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Алдымен Төменарық ауы-
лына барған аймақ басшысы 
жаңа спорт кешеніне аялдады. 
Мемлекеттік-жекеменшік әріп-
тестік шеңберінде салынған 
ғи мараттың құрылысын «Ай-
ару» жеке кәсіпкерлігі жүр-
гізген. Нысан облыстық дене 
шынықтыру және спорт бас-
қармасының тапсырысы 

негізінде салынып отыр. Қазір 
170-ке жуық бала еркін күрес-
пен айналысып, дзюдо мен 
баскетболға машықтануда. 12 
адам тұрақты жұмысқа тұрған.

– Төменарық – аудандағы 
түрлі ұлт қоныстанған ең үлкен 
елді мекен. Ауызбіршілікпен, 
ынтымақпен тіршілік етуде. 
6 мыңнан астам халықтың 

жағдайы бұдан 10-15 жылғы 
уақытпен салыстырғанда 
әлдеқайда жақсарды. Әсіресе, 
кейінгі 2-3 жыл ішінде 
игі жұмыстар атқарылды. 
Ауыз су мәселесі шешілді. 
Теміржолдың екі жағында 
орналасқан ауылдың ішкі 
жолдары жөнделді. Биыл 9 
көшеге асфальт түсті. Енді 
теміржолдың бергі бетіндегі 11 
көшеге дәл осындай жұмыстар 
жүреді деген жоспар бар. Ал 
мына жабық спорт кешенінің 
салынуы балалар мен 
немерелерімізге жақсы болды. 
Бұрын ашық алаңқайдағы спорт 
алаңдарында шынығатын еді. 
Жаңа әрі жылы ғимарат ауыл 
балаларының спортпен еркін 
айналысуына үлкен мүмкіндік 
беріп отыр, – дейді ауылдық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Темірбек Құтжанов.

– Бұл саладағы жүйелі әрі жан-
жақты жұмыстар бізді Орталық 
Азиядағы ең ірі, посткеңестік 
кеңістікте жылдам дамып келе жатқан 
экономикалардың біріне айналдыр-
ды. Тәуелсіздік жылдары шетел-
ден 370 миллиард доллардан астам 
тікелей инвестиция тарттық. Мемле-
кет инвесторларды барлық жағынан 
қолдауға басымдық береді. Біз әрбір 

инвесторды жеке әрі кешенді қолдау 
қағидатын енгіздік, – деді Қасым-
Жомарт Тоқаев.

Президент тікелей өзі төрағалық 
ететінін Шетелдік инвесторлар 
кеңесінің инвесторлармен өзара 
ықпалдасу үшін негізгі алаң екенін 
атап өтті. Нақты секторға тікелей 
инвестиция тартудан бөлек құнды 
қағаздар нарығын дамыту мен 

шетелдік портфельді инвестор-
ларды елге әкелуге ерекше көңіл 
бөлініп келеді. Мемлекет басшысы 
Қазақстанның аймақтағы ірі капитал 
нарығын құрап отырғанын жеткізді.

– Ұлттық банк негізгі қаржылық 
реттеуші ретінде қор нарықтарын одан 
әрі дамыту жолында белсенді жұмыс 
істеп жатыр. Қазақстанда бұл саланың 
құқықтық және инфрақұрылымдық 
бағыты жетілдірілген. Елімізде екі 
қор биржасы – Алматыдағы KASE 
және Астана халықаралық қаржы 
орталығы табысты қызмет атқарып 
келеді, – деді Мемлекет басшысы.

Президенттің айтуынша, әлем-
дегі жетекші уран өндіруші 
«Қазатомөнеркәсіп» кәсіпорыны 

мен қаржы технологиясы бойынша 
аймақтағы көшбасшы Kaspi.kz IPO-
лары капитал нарығының динами-
касын арттырып, ілгерілеуіне үлес 
қосты.

Қасым-Жомарт Тоқаев қазір 
елімізде жекешелендіру бойын-
ша ауқымды жұмыстар атқарылып 
жатқанын айтты.

– Қазіргі уақытта Қазақстан 
экономикасының түрлі саласын-
да, атап айтқанда мұнай-газ, энер-
гетика, инфрақұрылымда 700-ден 
астам мемлекеттік кәсіпорынды 
жекешелендіру үшін ауқымды 
жұмыстар жүргізілуде. Біз ірі 
компаниялардың акцияларының 
ұлттық қор биржаларында тіркелгенін 

құп көреміз, – деді Мемлекет басшы-
сы.

Президент бүгінгі кездесу 
қазақстандық капитал нарықтарына 
шетелдік инвестицияларды көптеп 
тарту туралы пікір алмасуға тамаша 
мүмкіндік беретінін айтты. Сонымен 
қатар Қасым-Жомарт Тоқаев осын-
дай келелі жиынды тұрақты түрде 
өткізудің маңызды екенін атап өтті.

Жиында «Blackrock», «Luxor 
Capital», «Lugard Road Capital», 
«Aberdeen Asset Management», «Capital 
Group», «Sands Capital», «Alameda 
Research & FTX», «Kingsway Capital» 
компанияларының жетекшілері сөз 
сөйледі.

Бұл жылы Сыр өңірі 
дамудың оң динамикасына қол 
жеткізді. Кейбір салалардың 
көрсеткіштері республика бо-
йынша көш басында тұрды. 
Өңірде апатты үйлер мен мек-
тептер мәселесі толық шешімін 
тапты.

Одан бөлек, Қызылорда 
қала сында Сырдария өзе-
нінің сол жағалауындағы жаңа 
қаланың алғашқы нысан-
дарының құрылысы бас-
талды. Атап айтқанда, 18 
көпқабатты тұрғын үй, 320 
орындық балабақша және 
«Болашақ» университетінің 
сту денттер қалашығының 
ірге тасы қаланды.  Сондай-
ақ, Байқоңыр қаласын газдан-
дыру жұмыстары басталып, 
Қызылорда қаласы маңындағы 
Белкөл кентіне «көгілдір отын» 
берілді.

2017 жылы 
елімізде 28-қысқы 
Универсиада, EXPO-2017 
халықаралық көрмесі, 
Ислам ынтымақтастық 
ұйымының саммиті 
сынды ірі шаралар өтті. 

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

«ИНВЕСТОРЛАРДЫ ҚОЛДАУҒА 
БАСЫМДЫҚ БЕРІЛЕДІ»

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда 
резиденциясында шет мемлекеттердің ірі инвестициялық 
компаниялары өкілдерімен кездесті. Жиында Мемлекет басшысы 
шетелдік инвестициялар Қазақстан дамуының негізгі факторларының 
біріне айналғанын, сондықтан еліміз инвестициялық ахуалды 
жақсартуға ерекше көңіл бөлетінін атап өтті.

Жаңақорған: 
Жаңа ғимараттар 
ел игілігіне

Ел Тәуелсіздігінің мерейлі 
30 жылдығы жер-жерде 
аталып өтуде. Сыр өңірінде де 
тың серпін алған игі істер көп. 
Әсіресе, ауыл еңсесін көтеріп, 
жұрт жағдайын жасауға 
мемлекет тарапынан тиімді 
қадам жасалды. Оған мысал 
көп.

Мереке қарсаңында облыс 
әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
Жаңақорған ауданының 
бірқатар елді мекенінде болып, 
әлеуметтік нысандардың 
ашылуына қатысты. 

7-бет 

БӘРЕКЕЛДІ!

Sb Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»

Үздіктердің 
үздігі

Қызылордалық Мақсат 
Исағабылов елордада 
жақында өткен қазақ 
күресінен республикалық 
«Үздіктердің үздігі» 
турнирінде түйе палуан 
атанды. Оны кеше 
жерлестері «Қорқыт ата» 
әуежайынан салтанатты 
түрде қарсы алды.

Облыстық дене шынықтыру 
және спорт басқармасының 
ұйымдастыруымен өткен шараға 
келушілер аз болған жоқ. Сал-
танатта чемпионның құр метіне 
жылы лебіздер, құт тықтаулар 
мен арнау айтылды. 

Еске салсақ, Нұр-Сұлтан 
қаласында 1 желтоқсан – 
Тұңғыш Президент күніне орай 
өткізілген турнирде аймақ на-
мысын 5 спортшымыз қорғады. 
Олардың арасынан Бекжан 
Төлепов (55 келі) пен Мақсат 
Исағабылов (100 келіден 
жоғары) барлық қарсыласынан 
басым түсіп, жеңімпаз 
тұғырынан көрінді. Балуандар-
ды жарысқа Болатбек Кенеев 
дайындады. 

«СБ» ақпарат 

Расымен ауыр жүк 
көліктері келіп ауыл 
шетіне жайғасты. Әлгі жол 
тегістегіш арнайы техника 
да келген. Жұмысшылардың 
қарасы көп. Сонда ба-
рып сенді мұндағылар. 
Қатты қуанды. Әсіресе, 
үлкендері. Белі майысқан 
кәрілердің шүкір дескені де 
осы кез. Қайтсін енді?! Кәрі 
сүйегін сықырлатып, аудан 

орталығына бару – қиынның 
қиыны. Ескі автобустың 
өзі көне жолдың азабын 
әбден көрген. Талай жолда 
дөңгелегі жарылған шофер 
Құрасбайдың әлдекімдерді 
тістене сыбайтыны бар. Егер 
мына жол бітіп, ескі автобусқа 
ғайыптан тіл бітсе... Құдай 
біледі, алдымен сол айтатын 
шығар мың алғысты. Жол 
салушыларға-дағы.

Кішкентай ауылдағы 
үлкен қуаныш

Аудан түпкіріндегі 
«Қаймақ» ауылына 
жол салынды. Өзі ойда-
жоқта болған жаңалық. 
Былтыр ауыл әкімі 
Момынбай есеп 
беруінде ауылдастарға 
осылай деген. Бірақ 
қашаннан «үйтеміз, 
бүйтеміз» деген 
сарынды жиналысқа 
бұл қаймақтықтардың 
құлағы үйренген. 
Содан шығар, ұмытып 
кетіп жүргені. Бұл 
«Қаймақ» халқы 
алдындағы бір-
жар малын бағып, 
Сырдария жиегіне 
бақша егіп, балығын 
аулап жүрген момын 
жұрт қой. Әйтпесе, ең 
шеткі жатқан елеусіз 
елге айнадай тегіс жол 
жараспайды деп кім 
айтады?!

Жас қаламгерлерді 
қанаттандырған байқау

Кеше облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова 
«Болат Өтемұратов 
қорының» өкілдерімен 
кездесіп, «Қорқыт Ата» 
халықаралық әуежайының 
жаңа терминалын салу 
мәселелерін талқылады. 

Жаңа терминал: 
сағатына 300 жолаушы
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Саясат2
ПІКІР-ПАЙЫМ

Мәселен, АҚШ-та мұндай ме-
реке 22 ақпанға белгіленіп, 1880 
жылдан бері аталып келеді. АҚШ 
халқы Джордж Вашингтонның 
еңбегіне тарихи тұрғыдан 
зор баға беріп, бұл мерекені 
елдік деңгейде Президент күні 
ретінде атап өтіп, мектептерінде 
Құрама Штаттардың барлық 
президенттерінің тарихын біліп, 
елдің дамуын зерделеу күніне 
айналған. Үндістандықтар 2 
қазанда Махатма Гандидің туған 
күнін атап өтсе, Түркияда 19 ма-
мыр Ататүрікті еске алу күні деп 
жарияланған. Мұндай дәстүрлер 
– халықты игілікті бастамаларға, 
жас ұрпақты ұлы мұраттарға 
жетелей отырып, жақсыны 
бағалауға, кеткен кемшіліктерден 
сабақ алуға үйрететін өнеге.

Биыл тәуелсіз ел болғанымызға 
– 30 жыл. Бұл – әлем карта-
сында ойып өз орнын алған 
Қазақстанның орда бұзар жасы. 
Бабалар ұлан-ғайыр жерімізді ақ 
найзаның ұшымен, ақ білектің 
күшімен қорғап, сан ғасыр егемен 
ел болуды арман етсе, сол арма-
нына 1991 жылы ұрпағының қолы 
жетті.

Тәуелсіз Қазақстанның ірге-
тасын қалап, шекарасын бекітіп, 
әлемге танытып, бүгінгідей 
беделді әрі қуатты мемлекет бо-
луымызда Тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың еңбегі ұшан-теңіз.

Бүгінде жаңарған, жаңғырған 
Қазақстанның осы жылдар 
ішіндегі шыққан биігін барша 
әлем Елбасы есімімен тікелей 
байланыстыруының өз орны бар. 
Сондықтан Қазақстан Респуб-
ликасының Тұңғыш Президенті 
күні мемлекеттік мерекесі – 
тәуелсіздік шежіресіндегі ең 
маңызды даталардың бірі.

2011 жылғы 14 желтоқсанда 
«Қазақстан Республикасындағы 
мерекелер туралы» заңға толық-
тырулар енгізіліп, 1 желтоқсан 
– Тұңғыш Президент күні болып 
белгіленді.

Бұл күн бекерге таңдалған 
жоқ. 1991 жылдың 1 желтоқсаны 
күні тәуелсіз Қазақ елінде алғаш 
рет президенттік сайлау өтіп, 
онда Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зарбаев халықтың зор сенімімен, 
сайлаушылардың 98,78 пайыз да-
уысымен жеңіске жетті.

Биыл бұл атаулы мемлекеттік 
мерекеге 10 жыл толыпты.

Елбасымыздың саяси көш-
басшылық феномені тарихқа 
Тәуел сіз Қазақстанның негізін 
қа лаушы, дана стратег, ұлы ре-
форматор және әлемде қазіргі 
за мандағы аса көрнекті саяси 
көш басшы ретінде енді. Елбасы 
ұғымын осы күні алғаш рет елі-
міз дің заңғар жазушысы Әбіш 
Кекілбаев өзінің Президентке 
ар  на ған тілек сөзінде айтқаны 
белгілі.

Сырбойылық, Қазақстанның 
халық жазушысы Қалтай 
Мұхамеджанов: «Президенттік 
орынға үміткерлердің барша-

сын білемін. Бірақ Нұрсұлтан 
Әбішұлының олардан өзге, 
биікте көрсететін үш қасиеті 
бар деп білемін. Бірінші, ол 
қаршадайынан жердің демін, 
нанның дәмін, тердің иісін сезіп, 
өзі де солардың қатарында өскен. 
Екінші қасиеті – қараша үйдің 
көсеуінен бастап, алып зауыттың 
күрегіне дейін қолынан өткізген 
адам. Үшіншіден, халқының ру-
хани мол мұрасын аңызынан бас-
тап бүгінгі келбетіне дейін ана 
тілінде оқып, бойына сіңірсе, 
орыс әдебиеті арқылы әлемдік 
әдебиеттің үздік үлгілерін өз 
әдебиетіндей таныған, оқыған, 
тоқыған адам», деген еді.

Еліміз тәуелсіздіктің даңғыл 
жолына түскен кезде мемлекетіміз 
бен оның халқының алдындағы 
орасан зор жауапкершілік жүгін 
мойнына алып, ұлттық рухты 
ояту, мемлекеттілікті жандандыру 
тек көреген Көшбасшының ғана 
қолынан келері анық.

Алдымызда не күтіп тұр, дүние 
жүзі картасында алар орнымыз 
қандай болмақ, экономикалық 
хаостан қалай шығамыз, сан са-
уал алдымызды ораған шақта 
прогрессивті өркениеттік даму 
жолына бастар тұлғаның болуы – 
біздің бағымыз еді.

ХХ ғасырдың соңғы онжыл-
дығында Қазақ елінің бұрын 
болмаған жаңа қадамға бет 
бұрып, алға жылжуы 90-жыл-
дардағы күрделі тарихи кезеңге 
сәйкес келді. Сол себепті елдің 
бірінші Көшбасшысы фак-
торы тағдыршешті еді. Өзіне 
жауапкершілік ала білу, елдің да-
муына нақты көзқараспен қарау 
және оны қорғай білу – әлемдегі 
тарихи тұлғалардың ең басты 
қасиеті болды.

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ-
стан тарихында АҚШ-тағы 
Джордж Вашингтон, Түркиядағы 
Мұстафа Кемал Ататүрік, 
Франциядағы Шарль де Голль, 
Малайзиядағы Махатхир Мохам-
мад, Сингапурдағы Ли Куан Ю 
секілді жаңа мемлекетіміздің даму 
жолында орасан зор рөл атқарды.

1990-жылдардың басында 
Тұңғыш Президентіміз мем-
лекеттік дамудың барлық са-
ласын реформалаудың өзіндік 
бағдарламасын әзірлеп, ұлттық 
жаңғыртуды табысты жүзеге 
асыра алды. Ол өзінің «алдымен 
– экономика, содан кейін – сая-
сат» даму формуласын ұсынды. 
Бүгінде бұл тәжірибе «Назарбаев 
моделі» немесе «Қазақстан жолы» 
деген атпен танымал.

Тәуелсіздіктің қалыптасу 
жылдары Елбасы үшін де, ел 
халқы үшін де оңай болды деп 
ешкім де айта алмайды. Бұрынғы 
кеңестік жүйе де бұзылды, бай-
ланыс та үзілді. Шындығын 
айтсақ, Қазақстан бұған дейін 
аграрлық-шикізат қосымшасы 
ретінде қарастырылып келді. 
Бұл өз кезегінде тәуелсіздігімізді 
алғаннан кейін көптеген сын-
қатерге төтеп беруімізге әкелді. 

Ескі технологиямен өнім шы-
ғаратын зауыттар тоқ тап қал-
ды. Қазақстанның эконо ми-
ка лық жағдайы нашарлады. 
Жұмыс сыздық артып, жаппай 
экономикалық көші-қон бастал-
ды. Айлап еңбекақы, зейнетақы 
берілмеді. Электр энергиясы 
жетіс пей, «көгілдір отын» арман 
болғаны да күні кеше еді.

Нарықтық экономикаға 
ұмтыл ған елде мемлекеттік ин-
ституттарды басқарудың және 
ұйымдастырудың әміршілдік-
әкімшілік тетіктері сақталды.

Елбасы ең алдымен, ішкі 
экономикалық жағдайды қалыпқа 
келтіруге аса мән берді. Ал елдің 
жағдайын көтерудің бір жолы 
– инвестиция тарту болатын. 
Осы мақсатта алыс шетелдер-
мен ынтымақтастық байланыстар 
орнатылды. Өндіріс орындарын 
жаңа заман сұранысына қажетті 
тауарлар шығаруға бейімдеді. 
Саяси-экономикалық реформалар 
сәтті жүзеге асырылды. Біз соның 
нәтижесінде үлкен қиындықтарды 
жеңе білдік.

Қазақ елі Тәуелсіздік жыл-
дарында қаншалықты толымды 
табыстарға қол жеткізсе, оған 
Сыр елі де өз үлесін қосып келеді.

Елбасының Сыр халқымен бай-
ланысы неде десек: ең алдымен, 
мәдени мұралардың асыл көмбесі, 
талай тарихты қойнауына бүккен, 
талай тарланды қанаттандырған 
Қызылорда жайлы Елбасының 
«Сыр – Алаштың анасы» де-
ген қанатты сөзі ойға орала-
ды. Тоқсаныншы жылдардағы 
тоқырау кезеңінде экологиялық 
апат аймағы ретінде тарап 
кеткелі тұрған Сыр елі Тұңғыш 
Президентіміздің дана саясаты-
мен тәуелсіз ел тарихындағы өз 
орнын сақтап қалды.

