 
бейметалл минералдық өнімдерді 
өндіру 2 есеге, тамақ өнімдерін 
өндіру 12,5%-ке, машиналар мен 
жабдықтарды жөндеу және орна-
ту 48,4%-ке, жиһаз өндіру 20,6%-
ке, химия өнеркәсібінің өнімдерін 
өндіру 8,8%-ке, кокс және мұнай 
өңдеу өнімдерін өндіру 3,3%-
ке, резеңке және пластмасса 
бұйымдарды өндіру 6,4%-ке артуы 
есебінен өңдеу өнеркәсібінде өсім 
12,6%-ке қамта масыз етілді. Жыл 
басынан бері өңдеу өнеркәсібі 
саласында 123,8 млрд теңге өнім 
өндірілді.

Кез келген аймақтың даму 
қарқы нын сипаттайтын ең 
маңызды көрсет кіштердің бірі – 

инвестиция тарту. Сыр өңірінде 
осы жылдың 9 айында өңір эко-
номикасына 186,4 млрд теңге 
инвестиция салынды. Инвести-
ция көлемінің өсуі Data Center 
ғимара тының құрылысы, Сырда-
рия өзенінің сол жағалауындағы 
тұрғын үйлер дің құрылысы, жол-
дар, сумен жабдықтау, Қызылорда 
қаласындағы тұрғын үйлердің 
құрылысы және жаңғырту, 
Қызылорда қаласындағы шыны 
зауы тының құрылыс-монтаждау 
жұмыс тары есебінен қамтамасыз 
етілді.

Қаңтар-қыркүйек айларын-
да 63,1 млрд теңгеге құрылыс 
жұ мыстары жүзеге асырылған. 
Оның ішінде, жыл басынан бері 
502,4 мың шаршы метр тұрғын 
үй пайдалануға берілді. Құрылыс 
көлемі 2020 жылдың тиісті 
кезеңіне 103,5%-ті құрады.

Ауыл шаруашылығының жал-
пы өнімінің көлемі 119,9 млрд 
теңгені немесе 2020 жылдың 
сәйкес кезеңіне 102,3% болды. 9 
ай ішінде өңірде жалпы есеппен 
тірі салмақта 26,9 мың тонна мал 
және құс еті, 66,7 мың тонна сүт, 
5,7 млн дана жұмыртқа өндірілді. 

2020 жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда аталған көрсеткіш 
тиісінше 102,4%, 102,3% және 
103,1%-ті құрады.

Сондай-ақ, аймақ үшін 
маңыздылығы басым мәселелердің 
бірі – облыс тұрғындарын, 
оның ішінде жастарды тұрақты 
жұмыспен қамтамасыз ету. Осы 
орайда облыс бойынша тұрақты 
түрде ұйымдастырылатын бос 
жұмыс орындары жәрмеңкелері 
мен мемлекеттік жұмыспен қамту 
бағдарламаларын атап өткен жөн. 
Айта кетейік, 2021 жылдың ІІ 
тоқсанында жұмыссыздық деңгейі 
4,9% құрады. Ал, биылғы жылдың 
1 қазанына 25033 жаңа жұмыс 
орны құрылды, оның ішінде 12372-
сі тұрақты жұмыс орындары.

Өңір экономикасының тұрақты 
дамуына ықпал ететін тағы бір сала 
– шағын және орта кәсіпкерлік. 
Осы жылдың қаңтар-қыркүйек 
айларында облыста жұмыс істеп 
тұрған шағын және орта бизнес 
субъектілерінің саны 6,6%-ке 
артып, 50596 бірлікті құрады. 
Көрсеткіштің өсу қарқынына биз-
неске бағытталған мемлекеттік 
қолдау шаралары әсер етіп 
отыр. Жалпы алғанда, осы жылы 
бизнесті дамытуға шамамен 23,8 
млрд теңге бағытталған.

9 ай:
Өсім негізгі салаларда

Аққұмдағы «Бақдәулет»

Қоғамдық кеңесте 
талқыланды

«Nur Otan» партиясының облыстық филиалында өткен 
аймақтық Экология жөніндегі қоғамдық кеңесте Сырдария 
өзеніндегі су жағдайы жан-жақты талқыға түсті.

Кейінгі жылдары әлемде 
климаттың жылыну жағдайы 
жаһандық деңгейдегі мәселеге ай-
налды. Бұл құбылыс болашақта 
орны толмас апатқа соқтыруы 
мүмкін екенін де сарапшылар алға 
тартып отыр. Алысқа бармай-ақ 
Қырғызстандағы мұздықтардың 
еру жағдайына назар ауда-
рып көрелік. Орта Азиядағы 
мұздықтардың шамамен 45 пайызы 
Қырғыз елінің аумағында жатыр. 
Демек, бұл – осы атыраптағы елдің 
ойланатын мәселесі.

Орта Азияда халық саны жыл-
дан жылға артып келеді. Сала ма-
мандары осы кеңістікте орналасқан 
Сырдария мен Әмударияның суы 
қажеттілікті қамтамасыз етуге 
толық жетпейтінін айтады. Себебі, 
өзендер бойындағы халықтың 
негізгі өмір сүру көзі суармалы 
жерден алынатын өнімге тікелей 
байланысты.

Сырдария өзені Орта Азияның 
Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан 
мемлекеттері арқылы Қазақстан 
аумағына келіп жетеді. Ұзындығы 
2 мың шақырымнан асатын өзен 
бо йында қаншама көлемде егін 
егіледі. Өзге де мақсаттарға жұм -
салады. Қырғызстандағы «Тоқ-
тағұл» су қоймасының сыйым -
дылығы 19 млрд текше метрге 
лайықталған. Қазір онда небәрі 12 
млрд текше метр су бар. Жағдай 
осындай сипат алып тұрғанда  
дария ның төменгі бөлігіндегі өзге 
су қоймаларының ахуалын бағам-
дауға аса ақылдың қажеті жоқ. 

«Шардара» су қоймасынан 
төменгі ағысқа жіберілетін су 
қыркүйек айында небәрі 30 текше 
метр болған. Қысқасы, тығырықтан 

шығу жергілікті жерде шешіле 
бермейді. Бұл – мемлекетаралық 
мәселе. Осыған байланысты об-
лыс әкімдігі тарапынан тиісті 
ұсыныстар жасалған. Нәтижесінде 
жаз айларында Тәжікстан 
аумағынан Қызылорда облысының 
суға сұранысын қанағаттандыру 
мақсатында 300 млн текше метр 
қосымша су бөлінген еді. 

Қазіргі уақытта облыс әкімдігі 
тарапынан ҚР Премьер-Министрі-
не және Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрлігіне 
Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан 
мемлекеттерімен Сырдария өзені-
нің төменгі ағысына су жіберу 
көлемін ұлғайту мәселесі бойынша 
келіссөз жүргізу жөнінде ұсыныс 
жолданды. 

– Алдағы уақытта комис-
сия отырысында 2021-2022 
жылдардың вегетацияаралық 
кезеңінде мемлекеттердің су алу 
лимиттері мен «Нарын-Сырдария» 
су қоймалары каскадының болжам-
ды жұмыс режимі талқыланады. 
Айта кетерлігі, 18 қазаннан бас-
тап «Шардара» су қоймасынан 

төменгі ағысқа босатылатын су 
секундына 50 текше метрге артты, 
– деді облыстық табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды рет-
теу басқарма басшысы Бауыржан 
Шәменов.

Кейінгі жылдарда облыста 
ауыл шаруашылығы дақылдарын 
әртараптандыру мәселесіне на-
зар аударылды. Биыл облыста 188  
мыңнан астам гектарға егiн егілсе, 
күріш 84,4 мың гектарды шамала-
ды. Оның орнына суды аз қажет 
ететін дақылдар 9,8 мың гектарға 
дейін артты. Майлы, көкөніс-
бақша дақылдарына мән берілуде. 

Осыдан 15-20 жылдай бұрын 
облыста 60-65 мың гектар 
күріш егілген болатын. Әрине, 
аталған дақыл ерекше күтімді 
қажет етеді. Қыруар шығын 
жұмсалады. Егін көлемін кеміткен 
жағдайда диқандардың табыс табу 
мүмкіндігі, жер жағдайы қалай 
болады? Бұл жағы да барынша 
мұқият сараптауды қажет етеді. 

Қызылорда облысында бүгінге 
дейін бірде-бір су қоймасы жоқ. 
Бұл су ресурстарын тиімді пайда-

лануда көп қиындық алып келді. 
Жергілікті мамандар осыған орай 
бірнеше жоба ұсынды. Солардың 
арасынан «Қараөзек» су қоймасы 
қолдау тапты. 

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың биылғы Жолдауында 
еліміз бойынша су жүйелерінің 
ескіргені, соның салдарынан 
жер үсті су қорының 40 пайызы 
далаға кетіп жатқаны айтылған 
болатын. Сонымен, 2025 жылға 
дейін республика бойынша 9 су 
қоймасын салу жоспарланды. Сол 
су қоймаларының бірі «Қараөзек» 
арнасы бойында орналаспақ. 
Сыйымдылығы 775 млн текше 
метр ге жуық. 

Мамандардың есебінше, су 
қоймасы арқылы Қараөзек көлдер 
жүйесіне су жіберіліп, шабындық-
жайылымдық алқаптар ретке 
келтіріледі. Оған қоса Қазалы 
ауданының егіндік жерін сулан-
дыру мәселесіне септігін тигізеді. 
Жобаның жалпы құны – 1,9 млрд 
теңге. Су қоймасын іске қосу 
арқылы суармалы жерді, көлдерді, 
шабындық пен жайылымды 
нәрлендіруге болады. Көлдер 
жүйесіндегі суды жинақтап ұстап 
тұру үшін «Қараөзек» арнасының 
«Байгелді», «Картонкомбинат», 
«Қожатай» су тоспаларына күрделі 
жөндеу жұмыстары жүргізілмек. 
Ол бойынша 14,3 шақырым бөгет, 
4 шақырым канал қазу және өзге де 
жұмыстар жасалады.

Қысқасы, дарияның бүгінгі 
жағдайына қатысты мамандар 
пікірі осындай. Су азайған жерде 
тіршіліктің күйі қалай құбылатыны 
тәптіштеп жататын мәселе емес. 
Ендігі жерде осы жағдайдан 
шығудың қам-қарекетін көздеген 
ұсыныстар оң шешілеріне үміт зор. 

Облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуы бойынша 
бірқатар салаларда өсім бар.

«Сырдария өзенінің су 
деңгейі Қырғызстан, Тәжікстан 
және Өзбекстан аумағындағы 
су шаруашылығы қызметіне 
байланыс ты және көбінесе Қыр-
ғызстандағы «Тоқтағұл» су қой-
масында судың жиналу мөл-
шерімен белгіленеді. Осы жылы 
«Тоқтағұл» су қоймасында текше 
метр су 2019 жылға қарағанда 5 
миллиард текше метрге су аз жи-
налды. Вегетациялық кезеңнің ба-
сында шамамен 15 миллиард тек-
ше метр су жиналған кезде норма 

қарастырылады. Бірақ 1 сәуірдегі 
жағдай бойынша су қоймасында 
тек 8,7 миллиард болды. Бұл 
2020 жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда  2,9 миллиард тек-
ше метрге аз», – деп хабарлады 
министрлік.

«Тоқтағұл» су қоймасы «На-
рын-Сырдария» су қоймалары 
кас кадының құрамына кіреді. 
Министрлік сарапшылары тү сін -
діргендей, қазір каскад энер ге-
тикалық режимге көш ті, Түркістан 
облысындағы орна ласқан «Шар-

дара» қоймасына су келуі 
вегетациялық кезеңде азаяды және 
вегетацияаралық кезеңде ұлғаяды.

Бұл ретте «Шардара» су 
қоймасын іске қосу және тол-
тыру режимі Сырдария өзенінің 
жоғарғы ағысында орналасқан 
су қоймаларының жұмыс ре-
жиміне және көрші елдердегі су 
шаруашылығы жағдайына байла-
нысты.

Бүгінгі таңда «Шардара» су 
қоймасы толтыру режимінде 
жұмыс істейді. Қоймадан су жіберу 
секундына 50 текше метрмен 
жүзеге асырылады.

Ведомствоның хабарлауын-
ша, Тәжікстан мен Өзбек-
станда вегетациялық кезең қазан 
айының соңына дейін жал-
ғасады. Сондықтан «Шарда-

ра» су қоймасына судың түсуі 
және Сырдария өзенінің төменгі 
ағысына су жіберу көлемін 
ұлғайту мәселесі қараша айын-
да Мемлекетаралық үйлестіру су 
шаруашылығы комиссиясының 
кезекті 81- отырысында қаралатын 
болады. Онда сондай-ақ Сырдария 
өзенінің бассейні бойынша 2021 
жылғы вегетациялық кезеңнің 
қорытындылары шығарылады 
және 2021-2022 жылдардағы 
вегетацияаралық кезеңде мемле-
кеттердің су тарту лимиттері мен 
«Нарын-Сырдария» су қоймалары 
каскадының болжамды жұмыс 
режимі келісіледі.

Облыс әкімінің
баспасөз қызметі

Министрлік су деңгейінің төмендеу 
себептерін атады

ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар 
министрлігінде Қызылорда облысындағы экологиялық жағдай 
«Арал-Сырдария» бассейнінің деңгейіне тікелей байланысты 
екені, онда су аздығы циклы 2019 жылдан бері жалғасып келе 
жатқаны түсіндірілді.

Өзен – өлкенің өмір өзегі
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Расында да, микроқаржы 
ұйымдарының басты мақсатының 
бірі – ауыл халқын, ауылдағы 
кәсіпкерлерді қаржыландыру. 
Мысал ретінде, KMF микроқаржы 
ұйымы туралы айтуға болады. 
Нарыққа 24 жыл бұрын кел-
ген бұл ұйымның жалпы кре-
дит портфелінің 130 миллиард 
теңгеден астамы кәсіпкерлерге 
берілген. Ал, жалпы клиенттерінің 
68 проценті – ауыл адамдары.

Сонымен қатар, KMF-тің қар-
жыландыруымен кәсібін дөңге-
лент кен іскер отандастарымыз 
183 мыңнан аса жұмыс орынын 
ашса, 90 мыңнан аса адамның кіріс 
көзі бүгінде мал шаруашылығы 
мен егіншілікте. Солардың бірі 
– Қармақшы ауданы Иіркөл 
ауылының тұрғыны Мұғалла 
Есе наманқызы Әзбергенова. Ол 
білім, байланыс салаларында қы-
рық жылдан астам уақыт еңбек 
етіп, зейнетке шыққан соң бала-
сының кеңесімен несие алып, мал 
басын көбейтуді қолға алған.

Ауылдастары қалаға жұмыс 
іздеп кетіп жатқанда, балаларын 
да туған жерінен қия бастыр-
маған ол аз ғана малға ие болып, 
оны қалай көбейтудің жолда-
рын қарастырды. Ол үшін KMF 
микроқаржы ұйымынан ал ға-
шында 1 миллион теңге микро-
кредит алып, Жамбыл облысынан 
10 баспақ сатып алыпты. Клима-
ты, жер түгі басқа аймақтан кел-
ген малдың әуелде жерсінуі қиын 
болса да, кейін үйреніп кеткен.

– KMF-тен екінші мәрте 3,5 
миллион теңге микрокредит алып, 
Түркістан облысының Қарабұлақ 
жерінен гиссар тұқымды қой-
лар алдырдық. Нәтижесінде ет ті 
молынан беретін жаңа төл шы-
ғару ісін қолға алдық. Ерек ше -
лігі – бұл қойлар жылына екі 
рет төл дейді. Ауылдағы қой-
лар дың ең күйлісі 20 келі ет 
бер се, гиссар аталықтары 80 
келіге дейін ет береді. Мұнымен 
тоқтап қалмай, Орал өңірінен 
10 қошқар алдырдық. 7-8 айлық 
тоқтылардың әрқайсысын 95 мың 
теңгеден сатып алдық, – дейді 
Мұғалла Есенаманқызы.

Зейнеткер өзін кәсіпкер емес, 
қарапайым ауыл шаруасымын 
дейді. Бүгінде ата кәсіптен береке 
тапқан отбасы дастарханын сүт, 
ірімшік, құрт пен майға толты-
рып отыр. Бармағынан бал жалап, 
оның жемісін көріп отырған жайы 
бар, әрі ештеңеден тарықпай 
өмір сүруде. Ет-сүт өнімдерімен 
тек өз отбасын асырап қана 
қоймай, артық өнімдерін базарға 
шығарып, үйге, тұрмысқа қажетті 
керек-жарақ заттарын алады.

– Әдетте, ауылдық жерде 
жалақы көлемі төмен және та-
быс көзі ауыл шаруашылығынан 

түскен өніммен байланысты. Сол 
үшін банктен кредит алу кезінде 
қиындыққа тап болып жатамыз. 
Банк тұрақты табыс көрсеткішін 
дәлелдеуді, кепілге аса құнды 
мүлікті қоюды талап етіп, кредит 
беруден бас тартқан кезде KMF 
қол ұшын созды. Қазір осы қаржы 
ұйымының тұрақты клиентімін. 
Қызметтерінің барлығы ыңғай-
лы. Соның арқасында қорамда 
мал жиналды. Ең бастысы, ұтым-
ды еңбектің, үздіксіз ізде ністің 
нәтижесі болатынын ұмыт паған 
жөн, – дейді Мұғалла Есен а ман-
қызы.