Екіншіден, Арал теңізін сақтап 
қалуды әлемдік тұрғыда көтерді. 
Еліміздің ертеңіне сенген Елбасы 
Аралды сақтап қалу мақсатында 
ғасыр жобасы атанған «Сырда-
рия өзенінің арнасын реттеу және 
Арал теңізінің солтүстік бөлігін 
сақтау» (САРАТС) жобасын және 

облысты таратпау жөнінде тарихи 
шешімдер қабылдады. Бұны қазір 
саяси тұрғыдан да, экономикалық 
тұрғыдан да өте көрегенділікпен 
жасалған шешім деп айтуымызға 
әбден болады.

Үшіншіден, отандық ғарыш 
кеңістігін өркендетті. Қызылорда 
облысы – Қазақстанда ғана 
емес, әлемде ғарыштық кешен 
орналасқан стратегиялық ма-
ңызы бар өңір. Ғарышты игеру 
бүгінде өркениетті әлемнің басты 
мәселесіне айналғаны анық. Осы 
ретте қазақ жерінде, соның ішінде 

Сыр еліндегі «Байқоңыр» ғарыш 
кешенінен қазақ азаматтарының 
ғарыш кеңістігін бағындыруы 
да кемеңгер Көшбасшының сая-
си салмағының басымдығы мен 
жүргізген саясатының дұрыстығы 
болатын.

Елбасының қолдауымен 1991 
жылы 2 қазанда Байқоңырдан 
алғаш рет қазақ Тоқтар Әубәкіров 
ғарышқа аттанды. Бұл еліміздің 
ғарыштық әлеуетін дамытуға 
серпін берді. 1993 жылдың ақпан 
айында Тұңғыш Президентіміздің 
Жарлығымен отандық ғарыш 
саласын дамытатын өкілетті 
мемлекеттік орган құрылды. 
1994 жылы Қазақстан мен Ре-
сей Байқоңыр ғарыш айлағын 
сақтап қалу мен қалпына келтіру 
мақсатында мемлекетаралық 
келі сімге қол қойылып, елдегі 
ғарыштық құрылымдардың 
инфра  құрылымы жүйеленді. Со-
дан бері Талғат Мұсабаев, Айдын 
Айымбетовтер қазақ баласының 
ғарышқа ұшу ғана емес, ғарышта 
ғылым-зерттеулер жүргізу арма-
нына жол ашып берді.

Төртіншіден, «Батыс Еуро-
па – Батыс Қытай» жолы арқылы 
ел мен елді, жер мен жерді 
жақындатты. Бұл құрлықаралық 
автокөлік дәлізінің Қазақстанға 
тиесілі 2 787 шақырымы 5 об-
лыс аумағынан өтетін болса, 
оның ең көп бөлігі, яғни 812 
шақырымы Қызылорда жерінен 
өтеді. Бұл барлық ауданы темір 
жол мен автокөлік жолының бой-
ында орналасқан Сыр елі үшін 

тиімді екенін айту керек. Бүгінгі 
күні өңірдегі жақсы жағдайдағы 
жолдардың үлесі 2,5 есеге артып 
отыр.

Тәуелсіздіктің 30 жылы ішін де 
Сыр елі қарқынды дамып, ин дус-
триалды-аграрлық өлкеге айнал-
ды.

Бұл жылдары өңір экономика-
сына 4 трлн теңгеден астам инвес-
тиция тартылды. Жалпы, өңірлік 
өнімдегі өнеркәсіп өндірісінің 
үлесі 1991 жылғы 11 пайыз-
дан 30 пайызға дейін, ал ауыл 
шаруашылығының үлесі соңғы 10 
жылда 3,9 пайыздан 6,3 пайызға 
дейін артты.

Күріштің өнімділігі мен жал-
пы алынған өнімі бүгінде 1991 
жылғы көрсеткіштерден 1,5 есеге 
өсті.

Мемлекеттік қолдаудың нәти-
же сінде мал шаруашы лығында 
бүгінде мал саны 1991 жылғы 
деңгейден, яғни ірі қара мал басы 
223,1 мың бастан 342,4 мың, 
жылқы 71,3 мың бастан 164,7 
мың, түйе 26,0 мың бастан 51,5 
мың басқа дейін өсіп отыр.

Өңіріміз жұмыс істеп тұр-
ған шағын және орта биз-
нес субъектілері санының өсу 
қарқыны бойынша елдегі үздік-
тердің қатарында (облыс – 106,6%, 
республика – 104,5%).

30 жыл ішінде 8 млн шар-
шы метрге жуық тұрғын үй 
пайдалануға берілді. Берілген 
тұрғын үйлердің көлемі 1991 
жылғы 260 мың шаршы метрден 
бүгінде 600 мың шаршы метрге 
дейін жетті.

Бүгінде облыс халқының 97 
пайызы орталықтандырылған су-
мен қамтамасыз етілсе, 67 пайызы 
жыл соңына дейін табиғи газды 
тұтыну мүмкіндігіне ие болады.

Бүгінде өңір бірқатар көр-
сеткіш бойынша оң дина микаға 
қол жеткізіп, күрделі проб лемалар 
шешілді. Жұмыс істеп тұрған 
кен орындарының сарқылуына 
байланысты жаңа кен орын-
дарын іздеу мақсатында биыл 
Арал теңізі акваториясының 
«Батыс» және «Шығыс» учас ке-
лерін, сондай-ақ Сырдария шө-
гінді бассейні аумағының бір 
бөлігін сейсмикалық барлау бой-
ынша жоба-сметалық құжат тама 
әзірлеу аяқталады. 2022 жылы 
сейсмикалық барлау жұмыстары 
басталады.

Индустрияландыру бағдарла-
масының үшінші бесжыл дығы 
(2020-2025 жж.) аясында құны 
543 млрд теңгеден асатын 46 
инвестициялық жоба іске асу-
да, бұл өз кезегінде 7 мыңнан 
астам жаңа жұмыс орнын ашуға 
мүмкіндік береді. Биыл құны 
45 млрд теңгені құрайтын, 
қолданысқа түскенде 500-ге жуық 
жұмыс орны ашылатын 4 жобаны 
іске қосу жоспарлануда.

Шағын орта бизнесті да-
мыту мақсатында Қызылорда 
облысының 2023 жылға дейінгі 
экономикалық даму картасын 
жүзеге асыру жалғасуда. Бүгінгі 
күні жалпы құны 9,5 млрд теңгеге 
163 жоба (1,5 мың жұмыс орны 
құрылған) іске қосылды, оның 
ішінде биыл 74 жоба (2,3 млрд 
теңге), 426 жұмыс орны құрылды.

Сыр елі – жыр елінде «Руха-
ни жаңғыру» бағдарламасы сәтті 
жүзеге асуда.

Ел Тәуелсіздігінің 30 жыл-
дығы аясында «Тұғыры биік 
Тәуел сіздік» атты республикалық 
ақын дар айтысы, Сыр сүлейі 
Кете Жүсіп Ешниязұлының 150 
жылдығына арналған «Жырлан-
сын, Тәуелсіздік жыр бұлағы» 
атты жыршы-жыраулар байқауы 
өткізілді.

Биыл аймақта Ыбырай 
Жақаевтың 130 жылдығы аталып 
өтіп, Жалаңтөс Баһадүрдің 445 
жылдығына орай Қазалы ауда-
нында ескерткіші орнатылады. Ке-
лер жылы Халық қаhарманы Роза 
Бағланованың 100 жылдығына 
орай Қызылордада әсем ескерткіші 
бой көтермек. Сондай-ақ тарихи-
мәдени мұраларымызды сақтау 
мақсатында ежелгі Бәбіш мола 
және ортағасырлық Жанкент, 
Сығанақ қалашықтарында қазба 
жұмыстары жалғасуда.

Тұңғыш Президентіміз – 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың «Тәуелсіздік 
жылдарындағы жетістікті бір ғана 
Қызылорда облысынан-ақ көруге 
болады» деген сөзі міне, бүгінгі 
Сырдың келбетін дәлелдеп тұр.

Бүкіл түркі әлеміне ортақ тари-
хи тұлға, философ, абыз Қорқыт 
атаның «Ауыр жүктің мехнатын 
тұғыр емес, тұлпар білер» деге-
ніндей, тәуелсіз еліміздің жүріп 
өткен жолы кемеңгер Көшбас-
шының кемел істерімен тығыз 
байланысты екенін жас ұрпаққа 
жеткізіп отырудың маңызы зор.

Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық 
мерейлі мерекесі құтты болсын!

Елі сүйген, елін сүйген 
кемеңгер Елбасымыз аман бол-
сын!

«Egemen Qazaqstan» газеті,
1 желтоқсан 2021 жыл

Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА,
Қызылорда облысының әкімі

Елін сүйген Елбасы

Тұңғыш Президент күні мерекесі 
– мемлекеттің үстем мерейі, үлкен 
мәртебесі. Ұлтты қастерлеудің, 
Ұлыны ұлықтаудың ұлағаты. 
Тарихи деректерге жүгінсек, 
мемлекетті қалыптастырудың 
бастауында тұрған тұлғаны 
ұлықтау, егемен елдің іргетасын 
қалаған қайраткерді ардақтау 
әлем елдерінде, оның ішінде 
демократиялық тұрғыдан іргелі 
мемлекеттерде қалыптасқан дәстүр 
екеніне көз жеткіземіз.

«Егемен Қазақстан» газетінде облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықованың «Елін сүйген Елбасы» 
атты мақаласы жарияланды. Мақалада  Тәуелсіздіктің 
30 жылдығында Тұңғыш Президент  Нұрсұлтан 
Назарбаевтың еліміздің өсіп-өркендеуі жолында 
атқарған ауқымды істері, мемлекет дамуындағы зор 
еңбегі айтылған. Әсіресе, Сыр елінің әлеуметтік-
экономикалық өркендеуіне қосқан Елбасының орасан 
үлесі туралы баяндалған. 

Расында, өңіріміз Нұрсұлтан Әбішұлының 
қамқорлығына бөленіп келеді. Мұны автор өз 
мақаласында былай деп көрсеткен: «Елбасының Сыр 
халқымен байланысы неде десек: ең алдымен, мәдени 
мұралардың асыл көмбесі, талай тарихты қойнауына 
бүккен, талай тарланды қанаттандырған Қызылорда 
жайлы Елбасының «Сыр – Алаштың анасы» деген 
қанатты сөзі ойға оралады. Тоқсаныншы жылдардағы 
тоқырау кезеңінде экологиялық апат аймағы ретінде 
тарап кеткелі тұрған Сыр елі Тұңғыш Президентіміздің 
дана саясатымен тәуелсіз ел тарихындағы өз орнын 
сақтап қалды. Екіншіден, Арал теңізін сақтап қалуды 
әлемдік тұрғыда көтерді. Еліміздің ертеңіне сенген 
Елбасы Аралды сақтап қалу мақсатында ғасыр жоба-
сы атанған «Сырдария өзенінің арнасын реттеу және 
Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау» (САРАТС) 
жобасын және облысты таратпау жөнінде тарихи 
шешімдер қабылдады. Бұны қазір саяси тұрғыдан 
да, экономикалық тұрғыдан да өте көрегенділікпен 
жасалған шешім деп айтуымызға әбден болады».

Мақаланы оқи отырып, Елбасының еліне, жеріне, 
ұлтына деген шексіз махаббатына, ерен еңбегіне 
тәнті боласың. Оның Сыр елінің болашағына де-
ген сенімі сырбойылықтардың туған жерге деген 
сүйіспеншілігін арттыратыны сөзсіз. Мақала осыны-
сымен де құнды.

Серік ДҮЙСЕНБАЕВ, 
облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы, 

Шиелі ауданының және Қызылорда 
қаласының құрметті азаматы

Еселі еңбектің 
бағасы

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова ның еліміздің 
бас басылы мына шыққан «Елін сүйген Елбасы» 
мақаласы тұшымды әрі жан-жақты деректермен 
кеңінен жазылыпты. Мақалада тәуелсіз елдің Тұңғыш 
Президентінің өлшеусіз еңбегі мен сарабдал саясаты 
баяндалады. 

Атаулы мерекенің 10 жылдан бері ел арасын-
да тойланып келе жатқанын, оның маңызын ашып 
көрсеткен. Мемлекеттік дамудың барлық сала-
сын реформалауда Елбасы  ұстанған саясаттың  
дұрыстығын айта отырып, жүзеге асырылған 
бастамалардың оң нәтиже бергеніне тоқталады. 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында Сыр 
елінде атқарылған жұмыстардың сәтті жүзеге 
асқанын баяндайды. Мақалада ел Тәуелсіздігінің 30 
жылдығы аясында «Тұғыры биік Тәуелсіздік» атты 
республикалық ақындар айтысы, Сыр сүлейі Кете 
Жүсіп Ешниязұлының 150 жылдығына арналған 
«Жырлансын, Тәуелсіздік жыр бұлағы» атты жыр-
шы-жыраулар байқауы өткізілгені айтылған. «Биыл 
аймақта Ыбырай Жақаевтың 130 жылдығы аталып 
өтіп, Жалаңтөс Баһадүрдің 445 жылдығына орай 
Қазалы ауданында ескерткіші орнатылады. Келер 
жылы Халық қаhарманы Роза Бағланованың 100 
жылдығына орай Қызылордада әсем ескерткіші бой 
көтермек. Сондай-ақ тарихи-мәдени мұраларымызды 
сақтау мақсатында ежелгі Бәбіш мола және 
ортағасырлық Жанкент, Сығанақ қалашықтарында 
қазба жұмыстары жалғасуда» делінген.

Аймақ басшысы тәуелсіздіктің 30 жылында Сыр 
елінің толымды табыстарына да тоқталып өткен. 
Тәуелсіз еліміздің жүріп өткен жолын кемеңгер 
Көшбасшының кемел істерімен байланыстырып, оны 
жас ұрпаққа жеткізудің маңыздылығына мән берген.

Мұхтар НИЯЗОВ, 
айтыскер ақын

Көшбасшының 
кемел ісі 
көпке үлгі

Ел газеті «Егемен Қазақстанның» кезекті 
нөмірін шолып шықтым. Рес публика көлеміндегі 
жаңалықтардан бөлек, сүбелі мақалалар легін де 
асықпай оқыдым. Соның бірі – аймақ басшысы 
Гүлшара Әбдіқалықованың «Елін сүйген Елбасы» 
мақаласы.

Халық еркіндігінен артық не бар өзі?! Ел 
тыныштықта өмір сүріп, тәуелсіздіктің әр таңын шын 
қуанышпен қарсы алғалы 30 жыл өтті. Бұл – біздің 
мемлекеттің нағыз жетістігі, Тұңғыш Президент - Ел-
басы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қажырлы 
еңбегі. Ел дамуы жолында атқарған тынымсыз 
жұмыстардың шын көрінісі. Міне, мақалада осы жай-
ында кеңірек айтылған.

Қазақ халқы тәуелсіздік табалдырығын аттаған 
сәттен бері оның барлық жүгін арқалап, ұлт пен 
ұлысты ұйыстыра білу мықты, көреген басшының 
қолынан ғана келеді. Әлемге белгілі көшбасшыларға 
тән ең басты қасиет те осы.

Тұңғыш Президент Сыр топырағына бірнеше 
рет келді. Әр сапары өңірге оң өзгеріс әкелгенін 
мақтанышпен айтуға болады. «Сырдария өзенінің ар-
насын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін 
сақтау» (САРАТС) жобасы, облыс статусын сақтау 
мәселесі, отандық ғарыш кеңістігін дамыту сияқты 
тарихи шешімдер тарих қойнауына еніп, ұрпақ жа-
дында әбден сақталатыны анық. 

Аймақ басшысы өз мақаласында Тәуелсіздіктің 
30 жылдығында Сыр өңірінің  қарқынды дамып, 
индустриалды-аграрлық өлкеге айналғанын айтып 
өтіпті. Расымен де жыл жылжыған сайын облыстың 
даму қарқыны қарыштай түспесе, кеміген жоқ. 

Бақберген ДОСМАНБЕТОВ,
мемлекет және қоғам қайраткері

Тарихи 
шешімдер 
шапағаты
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Жұмыс сапары бары-
сында облыс әкімі Келінтө-
бе ауылдық округіне барды. 
4 мыңға жуық тұрғыны бар 
елді мекенде кәсіпкерлікке 
ден қойған азаматтар көп. 
Биыл ауылдың 12 тұрғыны 
«Бастау бизнес» бағдарла-
масы арқылы кәсіпкерлік-
тің қыр-сырын үйренсе, 8 
азамат кәсібін дамыту үшін 
грант иегері атанған. Мұн-
да өңір басшысы жаңадан 
салынған әкім аппараты-
ның ғимаратымен танысты. 
Жаңа нысан тамыз айында 
пайдалануға берілген. Мұн-
да халыққа қызмет көрсету 
бұрышы жұмыс істейді.

– Ауылда 600 шаңы-
рақ бар. Басым көпшілі-
гі егін шаруашылығымен 
айналысады, көбіне-көп 
күріш егеміз. Мал шаруа-
шылығымен де айналыса-
тындар жеткілікті. Осы екі 
бағытта 98 шаруа қожалығы 
жұмыс істейді. Кәсіпкер-
лікпен шұғылданып жүр-
гендер көп. Ауылдың өзінде 
69 кәсіпкерлік субъектісі 
тіркеліп отыр, – дейді ауыл 
әкімі Абылай  Досжанов.

Қандөз – Жаңақорған 
ауданының шеткі ауылда-
рының бірі. Ауылға барған 
аймақ басшысы спорт ке-
шенінің жұмысымен таныс-
ты. Бұл нысан мемлекет-

тік-жекеменшік әріптестік 
аясында салынған.  Былтыр 
наурыз айынан бері жұмы-
сын бастаған кешенде  126 
бала спорттың үш түрі бо-
йынша жаттығып жүр. Жер-
гілікті 11 тұрғын осында жұ-
мыс істейді. 

Облыс басшысы Прези-
дент тапсырмасына сәйкес 
өңірдегі 2156 баланы қамти-
тын мемлекеттік спорттық 
тапсырысты қаржыланды-
руды биылғы бөлінген 212 
млн теңгеден алдағы жылы 
638 млн теңгеге дейін ұлғай-
ту жоспарда бар екенін, осы 
арқылы 4312 баланы бұқа-
ралық спортқа тарту көздел-
генін айтты. Аймақта жыл 
басынан бері 7 спорт кешені 
пайдалануға берілген. Қазір-
гі уақытта 6 спорт кешенінің 
құрылысы жүргізілуде.

Жаңақорғанда пайдала-
нуға берілген нысанның бірі 
– дәрігерлік амбулатория. 
Жаңарық ауылына барған 
облыс әкімі жаңа медицина 
мекемесінің ашылуына қа-
тысты. Салтанатты шарада 
ұлт денсаулығын нығайту 

– мемлекеттік саясаттың 
басым бағыттарының бірі 
екенін айтып, ауыл халқына 
медициналық көмекті қол-
жетімді етуде жаңа амбула-
торияның маңызы ерекше 
екеніне тоқталды.

– Мемлекет басшысы 
Жолдауында денсаулық 
сақтау ісінің тиімді моделін 
құру арқылы 3 жыл ішінде 
барлық ауылдық елді ме-
кенді фельдшерлік-акушер-
лік пункттермен және дәрі-
герлік амбулаториялармен 
қамтамасыз ету қажеттігін 
айтты. Аймақтың барлық 
аудандарында медициналық 
нысандар жаңадан салыну-
да.

Былтыр Жалағаш ауда-
нында 100 төсектік зама-
науи орталық аурухананы 
пайдалануға берсек, тамыз 
айында облыс орталығынан 
модульді жұқпалы аурулар 
ауруханасын іске қостық. 
Жыл соңына дейін Қазалы 
ауданындағы 250 келуші-
ге арналған емхананы ел 
игілігіне табыстайтын бо-
ламыз. Міне, бүгін Жаңа-

рық ауылындағы дәрігерлік 
амбулаторияның ашылуы-
ның куәсі болып тұрмыз. 
Жаңа амбулаторияны мем-
лекеттік-жекеменшік әріп-
тестік негізінде «Ныш-Ер» 
құрылыс компаниясы қысқа 
мерзімде сапалы салып, сіз-
дердің игіліктеріңізге пай-
далануға беріп отыр. Жаңа 
нысан ауыл тұрғындары-
ның дертіне шипа табатын 
орынға айналуына шын 
жүректен тілектеспін, – деді 
облыс әкімі.

Ауылдық ардагерлер ке-
ңесінің төрағасы Мәжит 
Тәшімовтың айтуынша, 
Жаңарықтағы бұрынғы ем-
хананың күйі әбден кеткенге 
ұқсайды, әсіресе, қыста ғи-
маратты жылыту қиындық 
тудырған. 

– Тәуелсіздіктің 30 
жылдық мерекесінде жаңа-
рықтықтар үшін ең үлкен 
қуаныш болды бұл. Іші жа-
рық әрі кең, ең бастысы, 
жып-жылы емханада ауыл 
тұрғындары ем алуда. Дерті-
не шипа іздеген жұртқа бар-
лық жағдайы жасалған мұн-
дай амбулатория керек-ақ. 
2000 халқы бар ауылдың 
емдеу орны бұрын кеңестік 
дәуірден қалған ескі, едені 
жоқ кішкене ғана ғимарат-
та орналасқан еді. Мердігер 
мекеме де өз уақытында 
бітіріп, қажетті медицина-
лық құрылғыларымен қамта-
масыз етіп отыр, – дейді ол.

Бүгінде Жаңақорғанда 
үш дәрігерлік амбулатория 
салынуда. Ал ауданара-
лық аурухананың бас дәрі-
гері Яхия Шорабаевтың 
сөзінше, жаңа дәрігерлік 
амбулатория да егу бөлмесі, 
дәрігерге дейінгі қабылдау, 
физотерапиялық кабинет 
және күндізгі емдеу бөлме-
лері бар. Жақын мерзімде 
қосымша зертханалық тек-
серу бөлмесі де ашылмақ.

Жаңақорған: Жаңа ғимараттар ел игілігіне
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Кездесуге аталған қор директоры мен өкіл-
дері, облыс әкімі аппаратының басшысы Ерлан 
 Рай ғаниев, Қызылорда қаласының әкімі Ғанибек Қа-
зантаев, тиісті басқарма басшылары, «Қорқыт Ата» 
әуежайының директоры Константин Ни қатыс ты. 

Аймақ басшысы жаңа әуежай терминалын са-
лудың маңызын атап өтті. Жобаны жүзеге асыруға 
қолдау көрсеткен қор басшылығына ризашылығын 
білдірді.

– Әуе көлігі кешенін дамыту – кез келген мем-
лекеттің экономикалық сая сатының басым мін-
детінің бірі. Өңірдегі осындай маңызды жобаның 
бірі – «Қорқыт Ата» әуежайының жаңа жолаушы-
лар терминалының құ рылысы. Әуежай халықара-
лық мәртебеге ие. «Болат Өтемұратов қоры» біздің 
ұсынысымызға қолдау көрсетті. Жобаны қайырым-
дылық аясында іске асыруға ниет білдірді. Әкімдік 
өз тарапынан жобаны жүзеге асыруға көмек көрсе-
туге дайын,  – деді облыс әкімі.

«Astana Property Management» ЖШС директоры 
Дәурен Өтемұратов жобаның жол картасымен таны-
сып, талқылануы тиіс бірқатар қосымша мәселелер 
бар екенін айтты. Тараптар алдағы уақытта жобаны 
толық зерттеп, қор өкілдерінің Сыр өңіріне сапары 
барысында қосымша талқылайды. Арнайы жол кар-
тасы әзірленіп, қол қо йылмақ.

Айта кетейік, 26 қазан күні облыс әкімдігі, 
«Қорқыт Ата әуежайы» АҚ және «Болат Өтемұра-
тов қоры» Қызылорда қаласында «Қорқыт Ата» 
әуежа йының жаңа жолаушылар терминалын салу 
бойынша ынтымақтастық туралы меморандумға 
қол қойды. Қор жобаны толық қаржыландырады, 
құрылыс жұмыс тарының басталуы 2022 жылға 
жоспарланған. 

Құрылысы аяқталған соң жаңа заманауи әуежай 
халықаралық стандарттардың барлық талабына сәй-
кес келеді. Қайта жаңғыртудан кейін әуежай саға-
тына 300 жолаушыға қызмет көрсете алады. Бұл – 
қазіргі жолаушылар ағынынан екі есе көп.

Бүгінде «Қорқыт Ата әуежайы» АҚ арқылы 
аптасына 21 рейс жүзеге асырылады. Оның ішін-
де Нұр-Сұлтанға 8, Алматыға 13 рейс қатынайды. 
Бұл рейстерді «Air Astana», «Qazaq Air» және «Fly 
Arystan» авиакомпаниялары орындайды.

«СБ» ақпарат

Жаңа терминал: 
сағатына 300 жолаушы

Шарада сөз сөйлеген облыс 
әкімінің орынбасары тағдыр тау-
қыметіне қарамастан, қоғамда өз ор-
нын тауып, өзін жұмыспен қамтып, 
тіпті өзгелерге жұмыс тауып берген 
азаматтар көпке үлгі болуға лайықты 
екенін атап өтті.

– Жұмыспен қамту – кез кел-
ген мемлекет үшін қашанда өзекті 
мәселелердің бірі. Ал азаматтар-
ды жұмыспен қамтудың баламасы 
ол – кәсіпкерлік. Өңірде мүмкіндігі 
шектеулі кәсіпкерлерді қолдау әрі 

олардың дамуына жол ашу мақса-
тында «Бизнеске арналған үкімет» 
бірыңғай сервис орталығынан ке-
зексіз қызмет алу қарастырылған. 
Сондай-ақ, 30 қараша күні мүгедек-
терге арналған оңалту орталығында 
мүмкіндігі шектеулі азаматтарға ке-
дергісіз орта қалыптастыру мақса-
тында ұйымдастырылған еліміздегі 
алғашқы модельдік пәтер ашылды. 
Кәсіпкерлікті дамытудың 2020-2025 
жылдарға арналған ұлттық жобасы 
аясында қолдау шаралары жалғасын 

табатын болады. Бүгінгі байқау сіз-
дердің қайсарлықтарыңызды, рухы 
мықты, өмірге құштар жандар екен-
деріңізді білдіреді. Сіздерге зор ден-
саулық, ұзақ өмір, отбасыларыңызға 
амандық, кәсіптеріңізге табыс тілей-
мін, – деді Б.Шәмен ова.

Тәуелсіздіктің 30 жылдығы және 
Халықаралық мүгедектер күні қар-
саңында кәсіпкерлерді ынталандыру 
мақсатында облыс тық кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының ұйым-
дастыруымен өткен шараға түрлі са-
лада кәсіпкерлікпен айналысып жүр-
ген 50 адам қатыс ты.

Байқау жеңімпаздарын құрамын-
да бизнес, мемлекеттік органдар мен 
ұйымдар өкілдерінен тұратын ар-
найы құрылған комиссия анықтады.

Қорытындысы бойынша «Тоқы-

ма жіптерден картина әзірлеу» жоба-
сымен Қазалы ауданынан қатысқан 
Жеңісбек Көжебаев облыс әкімінің 
дипломы мен 800 мың теңгеге ие 
болды. «Қолөнер, сәндік бұйымдар» 
жобасымен Қызылорда қаласынан 
қатысқан Серіккүл Әбжановаға екін-
ші орын 600 мың теңгемен қоса та-
бысталды. Ал, үшінші орынмен және 
400 мың теңге сыйақымен «Тігін өн-
дірісі» жобасымен Қызылорда қала-
сынан қатысқан Әсел Сейітмұратова 
марапатталды. 

Сонымен қатар, байқаудың 
барлық 50 қатысушысы да облыс 
әкімінің алғыс хатына және 50 мың 
теңгелік ынталандыру сертификаты-
на ие болды.

«СБ» ақпарат

«Өзіңе сене баста!» көрме-байқауы
Қызылордадағы «Grand Plaza» қонақ үйінде «Өзіңе сене баста!» 

атты мүмкіндігі шектеулі кәсіпкерлердің өнімдері қойылған 
облыстық көрме-байқау өтті. Оған облыс әкімінің орынбасары 
Балжан Шәменова қатысып, ағаш, тоқыма, сурет, тағам мен 
көптеген басқа да өнімдер ұсынылған көрмемен танысты.

Пәрменді партияның сайлауалды бағдар-
ламасының «Жол картасын» іске асыру бү-
гінгі бағдардың басым бағытының біріне 
айналды. Сондықтан болар, тұғырнаманың 
7 бағыты бойынша 2021 жылға 87 шара көз-
делген. Бұған Тұңғыш Президент-Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Елдіктің 
жеті тұғыры» тұжырымдамасындағы басым-
дықтар бо йынша жоспар-меже белгіленіп, ке-
шенді жұмыстар ұйымдастырылады. 

«Өзгеріс тер жолы: Әр азаматқа лайықты 
өмір!» атты сай лауалды бағдарламасын жүзе-
ге асыру үшін партияның Жаңа қорған аудан-
дық филиалының Жол картасы бекітіліп, 2025 
жылға дейінгі міндеттер белгіленді. 

Біріншісі – Жаңақорған өндірісті жолға 
қойған өңірге айналып келеді. Мұнда жеке 
кәсіпкерліктен бастап ірі өндіріс ошақтары 
жаңақорғандықтарды тұрақты жұмыспен 
қамтып, әлеуметтік төлемдерді уақытылы 
жүргізіп отыр. Шағын және орта бизнес сала-
сында 20 жобаны жүзеге асыру көзделді. Жеке 
инвес тордың қаржысымен салынған жылдық 
қуаты 20000 тонна болатын әк зауыты толық 
іске қосылды. Оның жанынан жылдық қуаты 3 
млн блок керамзит құрылыс материалын шыға-
ратын зауыттың құрылысы аяқталуға жақын. 
Ал, «Абдулла» шаруа қожалығы жылына 3,5 
мың тонна құс етін өндіретін құс фабрикасын 
келесі жылдың бірінші жартыжылдығында 
іске қосуды жоспарлап отыр. Бұл құс фабри-
касы облыс халқы тұтынатын құс етінің 33%-
ін өтейтін болады. Сонымен қатар, жылдық 
қуаттылығы 250 мың шаршы метр болатын 
гиперпрессиялау әдісімен тротуарлық плитка 
және бордюр шығаратын зауыт, жылына 18 
мың дана темір-бетонды құбыр бұ йымдарын 
шығаруға қауқарлы зауыт жұмысын бастады. 

Екіншісі – Жаңа қор ғанда мал және егін 
шаруашылығы қатар дамып, аграрлық аудан 
статусына сай жүйелі жұмыстар жүргізілу-
де. Әсіресе, халықты бау-бақша өнімдері, 
азық-түлікпен қамтамасыз ету негізге алына-
ды. Оңтүстік өңірде бұл жұмыстар өз жүйе-
сін тап қан. Осы орайда, әлеуметтік маңызы 
бар 19 түрлі азық-түлік тауарының бағасын 
тұрақтандыруды аудан орталығындағы бір 
сауда орны «Байқоңыр» ӘКК» АҚҚ арқылы 
жүзеге асыр уда. Тауар құнын базар бағасынан 
5-10%-тен асырмауға байланысты 10 ірі кәсіп-
кер және аудан әкімдігі тарапынан екіжақты 
меморандум жасалды. 

Асылтұқымды төрт түлік малдың сапа-
лық құрамы жылдан жылға жақсаруда. Соңғы 
есеп бойынша аудандағы ірі қара мал саны 
77,8 мың бас болса, оның ішінде, асылтұқым-
ды малға барынша көңіл бөлінуде. Мысалы 
ірі қара 6,2 % (4145 бас), жылқы 7,4 % (1630 
бас), қой 35,4 % (91701 бас) асылтұқымды 
болды. Бұған облыстық «Алтын дән – 2021» 
мерекелік шарасында 2 жыл қатарынан 
Жаңақорған ауданы «Озат аудан» номинация-
сын жеңіп алуы дәлел.

Үшіншісі – Жаңа қор ғанда бизнес сала-
сы қарқынды дамып келеді. Бұған аудандағы 
белсенді кәсіпкерлер саны дәлел бола алады. 
Тіпті бұл көрсеткішпен республика бойынша 
алдыңғы қатарда келе жатқанымызды айту 
керек. 

Төртіншісі – әлеуметтің әлеуметін арт-
тыруды, инфрақұрылымды жетілдіре бе-
реміз. Сыр өңірі бойынша автомобиль жол-
дары мен ауылішілік жолдарының мәселесі 
бірқатар шешілген ауданның біріміз. Биыл 
облыс тық, аудандық бюджет есебінен 63 
шақырым құрайтын 61 автомобиль жолы ор-
таша жөндеу ден өтті. Аудан қазынасынан 42 
көшені (36 шақырым) асфальттауға қаржы 
бағытталды. Бұл – Тәуелсіздік жылдары көше 
құрылысына бөлінген рекордтық қаржы. 
Елді мекендерді газдандыру, сервистік сумен 
қамтамасыз етуді 100 %-ке жеткізу, көпір салу, 
каналдар қазу және т.б жұмыстарды жоспар-
лы түрде кезең-кезеңімен атқарамыз. 

Бесіншісі – құрылыстың қарқынын 
күшейтіп, сапасын жіті бақылаймыз. 
Жаңақорған ауданы үлкен құрылыс алаңына 
айналды десек те болады. Соңғы үш жылда 
12 спорт кешені бой көтерді. Олар кезең-ке-
зеңімен пайдалануға берілуде. Одан бөлек, екі 
клуб үйі, үш мектеп және бір балабақшаның 
құрылысы жүруде. Олар – Шалқия кенті мен 
Өзгент ауылдық округінде мәдениет ошағы, 
Жаңақорған кентінде МАИ және Ипподром 
аумағындағы 300 орындық мектеп пен №169 
мектептің 600 орындық жаңа ғимараты.  
Ақүйік ауылдық округінде партияның орта-
лық аппаратының бақылауындағы балабақша 
құрылысы жүруде. 

Жалпы әлеуметтік қорғау шаралары ая-
сында биыл 3080 жаңа жұмыс орны құрылға-
нын айтқан ләзім. Филиал төрағасы ретінде 
биыл 8 мәрте қабылдау өткіздім. Мысалы, 
Кейден ауылдық округіне қарасты «Қауық» 
елді мекенінде орталықтандырылған су жүйе-
сі мүлдем жүргізілмеген. Себебі қоныстың 
елді мекен статусы жоқ. Дейтұрғанмен, демеу-
шілер есебінен, нақтырақ айтсам «СКЗ-U» 
ЖШС қолдауымен округ орталығынан 12 
шақырым қашықтағы ауылға ауызсу барды. 

Медицина, білім, спорт, мәдениет са-
ласында да жүйелі жұмыстар да жетерлік. 
Газдандыру жуырда екі ауылдық округте 
(Қыраш, Бірлік) жүргізіледі. Ол партия бақы-
лауында тұр. Халықты сапалы ауызсумен 
қамтамасыз ету бағытында да батыл қадамдар 
бар. Партия пәрменімен әлеуетті әрекеттер 
жалғаса береді. 

Руслан РҮСТЕМОВ,
«Nur Otan» партиясы Жаңақорған 
аудандық филиалының төрағасы, 

аудан әкімі

Ілкімді істер 
үйлесімі

«Nur Otan» пар-
тиясының жарқын 
жолы ісімен үйлесім 
тауып, болашаққа 
бек қадам басып 
келеді. Әсіресе, 

халықтың өмір сүру сапасын жақсарту 
мен еліміздің әлеуметтік-экономика-
лық дамуын қамтамасыз ету бағытын-
да едәуір еңбек жасалды. 

Ел Тәуелсіздігінің 
30 жылдық мерекесі 
қарсаңында Шиелідегі Тұран 
елді мекені «көгілдір отынға» 
қосылды. Облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова ауыл 
тұрғындарының қуанышына 
ортақтасып, салтанатты 
шараға қатысты.

Аймақ басшысы «Ауыл – ел бесігі» 
бағдарламасы аясында Шеген Қодама-
нов атындағы елді мекенде жүргізілген 
газ құбыры және кварталішілік газ та-
рату желісі жұмыстарының маңызына 
тоқталып, «Бейнеу-Бозой-Шымкент» 
магистральды газ құбырының сәтті 
жоба болғанын айтты. Тұрғындарды 
«көгілдір отынмен» қамту жұмыстары 
одан әрі жалғасады. 

– Баршаңызды Тұңғыш Прези-
дент күні мен Тәуелсіздігіміздің 30 
жылдығы мерекесімен тұстас келген, 
ауыл тіршілігіне тың тыныс берер, 
халықтың тұрмыс сапасының артуы-
на септігі мол серпінді жобаның бірі 
– Тұран ауылдық округінің «көгілдір 
отынға» қосылуымен шын жүректен 
құттықтаймын.

Жыл сайын халықтың сұранысы-
на сай ең қажетті ауызсу, газ тарту, 
жол салу секілді мәселелер кезең-ке-
зеңімен шешімін табуда. Аудан орта-
лығына жақын елді мекендерді газбен 
қамтамасыз ету арқылы халықтың 
тұрмыс жағдайына ғана емес, аудан-
дағы өндірістің өрге басуына, кәсіптің 
одан әрі кең қанат жаюына мүмкіндік 
беріледі.

Құрылыс жұмыстарын жүргізген 
бас мердігер компания «Строй Газ 
Компани» мекемесіне және құрылыс-
шыларға барша ауыл тұрғындарының 
атынан және өз атымнан алғысымды 
айтамын, – деді аймақ басшысы.

Алау оты жағылған қуанышты ме-
рекеде ауыл ақсақалы Әбітхан Мизам-
баев ақ батасын беріп, тұрғындарды  
құттықтады. 

Жоба бойынша жоғары қысымды 
газ құбырының ұзындығы – 3,2 шақы-
рым, төмен қысымды газ құбырының 
ұзындығы – 30,24 шақырым. Сәй-
кесінше, ауылға 2 шкафты газ ретте-
гіш пунк ті орнатылған.