Зейнеткер балаларын көзін 
ашқаннан еңбек тәрбиесіне бау-
лып, үй шаруасына кеңінен ара-
ластырды. Сол себепті де бала-
лары еңбексүйгіш, өмірге икемді 
болып өсіп келеді. Бүгінде ал-
дыңғы екі микрокредитін толық 
өтеп, үшінші рет 2 миллион тең ге 
көлемінде алған. Қазір сол қар-
жыға Түркістан облысынан асыл-
тұқымды сиырлар алдырып, мал 
басын асылдандыруда.

Айта кетейік, KMF – Қазақ-
стандағы ең ірі микроқаржылық 
ұйым. Отандық қаржы нары-
ғына 1997 жылы келген компа-
ния елімізде берілген микрокре-
диттердің жалпы көлемінің 30 
пайызына ие. Компания өкілде-
рінің айтуынша, мұндай нәтижелі 
жұмыстардың өзіндік құпиясы 
бар, ол – бірінші кезекте ұйымның 
емес, клиенттің әлеуметтік жағда-
йын жасауында.

Осылайша, KMF микроқар-
жы лық ұйымы елдегі ауыл шар-
уашылығы, өндіріс салаларының 
дамуына оң серпін беріп, отандық 
экономиканың алға басуына өз 
үлесін қосып отыр. Ол үшін бір-
қатар оңтайлы бағдарлама да 
ұсынылған. Мысалы, «Достар» 
деп аталатын бағдарлама арқылы 
бір неше адам бірігіп, кепілдіксіз 
6 миллион теңгеге дейін ала 
ала ды. Бір қызығы, кепілдікке 
достардың адамгершілігі, бір-бі-
рінің алдындағы жауапкершілік 
қойылады. Осы сияқты шағын 
және орта бизнесті дамытуға 
ар налған, ерекше шарттармен 
берілетін микрокредиттер жетер-
лік. Мысалы, «Микро», «МСБ», 
«Сенім» және тағы да басқа.

Онлайн ақша алу, энергияны 
үнемдейтін тауарларды сатып 
алуға арналған микрокредит, 
тұтынушылық мақсаттарға неме-
се бизнес үшін, жер телімін не-
месе көлік сатып алуға қолайлы 
микрокредиттер туралы kmf.
kz сайтынан немесе ұялы теле-
фоннан тегін қоңырау шалуға 
болатын 7474 номерлі байланыс 
орталығынан білуге болады.

Биболат СӘТЖАН

«Банктер кредит 
беруден бас тартты» 
Бірнеше жылда кәсіпкерге айналған 
Иіркөл тұрғынының әңгімесі

Микроқаржылық қызметті жүзеге асыру құқығын беретін ҚНРДА-ның 26.02.2021 жылғы 
№02.21.0003.M лицензиясы

Банктердің бизнесті қаржыландыруға аса ықылас танытпай 
отырғаны Президенттің биылғы Жолдауынан тыс қалмады. Мем-
лекет басшысы: «Екінші деңгейдегі банктер шағын жобаларға, 
әсіресе ауылға арнап ақша салмайды. Сондықтан микроқаржы 
ұйымдарының әлеуетін іске қосу керек. Олар жергілікті жер-
де жұмыс істейді. Өзінің тұтынушыларын, олардың бизнесі мен 
мүмкіндіктерін жақсы біледі» деді.

Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің ұжымы 
облыстық Қоғамдық кеңес төрағасы, академик Досманбетов Бақберген 
Сарсенұлына зайыбы, көрнекті ғалым

Досманбетова Зейнегүл Рамазанқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

– Жомарт Елеуұлы, сіз ке зінде 
«ҚЭТТК» АҚ басшысы болып 
тұрған кезіңізде БАҚ-пен ты-
ғыз байланыста болдыңыз. Одан 
кейін журналистер өзіңізді жо-
ғал тып алды. Сол аралыққа қыс-
қаша шолу жасап кетсеңіз...

– Осыдан он бес жыл бұрын, 
дәлірек айтқанда, 2006 жылы мен 
Плеханов атындағы Халық шар-
уашылығы академиясының ас пи-
рантурасына экономика ғылым-
да рының кандидаттығын қорғау 
мақ сатында оқуға түстім. Осылай-
ша өмірімнің жаңа кезеңі басталды, 
көптен келе жатқан арманымды 
жүзеге асыруды көздедім. Ғылыми 
диссертациялық жұмысымды тә-
жі рибеммен ұштастыра отырып, 
Қа зақстан электрэнергиясы нары-
ғын дамытудың жаңа бағытта рына 
арнағанды жөн көрдім.

Соған орай 2008 жылы 
«ҚЭТТК» АҚ төрағасы ретіндегі 
қыз метімді тоқтату жөнінде ше-
шімге келдім. Алайда, өмірде 
бәрі ретімен сәтті жүзеге аса бер-
мейтін кезеңдер де болады. Сол 
2008 жылдың соңы на қарай, Пле-
ханов атындағы ака демиядағы 
мен таңдаған ма ман дық бойынша 
Ғылыми кеңес өз жұмысын тоқ-
татқаны белгілі болды. Бұл сол ке-
зеңдердегі білім беру сала сындағы 
реформаларға байланысты орын 
алған еді. Диссертациялық жұмы-
сым 70%-тей көлемде орындалып 
қалған кезі, «енді не істеу керек?» 
деген сауал өзінен-өзі туындайты-
ны белгілі. Егер мұндай жағдайда 
адам ұнжырғасы түсіп кетсе, көзде-
ген мақсатына жете алмайтыны 
белгілі.

2009 жылы «Қазақстан Энер-
гетиктер Ассоциациясы» дирек-
торлар кеңесі төрағасының орын -
басары қызметін атқарып жүріп 
ғылыми жұмыстарымды жал ғас -
тыру мақ сатында Ресей Президенті 
жанындағы Халық шаруа шылығы 
және мемлекеттік қызмет акаде-
миясының (РАНХиС) «Іс керлік 
әкім шілік докторы» бағ дар ламасы 
бойынша оқуға түстім. Мұнда осы 
акаде мияның кор поративті бас-
қарудың жоғары мектеп дирек-
торы, экономика ғылым дарының 
док торы С.Ка ленд жянмен және 
Ре сейдің әлемдік дең гейдегі эко-
но мисі, РАНХиС-тің «Іскерлік 
әкім шілік докторы» бағдар ламасы-
ның ғылыми жетекшісі, академик 
А.Аган бегянмен таныстым.

Олар бұрынғы диссертациялық 
жұмысыммен тыңғылықты таны-
сып, келесі ұсынысын жеткізді. 
Диссертацияны аяқтау және за-
манауи нарықтық қатынастардың 
жетістіктері туралы білімімді жү-
йелі түрде жетілдіру мақсатында 
Іскерлік әкімшілік докторларын 
дайындайтын үш жылдық DBA 
(Doktor of Business Administratiion) 
бағдарламаcына қатысуымды және 
экономика ғылымдарының кан-
дидаты атағын қорғау үшін осы 
жоғары оқу орнының аспиранту-
расына оқуға түсуім керек болды. 
Осылайша Плеханов атындағы 
академиядағы еңбегім еш кеткен 
жоқ, өзінің қисынды жалғасын тап-
ты. 

Академик Аганбегян диссер-
тациялық жұмысымның тақырыбы 
электроэнергияға қатысты екенін 
ескеріп, РФ-ның бұрынғы эконо-
мика министрі, Ресей энергетикасы 
реформасы авторларының бірі, сол 
кездегі «Роснано» компаниясы бас 
директорының орынбасары, эконо-
мика ғылымдарының докторы, про-
фессор Я.Уринсонмен кездестірді. 
Ол менің жұмысыма – Қазақстан 
Республикасының электрэнергети-
касын қайта құру тәжірибелеріне 
аса қызығушылық танытып, дис-
сер тациямның ресми жетекшісі 
болуға келісімін берді.

Осылайша білімімді жетілдіру-
дің жаңа белсенді кезеңінде DBA 
бағдарламасы бойынша оқып, ғы-
лыми жұмысымды аяқтаумен ай-
налыстым. 2011 жылы Мәскеуде 
«Қазақстан Республикасында 
электр энергиясының бөлшек сау-
да нарығының дамуы» («Развитие 
роз ничного рынка электроэнергий 
Республики Казахстан») деп ата-
латын монографиям жарық көрді. 
Сол жылы желтоқсанда РАНХиГС-
те диссертациямды қорғап эконо-
мика ғылымдарының кандидаты 
атағына қол жеткіздім. Осы кезеңде 
Қазақстан Энергетиктері Ассоциа-
циясы директорлар ке ңе сінің төр-

ағасы бо лып сайландым. 
2012 жы лы «Іскерлік 
әкім шілік докторы» бағ-
дар ламасы бойынша үш 
жылдық оқуымды аяқ-
тап, дип ло мымды сәт  ті 
қорғадым. Ал Қа  зақстан 
Рес пуб ли ка сы электро-
энерге ти ка на  ры  ғының 
инно  ва   ция лық дамуы 
(Ин но   ва ционное разви-
тие элек троэнерге тичес -
кого рынка Респуб  лики 
Казахстан)  деп атала-
тын екінші кітабым 2018 
жылы Мәскеуде басы-
лып шықты. 2020 жылы 
оқыр ман қолына тиген 
«Жарқын болашақ» 
(Свет лое будущее) деп 
ата латын үшінші кіта-
бым да Мәс кеуде басыл-
ды.

Осындай оқу орын-
дарында ал ған білім мен тәжіри-
белерімнің не гізінде және ұжыммен 
бір лескен жұмыс нәтижесінде «Қы-
зылорда жарығы» холдингін құру 
жобасы жүзеге асырылып, бүгінде 
оның директорлар кеңесі төрағасы 
қыз метін атқарудамын.

Кітаптарыма байланыс
ты ай та кетерлік жайт, 
оларды ешқа шан сатуға 
шығарған емеспін, бі рақ 
Қа зақстанның Ұлттық кі тап
ха насынан бастап барлық 
облыс тың кітап ханаларына 
тараттым. Со нымен бірге 
өзіміздегі жо ға ры және 
орта оқу орындарына 
бер дім. Елімізде энерге
тика са ла сы на қатысты 
жазылған кі тап тар бар. 
Бірақ Қазақстандағы энер
ге ти каның бөлшек сауда
сына қа тыс ты жазылғандар 
жоқ есебі. Осы тақы рып 
менің еңбектерімде барын
ша қамтылған.

– Өзіңіз төрағалық етіп отыр-
ған құрылымдар жайлы айтып 
өтсеңіз...

– Елімізде 1999 жылы Қа зақ-
стан Электрэнергетика Ассоциа-
ция сы құрылды. 2004 жылы ондағы 
директорлар кеңесі төраға орынба-
сары, 2011 жылы төрағасы болып 
сайландым. Ассоциация алғашқы 
құрылған кезеңде оның құрамына 
оншақты ғана компания кірсе, қазір 
олардың саны жүзден асып кетті. 
Бас кеңсеміз Нұр-Сұлтан қаласында 
орналасқан, атқарушы органымыз 
бар. Ассоциация Экономика және 
Энергетика министрліктері мен 
«Атамекен» ҰКП-да аккредация-
дан өткен. 

Ассоциация базасында Нарық-
тық кеңес жұмыс істейді. Ол Қа-
зақстан электрэнергетика нары ғын 
жетілдіру бойынша нормативтік 
база дайындау мен заң жобалары 
ұсыныстарын беру, ҚР Энергетика 
министрлігінің энергетика саласы 
үшін инвесторларға қосымша ынта-
ландыру жасау өкілеттілігіне ие. Ас-
социация ТМД мемлекеттеріндегі 
әріптес ұйымдармен тығыз бай-
ланыс орнатқан. Энергетиктердің 
республикалық, халықаралық кә-
сіптік жарыстарын өткізіп тұрамыз.

Ал «Қызылорда 
жарығы» хол дингі 
өңіріміздегі энергия нары
ғындағы құрылымдарды 
топтастырып отыр. Атап 
айтқанда, холдинг
те құрылған «UNION 
ENERGY» концорциумына 
Байқоңыр ға рыш айлағын 
электр энергиясы мен қам
тамасыз ететін ресейлік 
және қа зақстандық ком
паниялар және об лыстағы 
«Қызылордаэнерго» ЕЖШС, 
«Дәулетэнерго» ЖШС, 
«Ши елі жарығы» ЖШС, 
«Энергосервис» ЖШС, 
«Өндіріс» ЕЖШС, «Энерго
сервис» ЕЖШС, «Энергоин
вестгрупп» ЕЖШС секілді 
компаниялар кіреді.

Компанияның негізгі айналы-
сатын жұмыстарына электр энер-
гиясын сату, электр желілері 
объек тілерін салу және құрастыру, 

электр желілері нысандарын жо-
балау, есептегіштер мен өлшем 
приборларын жөндеу, тексеру, 
құрастыру, нысандардың энерго-
экспертизасын өткізу, электр ма-
териалдары мен құрылғыларын 
сату кіреді. Әрине, сонымен қатар, 
қызмет көрсету нарығын кеңейту 
бағытында жұмыс жүргізіп, қызмет 
көрсету сапасын арттыру және оны 
ұдайы жетілдіріп отыру – басты 
ұстанымдардың бірі.

– Қызмет көрсету сапасын 
жақсарту дедіңіз. Электр энер-
гия сы үшін жиналатын тө лем-
дерді басқа коммуналдық қызмет 
түр лері төлемдерімен топтас-
тыру да жетістік деп атауға бо-
лар?

– Қазақстанда бірнеше жылдан 
бері цифрландыру бағдарламасы 
жүзеге асып жатыр. Осы бағдарлама 
аясында бірыңғай төлем құжатын 
енгізуді қолға алдық. Алғашқыда 
тек электр энергиясы ғана болса, 
одан кейін жылу үшін төлем жа-
сау енгізілді. Келесі кезекте «Су 
жү йесі» және «Қызылорда та за -
лығы» төлемдері орын алды. Қа-
зіргі күні тұтынушылар бірыңғай 
төлем құжаты арқылы 7-8 қызмет 
үшін ақы төлеп отыр. Бұл оңай 
процесс емес. Бұл мекемелердің 
ақпараттары бар бағдарламалары 
бізге келіп түсуі тиіс, оны жинақтап 
бір құжатқа енгіземіз.

Жалпы электроэнергиясын та-
ратуда қандай қиындық бар де-
генде ол электр қуаты ұрлығы дер 
едім. Оны тұтынушылар ғана емес, 
мекеменің қызметкерлері ұрлауға 
қатысып тұрды. Олар компьютер 
базасына кіріп, көрсеткіштерді өз-
гертіп, қарыздарды жойып отыр-
ған. Ал енді қазір олай жасай ал-
майды. Биллингке кіріп, өзгеріс 
енгізу үшін, оған рұқсат алуы ке-
рек. Қазір кімнің биллингке кіріп, 
қандай жұмыстар жасағаны көрініп 
тұрады. Біз әуелі осы проблема-
ны шешіп, содан кейін бірыңғай 
төлем құжатын жолға қойдық. Ал 
«ҚЭТТК» АҚ-да осымен қатар 
есеп тегіш көрсеткішін фотофик-
сация жасап, бірден бағдарламаға 
жіберетін биллинг жүйесін жаса-
ды. Осылайша біз контролер мен 
тұтынушы арасындағы байланыс-
ты үзе алдық. Айта кетейік, 2013 
жылдары Қызылордада электр 

энергиясы үшін жасалатын төлем 
көлемі 75%-тен артық жиналмай-
тын. Соған байланысты 2-3 жылда 
компаниялар банкротқа түсіп жата-
тын. Бес жылда осындай күй кеш-
кен үш компания жабылып қалды. 
2013 жылдан бері жеті жыл уақыт 
өтті. Қазір біз төлемнің 97-98%-ін 
жинап жүрміз. Тұрғындар кейінгі 
уақыттары Kaspi.kz қосымшасы 
мен басқа да терминалдарды тиім-

ді пайдалануда. Қазір осын-
дай тө лем жасау бар лық 

төлемнің 70%-тен асты. 
Мүмкін жақын бо ла шақта 
кассирлер оты ратын тө-
лем касса ларының қа-
жеті болмай қалып, 
жа уып тастайтын да 
шы ғармыз.

– Аймақтағы са-
ла маман да ры ның 
бі ліктілігін арт ты-
руда жақсы бас та-
малар қолға алын  ға -
нынан хабар дармыз. 
Жү зеге асы   рылуы 
қалай?

– Бүгінде әлем 
қарыштай дамып, 
қай салада болсын 
ұдайы өз геріс тер 
жү ріп жатыр. Де-
мек, әр адам үз дік сіз 
оқып, білім алу ға, 
өзінің кәсіби дең-
гейін арттыруға ұм-
тылуы керек. Яғни, 

білім арқы лы адамның әлеуеті 
көтеріліп, эко  номикалық өркен-
деуге және әл-ауқатын арттыруға 
жол ашылмақ. Былайша айтқанда, 
осы заманғы адам өмір бойы оқуға 
тиіс, білімін жетілдіріп, біліктілігін 
арттырып отырмаса көштен қалады. 
«Қы зыл орда жарығы» холдингі РФ 
Пре зиденті жанындағы Ресей халық 
шаруашылығы және Мемлекеттік 
қызмет академиясымен 2009 жыл-
дан бері тығыз байланыс орнатқан. 
Осы академияның корпоративтік 
басқару жоғары мектебінің Іскерлік 
әкімшілік басқару шебері (МВА) 
бағдарламасы бойынша көптеген 
мамандарымыз білімін жетілдірді. 
Аталған жоғары мектептің 9 адам-
нан тұратын қамқоршылық кеңесі 
жұмыс істейді. Оның жетеуі ре-
сейлік мамандар, екеуі шетелдік. 
Оның біріншісі – германиялық 
про  фессор Борш, екіншісі мен. Ол 
да қо ғамдық жұмыс іспеттес. Өзім 
сонда оқып, диссертация қорға ған-
нан кейін соған жұмыс істеп жа-
тырмыз.