Қазір Шиелі кенті мен Байтерек, 
Жаңатұрмыс, Бидайкөл, Керделі ауыл-
дық округтері газға қосылса, бүгін-
нен бастап Ш.Қодаманов ауылының 

тұрғындары оның игілігін көріп, 525 
үйге газ кірді. 

Еске салайық, жыл басынан бері 3 
аудан орталығына, яғни Жосалы, Жа-
лағаш, Тереңөзек кенттеріне, Шиелі 
ауданындағы Бекежанов және Қода-
манов ауылдарына табиғи газ берілсе, 
жыл соңына дейін Қазалы қаласын 
газға қосу жоспарлануда. Нәтижесінде 
биыл 50 мыңнан астам тұрғын табиғи 
газ игілігін көретін болады.

Бүгінде қала мен аудан орта-
лықтарына газ толық тартылды. Ай-
мақ тұрғындарының 65%-і «көгілдір 
отын» пайдаланып отыр. 

Облыс басшысы Шиеліге жұмыс 
сапары аясында Ақмая шаруа қожа-
лығының ғимаратына барды. Онда 
стенд арқылы күрделі жөндеуден өт-
кен монша мен шаруа қожалығының 
демеушілігімен салынған тұрғын үй 
таныстырылды. Шаруа қожалығы-
ның басшысы Дәулет Жұмбеков қо-
жалықта жұмыс істейтін көпбалалы 2 
отбасыға баспана салу үшін осы жоба-
ны бастаған. Сондай-ақ, ауыл жастары 
үшін бірлестік құрып, арнайы кабинет 
ашқан. 

Әрі қарай облыс әкімі Керделі 
ауылдық округінде мемлекеттік-жеке-
меншік әріптестік аясында салынған 
спорттық сауықтыру кешенін ашты.
Игі бастаманы қолдап, нысанның бой 
көтеруіне ықпал жасаған кәсіпкер, 
Шиелі ауданының құрметті азаматы 
Бағлан Әшірбековке ауыл тұрғындары 
мен өз атынан ризашылығын білдірді. 

– Кейінгі 5 жылда мемлекеттік-же-
кеменшік әріптестік аясында Ақмая, 

Алғабас, Бестам, Тұран ауылдық 
округтерінде спорт кешені пайдала-
нуға беріліп, спортшыларымыздың 
жеңісі еселенді. Бүгін, міне, өздері ңіз-
дің қатысуларыңызбен спорт кешенін 
ел игілігіне пайдалануға бергелі тұр-
мыз. Бұл балғын балалардың, ауыл 
жастарының ең қуанышты күндерінің 
бірі деп есептеймін. Осы спорт ке-
шенінен шыңдалған жастарымыз 
облыс тық, республикалық додаларда 
жеңіске жетіп, олимпиада шыңдарын 
бағындырып, көк туымызды желбіре-
те берсін, – деді аймақ басшысы. 

Спорт кешенінде күрес, таэкван-
до, баскетбол және ауыр атлетикадан 
үйірмелер бар, 11 азамат тұрақты жұ-
мыспен қамтылған.

Мұнан соң, облыс басшысы Шиелі 
кентіндегі аудандық жастар үйі мен 
И.Әбдікәрімов көшесі бойына салы-
нып жатқан аллеяны көрді. Жастар 
ресурстық орталығының директоры 
Ержан Әбдешов шиелілік жастар-
дың бастамасымен іске асып жатқан 
жобаларды таныстырды. Орталықта 
кітапхана, конференц зал, коворкинг, 
өнерлі жастарға арналған орын бар. 
Сонымен қатар, патриоттық тәрбие 
беру және жастар арасында ұлттық 
құндылықтарды насихаттау бағытын-
да бірқатар жұмыстар жүргізілуде. 

Сапарды қорытындылаған об-
лыс әкімі елді мекендердегі инфра-
құрылымды дамыту жұмыстарының 
одан әрі жалғасатынын және жоба-
ларды уақытында тапсыру керектігін 
қаперге салды.  

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

Шиелі: «Көгілдір отын» қуанышы

1-бет

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Комиссия отырысында 
облыс тық  еңбек саласын-
дағы бақылау басқармасының 
басшысы Төреахмет Жолым-
бетов мұнай-газ кәсіпорын-
дарындағы әлеуметтік-еңбек 
жағдайы бойынша талдау 
жасаса, облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеу-
меттік бағдарламалар басқар-
масының басшысы Гаухар 
Қалмақова Ресей Федерация-
сының жоғары оқу орында-
рын аяқтаған жастарды жұ-
мысқа орналастыру туралы 
баяндады.

Қазір еңбек ұжымда-
рында әлеуметтік ахуалдың 
тұрақтылығын қамтама-
сыз ету және ұжымдық дау-
ға жол бермеу – ең өзекті 
мәселелердің бірі. Бұл ретте 
мұнай-газ саласына қатысты 
кәсіпорындардағы еңбек қа-
тынастары, жалақы көбейту  
мәселелері бойынша тұрақты 
мониторинг жүргізілуде. 
Т.Жолымбетовтың айтуынша, 
кейбір кәсіпорындарда жа-
лақыны көбейтуді талап ету-
де, яғни, бүгінгі күнге облыс 
бойынша әлеуметтік еңбек 

дауы мен шиеленіс жағдай-
ының орын алуы мүмкін қо-
сымша мәселелерге де талдау 
жүргізіліп жатыр. Атап ай-
тқанда, «ҚуатАмлонМұнай 
БК», «ТұзкөлМунайГазОпе-
рейтинг» ЖШС-інде, «СНПС 
Айдан Мұнай» АҚ-да және 
«Кazpetrol Group» ЖШС-де 
еңбек жанжалдарының болуы 
ықтимал.

Жиналыста облыс әкімі 
кәсіпорын өкілдерін жеке-же-
ке тыңдап, жұмысшылар кө-
теріп отырған мәселелерді 
нақты шешу жолдарын қа-
рап, заң шеңберінде әрекет 
етуді жүктеді. Бұл ретте әр-
бір кәсіпорын басшылығы 
қыз меткерлердің әлеуметтік 
жағдайын ескере отырып, 
жұмысшыларға сыйақы беру 
мүмкіндіктерін қарастыруға 
және кәсіподақпен бірлесіп оң 
шешім қабылдауға мүдделік 
танытуы қажет. 

Күн тәртібіндегі екінші 
мәселе бойынша баяндаған 
Гаухар Қалмақова Мәскеу 
және Санкт-Петербург қала-
ларындағы жоғары оқу орнын 
биыл бітірген 77 студенттің 

дерекқоры жасақталғанын 
айт ты. Бітірушілер – техника-
лық мамандық иелері. 

Олар жыл басынан 62 рет 
ұйымдастырылған бос жұмыс 
орындары жәрмеңкесіне қа-
тысып, «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында 9-ы ма-
мандықтарына сәйкес жастар 
практикасына орналасты-
рылған. Солтүстік өңірлерде-
гі бос жұмыс орындары бо-
йынша мәліметтер ұсынылып, 
түсіндірме жұмыстары жүр-
гізілді. 

Облысқа 2021 жылға ше-
телдік жұмыс күшін тарту 
үшін 335 бірлік квота бөлін-
ген. Жыл басынан 25 жұмыс 
берушіге 217 бірлікке рұқсат 
берілді. Олар – басым бағытта 
бұрғылау және жөндеу, ретке 
келтіру және сынақтар, өн-
дірісті басқару жөніндегі ин-
женерлер. 

Комиссия отырысында ай-
мақ басшысы бұл бағыттағы 
жұмыстардың әлсіз жүргізіліп 
жатқанын ескертті. Облыстық 
индустриялық-инновациялық 
даму, ішкі саясат басқармасы 
басшыларына түлектерді жұ-
мысқа орналастырудың нақты 
механизмі бойынша жұмысты 
үйлестіріп, жастармен кездесу 
ұйымдастыру арқылы оларды 
еңбекпен қамтудың қосымша 
жолдарын қарастыруды мін-
деттеді. 

Берілген тапсырмалардың 
орындалуын бақылау облыс 
әкімінің орынбасары Балжан 
Шәменоваға жүктелді.

Еңбек мәселелері 
талқыланды

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың 
төрағалығымен облыстық әлеуметтік әріптестік және 
әлеуметтік еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі 
үшжақты комиссия отырысы өтті. Жиынға облыс 
әкімінің орынбасары Балжан Шәменова, құқық 
қорғау органдарының басшылары, салалық басқарма 
басшылары мен мұнай-газ компаниясының өкілдері 
қатысты.



Өркен Sb4 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz№186-187 (20260-20261) 4 желтоқсан, сенбі  2021 жыл

Қазақ халқының ғасырлар бойы 
аңсаған асыл арманы – тәуелсіздікке 
қол жеткеннен кейінгі өтпелі 
кезеңнің де ауыртпалықтарын артқа 
тас тап, жаңа заманның талабына сай 
нарықтық экономи каны ор нықтыру, 
бар   лық са ла лар дағы рефор маларды 
жү зеге асыру, қоғам ды жаңарту 
жо лындағы про цестердің бел ор
тасында жү    ріп, қиын дықтарға тө теп 
бер ді. Аудан халқының ын ты мағы, 
ауыз біршілігі, ұйым   шылдығы, 
еңбекқорлығы ар қа   сында бүгінгі 
өсу, өркендеу дә уіріне жетті. 

Биыл Қазақстан өз тәуел сіздігінің 
30 жылдығын атап өтуде. Тарихи 
қысқа мерзімде аудан әлеуметтік
экономи ка лық жағынан зор 
жетістіктерге жет ті. Тәуелсіздікті 
орнықты руда небір күрделі жағдай
лар дан, дағдарыстардан, қиын
шы лықтардан, сынақтардан өтті. 
Тамырын тереңнен тартқан, әрбір 
күрделі кезеңді абыроймен жеңіп, 
табысқа жетіп отырған жасам
паз да іргелі ауданның өткені мен 
бүгінгі тарихын талдау, әлеуметтік
экономикалық дамуын салыстыр
малы көрсет кіштермен көрсету 
менің бү гінгі шағын мақаламның 
мін детіне кірмейді. Сондықтан 
Сыр  дария ауданының кейбір ерек
шеліктері мен өзгешелік теріне, ең 
басты құндылық – елге еңбегі сіңген 
тұлғалар мен майталман еңбек 
адамдарына тоқталып өтсем деймін. 

Біз жастау кезімізде бұрынғы 
Тереңөзек ауданының төңірегі су
лынулы, қалың қамыстың ара
сында жолбарыс жүреді екен деген 
әңгімені еститінбіз. Жолбарысты 
көрмегенмен, су лынулы елді 
мекендерді көр дік. Кейде қиялға 
беріліп, сол уақыт қайтып келіп, 
тоғай ара сында жолбарыстар жүрсе 
деп ойлаймын. Осындай азулы аң ды 
көрген жас жігіттеріміз арыстандай 
азулы, айбатты, рухты, жолбарыс
тай жүректі, жігерлі болып өссе 
екен деген тілек. 

Тағы бір дуалы ауыз, зия
лы кісіден естіген аңыз жиі есіме 
түседі. Ол кісі былай деп еді: «Ер
теде Тереңөзектің орнында үлкен 
терең көл болыпты. Сол көлде ылғи 
алтын балық жүзіп жүреді екен, сол 
алтын балықтар көбейіпті. Менің 
ойым ша, тереңөзектіктер – ерекше 
қасиетті алтын адам дар». Солардың 
ішінде Орта лық ко митеттің мүшесі, 
Жо ғарғы Кеңес депутаты, Кеңес 
Ода ғының Батыры, Социалистік 
Еңбек Ері, атақты ақын, көр некті 
жазушы, министрдің орын басары, 
Республика Жо ғарғы сотының 
төрағасы, рес пуб ликаның еңбек 
сіңірген қай раткері, композитор, 
әнші, про фессор, ғылым докто
ры, кандидаты, Мемлекеттік сый
лықтың иегері, Білім беру ісінің 
үздігі, атақты спортшы, суретші, 
архитектор, скульп тор, аудан әкімі, 
республикаға еңбегі сіңген дәрігер, 
майталман еңбек ардагерлері, көсем 
де, шешен де, әулие де – бәрібәрі 
бар. Шынында бұрынғы Тереңөзек, 
қазіргі Сырдария ауданы халқы 
еңбекқор, бір сөзді, ұйымшыл, 
ынтымағы мен берекесі жарасқан. 
Арызша ғым айтумен жұмысы жоқ, 
көп жағдайда туындаған кейбір 
мәселелерді өздері шешеді. 

Сырдария ауданының 90 жыл
дық тарихында, тар жол, тайғақ 
кешу жылдарында ер жүрек батыр
лар, елін қор ғаған азаматтар көп 
шыққан. Солардың арасында Қара
құм да байлар мен қарақшылар қо
лынан қаза тапқан Серікбай Жаке
ев пен Жылқыбай Құт ты баевтың 
шынайы ерлігін атап өтуге болады. 
Қазіргі уа қытта Тереңөзек кенті 
орта лы ғындағы Тағзым алаңында 
боздақтарға арналған ескерткіш бар. 
Сондайақ Нұрмағанбет Мұ ратбаев 
Ғани Мұратбаевтан тәлімтағылым 
алған. Комсо мол дық жолдамамен 
Ферғана дағы басмашыларға қарсы 
күреске шығады. Кейіннен 1930
1933 жылдары Қарақал пақстанда 
ау дандық партия комитетінің хат
шысы болды. Қызылордаға келген
нен кейін Нұрмағанбет Мұратбаев 
облыс партия ұйым дарында қызмет 
етіп жүрген шағында 1943 жылы 
қайтыс болды. 

Ұлы Отан соғысы жылдарын
да ел басына зұлмат төніп, ер
азаматтар майданға аттанды. Отан 
қорғау жолында 1800ден астам 
тереңөзектік жа уын гер қаза тап
ты, 1283 адам жан кешті ерлігі 
үшін әскери орденмедальдармен 
наградтал ды. Солардың ішінен 
Кеңес Одағының Батыры атағын 
ал  ған Нағи Ілиясов пен Жаппас
бай Нұрсейітовты айрықша атау ға 
болады. Екеуі де майданнан аман 
орaлып, елге, туған жерге қызмет 
етудің үлгісін көрсетіп, өмірден 
өтті. Жаппасбай Нұрсейітовтың 

атында Қызылорда қаласында көше 
мен мектеп бар. Былтыр  Нағи 
Ілиясовтің 100 жылдық мерейтойы 
аталып өтіп, атымен аталатын №9 
мектептің алдына ескерткішмүсін 
ашылды. Республикаға әйгілі ауыл 
оның атымен аталады. 

Бұрынғы Тереңөзек ауданы
ның шаруашылықта рында мем 
лекет есебіндегі төрт түлік мал 
бар болатын. Қараөзек, Ің кәр дария 
шаруашылықтары қой өсірумен ай
налысты. Мал шар уа шылығы – өте 
күрделі сала. Сондықтан ол зиянмен 
жоспарланады. Қажетті жемшөп 
да йындау, сүт өндіретін кешендер, 
қыста қыстауға, жазда жайлауға 
көшу – қыруар шығын.  Деген
мен, қазақтың малсыз күні жоқ. 
Ешуақытта ауыл тұрғындарын мал
дан айыруға болмайды. Ер теректе 
«малжаның аман ба?» деп аманда
сады екен. Алдымен малды сұ рауы 
бекер емес қой. 

Қазіргі уақытта мал түге лі
мен жеке сектордың қолында, 
ста тис тикалық есеп сол арқылы 
бе ріледі. Осындай күрделі сала
ның барлық бейнетін өзінің ты
нымсыз ең бегімен көтерген май
талмандар болды. Солардың 
ішін  де шопан Социалистік Еңбек 
Ері Ахмет Халықов, «Қазақ КСР
нің еңбек сіңірген ауыл шаруа
шы лығы қызметкері», сауын
шы Сәуле Өмірзақова, «Ленин» 
орденінің, Бүкілодақтық Ленин 
комсомолы сыйлығының иегері, 
Қазақ КСР Жоғары Кенесінің 
депу таты болған шопан Рабиға Із
діқұлова ел құрметіне бөлен ді. Мал 
шаруашылығы саласын дағы осын
дай еңбек майталман дарын көптеп 
мысалға келтіруге болады.

Сырдария ауданының тағы бір 
артықшылығы – халқы диқан, егін 
саласының барлық дақылдарын 
өсіріп, өнім алуда алдына жан сал
майды. Об лыстың ең күрішті ауда
ны Жа лағашпен бірге «күріш фаб
рикасы» атанған. Диқандар күріш 
өсіруден рекорд жасап, табысқа 
жетіп жатса, ең бек талай озаттарды 
көкке көтерді. Ұлы Отан соғысынан 
кейін халық шаруашылығын 
қалпына келтіру жылдарында би
дайдан мол өнім алған Социалистік 
Еңбек Ері Күләнда Әбдіраманова ау
данда еңбек батыры атанған бірінші 
әйел болса, Ибадулла Ақниязов, 
Дүйсенбай Керейтбаев та облыста 
бидайдан рекордтық өнім алғаны 
үшін Социалистік Еңбек Ері атан
ды. Күріш өсі руден Қасым Бөдеев, 
Цой Ги Хва, Балдырған Мұстапаева 
Со циалистік Еңбек Ері атағын алып, 
абырой биігіне көтерілді. Осы жер
де атақты еңбек майталманы Абат 
Сүлейменовтың өнегесі ерекше. 
Күріш өсірудегі зор табыстары үшін 
«Ленин» орденімен марапатталды, 
1983 жылы КСРО Мемлекеттік сый
лығының иегері болды. Ке йін артта 
қалған мал шаруа шылығын көтеру 
үшін осы салаға ауысып, одан да 
табыс биігінен көрініп, облыстық 
партия комитетінің бюро мүшесі 
болды. Облыста мұндай марапат өте 
сирек кездеседі. 

Сырдария ауданының тағы бір 
өзгешелігі – әдебиет, өнер сала
сындағы тума таланттарға бай. 
Бір кездерде Тереңөзек ауданы
нан Қазақстан Жазушылар одағы
ның 16 мүшесі бар екен деп ай
тып жүретінбіз. Қазір оны ешкім 
санаған жоқ, артық болмаса, кем 
емес шығар. Ер теректен бастасақ 
Ұлбике Жан келдіқызы, қаңлы 
Жү сіп Қа дірбергенұлы, классик 
ақынжазушылар Әбділдә Тәжі
баев, Қалтай Мұхамеджанов, 
Асқар Тоқмағамбетов, Әбіраш 
Жә мі шев, Әбілмәжін Жұмабаев, 
Тө  леп берген Тобағабылов, Қуа
ныш Баймағамбетов, Сейфолла 
Оспанов, Жүсіпбек Арыстанов, 
Қанапия Дәрібаев бүкіл қазақ еліне, 
мұсылман әлеміне әйгілі болса, 
осы кісілерден кейінгі буын Иран
бек Оразбаев, Жадыра Дәрібаева, 

Асқар Кіребаев, Қайырбек Асанов, 
Несібелі Рахметова, композитор 
Рамазан Тайманов, көркем суретші 
Шәкірбек Сәменов, мүсінші Жар
кен Смағұлов, әнші Же ңіс Ысқақова 
туған жердің атын асқақтатып, мәр
тебесін биік тетіп жүр.

Бұл ауданды қалың көпшілік 
басшыға жарыған деп айтады. 
Арғыбергісін қозғалмайақ, өзім 
тәрбиесін көріп, ісін жал ғас тырған 
аудан басшылары туралы қысқаша 
айтсам деймін. Ауданның байырғы 
тұрғындары Тереңөзек аудандық 
партия комитетінің 19571962 
жылда ры бірінші хатшысы болған 
Нұрқасым Бердіқұловтың іс кер
лігі, әділдігі, батылдығы ту ралы 
жақсы сөздер, жылы лебіз айтып 
отырады. Біз тәлімтәрбиесін көрген 
аудандық партия комитетінің 1963
1975 жылдардағы бірінші хатшысы 
Қонысбек Төрешұлы Қазантаевтың 
басқару әдісі, шегелеп сөйлейтін 
ше шендігі, берген тапсырмасының 
орындалуын бақылауы, ұйымдас
тыру қабілеті – бөлек әңгіме. Бір 
ауыз сөзбен айтқанда, өз басым 
50 жылдай мемлекеттік қыз метте 
болып бұл кісі сияқты қайрат
керді кездестірген емес пін. Ол 
кісіден кейінгі аудандық партия 
комитетінің бірінші хатшыла
ры Нәлқожа Ергешбаев, Жолдас
бек Ердешбаев, әкімдік инсти
туты енгізілгеннен кейін гі аудан 
әкімдері Әріп Хожбанов, Ибрагим 
Әбибуллаев, Сұлтанбек Тәуіпбаев, 
Ғизат Әбілтаев, Ғанибек Қазантаев, 
Талғат Дүйсебаев әрқайсысы Сыр
дария ауданының өсіпөркендеуіне, 
халықтың тұрмыс жағдайының 
жақсаруына бар лық мүмкіндікті 
жұмсады. Ал, ауданды бұрын 
басқарған Қонысбек Қазантаевтың, 
Нәл қожа Ергешбаевтың балалары 
Ғанибек Қонысбекұлының, Мұ рат 
Нәлқожаұлының ауданды басқаруы 
мұрагерлік, болмаса әкенің атын 
пайдалану емес. Бұл түсінген адамға 
ұрпақтар сабақтастығы, кім де болса 
ұрпағының өз ісін жал ғастырғанын 
қалайды. Ға ни бек Қонысбекұлы 
аудан ды бас қар ған кезде Тереңөзек 
кен ті нің аумағын кеңейтті, жаңа 
көшелер ашты. «Әйтектің» сол 
жағалауын игерді, қазір жер алған 
тұрғындар үй салып жатыр. Оның 
үстіне жа ңа көшелерге Тереңөзектің 
өмір ден өткен ардақты азамат та
рының атын берді. Өз басым осы
ны мен неге істемедім деп сұрақ 
қоямын. Сонымен қа тар, бұзылып, 
істен шыққан бірнеше ғимаратты 
жөндеп, іске қайта қосты. Істің көзін 
табу деген осы. Мұрат Нәлқожаұлы 
Қызылорда қаласының әкі мі нен 
бастап төртінші ауданды басқарып 
отыр. Сол қызметтің бәрін қабілеті 
болған соң берген шығар. Оларға 
жұмыстарына табыс тілеп, тізгінді 
қаттырақ ұс таса екен деген тілек 
біл ді ремін. 

Сырдария ауда  ны ның келесі 
бір ерекшелігі – аудан шаруа
шылықтарын басқарған, бұрынғы 
терминмен айт қан да, совхоз дирек
торлары өте мықты кадрлар болды. 
Со циалистік Еңбек Ері Алдаберген 
Бисе нов, екі «Ленин» орденді Жа
ңа бай Азаматов, Әділ Атахаев, «Ле
нин» орденді Шамахан Құндызбаев, 
Нұрылла Нақыпов, Аббас Камалат
дин, Қожабек Дәдікбаев, Сейілбек 
Асқаров, Бақыт Мыханов, Құр ман 
Ысқақов, Тұрмахан Арапов, Алда
берген Құлбаев, Мұратбек Сырлы
баев, Әділхан Мәлібаев – бұлардың 
бәрі бірбір ауданды басқаруға жа
райтын, ауыл шаруашылығының 
ірі ұйым дастырушылары, қабілетті 
кадр лар. Осы мақаланы оқыған 
Сырдария ауданының кейбір кад
рлары мені неге айтпаған, еңбегім 
бар еді ғой деуі мүмкін. Егер 
ауданның жоғарыда айтылғандай 
алтын адамдары туралы қалдырмай 
жаза берсем ол мақала емес, кітап 
болар еді. 

Қазіргі уақытта Сырдария ау
даны өзінің даму жолына түсті. 

Осыған байланысты был тырғы бір
шама көрсет кіштерді келтіріп ке
туге болады. Статис тикалық мәлі
мет  терге сүйенсек, өткен жылы 
ау данның өнер кәсіп кәсіп орындары 
4 млрд теңгенің өнімін өндіріп, 2019 
жылмен салыстырғанда өнім көлемі 
51,1% ұлғайды.  Биылғы жылдың 1 
қаңтарына ауыл ша руа шылығының 
жалпы өнім көлемі  16,3 млрд теңгені 
құрап,  2019 жылмен салыстырғанда 
1,8% өсті.  Былтыр 33110 гектар 
жерге ауыл шаруашылығы дақыл да
ры орналастырылды. Оның ішін де, 
негізгі дақыл – күріш 21128 гектар 
жерге егілді. Кү ріш егістігінің әр 
гектарынан  63,5 центнерден өнім 
алынып, аудан бойынша барлығы 
134,2 тонна күріш салысы жиналды. 
Күрішке байланысты бұл көрсеткіш 
бұрынсоңды бол маған көлем мен 
өнім, аудан үшін рекорд деуге бо
лады. Ауыл шаруашылығы құ ры
лымдары жалпы құны 2,8 млрд 
теңгені құрайтын 71 әртүрлі техни
ка, оның ішінде «ҚазАгроҚаржы» 
ак цио нер лік қоғамы арқылы 33, 
өз қар жыларына 38 техника сатып 
алды. 

Экономиканы өркен де ту дің 
бірденбір жолы кәсіп кер лікті да
мыту екені анық. Қазіргі нарықтық 
экономика кезеңінде елімізде кәсіп 
ашу ға мол мүмкіндік жасалуда. 
Соның нәтижесінде, өткен жы лы 
ауданда тіркелген шағын және орта 
кәсіпкерлік субъек тілерінің саны 
10,9% (219 бір лікке) ұлғайды. Ал 
жұмыс жасайтын субъектілердің 
саны 2019 жылмен салыстырғанда  
10,2%  (215 бірлікке) артты. Биыл 
Сырдария ауданы 20800 гектарға 
күріш егіп, оның әр гектарынан 60 
центнер өнім жинады. Қуаңшылық 
жылының қиындықтарын ескерсек, 
бұл көрсеткіш – диқандардың ты
нымсыз еңбегінің жемісі. 

Ауданда кейінгі жылдары ха
лықты таза ауызсумен қам тамасыз 
етуде қарқынды жұмыс жүргізілді. 
Өткен жылы «Жұмыспен қамтудың 
20202021 жылдарға арналған 
жол картасы» аясында 14,4 млн 
теңге қаржы бөлініп, Жетікөл 
ауылындағы тұрғын үйлерді сумен 
жабдықтау жүйесі жаң ғыртылды. 
Нәтижесінде, Сырдария – облыс 
бойын ша ауызсу мәселесі шешілген 
бірденбір аудан. Осы келті рілген 
көрсеткіштердің өзінен ауданның 
өсу, даму бағытын байқауға болады. 

Әрине, қазіргі дүниежүзін 
жайлаған пандемия облыс, аудан 
экономикасының, оның ішінде 
кіші және орта кәсіпкерліктің да
муына кері әсерін тигізбей қойған 
жоқ. Оның үстіне биыл  ғы су 
тапшылығы көк тем  гі науқан кезінде 
қиындық келтірді. Бұл жағдай біздің 
ауыл шаруашылығын ұйымдас
тырушыларды суды тиімді пай
далану жолын іздестіруге, келесі 
жылдың егінін орналастыру үшін 
осы бастан қам жасау керектігіне 
көзін жеткізді. «Жер туралы» Ко
дексте суармалы жер туралы ар
найы бап бар, сол заңдылықтарға 
сүйене отырып, ауданға қажетті 
су көлемін алу үшін қай органның 
алдына мәселе қою керек, қай ка
налды, қашыртқыны тазалау керек, 
қай гидротехникалық құ рыл  ғыны 
жөндеу керек, есеп теп, ыжда ғат
тылықпен ізде ну керек. Осындай 
күрделі жағ  дай ларға қарамастан, 
аудан хал  қы өзінөзі қамтамасыз 
ету  ге, кәсіп пен айналысуға, әлеу 
меттікэконо микалық да му ға үлес 
қосуға ұмтылуда. Сон дықтан қай 
салаға болса да сәттілік, нәтиже 
ті леймін, аудан ның болашағына 
сенемін. 

Мен осы ауданның тумасымын, 
бұл – жерұйығым. Жерлес жазушы 
Төлепберген Тобағабылдың сөзін 
келтіргім келеді: «Менің Мысырым 
да, Мекке, Мәдинам да – осы жер. 
Бет түзер құбылам да, адастыр
мас шұғылам да, тұғыртұрағым 
да, өшпес шы рағым да – осы жер. 
Шешем мені тапқан жер, әке
шешем жатқан жер болғандықтан 
да солай» Туған жер туралы осы
дан асырып қалай айтуға бола
ды. Осы жерде туыпөсіп, мектеп, 
жоғары оқу орнын бітірген соң, 40 
жылға жуық еңбек еттім. Ауданның 
өсіпөркендеуіне аздыкөпті үлес 
қостым. Қызметке ерте ара ластым, 
аудан халқы мені сыйлады, төрге 
шығарды, ала қан дарына салып 
аялады. Жас шағымда қызымыз 
деп ерке летті, абыройбедел 
алып берді. Сыр бойының, оның 
ішінде бұрынғы Тереңөзек, қазіргі 
Сыр дария аудaнының тумасы 
болғанымды мақтан етемін. 

  
Алмагүл БОЖАНОВА,
Сырдария ауданының

Құрметті азаматы

 Қызылорда облысының тарихы терең, әл-ауқаты мықты аудандарының бірі – бұрынғы 
Тереңөзек, ұлы дариямен аттас қазіргі Сырдария ауданы 90 жылдан астам жылнамасында, 
тарихтың талай бетбұрысында өзінің лайықты орнын алды. Қандай кезең болмасын ұлттық әдет-
ғұрып мен салт-дәстүрге беріктік танытты. Тарихында, әлеуметтік, саяси және экономикалық 
өркендеуі барысында, бұрынғы қоғамда да, тәуелсіздікке қол жеткен жаңа заманда да бүкіл елге 
ортақ саяси-қоғамдық оқиғалардың бәрін басынан өткізді. Алғашқы ұжымдастыру, мал-мүлікті 
тәркілеу, халықты қынадай қырған ашаршылық, озық ойлы, ұлтжанды, егемендікті аңсаған аза-
маттарды қудалау, Ұлы Отан соғысы, соғыстан кейінгі халық шаруашылығын қалпына келтіру, 
тың көтеру, тағы басқа ауыр кезеңдерден тыс қалған жоқ. Осы күрделі де қиын кезеңдерде талай 
азаматтарын жоғалтты. 

Ұлы дария аттас аудан

Сыр диқандары рекордтық өнім жинап, 
ел қамбасына 500 мың тоннадан астам кү ріш 
құйылды. Осы жылы қараша айында «Байқоңыр 
Инвест» инвестициялық форумы аясында Иран 
Ислам Республикасына Қызылорда облысынан 
күріш жеткізу туралы келісімге қол қойылды.  
Сыр өңірінен алғашқы ет өнім дері Иран мен 
БАӘге экспортталды. Ауылшаруашылық өнім
дерінің экспорты 42 %, оның ішінде күріш экс
порты 45%  өсті.

Білім саласындағы жетістік тер де айтар
лықтай. Мәселен, Ресей Федерациясының тех
ни калық ЖООдарымен серіктестік орнату дың 
нәтижесінде 452 қызыл ордалық түлек Мәскеу 
және СанктПетербург қалаларында білім алды.  
Қызылорда облысы – өз түлектерін Ресей Феде
рациясы Үкіметінің гранттары есебінен оқытқан 
бірденбір өңір.

Ресей Федерациясының Челябинск қаласында 
Ресей және Қазақстан басшыларының қа  ты
суымен өткен ХІV өңір аралық ынтымақтастық 
форумы аясында облыс үшін өте маңызды мәселе 
шешімін тап ты. Соның нәтижесінде 12 мың 
гектарға жуық жер Ресей Федерациясының арен
дасынан шығарылып, Қазақстан Рес публикасына 
шағын және орта бизнесті дамыту үшін қай
тарылып берілді.

2017 жылдың басында «Астана EXPO2017» 
ха лық аралық мамандан дырылған көр месін ұйым
дастыру мақ са тында «Ақпараттық ре сурс  тық 
орталық» ашылды. Көр ме шеңберінде Қармақ
шы ау данындағы «Қорқыт ата» мемориалдық 
кешенінде «Эт но ауыл» жобасы ұйым дас ты
рылды.  Оған 13 мың турист  пен қонақ келген. 

«Сыр бойы» газетінің 2018 жылғы тігіндісін 
парақ тағанда осыдан үш жыл бұ рынғы облыстағы 
елеулі оқи  ғалар көз алдымызға тіз бек  теле кетті. 
Бұл уақытта да құрылыс, кәсіпкерлік, ауыл 
 шаруашылығы, спорт, мәдениет және басқа са
лаларда ауыз толтырып айтарлықтай игі істер 
баршылық. Қызылорда қаласының 200 жылдығы 
әсерлі сәттерімен сырбойылықтардың есінде 
қалыпты. 

Сырдарияның сол жағала уында құрылыс қызу 
жүргізіле бастады. Астанаға қарап бой түзеп жат
қан жаңа қаланың алғашқы нысаны, яғни «Рухани 

жаңғыру» орталығының ғимараты қазан айында 
салтанатты түрде ашылды. Бұл ғимарат 1925 
жылы бұған де йін «қырғыз» атанып келген 
ұлтымызға «Қазақ» атауын қайтарып беру тура
лы тарихи шешім қабылданған Қазақ Орталық 
Атқару коми теті ғимаратының сызбанұс қасы 
негізінде салынған. 

Өзеннің сол жағалауындағы жаңа қалада 
бірінші шағын аудан бой көтерді. Мұнда 14 
көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы салынды. 
Осы жылы сол жағалауға  тұр ғындар қоныстана 
бастады. 

2018 жыл Сыр өңірінде «Жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту жылы» ретінде жарияланған болатын. 
Облыстағы жаппай кәсіпкерлікті дамыту мә
се лесінің маңыздылығын есеп  ке ала отырып, 
мерзімі 3 жылға дейін ұзартылды. Жү йелі 
жұмыстың нәтижесі жақ сы және оң бағаға ие 
болды. Қызылорда облы сы ша ғын және орта 
бизнес су бъектілерінің өсуі бо йынша респуб
ликада көшбасшы болды. ЕХРО Конгресс
орталығында өткен «Индустрияландырудың 
екінші бесжылдығы: Қазақ станда жасалған» 
атты жал пыұлттық телекөпір барысында Елба
сы Нұрсұлтан Назарбаев сол кездегі облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаевқа «Ең үздік бизнес орта 
құрғаны үшін» номинациясы бойынша «Алтын 
сапа» сыйлығын табыстады.

Тәуелсіз Қазақстанның, соның ішінде Сыр 
өңірінің мәртебесін көтерген елеулі оқиғаның 
бірі – 26 қараша мен 1 желтоқсан аралығында 
Маврикий Республикасында өткен ЮНЕСКО
ның 13сессиясында Қорқыт ата мұрасын 
адамзаттың ма те риалдық емес мәдени мұра
сының репрезентативтік тізі міне енгізу тура
лы шешімінің қабылдануы. Бұл Қорқыт ата 
мұраларын халықаралық дә ре жеде насихаттауға, 
ма ңыз ды жиындар мен тың зерт теу лердің жаса
луына жол ашты.

Қызылорда қаласына көрік беріп тұрған 
ғимараттардың бірі – «Aray sity mall» ойын
сауық сауда орталығы қы зыл ордалықтарға есігін 
айқара ашты. Орталық белгілі брендтер мен сауда 
нүктелерінің басын біріктірді. Алып ғима раттың 
алаңы 30 мың шаршы метрді құрайды. Орталықта 
алғаш болып «Magnum» супермаркеті жұмысын 
бастады.

Тәуелсіздік: 
2017-2018 жылдар

1-бет 

Еліміздің ең мәртебелі мерекесі – 
Тәуелсіздік күні қарсаңында Қалқабай 
Әбенов атындағы «Тәуелсіздік 
толғауы» шығармашылық байқауы 
қорытындыланып, жеңімпаздары мара-
патталды. Шараға «Сыр медиа» ЖШС 
бас директоры, Қазақстан Журналистер 
одағы облыстық филиалы төрағасы 
Аманжол Оңғарбаев, Қалқабай Әбеновпен 
бірге жұмыс істеген ардагерлер Жол-
дасбек Ақсақалов, Болат Омарәлиев, 
Дүйсенкүл Оразбаева, ұрпақтары мен 
туыстары қатысты.

Өткен жылдан бастап жас қаламгерлер ара
сында өткізіліп келе жатқан байқауды «Сыр 
журналистикасы» Қалқабай Әбенов атындағы 
қоғамдық қоры демеушілігімен «Сыр медиа» 
ЖШС ұйымдастырған. Шарада серіктестік ди
ректоры Аманжол Оңғарбаев дәстүрлі байқауды 
биыл да жалғастырып, жас журналистердің 
қаламын ұштауға, жігерін жануға үлес қосып 
келе жатқан азаматтарға алғыс білдірді.

– Сыр журналистикасы – дәстүрі, жалғастығы 
бар үлкен мектеп. Қалқабай Әбенов – «Сыр бойы» 
газетін ең ұзақ басқарған редактор ретінде тарих
та қалған тұлға. Қатарластары мен өзінен кейінгі 
буынға жасаған қамқорлығы әлі күнге дейін аңыз 
болып айтылып келеді. Ол кісінің көзін көрген, 
жолын ұстанған аға буын өкілдері ортамызда 
отыр. Сыр журналистикасы тарихында өзіндік 
орны бар тұлға есімінің ұлықталуы ақпарат 
майданының ортасында жүрген бізге де жігер 
сыйлайды. Осы ретте айта кетерлігі, біз, «Сыр 
медиа» журналистері, өз ойымыздағы үлкен 
міндет деп есептейтін «Сыр журналистикасының 
тарихы» атты бес томдық кітапты дүниеге 
әкелдік. Тұсаукесері 11 желтоқсан күні өтеді. 
Келер жылы Қалқабай ағамыздың 100 жылдығы. 
Оны да өз деңгейінде өткізу ұрпақтарының, 
қаламгерлер қауымның ғана міндеті емес, елдік 
парыз деп ұғынуымыз керек, – деді ол.