Жалпы корпоративтік бас-
қа  ру дың жоғары мектебі бизнес 
құ ры лымдары мен ұлттық ком-
па  ния лардың басқару командасы 
мү шелері мен орта буын маман-
дарын қазіргі заманда табысты 
бизнес жүр гізу әдістерін үйре тетін, 
осы бағытта білім беретін оқу орны 
саналады. Ал MBA – бизнесте, 
мем лекеттік қызметте және муни-
ципалдық басқаруда тиімді жұмыс 
жүргізуге машықтандыратын бір-
ден-бір бағдарлама. Әзірге биз-
нестану саласында одан артық 
бағ дарлама ойлап тапқан жоқ. Сон-
дықтан да оған сұраныс жоғары.

Осыдан екі жыл 
бұрын Қы зылорда 
қаласында жиыр ма адам
нан құралатын екі топ 
ашқанбыз. Бірінші топ 
оқуын аяқтады. Оның 
ішінде жеті адам хол
дингте еңбек етеді. Айына 
бір рет Мәскеуден про
фессор келіп, төрт күн 
сабақ өткізіп кетеді. Ол 
«демалыс күндеріндегі 
оқу бағдарламасы» деп 
аталады. Білімін жетілдіріп 
жатқан маман дардың 
өндірістен қол үзбеуіне 
қолайлы. Қызылордадан 
Мәскеуге барып келу 
қымбатқа түсетін бол
ғандықтан осындай жолын 
таң дадық. 

Облыстың әр ауданында ке-
мінде бір маман осы МВА бағ дар-
ламасы бойынша білімін жетілдірсе 
екен деген арманым бар еді, оны 
да орындауға жақын қалдық.  Бү-
гінде Жаңақорған, Шиелі, Сыр-
дария, Қазалы, Арал ауданында 
бағдарламаны оқып шыққан әріп-
тестеріміз бар. Алдағы уакытта 
Қармақшы мен Жалағаштан шық-
қан әріптестеріміз осындай мақ-
сатқа қол жеткізеді деген үлкен 
сенім демін.

Бағдарлама бойынша білім ал-
ған мамандар бизнестің тұрақты 
даму стратегиясын анықтап, компа-
ниясының негізгі құндылықтарын 
көре біледі және оны дамытуға 
шешім қабылдайды. Конструктивті 
жаңа идеяларды түрлендіріп, олар-
ды жүзеге асыруға қабілеті арта-
ды. Ұжымның және оның әрбір 
мүшесінің шығармашылық қуаты 

мен іскерлік қабілетін байқай біліп, 
оны қажетті бағытқа жұмылдыруға 
жұмыс жүргізе алады. Бизнестің 
әлеуметтік жауапкершілігі мен оны 
жүргізу этикасы қағидасын жете 
түсінеді. Отандық және халық-
ара лық рынокта табысты жұмыс 
істеуге машықтанады.

Аталған оқу орнында тек біз-
дің холдинг қана емес, өңірі міз-
дегі басқа да бизнес құры лым дары 
өкілдерінің, мемлекеттік қыз-
метшілердің білімі мен біліктілігін 
жетілдіруіне ұйытқы болып жатқа-
нымызды айта кеткім келеді. Олар 
бұрын тек таза техникалық маман 
немесе мемлекеттік қызметкер бол-
са енді бизнес жүргізудің заманауи 
тәсілдерінің қыр-сырына қаныға 
алады. Қаржы, экономика, құқық, 
заң саласы туралы білімін байы-
тып, адамдармен қарым-қатынас 
жасау, жауапкершілікті өзіне ала 
білу, ұйымдастыру, шешендік ше-
берлік, стратегиялық жоспарлау, 
аналитикалық ойлау дағдылары 
мен келіссөздер жүргізу тактика-
сы, профайлинг, имиджді қалып-
тастыру туралы кеңейтілген түсінік 
алады. Құқық қорғау қызметіндегі 
ақпараттық технологиялармен та-
ны сады. Міне, осындай алған білі-
мін өздері қызмет атқаратын компа-
ниясының өркендеуіне жұмсайтын 
болады.

– Жомарт Елеуұлы, алпыс 
деген аға жасынан астыңыз, зей-
неткерлік жасына жетіп отыр-
сыз, маман ретінде, азамат ре-
тінде, әке ретінде өмірден не 
түй діңіз?

– Мен үшін энергетик маман-
дығым өмірімнің негізі бол-
ды. Энергетик барлық кезде 
өз жұмысының адамдарға өте 
маңызды екенін түсінеді, ал адам-
дар көбіне оған мән бере бермейді. 
Өйткені розеткаға электр қуаты 
келіп тұр. Үй жарық, жылы, 
барлық қондырғылыр жұ мыс 
істеуде. Ал бірақ мұның ар тында 
мыңдаған энергетик маман дардың 
еңбегі тұрғанын ескере бермейді. 
Солардың қата рында энер гети ка-
лық компаниялар басшы ларының 
да үлкен жауапкершілігі тұрғанын 
білгені дұрыс. Олар мыңдаған 
адамдардың қалыпты өмір сүруі 
үшін тынбай жұмыс жүргізеді. 
Осын дай мамандық таңдағаныма 
өкін беймін. Жұмыс барысында не-
бір қиындықтар орын алғанда да 
еңсемді түсірген емеспін.

Мен барлық уақытта отбасым-
ның қолдауын көріп отырдым. Кез 
келген саланың маманы үшін оның 
«сенімді тылы» болған өте маңызды 
деп есептеймін. Ол жарыңның, ба-
ла ларыңның сенің жұмыстан өте 
кеш қайтатыныңды, тіпті демалыс 
күндердің өзі жұмысқа арналып 
жа татынын жақсы түсіне білуінен 
байқалады.

Біздің әулетті көбіне әкеміздің, 
бауырларымыздың жүріп өткен 
жолына қарап, саяси-қоғамдық жұ-
мыспен көп айналысқан деп ойлап 
қалуы мүмкін. Өндірісте жұмыс 
істегенмен өзім де депутат ретінде 
қоғамдық істермен айналыстым. 
Әйтсе де біздің әулетті энергетик-
тер әулеті деп сеніммен айтуға 
болар. Әкемнің інілері Дәрібаев 
Аманкелді аға мен марқұм Дәрібаев 
Нағымадин аға екеуі де энергетик. 
Мектеп бітіргеннен кейін тех-
никалық мамандық таңдауыма да 
сол кісілердің әсері мол болды. Бо-
лат ағамыздың үйіндегі жеңгеміз 
де осы салада жиырма екі жыл 
еңбек еткен. Өзім қырық бір жыл 
бойы осы саладамын. Жоғарыда 
айтқан ағаларымның балалары да 
энергетика саласында жұмыс істеп 
жатыр. Оның біреуі Энергетика 
министрлігінде қызмет атқарады. 
Өзімнің ұлдарым мен қызым да 
энергетиктер. Бесеу міз де РФ 
Президенті жанындагы Ресей халық 
шаруашылығы және Мемлекеттік 
кызмет академия сының түлегіміз.

Өткен жолы есептеп отырсам, 
барлығымыздың еңбек өтілімізді 
қосқанда екі жүз жылдан асып 
кетіпті. Сондықтан да энергетиктер 
династиясы деп айтуға да болар.

Әкеміздің «Мәртебелі ғұмыр» 
деген кітабы бар. Өмірінің соңғы 
кезеңдері жазған, бірақ ол кісі 
дүние салғаннан кейін жарық 
көр ді. Сонда бізге үнемі айтып 
жүретін ақыл-кеңесі бар. «Өзде ріңе 
жамандық жасаған адамға жа ман-
дықпен қайтаруға тырыс паңдар. 
Қол дарыңнан келсе көмекте сіңдер, 
жақсылық жасаңдар» деп айтып 
кеткен. Міне, сол өмірлік ұстаны-
мым. Балаларыма да осыны айтып 
келемін. Енді кішкентай немере-
леріме осыны айтудамын.

Жалпы кез келген адам қандай 
жетістіктерге қол жеткізіп, қандай 
қызмет атқарса да қарапайым бо-
лып қалуы керек деп ойлаймын. 
Өзім осы қасиеттен ауытқымауға 
тырысып келемін...

Сұхбаттасқан 
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,

 «Сыр бойы»

Қызылорда қаласының жеке нотариусы Досжанов Жанымбек Нуре-
кеевич (лицензия №0000101 21.06.2005 ж.) 2021 жылдың 28 сәуірінде 
қайтыс болған азамат Жаббарбергенов Абдулланың атынан мұралық 
істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлері болса, мына мекен-жайға ха-
барласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 62/2, тел.: 23 
15 88, 8 777 271 51 48.