Мұнан соң ардагер журналист Жолдасбек 
Ақсақалов Қалқабай Әбенов жайлы естелік айтып, 
аға буын атынан байқау ұйымдастырушыларына 

алғыс білдірді. Сондайақ, Қ.Әбеновтің інісі 
Қожахмет Мырзаев сөз сөйледі.

– Қордың мақсаты – Сыр журналистикасына 
еңбек сіңірген қаламгер ағамыздың өмірлік ісі 
болған – журналистикаға үлес қосу. Алдағы 100 
жылдыққа облыстық деңгейде ауқымды шара 
өткізсек деген жоспарымыз бар, – деді ол.

Айта кету керек, белгілі қаламгер Қалқабай 
Әбенов 19681985 жылдар аралығында об
лыстық «Сыр бойы» газетінің редакторы қыз
метін атқарған. Ол газетке басшылық еткен 
жыл дары «Ленин жолы» («Сыр бойы») 1972 
жылы он мыңыншы нөмірі шығуына орай 
Жоғарғы Кеңестің Құрмет грамотасымен, 1977 
жылы КСРО Журналистер одағының құр
метті дипломы және ақшалай сыйлығымен 
марапатталған. Ал, 1979 жылы КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Төралқасының Жарлығымен мемлекеттік 
жоғарғы награда – «Құрмет белгісі» орденін 
иеленген. Одақтық Социалистік жарысты наси
хаттау мен оның жетістіктерін баспасөз бетінде 
көрсетуде үздік деп танылып, бірсыпыра нұсқасы 
Мәскеудегі Бүкілодақтық халық шаруашылығы 
жетістіктері көрмесіне үлгі ретінде қойылған. 
Бұл жұмыстардың барлығында редактор 
Қалқабай Әбеновтің ерен еңбегі бар.

Жас қаламгерлердің шығармашылық қабіле
тін шыңдауды мақсат еткен байқаудың жеңім
паздарына марапаттарын «Сыр медиа» ЖШС 
бас директоры Аманжол Оңғарбаев, ақын, 
ҚР Жазушылар одағының мүшесі Дүйсенбек 
Аяшұлы және Қожахмет Мырзаев табыстады.

Байқауда газет материалдары бойынша ІІ 
орынды «Ақмешіт жастары» газеті бас редак
торының орынбасары Ерсін Шамшадин, І орын
ды «Ақмешіт жастары» газетінің бас редакто
ры Мөлдір Қалымбет иеленді. Телевизиялық 
материалдар бойынша І орынды «Хабар» 
телеарнасының редакторы Рауан Мыңбай, ІІ 
орынды «Қызылорда» телеарнасының редакто
ры Жансая Тілеу еншіледі. Ал, блогерлер ара
сынан І орынға Карим Валиев, ІІ орынға Тоғжан 
Қарабала лайық деп танылды.

Жеңімпаздарға Қалқабай Әбеновтің ұрпақ
тары атынан арнайы сыйлықтар табыс етілді.

«СБ» ақпарат

Жас қаламгерлерді 
қанаттандырған 
байқау

ШАБЫТ
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Қазақстан тәуелсіздігін ал
ғанға дейін прокуратура басқа 
құқық қорғау органдары сияқты 
тоталитарлық мемлекет жағда
йындағы әміршілдікәкімшілік 
жүйенің мүддесін бірінші кезек
ке қойған болатын. Тәуелсіздік
тің ақ таңы ата бастаған 1991 
жылдың алғашқы күндерінен 
Қазақстан прокуратурасы жа
залаушылық қалпын өзгертуге 
ұмтылып, жаңа формада, яғни 
халыққа жақын қадағалау шы ор
ганға айналуға бет ала бастады.

1991 жылдың 6 желтоқ
санында Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесінің «Қазақ КСР прокура
турасы органдарының бірыңғай 
жүйесін құру, оның дербестігі 
мен тәуелсіздігін қамтамасыз 
ету туралы» Қаулысымен Қазақ 
КСР Бас прокурорына бағына
тын бірыңғай прокуратура ор
гандарының жүйесі құрылды.

1992 жылғы 17 қаңтарда Қа
зақстан Республикасы Жоғарғы 
Кеңесінің Қаулысымен «Қа
зақстан Республикасының 
про куратурасы туралы» Заң 
күшіне еніп, соған сәйкес про
куратура Жоғарғы Кеңеске есеп 
беретін, заңдардың орындалуы
на жоғарғы қадағалауды жүзеге 
асыратын орган болды.

Осы заң прокуратураның 
құқық қорғау қызметін жақсар
туға оң әсер етті. Алайда, мем
лекеттік құрылыс үдерісінің 
жедел дамуы және құқық демо
кратиясының өріс алуы құқық 
жүйелерін қалыптастыруда жаңа 
ізденістерді талап ете баста
ды. Осыған байланысты 1994 
жылы 12 ақпанда Қазақстанның 
Тұңғыш ПрезидентіЕлбасының 
Қаулысымен Құқықтық рефор
маның мемлекеттік бағдарла
масы бекітілді. Бұл құжатта 
прокуратура органдарын рефор
малаудың негізгі қағидалары 
анықталды.

Одан әрі ол 1995 жылғы 30 
тамызда республикалық рефе
рендумда қабылданған Конс
титуцияда және сол кездегі Пре
зидент Н.Назарбаевтың 1995 
жылғы «Қазақстан Республи
касының прокуратурасы тура
лы» Заң күші бар Жарлығында 
көрініс тауып, бекітілді. Конс
титуцияның 83бабындағы про
куратура туралы негізгі ереже 
оның бірыңғай орталықтанды
рылған дербес жүйе екенін 
жариялап берді. Сөйтіп проку
ратура республиканың мемле
кеттік билік органдары жүйе
сінде өзінің конституциялық 

орнын еншіледі. Осы уақыттан 
бастап прокуратура кеңестік 
жүйемен қалыптасқан әзірей
іл бейнесін жойып, халықтың 
арызшағымдарын зерделейтін, 
құқығын қорғайтын жаңа сипат
тағы, халықтық жоғары заң қа
дағалаушы органға айналды.

Бұл демократияның даңғыл 
жолына бет бұрған егемен 
еліміздің  елеулі жетістігінің бірі 
еді. Президентке ғана есеп бе
ретін және республика аумағында 
заңдардың, Қазақстан Республи
касы Президенті Жарлықтары
ның және өзге де нормативтік 
құқықтық актілердің дәлмедәл 
әрі біркелкі қолданылуына 
жоғарғы қадағалауды жүзеге 
асыратын республика прокура
турасы – Конституцияның, адам 
мен азаматтың құқықтары мен 
бос тандықтарының берік сақта
луы тәрізді міндеттерді жүзе
ге асырудың құқықтық тетігі. 
Прокуратура заңдылықтың кез 
келген бұзылуын анықтау мен 
жою жөнінде шаралар қолдана
ды, сондайақ республика Кон
ституциясы мен заңдарына қай
шы келетін заңдар мен басқа да 
құқықтық актілерге наразылық 
білдіреді. Жинақтап айтсақ, 
республика прокуратурасы өз 
өкілеттігін Ата Заң мен заңдарға 
сәйкес жүзеге асырады.

Қазіргі кезде ол басқа мем
лекеттік органдар қызметін 
алмастырмайды, әртүрлі шар
уа шылық субъектілерінің қыз
метіне негізсіз араласпайды. 
Сонымен қатар прокуратура 
Конституцияның 83бабына сәй
кес, мемлекеттік органдар мен 
олардың лауазымды тұлғалары 
жол берген заң бұзушылықтарды 
анықтауды күшейтіп, орын алған 
кемшіліктерді заңда қаралған 
тұрғыда жоюға ықпал етеді. 
Оның ішінде атқару және сот 
биліктерінің заңсыз актілеріне 
наразылық келтіріп, сондайақ 
қолданыстағы заңдар мен Қа
зақстан Республикасы Прези
дентінің Жарлықтарын орында
мау фактілерін қалт жібермейді. 
Прокуратура мемлекет атынан 
Қазақстан Республикасының 
аумағында заңдылықтың сақта
луын, заңда белгіленген шекте 
және нысандарда жоғары қа
дағалауды жүзеге асырады, сотта 
мемлекеттің мүддесін білдіреді 
және мемлекет атынан қылмы
стық қудалауды жүзеге асырады.

Мәселен, облыстық проку
ратура органдарының қоғам
дық мүддені қорғау бағытында 

атқарып жатқан жұмыстарының 
санайғағын мыңмыңдап кел
тіруге болады. Соның ішінде бір 
ғана биылғы көрсеткішті алай
ықшы. Биыл 44 тексеру жүр
гізіліп, енгізілген 474 прокурор
лық қадағалау актісімен 219 881 
азаматтың құқығы қорғалып, 
бюджетке 2,8 млрд теңге өн
дірілді. Олар бойынша 963 адам 
тәртіптік, 325і әкімшілік жауап
тылыққа тартылды. Қадағалау 
шаралары бойынша 21 қылмы
стық құқық бұзушылық тіркеліп, 
сотқа  де йін гі тергептексеру 
басталған. Қабылданған шара
лар арқылы 613 қызметкердің 
60 млн теңге жалақы бойынша 
берешегі өтелді. Бұл қорғалып 
жатқан қоғам мүддесінің бір 
парасы ғана. Айталық, проку
ратураның араласуына дейін 
жалақысы сақталмайтын дема
лыстар толық берілмеген 225 
мемлекеттік ұйымның 32 914 
қызметкерінің құқықтары қорға
луы да әрбір азаматтың құқығы 
емес пе?

Бұдан бөлек, жол картасы 
бағдарламасын іске асыруға 
бөлінген 246 млн теңге бюджет 
қаражатын жымқыру белгілі 
болды. Барлығы 3 факт облыс 
прокуратурасының СДТБТне 
тіркелді. Мәселен, Қызылорда 
және Арал қаласындағы кол
ледждерде күрделі жөндеу жұ
мыстарын жүргізу кезінде кей
бір корпустарды металлсайд 
ар қылы қаптау бойынша жұмыс
тар орындалмаған. Ғимараттар
дың шатырына ескі материалдар 
салынған және тағы басқалар. 
Нысандарға сапасыз және ар
зан материалдар қолданылған. 
1 қылмыстық іс ақталмайтын 

негіз бойынша қысқартылды 
(залал өтелді), екіншісі сотқа 
дейінгі тергептексеру бойынша 
аяқталу сатысында (процестік 
келісім жасалды).

Мемлекеттік сатып алудың 
webпорталының мониторингі 
бойынша 450 млн теңге сомасы
на 25 конкурстың қорытындысы 
жойылды. Қармақшы ауданын
да 85 млн теңгеге бюджеттік 
өтінімдер шығындарды негізде
мей қалыптастырылды. Осыған 
байланысты прокуратура ұсы
нуымен аталған қаражат басқа 
да әлеуметтік маңызы бар сала
ларға жіберілді.

АӨК бағдарламасы бо
йынша субсидиялар берудің 
заңдылығын тексеруде 440 
млн теңге бюджет қаражатын 
жымқырған қылмыстық схема 
анықталды. Мәселен, инвест
субсидияларды (вагондар, күн 
панельдері, су айдындары, құ
дықтар және т.б.) алған кезде 
бір топ адам облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасының 
бөлім бастығымен сөз байла
сып, субсидиялар алу қағидала
рының критерийлеріне сәйкес 
келу мақсатында вагондарға 
тіркеу құжаттарын қолдан жа
саған. Күн панельдерінің құнын 
көтерген, жоқ құдықтар мен су 
айдындарын тексерудің жалған 
актілеріне қол қойған. Аталған 
фактілер бойынша прокурату
ра органдары 3 қылмыстық іс 
қозғады, оларды арнайы про
курорлар басқармасы тергеуде. 
Қазіргі уақытта 2 қылмыстық іс 
бойынша сотқа дейінгі іс жүр
гізу аяқталып, сотқа жолданды 
(1і бойынша үкім шықты). Бюд
жетке 7,8 млн теңге өтелді.

Ал, автомобиль жолдарын 
тексеру нәтижесімен 1 факт 
СДТБТде, 5 АЕКте тіркел
ді, 22 ұсыну енгізілді, 15 адам 
тәртіптік және 23 адам әкімшілік 
жауаптылыққа тартылды, 7 
млн теңге мөлшерінде айып
пұл төленді. Сондайақ 44 көше 
бойынша құрылыс талаптарын 
бұзу жойылды. Бұл мәселе об
лыс әкімінің орынбасары мен 
уәкілетті органдар басшылары
ның қатысуымен облыс тық про
куратура алқасында қаралды.

Тергеу бойынша да көптеген 
жұмыстар атқарылып, нәтижелі 
шаралар жүзеге асырылуда. 
Әрбір қадағалаудың тиімділі
гіне мән берілуде, жанжақты 
талапқа сай  атқарылуда. Жа
зықсыз тұлға зардап шекпеуі 
керек, ал кінәлі тарап тап ба
сып анықталып, заң құрығынан 
құтылмайды. Бұл тәуелсіздіктің 
30 жылынан бері шыңдалған, 
айбарланған егемен елдің ерен 
Заңының, пәрменді қадағалау 
органының қуаты деп айта ала
мыз. 

Енді осы тергеу саласындағы 
аймақтың көрсеткішіне көз жү
гіртсек. Жыл басынан бергі 10 
айда облыс көлеміндегі қыл
мыстық ахуал, әлеуметтікэко
номикалық проблемалар терең 
зерделеніп, оны жедел түрде 
тиімді шешу уәкілетті орган
дардың жұмыстарын үйлестіру 
жолымен жүргізілуде. Жыл 
басталғалы облыстық прокура
тура Үйлестіру кеңесінің 3 оты
рысын өткізді. Отырыста қыл
мыстық процестің үш буынды 
моделі бойынша атқарылған жұ
мыстар, қылмыстардың ашылуы 
мен тергеу сапасы, кәмелетке 
толмағандар және оларға қарсы 
жасалған қылмыстардың жай
күйі, көлеңкелі экономикаға қар
сы ісқимыл жөніндегі уәкілетті 
органдар қызметінің тиімділік 
жағдайы талқыланды.

Облыстық прокуратура өңір
дегі қылмыстық ахуалға үнемі 
талдау жасап, жекелеген қыл
мыс түрлері бойынша тиісті ша
ралар қолдануда. Нәтижесінде 
қылмыс 10% төмендеді. Бұл – 
тәуелсіз елдің қадағалау тәртібін 
жүзеге асырып келе жатқан ай
барлы орган қызметінің кішкене 
ғана бөлігі. Бұдан өзге қаншама 
жұмыстар атқарылып, ел дамуы
на тұтқа болып, халық құқығы 
қорғалып келеді.

Тәуелсіз елдің ақ таңын 
жарқыратып, әділдік пен адал
дықты ту еткен, заңдылықты 
үстем еткен қадағалаушылар 
отыз жылдан бері мәңгілік ұлы 
елдің іргетасын мығымдап ке
леді. Өйткені бұл – ұлы ха
лықтың даңғыл жолының баста
уы. Алда Мәңгілік елдің мәңгі 
жоспары орындала бермек.

Сая ТЕМІРБЕКОВА,
облыс прокурорының 

аға көмекшісі

ЗАҢДЫЛЫҚТЫ ҮСТЕМ ЕТІП КЕЛЕДІ
6 ЖЕЛТОҚСАН – ПРОКУРАТУРА КҮНІ

Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды. 
Қоғам болған жерде заң, заң болған жерде оны қадағалау 
болады. Себебі, заң білместіктен де, немқұрайлылықтан, 
тіпті қасақана да бұзылып жатады. Сондықтан  ұдайы 
толықтырылып, өзгерістер енгізіліп, заман ағымына 
қарай күшейтіліп отырса, оны қадағалайтын прокуратура 
жұмысы да соған сай іс-тәжірибесін жетілдірсе одан ел, 
қоғам ұтпаса ұтылмайды. 

• Қазақстан проку
ратурасының алғашқы 
қалыптасуы мен дамуы 
1922 жылдың 13 шіл
десінен бастау алады.

• Қазақстан Орта
лық Атқару Комитеті 
3сессия сы 2шақы
рылымының ше шімімен 
Әділет халық комисса
риатының құрамында 
мемлекеттік прокурату
ра органы құрылды.

• Прокуратураның 
1933 жылы өкілетті
гі кеңейе түсті. Әділет 
халық комиссары жа
нында прокуратура 
басқармасы құрылып, 
дербестікке қол жет
кізді. Оның тарихында 
тұңғыш рет прокурор
дың міндеттері Әділет 
халық комиссарынан 
бөлінді. 

• Қазақстан 1937 
жылы өзінің алғашқы 
Конституциясын қабыл
дады, Әділет комисса
рынан прокуратура то
лық бөлінді. Республика 
құқық қорғау органда
рының дербес құрылы
мы ретінде жұмыс істей 
бастады. 

• Қазақ КСР тұңғыш 
дербес прокуроры 
Сүлеймен Есқараев 
болды. 1937 жылдың 
11 қарашасында Әділет 
халық комиссары және 
прокуратураны бөлу 
туралы бұйрық шығып, 
республика прокура
турасы тікелей КСРО  
прокурорына бағына
тын болды.

• Прокуратураның 
тарихында қалыптасқан 
күрделі жағдайларға 
байланысты өзінің 
құқық қорғау міндет
терін толық көлем
де жүзеге асыра ал
маған кезеңі де болды. 
Кеңес үкіметіне қарсы 
және ұлтшыл деген 
айып тағылып, саяси 
қуғынсүргін құрба
нына айналған респуб
ликаның прокуроры 
болған сегіз арыс бар. 
Олар – Нығмет Нұр
мақов, Нұртаза Ералин, 
Сәд уақас Мәмбеев, 
Жанайдар Сәдуақасов, 
Боран Айтмағамбетов, 
Қанай Боранбаев, Мыр
зағұл Атаниязов және 
Сүлеймен Есқараев.

• Ұлы Отан соғысы 
жылдарында прокурор
лықтергеу кадрлары 
Отан қорғауда өшпес 
ерліктің өнегесін көр
сетті. Соғыс басталған
нан кейін 1942 жылдың 
тамыз айында 885 про
куратура қызметкерінің 
411і Қарулы Күштер 
қатарына шақырылып, 
со ғысқа кетті. Көбісінің 
майдан даласында өмі рі 
қиылды. 

• Соғыс аяқталған 
соң прокуратура қыз
меткерлері ауыл шар
уашылығын қалпына 
келтіру үшін белсенді 
жұмыс істеді. 

• 1991 жылдың 6 
желтоқсанында Қазақ 
КСР Жоғарғы Кеңесінің 
«Қазақ КСР прокура
турасы органдарының 
бірыңғай жүйесін құру, 
оның дербестігі мен 
тәуелсіздігін қамтама
сыз ету туралы» Қаулы
сымен Қазақ КСР Бас 
прокурорына бағына
тын бірыңғай проку
ратура органдарының 
жүйесі құрылды. 