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Бердалиева Мира Кыстауба-

евна (лицензия №0000316, 27.11.1998 ж.) 2021 жылдың 14 тамызында 
қайтыс болған азаматша Абдраманова Калиманың атынан мұралық істің 
ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлері болса, мына мекен-жайға хабарла-
суын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Ғ.Мұратбаев көшесі 3 В (ЦОН 
аялдамасы), тел.: 8 702 777 27 22.

УАҚЫТПЕН ҮНДЕСТІК –
ІЛГЕРІЛЕУ КЕПІЛІ

Елімізде экономиканың түрлі салаларында ұзақ жылдар 
еңбек етіп, үлкен жетістіктерге жеткен тұлғалар аз емес. Бүгінгі 
сұхбат иесін де солардың қатарына қоса аламыз. Ол өзі таңдаған 
мамандығы бойынша еңбек жолын осыдан 40 жылдан астам 
уақыт бұрын электромонтер болып бастап, «Қызылорда РЭК» 
АҚ президенті лауазымына дейін көтерілді. Бүгінде «Қызылорда 
жарығы» холдингінің кеңес төрағасы және Қазақстан электро-
энергетикасы ассоциациясы директорлар кеңесінің төрағасы, 
«Атамекен» ҰКП энергетика комитетінің мүшесі.

Осындай еңбек жолынан өткен Жомарт Көшербаевпен әңгіме 
өзегі ғылым мен осы саладағы соны өзгерістер барысын-
да өрбіген еді. 

Жомарт Елеуұлы 
Көшербаев
 
РФ Президенті жанындағы 

Ресей халық шаруашылығы жә
не Мемлекеттік қызмет ака
демиясының Іскерлік әкімшілік 
басқару докторы.

Оксфорд Академиясы кеңе
сінің құрметті профессоры.

Еуропа бизнес ассамблея
сы ның Экономика мен бизнес 
саласына қосқан үлесі үшін но
минациясы бойынша Сократ 
атындағы халықаралық мара
пат иегері.

Еуропа бизнес ассамблея
сының «Ғылымдағы есім» номи
нациясы бойынша марапат иесі. 

Үш ғылыми монографияның 
және 30 ғылыми мақала авторы.

Қазақстанның және ТМД
ның еңбегі сіңген энергетигі. 

«Құрмет» және «Циолков
ский» атындагы ордендер 
иегері.

Қызылорда қаласының құр
метті азаматы. 
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ҚАСЫМ 
АҚЫН
Көп жайдың кезі келді ашылатын,
Көп істің айтатын да ашып атын.
Өзгеше өлең өрі, туы болған,
Ең ұлы, құдіретті Қасым ақын.

Көп еді асып-тасқан кезі арнадан,
Ол жайлы талай ұлы сөз арнаған.
Одан соң талай тұлпар туғанменен,
Ілгері оған жетіп, оза алмаған.

«Дүниеге келер әлі талай Қасым,
Сонда да бұл Қасымды абайласын».
Деп жазды асыл аға отты өлеңнің,
Аспанда жарқылдатып ақ алмасын.

Қияға қыран ақын қанат керген,
Қашанда өз биігін қалапты өрден.
Көрсетіп өлмес жырдан өнегені,
Талпынған талай жасқа қанат берген.

Бір үміт тыншу бермей жас жанымда,
Талпынып жырға қадам басқанымда.
Асыл нұр көкірегіме ұялатқан,
Қасым жыр жарқылдады аспанымда.

Секілді бір ғажабы сүйікті елдің,
Қасымдай асу бермес биік көрдім.
Қасым – жыр шығар шыңы, туы болды,
Мендегі арман, мақсат, үміттердің.

Мен бұрын мұндай ғажап көріп пе едім,
Еліттім ерен жырға, еліктедім.
Аңғардым асыл жырдың, Қасым – жырдың,
Елітіп ел жүрегін еріткенін.

Шын сұңқар шырқай алмай тұншыққанда,
Төбеге шығар құзғын, шымшық, қарға.
Жанса да жаны отты жырмен лаулап,
Қаншама кезікті ақын қырсықтарға.

Кемел ой асып жатқан кемерінен,
Көп жайды толғаушы еді тереңінен.
Бәрін де көре білді, жеңе білді,
Дауылдай өртке тиген өлеңімен.

От шайнап, алау, жалын жамылатын,
Салатын кейде өртке жанын ақын.
Қаншама шәкірттері қалды артында,
Қасымша ойлап, толғап, ауыратын.

Жүректі Қасым жыры нұрға малып,
Биікте Қасым туы тұр қадалып.
Армандай айналады сағынышқа,
Таулардай көрінеді тұлғаланып.

Еркіндік алған қазір сүйген елі,
Көп елден еңсесі озық іргедегі.
Ақынға берді көше, мектеп атын,
Бір кезде бір баспана тимеп еді.

Жасын жыр жанартаудай атылатын,
Бірде нұр, бірде мұңға батыратын.
Сақтаған жүрегінде аяулы елі,
Ардақтап жатыр бүгін ақын атын.

Алтын тәж секілденген арқадағы,
Той жасап жатыр бүгін Қарқаралы.
Тербеген Қасым жыры, Қасым әні,
Біздегі байтақ өңір, бар қаланы.

Шыққандай шырқап шыңға, қырға Қасым,
Шын тілек, құрметтен нұрланасың.
Жасауда асыл ақын ұлы тойын,
Білетін қалың елі жыр бағасын.

Ақынның орындалып ұлы арманы,
Қонғандай қолыңа кеп қиялдағы.
Қашанда оттай жанған Қасым жыры,
Жылытып жүректерді тұрар мәңгі.

Махмұтбай ӘМІРЕҰЛЫ, 
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі. 
Қызылорда

Қ.АМАНЖОЛОВ-110

Облыстық «Сыр бойы» газеті мен 
Қ.Әбенов атындағы қоғамдық қоры ел 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында 
Қалқабай Әбенов атындағы «Тәуелсіздік 
толғауы» байқауын жариялайды.

Жалпы ереже
Байқау облыстық деңгейде ұйымдас-

тырылады.
Байқаудың үйлестірушісі және 

ұйым  дастырушысы – «Сыр медиа» 
ЖШС.

Байқаудың мақсаты:
Жас журналистер шығармашылығы-

ның дамуына қолдау көрсету, мем ле -
кеттік тілдің қолдану аясын кеңейту. 
Тәуелсіздік жылдарындағы жетістік тер-
ді насихаттау.

Байқауды ұйымдастыру және 
оған қатысушыларға қойылатын та-
лаптар:

Байқауды ұйымдастырып, өткізу 
мақ сатында Ұйымдастыру комиссиясы 
құрылады.

Байқауға Тәуелсіздік жылдарындағы 
елдің әлеуметтік-экономикалық, руха-
ни-мәдени дамуы, жастар саясаты, 
ұлт аралық татулық, жалпы, қоғам ның 
бет-бейнесі туралы талдау, зерттеу тұр-
ғысындағы еңбектер, тың тақы рыптар 
(қазақ және орыс тілдерінде) жіберіледі.

Байқауға бұрын-соңды баспа бетінде 
жарияланбаған, ал, телеарнада тек бай-

қау кезеңінде эфирден өткен материал-
дар жіберіледі.

Байқауға жасы 35-ке дейінгі бұ-
қаралық ақпарат құралдарында жұмыс 
істейтін тілшілер мен тәуелсіз қалам-
герлер, блогерлер, журналист-фрилан-
серлер қатыса алады.

Байқауға әрбір қатысушы баспа бо-
йынша 2 не 3 материалын әрқайсысы 
3 парақтан аспайтын көлемде ұсына 
ала ды. А-4 форматында, Times New 
Rоman қарпімен, 14 мөлшерде, 1,0 ара -
лықта терілуі керек. Сондай-ақ, те ле-
арна тілшілері еңбектерін бейне таспа 
түрінде ұсына алады. Байқау ма те риал-
дарын сараптау барысында та қы рып-
тың өзектілігі және маңызы, маз мұнның 
ашылуы, шынайылығы, жанр лық 
шарттарға сәйкестігі, жаңа әдіс терді 
қолданысқа енгізе білуі, тілі және сти-
лінің ұғы нықтылығы, зерттеу әдіс терін 
енгізе білу ерекшелігі есепке алынады.

Байқауға қатысушылар Ұйымдас

тыру комиссиясына (Қызылорда 
қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 А, 
байланыс телефоны: 8 (7242) 400217, 
syrboyi@yandex.kz электрондық пош
тасына мынадай құжаттарды қоса 
жібереді.

– Төмендегі деректер көрсетілген 
өті ніш: автор туралы мағлұматтар/туған 
жері, күні, айы, жылы;

– жұмыс немесе оқу орны, қызметі, 
тұрғылықты мекен-жайы, байланыс құ-
рал дары және 3х4 суреті.

– байқау материалының қағаз нұс-
қасы және бейнетаспа.

Байқауға жіберілген материалдар ав-
торларға қайтарылмайды. Байқауға ұсы-
нылған материалдарды қазылар алқасы 
бағалайды.

Байқауды өткізу және қорытын
ды  сын шығару тәртібі:

Байқау үш кезеңнен тұрады:
– 2021 жылғы 10 қыркүйек пен 26 

қараша аралығында байқауға қатысу-

шылардан материалдарды қабылдау;
– 2021 жылғы 26-29 қараша ара-

лығында материалдарды сараптау және 
жеңімпаздарды анықтау;

– 2021 жылғы 2 желтоқсан байқау 
жеңімпаздарын салтанатты марапаттау 
рәсімі.

Байқау жеңімпаздары Қалқабай 
Әбе новтің ұрпақтары атынан бағалы 
сый лықтармен марапатталады.

Газет материалдары бойынша:
І орын – ноутбук
ІІ орын – смартфон
Телевизиялық материалдар бой-

ынша:
І орын – телевизор
ІІ орын – смартфон
Блогер, журналистфрилансерлер-

ге:
І орын – ноутбук
ІІ орын –  смартфон

Ұйымдастыру комиссиясы

Қалқабай Әбенов атындағы байқауға қатысыңыз!

Облыстық ішкі 
саясат бас қар масының 
ұйымдасты руы мен 
Қызылорда қаласындағы 
сауда үйлерінде Тіл 
туралы Заң нормалары 
түсіндірілді.

Халық аралық «Қазақ  тілі» 
қоғамы ҚБ об лыстық фи-
лиалының төрағасы С.Аңсат, 
Назарбаев Зияткерлік мек те-
бінің баспасөз хатшысы Е.Ры -
бина, Қорқыт ата атындағы 

Қы  зылорда университетінің 
қа уым дас тырылған профессо-
ры, филология ғылым да рының 
кандидаты А.Абасилов Қы-
зылорда қаласындағы «Small», 
«Aray city mall», «Қызылорда» 
сияқты ірі сауда нысандары-
на барып, басшыларымен кез-
десті. 

Атап айтқанда, ғимараттың 
ішкі және сыртқы көрнекі ақ-
параттарында, қызмет көрсету 
барысында міндетті түрде 
мем   лекеттік тілді қолдану 
жөнін   дегі заңнама талаптары 

түсін дірілді. Сондай-ақ қажет-
тілі гіне қа рай, сауда ұйымда-
рының қыз мет кер леріне тегін 
қысқа мер зімді оқы ту курс-
тары,  семи нар-тренингтер 
ұйым  дасты  рылатыны және мә-
тін  дерді аударуға әдістемелік 
кө мектер көр сетілетіні айтыл-
ды.

Тіл жанашырлары ғимарат 
ішінен сауда орнын жалға алып 
отырған жеке кәсіпкерлердің де 
Тіл туралы заңнама талаптарын 
сақтауын талап етуге, тұрақты 
назарда ұстауға қатысты бірқа-

тар ұсыныс айтты.
Нысан иелеріне заңнан 

үзін ділер, көрнекі ақпарат мә-
тін дерін жазудың және орна-
лас тырудың схема-үлгі лері, 
анықтама алу және сұрақтар 
бойынша байланыс телефонда-
ры мен әдістемелік көмек көр-
сету үшін электронды пошта 
жазылған материалдар берілді. 
Бұл бағыттағы жұмыстар басқа 
да кәсіпкерлік нысандарға жүр-
гі зілетін болады.

«СБ» ақпарат

Заң талаптары түсіндірілді 

Экология, геология және табиғи ре-
сурстар министрлігі, РММ «Орман шаруа-
шылығы және жануарлар дүниесі ко митеті» 
ҚР Экологиялық кодексінің 58-бабының 
2-тармағына сәйкес:

06.12.2021 10 сағат 00 минутта Қызыл-
орда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а., 
Ә.Оспанов көшесі №10 мекенжайында 
«Шиелі орман және жануарлар дүниесін 
қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі» 
КММ орман орналастыру жобасы бойын-
ша;

06.12.2021 14 сағат 00 минутта Жа-
ңақорған ауданы, Жаңақорған а., З.Му-
саханов көшесі №51 мекенжайында «Жа-
ңақорған орман және жануарлар дүниесін 
қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі» 
КММ орман орналастыру жобасы бойын-
ша;

07.12.2021 11 сағат 00 минутта Сыр-
дария ауданы, Тереңөзек а, Керейтбаев 
Дүйсенбай к-сі 36 мекенжайында «Сырда-
рия орман және жануарлар дүниесін қорғау 

жөніндегі мемлекеттік мекемесі» КММ ор-
ман орналастыру жобасы бойынша;

07.12.2021 14 сағат 00 минутта Жа лағаш 
а., Ұлы Жеңіс к-сі, 24 ғимаратта «Жалағаш 
орман және жануарлар дүниесін қорғау 
жөніндегі мемлекеттік мекемесі» КММ ор-
ман орналастыру жобасы бойынша;

08.12.2021 10 сағат 00 минутта Арал 
ауданы, Қамыстыбас ст. Қамыстыбас 
көшесі №207 мекенжайында «Арал орман 
және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі 
мемлекеттік мекемесі» КММ орман 
орналас тыру жобасы бойынша;

08.12.2021 15 сағат 00 минутта Қазалы 
қаласы, Күзембаев 1 мекенжайында «Қа за-
лы орман және жануарлар дүниесін қорғау 
жөніндегі мемлекеттік мекемесі» КММ ор-
ман орналастыру жобасы бойынша ашық 
жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар 
өтетіндігін хабарлайды. 

Жобалық құжаттама пакетімен Бірың-
ғай экологиялық порталында, сондай-ақ 
http://tabigat.e-kyzylorda.gov.kz сайтында 
танысуға болады.

Барлық ескертулер және/немесе ұсы-
ныстар Бірыңғай экологиялық порталын-
да, сондай-ақ l_kforest@mail.ru электрон-
ды адресі бойынша қоғамдық тыңдаулар 
өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен 
кешіктірілмейтін мерзімде қабылданады.

Төтенше жағдай және (немесе) шек-
теу іс-шаралары, оның ішінде карантин 
енгізілген жағдайда әлеуметтік, табиғи 
және техногендік сипаттағы төтенше жағ-
дайлар, қоғамдық тыңдаулар онлайн ре-
жимде өткізіледі. Белсенді сілтеме Бірың ғай 
экологиялық порталда және http://tabigat.e-
kyzylorda.gov.kz сайтында ұсынылады.

Қосымша ақпаратты мына мекенжай 
бойынша Алматы қаласы, Баишева көшесі, 
23 үй және 397-43-35, 397-41-31 телефонда-
ры арқылы алуға болады.

Экология, геология және табиғи 
ресурстар министрлігі,

РММ «Орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі комитеті»

Хабарландыру

Жанкенттен табылған керами-
калық бұйымдар жасалу тәсіліне 
байланысты үш түрге бөлінген. 
Олар – Хорезм стиліндегі керами-
калық бұйымдар, Жетіасар мәде-
ниетінің керамикалық бұйымдары, 
оғыз тайпалар мәдениетінің кера-
ми калық бұйымдары. Ұлы Жібек 
жолында жатқан  сауда-саттық-
тың үлкен қаласы Жанкенттен 
табылған бұйым музейдің құнды 
жәдігері болып «Қасиетті Қа зақ-
стан және археология» залына 
орналасқан.

Қазақ халқы дастарханды қадір 
тұтқан, қуанышты да, қайғыны да 
дастархан басында бөліскен. Дас-
тархан басына ас ішуге ғана емес, 
отбасылық, тіпті ел басындағы 
мәселелерді шешуге жиналған. 
Сон дықтан халық оны қасиет тұ-
тады. «Дастархан дәмі – киелі. 
Дәм татып, келісім бұзса, астың 
киесі ұрады» деген сенім бар. 

Дастарханның дөңгелек пі-

шін  дес келуі космогониялық 
на  ным-сеніммен тікелей байла-
нысты. Оғыз заманынан бастау 
алған дөңгелек үстелдер қазақ 
қоға  мында бүгінгі күнге дейін 
пай да ла нылуда. Оған дәлел әрбір 
қазақ ша ңырағында кездесетін жо-
за (жозы) үстелдер. Қазір үлкен 
ғы лыми-танымдық жиындар да 
«дөңгелек үстел» деген атау  мен 
ұйым дастырылып жүр гені бар-
шамызға мәлім. Бұл дөң гелек фор-
масының жиынға қаты су шы ларға 
тең құқық бере тінін, өз ойла рын 
ортаға еркін және тең құ қықта 
жеткізуін білдіреді. 

Музей залындағы оғыз тайпа-
сы өкілдері ас ішкен керамикалық  
дастархан бүтіндей сақталып, Сыр 
жұртшылығының көз қуанышына 
айналып, ғылыми-зерттеулерге 
не гіз болуда. 

Ләззат ЖАЛҒАСБАЙҚЫЗЫ,     
облыстық тарихиөлкетану 

музейінің ғылыми қызметкері 

Қыш дастархан 
туралы не білеміз?