• 1992 жылдың 17 
қаңтарында ҚР Жоғарғы 
Кеңесінің Қаулысымен 
«ҚР Прокуратурасы ту
ралы» Заң күшіне еніп, 
соған сәйкес прокура
тура Жоғарғы Кеңеске 
есеп беретін, заңдардың 
орындалуына жоғарғы 
қадағалауды жүзеге 
асыратын орган болды.

• 1994 жылы 12 
ақпанда Елбасы Қаулы
сымен ҚР Құқықтық ре
форманың мемлекеттік 
бағдарламасы бекітілді. 
Бұл құжатта прокурату
ра органдарын рефор
малаудың негізгі қағи
далары анықталды.

Облыстық про-
куратура тарихына 
үңілсек, 1938 жылы 
облыс құрылғанға 
дейін уездік-қалалық, 
учаскелік прокуратура 
ғана жұмыс істеп келген. 
Қызылорда уезі округке 
айналғанда екі прокурор 
ғана, бірі – Қызылорда-
да, екіншісі – Қазалыда 
болған. 

Облыстың бірінші 
про курорлығына Дми
трий Тимофеевич Воро
жеев та ға  йындалды. Жер
гілікті жерде санаулы 
ғана тергеу шілер болған. 
Уездікқалалық прокура
турада прокурордан басқа 
үш техни калық қызметші 
жұмыс істеп, елдегі заң
дылықты қалың көпшілікке 
түсіндіру, анықтама, тергеу, 
қылмысты іздестіру, саяси 
басқарма секілді жергілікті 
органдарға қадағалау жасап 
отыру жұмыстары жалғыз 
прокурорға жүктеліп, оны 
атқару оңайға соқпаған. 

Осы уақыт аралығын
да облыс прокуроры қыз
метінде Ж.Құттымұратов, 
Ү.Тапалов, Б.Қосаев, Х.Үй
сінбаев, М.Әбділқадыров, 
Т.Ыбыраев, Г.Лұқ панов, 
М.Туткин, И.Сейтов, 
О.Боран баев, С.Үмбета
лиев, М.Қалиев, С.Ерімбе
тов, Б.Асқаров, Қ.Төлеге
нов,  З.Лақпаев, Ә.Кәрім, 
 Б.Есенбеков, С.Нұрпейіс
ов,  Х.Дауешов жұмыс ат
қарып, облыс аумағында 
заңдылық пен құқықтық 
тәртіпті нығайтуға өз үлес
терін қосты.

Қазір облыс прокуро
ры – (2019 жылдың сәуір 
айынан бастап) аға әділет 
кеңесшісі Нұрлан Дәу
ренұлы Бижанов. Облыс
тық прокуратура облыс
тық аппараттан, 2 қала, 
1 табиғат қорғау және 7 
аудандық прокуратурадан 
құралған. Азаматтардың 
құқықтары мен бостан
дықтарының, мемлекеттік 
органдар қызметінің заң
дылығын қадағалау, же
деліздестіру, тергеу ісінің, 
сот қаулылары мен атқа
рушылық өндірістің заң
дылығын қадағалау, тағы 
басқа өзіне жүктелген сала
лар бойынша қызметтерін 
абыроймен атқарып келеді.

Қазақ КСР тұңғыш 
дербес прокуроры болған 
Сүлеймен Есқараев Қызы
лорда облысының тумасы, 
біздің жерлесіміз екенін 
ерекше айтып өтуге бола
ды.

Ол 1897 жылдың тамыз 
айында шаруа отбасын
да дүниеге келген. 1910
1919 жылдары Қызылорда 
станциясындағы кірпіш 
зауытында қалып құюшы, 
теміржол депосында бал
ғашы болған. 

1918 жылы партия қа
тарына өткен. 1936 жылы 
республиканың дербес про
куроры болды. 1936 жыл
дың 17 сәуірінде РСФСР 
Юстиция Халық комис
сариатының кеңесінде 
Қазақ стандағы Юстиция 
және прокуратура жағда
йын жанжақты түсіндіріп, 
мәлімдеме жасайды. Кө
терілген мәселелер бойын
ша кеңес 19 баптан тұратын 
арнайы қаулы қабылданған. 

С.Есқараев аз уақыт
тың ішінде аса маңызды 
мәселелерді көтеріп, олар
дың оң шешімін табуға 
қол жеткізді. 1937 жылдың 
бюджетіне Юстиция Ко
миссариаты ғимаратының 
құрылысын жүргізу ен
гізілді. Ақтөбе, Батыс Қа
зақстан, Қарағанды облыс
тарында ұлттық құқықтық 
мектептер ашылатын бол
ды. Қазандағы заң инсти
тутында 50 орын (ұлттық 
кадрлар үшін) бөлінді.

ОБЛЫС 
ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ 
ТАРИХЫ

Облыстық Табиғат қорғау 
прокуратурасының тарихы  
1989 жылдан бастау алады.

Бұл туралы облыс прокуроры 
 С.Үмбеталиев 1988 жылы КСРО 
Бас Прокурорының орынбасары 
А.С.Побежимовке жазған 
хатында өңірде қалыптасқан 
жағдайға байланысты табиғат 
қорғау саласында заңдылықты 
қадағалайтын арнайы органның 
қажеттігін атап көрсеткен. Осы хат 
негізінде КСРО Бас Прокурорының 
бұйрығымен 1989 жылы алғаш 
рет Табиғат қорғау прокуратурасы 
құрылған. 

Ең алғашқы Табиғат қорғау прокуро
ры қызметін 1989 жылдан 1992 жылға 
дейін Ахмар Өтегенов атқарған. Ке
йін Күлшара Аскарова, Марат Абдулов, 
Жалғас Бименов болды. 

ҚР Бас Прокурорының 1999 жылғы 
бұйрығымен Табиғат қорғау прокура
турасы таратылды 2001 жылы қайта 
құрылып,  Бақытбек Ерғалиев, Хамит 
Тарбақов, Әлібек Ахметов, Серік  Шотаев 
еңбек етті.

ҚР Бас Прокурорының 2011 жылғы 
бұйрығымен өзгерістер болып, 2016 
жылы қайта құрылды. Осы аралықта Әлі
би Зейнулла, Ерлан Бегімбаев, ал 2019 
жылдан бастап Дабыл Аянұлы басқарып 
келеді.

Сыр топырағы – табиғи және қазба 

байлықтардың ордасы. «Қара алтын» 
аталып отырған мұнай көздерінің көптеп 
табылуы, «Құмкөл» мұнай,  Шиелідегі 
уран, Шалқиядағы түсті метал кеніштері, 
Қаратау аймағында алтын қоры болған
дықтан, экология лық ахуалында да өзекті 
мәселелер бар. 

Табиғат қорғау прокуратурасы жер 
қойнауын және оның пайдалану заңна
масының қолданылуын, жануарлар 
дүниесін қорғау, өсімін молайту және 
пайдалану, қоршаған ортаны қорғау, су 
заңнаманың қолданылуын қамтамасыз 
етуде.

Облыстың әлеуметтікэкономикалық 
дамуында табиғи, қазба байлықтар және 
жануарлар мен өсімдіктер дүниесінің 

орны айрықша. Бұл салада көптеген ме
кемелер мен ұйымдар қызмет етеді. 

Табиғат қорғау прокуратурасы жер 
көлемі 249 мың шаршы шақырым құрай
тын аймақты қадағалайды. Онда  «Кіші 
Арал» теңізі, Сырдария өзені және 
200ден астам көл орналасқан. 220ға 
жуық кәсіпкер (8 балық өңдеу зауыты) 
кәсіпшілік балық шаруашылығымен ай
налысып, 2021 жылдың өткен мерзімінде 
2921,5 мың тонна балық аулаған. 

Сондайақ, республикалық маңызы 
бар ерекше қорғалатын «Барсакелмес» та
биғи қорығы, «Қарғалы» және «Тораңғыл 
сай» мемлекеттік табиғи қаумалдары, 41 
аңшылық алқап орналасқан. Онда «Қы
зыл кітапқа» енген 2070 бас қарақұйрық, 

671 бас құлан, дуадақ, аққу, бірқазан, және 
құрып кету қаупі төнген киік, басқа да қа
бан, қоян, қырғауыл, қаз, үйрек секілді 
жануарлар мен құстар мекендейді.

Кейінгі 3 жылда табиғат заңнамасын 
қорғау саласында бірқатар жұмыстар 
атқарылды. Соның нәтижесінде мемле
кетке 3 млрд теңгеге жуық қаржы өн
дірілді. Кәсіпкерлердің және 1500 азамат
тың конституциялық құқығы қорғалды. 
Аңшылық алқаптарды бекіту бойынша 
жүргізілген конкурста жалған құжаттар 
негізінде жеңімпаз болған табиғат пай
даланушылардан 14 аңшылық алқап сот 
шешімі негізінде мемлекетке қайтарыл
ды. 

Сондайақ 4 сотқа дейін тергептек
серу ісі басталып олар бойынша айып тау 
үкімі шықты. Сексеуілді заңсыз кескен 
109 адам әкімшілік және қылмыстық жа
уапкершілікке тартылды. Облыс орта
лығында орналасқан сауда орындарын
дағы, «OLX» саудасаттық желісіндегі 
сексеуіл сату дерегі бойынша шаралар 
қабылдануда. Заңсыз аң мен балық аулау 
дерегі бойынша 365 адамға қатысты сот 
актісі қабылданған, жер қойнауын заңсыз 
пайдаланған 35 адам жауапкершілікке 
тартылды.

Осы секілді басқа да қыруар жұмыстар 
атқарылды. Жалпы Табиғат қорғау про
куратурасы Сыр елінің табиғатын қорғау 
мақсатында тынымсыз еңбек  етуде.

Дабыл АЯНҰЛЫ,
облыстық табиғат қорғау 

прокуроры

Табиғат қорғау табандылықты 
талап етеді
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Қасиетті сөз өнерін қастерлейтін 
халқымыздың руханият дүниесіне 
нәр беретін, өткен ғасырлардағы 
ақын-жырауларымыздың шығарма-
ларының баспа, жазу істерінің 
кен желеп қалуына қарамастан та-
ра луы мен қабылдануы жағынан 
адам таңғаларлықтай жетістік тер -
мен ерекшеленуінің сыры ұл ты -
мыздың ұлылығынан, оның бі тім-
болмысындағы өнерге, қа сиетті 
сөз өнеріне деген ерекше шы  ғар-
машылық қарым-қатынастан кө-
рі неді. Шығармашылық ғұмыры 
ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ 
ғасырдың алғашқы 10 жылдығына 
тура келетін Базар жыраудың 
жыр-толғауларының сол кездің 
өзін де-ақ Сыр бойына ғана емес, 
еліміздің түкпір-түкпіріне, Батысы 
мен Шығысына, Оңтүстігі мен Сол-
түстігіне тарап үлгіргені туралы, 
сондай-ақ осы аймақтардағы сөз ұс-
танған, өнер қуған өнерпаздардың 
Базар жырау жырларымен ауызда-
нып өнерлік жолын бастағаны жө-
нінде нақты деректер ғылымға бел-
гілі.

Жыраудың өзі:
«Қазақты сүттей ұйытты,
аузымнан шыққан лебізім»,
немесе: 
«Дабылым кетті алысқа,
Жиреншенің өзіндей».
иә болмаса: 
«Дабылымды есітіп,
құмар дейді көрмекке,
сонау жатқан төменгі,
Астраханьның бойында,
Он екі ата – Байұлы», – 

деп жырласа, ақынның замандас 
інісі Оразымбет Естайлақұлы «Қа-
рындастың қамы үшін» атты Базар 
жырауға арнаған толғауында:

«Дабылың кетті, Базеке,
Жиреншедей ұзаққа.
Петербор, Мәскеу, Марғұлан,
Орал мен Төрткөл, Жызаққа», –

деп бір-ақ қайырады. (Келтірілген 
үзінділер «Базар жырау» шығар-
малары, – Алматы: Жазушы, 1986, 
кітабынан алынып отыр). Бұл мы-
салдардан Базар жырау Оңдас ұлы-
ның ақындық, жыраулық орби та-
сының әуел бастан кең де кемел 
болғанына көз жеткіземіз.

Базар жыраудың шығармала-
ры Сыр өңірінен шыққан ақын-
жыраулардың ішінен алғашқы-
лар дың бірі болып С.Сейфуллин, 
М.Жұмабаев, Ә.Диваев, Ә.Марғұ-
лан, М.Әуезовтердің қолына тиген. 
Шығармаларының әдеби әрі ғы-
лы ми айналымға өз тұстастарына 
қарағанда ертерек түсуі, әдебиет 
жинақтарына енуі жырау мұрала-
рының ел аузында көп айтылып, 
жатталып келуінен ғана емес, 
оның ғалымдар мен зерделі жинау-
шылардың назарын еріксіз аудара-
тындай үздік үлгілілігі мен көркем-
дігінен болса керек. С.Сейфуллин: 
«Бұқар жыраудан кейінгі қазақтың 
ірі жырауы – Базар жырау», – десе, 
М.Жұмабаев: «Асса елдің қамын 
ойлаған, қалса өзінің ойына терең 
бойлаған», – деп Базар жыраудың 
ақындық қарым-қабілетін жоғары 
бағалайды. Сөз қадірін білетін саң-
лақ суреткерлеріміздің Базар жы-
рау шығармаларын назарға алып, 
ғылыми зерттеуге негіз етуі жырау 
мұраларының кәсіби әдебиет пен 
ғылымнан оңды бағасын алуының 
басталғанын дәлелдейді.

Базар жырау шығармашылығы, 
әрине, бәрінен бұрын Сыр еліне 
ете не таныс. Сыр өңірі әдебие-
ті мен мәдениетінің білгірі, Кеңес 
дә уіріндегі қазақ әдебиеті клас-
сик терінің бірі А.Тоқмағамбетов 
өмірінің соңғы жылдарында Сыр 
сүлейлерінің шығармашылығына 
сү йене отырып, кереметтей туын ды-
ларды: «Жыр күмбезі» және «Кө те-
рілген күмбез» романдарын дүниеге 
әкелді. Сыр елінің толым ды көркем 
шежіресіндей, сырбойылықтардың 
шығармашылық тұрғыдан өнерге 
қарым-қатынасын айғақтайтын бұл 
романдардың Базар жырау Оңдас-
ұлы мен Тұрмағамбет Ізтіле уовтің 
шығармашылық өмірбаян дарын не-
гізге алып жазылуында логикалық 
тұтастық бар. А.Тоқмағамбетов бұл 
романдарында дәстүрлі жыраулық 
өнердің қыр-сырын «Жыр күмбе-
зіндегі» Базар жырау бейнесін 
сом дау арқылы дәлелдей отырып, 
қадым ғасырлар тереңінен тамырын 
тартып келе жатқан дәстүрлі өнерді, 
«Көтерілген күмбездегі» Т.Ізтілеуов 
бейнесін жасауымен жаңа заманға 
ұластырып жібереді. Әдебиет пен 
өнердің психологиясы, Сыр сү-
лей лері шығармашылықтарының 
та  рихи және теориялық жай-жап-
сарына байланысты көптеген мә-
селелер көркемөнердің жалпы заң-
дылығы – жинақтау мен көркем 
бейне жасаудың аясында А.Тоқма-
ғамбетов романдарынан көркем 
шешімін келісті тапқан және бұл 
шығармалар кейінгі ұрпақ үшін 
ата-баба тарихынан бағалы дерек-
тер мен мол мағлұматтар жеткізе 
алып отыр. Бұл айтылғандардан 
Базар жырау Оңдасұлының Сыр 
сү лейлерінің басында тұрған сөз 
зергері екенін тұжырымдар едік.

Базар жырау шығармаларын 

соң ғы рет жинап, құрастырып, 
алғы сөзін, түсініктемесін жазып 
бас падан шығарған арқалы азамат, 
марқұм Ш.Алдашовтың кітабының 
алғы сөзіндегі: «Базардың жастық 
шағы жоқшылықта, жетімдікте 
өте ді. Буыны бекіп, бұғанасы қат-
пай жатып, байлардың қозысын 
бағады», – деген тұстарды тұғыры 
биік, тәуелсіздігі тұрлаулы елдің 
таны мы мен ғылымы тұрғысынан 
сын көзбен қарап оқып-қабыл дау-
дың бүгінгі күннің талабы бола-
тынын еске сала кетсем деймін. 
Кеңестік дәуірдегі коммунистік 
идео логияның үстемдік етуімен 
әде   би мұраны танып-таразы лау да-
ғы біржақтылық тарихи тұлғала-
ры мыздың өмірбаяндық дерек те  рін 
кейде бұрмалауға әкеліп соқ тырды. 
Кеңестік көркем өнер  дің шы  ғар-
машылық әдісі – социа   листік реа-
лизмнің талап-шарт    тарына негіздеп, 
таптық қай шы лықты, таптық белгіні 
кез кел ген жерге тықпалай берудің 
дұрыс бола бер мейтінін өмірдің өзі 
дәлелдеп отырған жоқ па! Өткен 
ғасырлардағы ақын-жыраулары-
мыз дың өмірбаяндық деректерін 
жинағанда оларды кедейден ғана 
шықты деп сүмірейте беру, бұрын да 
айтып жүргеніміздей, сол маркстік-
лениндік дүниетаным, кеңестік үкі-
мет саясатының әсер-ықпалынан 
қа   лыптасып кеткен біржақты ұғым, 
түсінік. Біле-білгенге рулық-пат-
риархалдық құрылымға негіз дел-
ген қазақ қоғамында байлар мен 
кедейлердің арасындағы еңбек 
бө  лінісі таптық белгіге, тап тық 
қай  шылыққа емес, рулық, аға-
йын   гершілік, адамгершілік ерек-
ше  лік теріне қарап іске асып 
отырған. Ресей капита листері 
сияқ ты жұмысшылардың еңбе гін 
са ғат пен қанайтынындай зор  лық 
қазақ қоғамында ХІХ ға сырдың ІІ 
жартысына дейінгі уақыт та тіпті 
болмаған. Ата-анаға қол ғабыс – жас 
адам байдың не ке дейдің баласы 
болғанына қара мастан қазақ тұр-
мысында қой бағып, қозы қайырып, 
үлкендерге жәрдемдеспегенде не 
істейді? Бұлай ету күнкөрісін төрт 
түлік малдан айырып отырған қа-
зақтардың қарапайым түрдегі өмір 
сүру тәсілі, ата кәсібі емес пе?! 
Сондықтан өткен ғасырлардағы қа-
зақы тұрмыстан таптық қайшы лық 
іздеу, біздіңше, үнемі дұрыс бола 
бермейді. 

Атақты жыраудың өзі:
«Әуелі Базар атандым,
он алты деген жасымда
Бай Көкшенің асында», –
деп жырлайды.
Тек қой құрттап, қозы қайы-

румен жүрсе қандай тума талантқа 
болса да 16 жасында-ақ жасындай 
жарқ ете қалу оңай емес. Асы-
лы ғылыми танымның саясат тан 
сырттау болғаны дұрыс. Та ри хи 
тұл ғаларымыздың байдан шық-
ты, кедейден туды деп тегін түген-
дегеннен гөрі, олар қандай еңбек 
жасады, дүниеге қандай шығар ма-
лар әкелді, осылардың ақ-қара сын 
анықтап, ақиқатын айтудың әді-
леттілік болатынын заман дәлел-
деп отыр. Атақты жинағымыз «Бес 
ғасыр жырлайдыдағы» автор лары-
мыздың 80 проценттен астамы ның 
тегі бай-шонжарлардан, билер мен 
батырлардан, ақындар мен ше-
шендерден таратылыпты. Бұған да 
шүкір. Дұрысы осы. Тақыр жерге 
шөп шықпайтыны рас қой. 