1бет 

БАҚ өкілдері алдымен «7KZ 
Сыр табиғаты» ЖШС-на барды. 
2017 жылы құрылған серік тестік 
аудан орталығындағы «Агро-
ай мақ» маңынан 50 гектар жер 
алған. Облыс бойынша алғаш рет 
тұқым шаруашылығын ашып, 
жеміс көшеттерін дайындап ке-
леді. 

Жемістің өз дәнегі арқылы 
көшет өсіретін серіктестік меңге-
рушісі Амантай Сарбасовтың ай-
туынша, биыл 12 мың түп жеміс 
ағашын сатыпты. Оның ішінде 
алма, алмұрт, алхоры, өрік, шие 
және шабдалы бар.

– Жемістердің түрлі сорты 
жеткілікті. Сонымен қатар бақта 
декоротивті талдар мен аула 
гүлдерін өсіреміз. Қазір 10 гек-
тар алма бағын күтімге алдық. 
Қосымша жылыжай салдық, 
жылына екі мәрте өнім жинай-
мыз. Мал шаруашылығымен де 
айналысамыз. Көліміз бар, құс та 
өсіреміз. Осы тіршіліктің арқа-
сында 25-30 адамды жұмыспен 
қамтыдық, – дейді ол.

Нұрқанат 
жасаған 
әбзелдер
Бүгінде бұрынғы баба өнерін 

меңгергендер аз. Меңгергені бы-
лай тұрсын, білетіні де көп емес. 

Әсіресе, жылқы мініп өскен 
қазақтың қазіргі ұрпағы оның 
жасына қарай атауын не түсін 
анық айта алмайды. Үстіне жабар 
ер-тоқымы мен әбзелдері туралы 
сұраудың өзі артық шығар.

Жаңақорғандағы сапар ба-
рысында осы өнерді, дұрысы ат 
әбзелдерін дайындайтын Нұрқа-
нат Тұрғанбектің шеберханасы-
на бардық. Аудандағы аграрлы-
техникалық колледждің түлегі 
жылқыға қажетті жабдықтың 
барлығын өзі жасайды.

– Бір ер-тоқымды жабдық-
тауға үш күн уақыт кетеді. Жаса-
луы мен сапасына әрі сәндеуіне 
қарай 40 мың теңгеден 500 мың 
теңгеге дейін бағаланатын ер-
тоқым бар. Қажетті материалдар-
ды көрші Түркістан облысынан 
аламыз. Ал дайын болған өнімді 
көтерме бағамен басқа қалаға 
жібереміз. Бұл – отбасылық кә-
сіп. Бауырларыммен бірге қол-
дан жасаған ат әбзелдері өзге ай-
мақтарда да сұранысқа ие. Кейде 
үлгермей жатамыз. Өйткені, 
сапа  ға қатты мән беремін. Жүр-
дім-бардым істеген дүние қан дай 
да бір қажетке жарамаса, тұты-
нушының да ренжитіні анық, –
дейді ол.

Түрлі көрмелерге қатысып 
жүр ген Нұрқанаттың қолынан 
50-ге жуық зат шығады. Атқа 

салар ердің өзінен бөлек, жүген, 
тартпа, қамшы сияқты керекті 
бұйымдар оның шағын шеберха-
насынан табылып тұр. 22 жасар 
жігіттің ұлт өнерін ұлықтаудағы 
шеберлігі бізді де қуантты.

Құрылысқа 
қажеттілер 
өзімізде бар
Екі жылдан бері құрылысқа 

қажетті тор шығаратын Сей-
дахмет Сарбасов төрт азаматты 
жұмыспен қамтып отыр. Тапсы-
рыспен жұмыс істейтін кәсіпкер 
арнайы құрылғы сатып алып, 
айына 5 тонна өнім шығарып 
келеді.

– Жобаның құны – 5 млн 
теңге. Жеңілдетілген несиемен 
Ресейдің Челябинск қаласынан 
арнайы автоматтандырылған ста-
нок алдық. Осында қондырып, 
тапсырыс бойынша жұмыс жүріп 
жатыр. Мысалы, ұзындығы мен 

биіктігін келуші өзі айтса, дәл 
солай тоқып, қолына ұста тамыз. 
Станоктың өзіне тиесілі стан-
дартталған сымы бар. Сол бой-
ынша шикізатты Алматыдан 
алдыртамын. Биіктігі 50 см-ден 
2 метрге дейін, ал ұзындығы 10 
метр, яғни бір бумада осындай 
ұзындыққа дейін тор шығарады. 
Тапсырысқа қарай мұның бәрі. 
Күніне 200-250 метр тор дайын-
далады. Алдағы уақытта цех -
ты үлкейтіп, өнім көлемін 
арт  тырғымыз келеді. Басты мақ-
саты мыз да осы, – дейді кәсіпкер.

Аудандағы бірқатар кәсіп-
кер лік нысандар мен тұрғын 
үй лер осы өнімді алып келеді. 
Жаңақорған кенті сыртынан 
салынып жатқан құс шаруа-
шылығының қоршауына да пай-
даланған. Ауданнан бөлек, көрші 
Шиелі, Қызылорда қаласынан 
тапсырыс жиі беріледі. Өнім ба-
ғасы да тордың биіктігіне байла-
нысты.

Былтырдан бері қосымша 

жи һаз жасаумен де айналысатын 
кәсіпкер 10 млн теңгені құрайтын 
заманауи құрал-жабдық алған. 
Мұнан өзге жасанды тоған жа-
сап, балық өсірумен айналы-
сады. Биыл күріштікте қалған 
шабақтарды осында төккен 
кәсіпкер келешек мұнда демалыс 
орнын ұйымдастырмақшы.

– Біздің дарияда қандай 
балық өмір сүреді, мұнда да сол 
балықтар. Айына бір рет бидай-
ды суға әбден жібітіп, осында 
аудартып отырамын. Қосымша 
азық есебінде ғой. Тоғанда балық 
өсіру де өз қызығушылығыммен 
қолға алынған бастама, – дейді 
кәсіпкер.

Қыркеңседегі 
қарекет
Жаңақорғандағы Қыркеңсе 

ауылында «Бекарыс Агрофуд» 
ЖШС жұмыс істейді. Не гізгі 
кәсібі – мал мен егін шаруа-

шылығы. Мұнда 1000 басқа 
дейін бордақылауға болатын 
алаң салынған. Шаруашылық қо-
сымша сойған малды тексерістен 
өткізетін зертхана, қасапхана, 
төрт тоңазытқыш камерасына 
арналған қосымша ғимарат та 
тұрғызыпты.

Сондай-ақ биыл 100 гек-
тар күріш, 10 гектар жаңа жо-
ңышқа еккен шаруашылық өз 
өнімдерін дер кезінде жинап 
алыпты. Алдағы жылға 60 гектар 
күздік бидай себу жұмыстарын 
жүргізуде.

Су тапшылығын сезінген 
се ріктестік басшылары ауылға 
4 құдық қазып берген. Төрт 
түліктің жайын әріден ойлаған 
олардың бұл игілікті ісіне 
ауыл тұрғындары қуана алғыс 
білдіріпті.

Айтпақшы, шаруашылық 
алдағы жылы құны 250 млн 
теңге болатын 5 мың бас асыл-
тұқымды репрудукторлы қой 
шаруашылығын құруды жоспар-
лап отыр.

Жаңақорғанда жаңалық көп

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb

Сейсенбі күні Жаңақорған ауданында баспасөз туры 
өтті. Аймақ тілшілері оңтүстік аудандағы түрлі кәсіпті 
жандандырған азаматтармен кездесіп, игілікті істеріне куә 
болды.

Қызылорда облысының ауыл шаруа -
шылығы басқармасы облыстық бюджеттің 
№019 бағдарламасына сәйкес агро өнер-
кәсiптiк кешен саласында иннова циялық 
жобаларды iрiктеу жөнiнде 2021 жылға 
арналған конкурс өткізеді

Хабарландыру: Қызылорда облысы-
ның ауыл шаруашылығы басқар масы 
облыстық бюджеттің №019 бағдарла-

масына сәйкес агроөнеркәсiптiк кешен са-
ласында инновациялық жобаларды iрiктеу 
жөнiнде 2021 жылға арналған конкурс 
өткізеді.

Конкурстық құжаттар мына мекен-
жайда қабылданады: Қызылорда облысы, 
Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан 
көшесі н/з, № 212 кабинет. Анықтама 
телефоны: 8 (7242) 605450.

Конкурс құжаттарын қабылдау және 
конкурс өткізілетін мерзімі:

- конкурс құжаттарын қабылдау 
мер зімі 16.10.2021 ж. – 16.11.2021 ж. 
аралығында. 

Конкурс құжаттарының Қағидасын 
http://www.e-kyzylorda.gov.kz сайтынан не-
месе жоғарыда көрсетілген мекен-жайдан 
алуға болады.

КОНКУРС ӨТКІЗЕДІ