Сонымен Базар жырау кім бол-
ған? Базар жырау бәрінен бұрын 
дәстүршіл ақын болған. Есін білгелі 
ел аузындағы жыр-термелерді, 
тол ғау-дастандарды жаттап өсу 
жы  раудың балалық шағына тән 
ба  зарлы уақыты, ал халық ауыз 
әде биетінің мол қазынасы, тарихи 
әде биеттің тағылымды мұралары, 
өзі өмір сүрген өнер ортасы – бұлар 
оның өмірлік те, өнерлік те оқу-
лықтары еді.

«Құлаштап дүние сені 
қармансам да,

Керімі келген шығар 
ер Қорқыттың», –

дейді Базар жырау. Бұл жолдардағы 
Қорқыт есімін жай ғана атала сал-
ған деп ұғынбағанымыз жөн. Бір 

қызығы Сыр сүлейлерінің бар лығы 
да өздерінің жыр-толғау ла рын-
да Қорқыт есімін атап отырады, 
өз дерінің туындыларын Қорқыт 
дәс түрінің жалғасы деп мегзейді. 
Демек, Сыр сүлейлерінің шығар-
маларын Қорқыт дәстүрінен бас-
тау алатын, сондай-ақ еліміздің 
түкпір-түкпіріндегі ақын-жыраулар 
шы ғармаларымен тығыз байланыс-
та дамып келіп, әдебиет тарихына 
алтын қор болып қосылған құнды 
дүниелер деп есептейміз. Базар жы-
рау шығармалары да өзінен бұрынғы 
әдебиетпен табиғи тамырлас болып 
келіп, әдебиеттің ұлттық дәстүрін 
жалғастырған. Ұлан-байтақ 
территориямыздың кеңдігіне, бас-
па ісінің кешеуілдеп келуіне қара-
мастан әдебиет дәстүрінің еліміздің 
әр жерінде қанатын кең жайып, та-
рап, мықтап орнығуы, тарихи әде-
биет туындыларының қара тастай 
ұлттық дәстүрге берік болуы – бұл 
енді ғажайып құбылыс. Ауызша 
тараған әдебиет туындыларының 
сол әдебиеттің ұлттық дәстүріне 
тұрақтылығы қазақ көркемөнерінің 
дәстүрлілігінің ұзақ ғұмырлылығын 
және мәуелеген жемістей жасампаз-
дығын дәлелдейді.

Өнердің мұраты – адамзатқа 
қызмет ету. Өнердің тақырыбы – 
адам тағдыры. Жанрлық тұрғыдан 
алғанда қазақ поэзиясының дәс-
түрлі түрі толғаудың да туу, қа-
лыптасу, даму арналарының бо-
латыны секілді, мұндай процесті 
әрбір әдебиет өкілдерінің шығар-
машылығы да басынан өткереді 
және әрбір әдебиет өкілінің ұлттық 
әдебиет дәстүріне қосқан үлесі 
оның суреткерлік қарым-қабілеті, 
таланты, өмірлік тәжірибесі мен 
білім-білігіне тікелей байланысты 
болады. Осы тұрғыдан келген-
де Базар жырау – ұлттық әдебиет 
дәстүрін жалғастырушы ғана емес, 
оны байытушы. Базар жырау шы-
ғармашылығында, біздіңше, адам, 
адам тағдыры туралы айту ерекше 
орын алды, адам туралы жалпы 
айтудан толғау үлгілі өлеңіміздің 
тарихында алғаш рет нақты айту, 
мораль, адамгершілік сапалар мен 
адамдық қасиеттерді көркем шы-
ғарма нысанына нақты адамды ала 
отырып жырлау жүзеге асты. Кез 
келген мәселені нақты, деректі 
жырлауы арқылы Базар жырау 
шығармалары толғаудың жанрлық 
мүмкіншілігін жетілдіре түсті, көр-
кем шығарманың өзі өмір сүріп 
отырған дәуірдің ділгір мәселелерін 
көтеруін, уақытпен үндесуін, реа-
листік сипатының артуын жолға 
қойды.

Кез келген өнер туындысының 
бойынан адам бейнесі оның 
жан-жақты жасалуы, сомдалуы 
неғұрлым айқын көрінсе, мұндай 
ерекшелік әдебиеттің соғұрлым 
нәтижелі да му жолына түскенін, 
есейіп келе жат қанын дәлелдей 
түседі. Демек, поэзиямыздың тари-
хындағы барынша жетілген, өмір 
құбылыстарының философиялық 
мәні мен маңызын, адам өмірінің 
саяси-әлеуметтік мә селелерін те-
рең жырлайтын Базар жырау 
толғауларын өз заманының үз-
дік туын дылары болды деп нық 
айтуға болады. Мысал үшін жы-
раудың «Әр кемелге – бір зауал» 
тол ғауында адам, аң-құс, жануар-
лар бейнесі типтендіріле отырып, 
өмір құбылыстарының мәні ашыла 
түседі, дүниенің жалғандығы мен 
өткін шілігі, өзгермелілігі «батыр 
– бір оқтық, бай – бір жұттық» 
дегендейін ыңғайда жырланады. 
Жел ге жеткізбес жүйрік аң, кер 
құлан, назбедеу тұлпар, қыран 
бүркіт, бай мен батыр, Базарша 
айтқанда, бәріне де зауал бар, мәң-
гілік еш нәрсе жоқ. «Әлі де сенде 
арман жоқ» делінетін толғауда да 
сондай:

«Көзі ақықтай сүзілген,
маржандай тісі тізілген,
келімі келген кермиық,
сағағынан үзілген,
белгілі ару қор болып –
кімдерден жылап қалған жоқ», –

делініп ару жайында, одан әрі 
тұлпар ат, батыр туралы айтылып 

кетеді. «Қайырға біткен шынар-
мында» да қас жүйрік, батыр 
мен бал уан, көсем мен ше-
шен, бай мен би, арулар жайы 
тереңнен толғанады. Образды 
ойлаудың бейнелілігі, көр кем 
тіл дәстүрлі қазақ поэзиясын осы 

тұста да Базар жырау анық 
ақындық қолтаңбамен 
байыта түскенін байқау 
қиын емес. Қазақ 
әдебиетінің дәс түріне 
өзіндік мәнерімен ен-
ді ріп жіберген осын-
дай үздік үлгілі 
толғауларын Базекең 
одан әрі түрлендіре 
түседі. «Ел 
жақсыларында» 
Сыр өңі  рі нің ай-
тулы тұлғалары 
– Өт кел бай сыпа, 
Бекетай молда, 

Құлбарақ батыр, 
Самырза, Көбек, 

Басықара билер, Бек-

мырза, Бәймен, Төртқара, Үм беттер 
туралы жырланады. Әр қайсысының 
есіміне Сыр елі нің әр жерінен жер-
су атаулары берілген мұндай та-
рихи тұлғаларымызды жырау бас-
қаларға үлгі ете жырлайды. Осы 
бағыт «Сұм дүниеде» одан әрі 
жалғаса түседі. Сұм дүниеден бәрі 
өткен: Олар – Әбілқайыр, Нұралы, 
Есім, Тәуке, Жәнібек, Абылай мен 
Жәңгір хандар, олар – Баба түкті 
шашты Әзиз, Сейтпембет, Мағзам, 
Марал ишан, Софы Әзиз әулиелер, 
олар – Жабағы, Сыпа, Өтеген, Ақ-
мырза, Қуан, Көшермен батыр-
лар, олар – Қазыбек, Төле, Әйтеке, 
Мөңке, Көбек, Өтетілеу, Сарытай, 
Тампыш, Мұрат, Киікбай билер, 
олар – Жанқожа, Есет, Қыстаубай, 
Қасым, Сейіл, Бұқарбай, Малай-
сары, Жантайлақ, Сәмет, Тоғанас, 
Қарадос, Өске, Бұдабай, Серәлі, 
Садыр, Орынбай, Шернияз, Шы-
ман, Өтеген, т.б. батырлар мен би-
лер, ақындар мен жыраулар. Бұл 
айтылғандар – Сыр өңіріне ғана 
емес, бүкіл қазақ жұртшылығына 
танымал есімдер. Базар жыраудың 
ақындық орбитасының кең де ке-
мелдігіне таң қалу өз алдына, осын-
шама тарихи тұлғаларды қам тып 
жырлау, олардың өмірін өзге лерге 
үлгі ете отырып толғану Базар 
жырауға дейінгі ешбір жырауда 
болған емес. Өз өлкесі мен елінің 
елеулілерінің есімдерін елеп, 
өмір лерін көркем шежіреге ай-
налдыра отырып жырлау – Базар 
жыраудың дара қолтаңбасы. Бүгінгі 
сырбо йылықтардың жоғарыда 
аталған есімдерге бей-жай қарай 
алмайтыны, ата-бабаларының 
атын есітіп жанын түлетіп, са-
насын жаңғыртатыны өнер дің 
арқасы, Базар арқылы біз ге жет-
кен мағыналы мағлұмат, құн ды 
деректің әсері екенін айтуымыз 
керек. Аталған толғаулардағы 
осыншама адамдардың аттарының 
аталуы, оларға бірде тікелей, кейде 
жанама түрде болса да мінездеме, 
сипаттама жасалуы, сөйте отырып 
әділ биліктің, көшелі ой мен пай-
ымды парасаттың, сұлулық пен 
батырлықтың, отансүйгіштік, ту-
ған жерге, елге адалдық, т.б. адам-
гершілік қасиеттердің насихатта-
лып отыруы Базар жырау тұсындағы 
толғау үлгілі поэзиямыздың өскен 
өрелі биігі, жеткен жетістігі болып 
табылады. Адамдық бітім-бол мыс-
қа, адамгершілік қасиеттерге қа-
тысты нысанаға алынған, мысалға 
келтірілген кісі аттары, толғау ке-
йіп керлері бір қарағанда екінші 
жоспарда, негізгі мәселенің фонын-
да ғана жырланып өтетіндей бо-
лып көрінгенімен, шынтуайтын да 
мұндай ерекшелік толғау жан рының 
уақыт пен кеңістік алдындағы 
мүмкіншілігін молайта түсіп, өлең 
өміріне адам кейпінің, бейнесінің 
дендей түсуіне жағдай жасап отыр. 
Базар жырау өзі көтеріп отырған 
мәселенің мәні мен маңызын осы 
кейіпкерлерінің адамдық мінез-
құлқы мен адамгершілік қасиетін 
ашу арқылы дәлелдеп береді. Дәл 
осындай жанрлық сипат толғаудың 
әдебиет туындысы тұрғысынан не-
гізгі қызметі өмір мен адам таны-
тушылық функциясын толық 
ат қарып шығуына мүмкіншілік жа-
сай ды. Толғау өлең өміріне әдеби 
ке йіп керлерді молынан енгізе оты-
рып, жанр жүгін деректі, нақтылы 
тарихи адамдар туралы айтумен 
ауырлата түсу – Базар жыраудың 
суреткерлік тұрғыдағы қазақ өле-
ңіне қосқан үлкен жаңалығы. Әри-
не, бұл кейіпкерлер өмірде бар бол-
ған адамдар болғандықтан тол ғау 
өлеңнің субъективтілік сипа тына 
қарағанда, объективтілік сипа ты-
ның мол болып көрінуіне негіз 
қалайды. Демек, Базар жырау тол-
ғауларына лирикалық сазды әуен, 
сырлы мұңмен бірге эпикалық 
қар қын, қуат та тән. Екіншіден, 
тол ғау жанрының үздік үлгілері 
күйінде әдебиет тарихына үлкен 
үлес болып қосылған. Базар жырау 
толғаулары өз кезіндегі әдебиет 
өкілдері шығармашылықтарының 
дамуына игілікті әсер етті, бұл ба-

ғытта жетекшілік рөл атқарды. 
М.Байділдаевтың «Кеншімбай, 
Оң ғар, Жиенбай, Жорықбай, Кете 
Жүсіп, т.б. ақын, әнші, жырау-
лар – Базар жыраудың мектебінен 
үлгі-өнеге алған түлектер», – деуі 
барынша әділетті айтылған пікір. 
(Бес ғасыр жырлайды, ІІ т. 276-
бет, А-1984). Атақты Т.Ізті леуовтің 
өзі Базар жырауды ұлы ұс тазым 
деп өле-өлгенше жырлап кеткен 
ғой. Ең бастысы әдебиетіміздің та-
лантты өкілдерінің шығармалары 
қазақтың кәсіби жазба әдебиетінің 
қалыптасып, дамуына толық 
алғышарт бола аларлықтай 
жағдайда болды. Жауыннан кейінгі 
көктей дүр ете қалып, бірден кәсіби 
әдебиеттің даңғыл жолына түсіп, 
дамуға бет алған қазақ әдебиетінің 
құнарлы топырағы Базар жырау 
сияқты сирек таланттыларымыздың 
шығармашылығы болғанын түйін-
дер едік. 

Кез келген көркем туынды өмір 
құбылыстарының күнгей жақта-

рымен бірге, көлеңкелі тұстарын 
да көрсете алуымен құнды. Базар 
жырау толғауларындағы негізгі та-
қырыптар: өткінші дүние, өзгермелі 
өмір, адам өмірінің қысқалығы, т.б. 
жырланғанда адамдық мінез-құ-
лық тың жақсы жақтарының ай ты-
луымен бірге, жағымсыз тұстары 
да сыналып отырады. Оның «Нар-
манға», «Лепес туралы», «Мау тан-
ға», «Қаражан болысқа» тол ғаулары 
– осы бағыттағы туынды лар. «Қа-
ражан болысқа» 220 жолдан тұ-
ратын көлемді туынды. Базар жы-
раудың осындай көлемі жағынан 
ұзақ толғауларының кейінгі ұрпақ-
қа жетуінің бір сыры олардың сол 
кездің өзінде-ақ хатталып отырға-
нынан болу керек.

Базар жырау «Қаражан 
болысқа» толғауында:

«Баласы батыр Қабақ, 
молда Қисық,

Қолыңа қалам алып 
жазшы хатқа.

Себеппен азын-аулақ 
айтып толғау,

жаздым сөз жақсыларға 
сынатпаққа», –

дейді.
Ұзақ толғауды айтылған зама-

тында хаттап үлгіруге қаншалықты 
мүмкіншіліктің болғанынан бейха-
бар біз қалай болғанда да түйдек-
түйдегімен беріліп отыратын орам-
ды ой, кестелі сөз, ойлы образдарды 
дүниеге келтірудің қиямет-қайым 
іс болатынын, бұған суреткердің 
сирек таланты, шығармашылық 
қа рым-қабілеті, импровизациялық 
қуат-күші қажет екенін айтпай өте 
ал маймыз. Жазба әдебиеттің туын-
дысымен бақ таластыра алатын-
дай туынды «Қаражан болысқа» 
сияқты дүниелердің жарыққа шы-
ғуында тоқсан толғану, күрделі 
шы ғармашылық акт, процесс жүріп 
өтетінін ескерсек, Базар баба мыз-
дың тума таланттылығына тағы да 
ден қоя түсеміз. «Қаражан болыс-
қаның» тақырыбы – тойына ар-
найы шақырып, жырлатып астына 
арық ат мінгізген болысқа Базар 
жыраудың ренжігені, ал идеясы 
– сараңдықты сынау ғана. Міне, 
осы мәселені Базар жырау 220 жол 
көлемінде ұзақ толғаған. Толғаудың 
композициялық құрылымы, сю-
жеттік желісі негізгі ойды, идеяны 
ашу үшін шебер қиюластырылған. 
Базар жырау бірден Қаражанның 
сараңдығын бетке баса жөнелмейді, 
оқырманын ойға шақырып, тың-
дарманын тебіреніске түсіріп, адам 
болмысындағы мінез-құлықтар 
сы рын ұзақ толғап кетеді. «Біреу 
– мәрт, біреу – жомарт, біреу – нә-
мәрт» дегендей сыңайлы адамдар 
арасындағы алыс-беріс қарым-
қатынастардың қазақы тұрмыстағы 
орнын, маңызын жырлай отырып, 
оларды жіктеп-жіліктеп тастап 
отырады. Тыңдарманын еріксіз 
бау райтын толғаудың әр жолы – 
ойлы, тұжырымды, әр сөзі – алтын, 
бейнелі, үлгілі.

Ойды ашып отыруда:
«Арғымақ шаба алмайды 

тер қатқан соң,
арық ат қисаңдайды 

ер батқан соң»,–
дегендей поэтикалық контраст 
құрайтын жолдарды жиі қайталап 
отыру – Базар жырау стиліне тән 
ерекше әдіс. Базар жырау тол ғау-
ларындағы ой мен сезімнің белгілі 
оқиға сілемімен, сюжеттік желімен 
беріліп отыратынына «Қаражан бо-
лысқадағы»:

«Сыпалар тыңдап сөзді мен 
айтқан соң,

еміреніп есіткендер 
судай тынды,

Көңіліне жағып Кеңес 
ұнатқан соң,

айтқызып бір түн тегіс 
білгенімді

Ұлықсат еттің болыс 
таң атқан соң»,–

делінетін жолдар дәлел. Осындай 
баяндаулар арқылы негізгі идеяны 
бірнеше қырынан келіп қайталап 
отыру тақырып ашудағы кәсіби 
шеберліктің жарқын мысалы бо-
латынын жоққа шығара алмаймыз. 

Болыстың сараңдығын айтпас бұрын 
Қаражанның руы Кетеден шыққан 
игі жақсыларды, атақты адамдар-
ды: Бекмырза, Пірен, Тұңғышбай, 
Дәуімшар, Қитар, Жұбанбай, Ны-
санбай, Бекет, Аман, Барақ батыр, 
Садыр молда, Мыңжасар, Ешнияз, 
Мырзабектерді жақсы жақтарынан 
атап өтеді. Домбыраның құлақ 
күйін келтіргендей осыларды тер-
мелеп атап алғаннан кейін:

«Қаражан асып тудың 
Жиенбайдан,

Мен сені кем көрмеуші ем 
Атымтайдан,

Дүниенің қызығына 
түсемін деп,

талайлар құр қалып жүр 
абыройдан,

Өзі арық, өзі жауыр, 
алжыған көк,

қолыңа қапелімде 
түсті қайдан»,–

деп бір түйреп кетеді. Осындай 
маз мұндағы тирадалар ұзақ тол-
ғаудың өн-бойында бірнеше рет 
қайталанып отырады. Мақтамен 
бауыздағандай сараңдықтың сырын 
сызылта отырып түйрей беру сөз 
түсінетін адамға оңайға соқпасы 
анық. Базар жырау Қаражанды сөз 
өнерінің құдірет-күшімен осылай-
ша тірілей өлтіргенге ұқсайды. 
Жыраудың «Әр кемелге – бір за-
уал» атты толғауын кішігірім фи-
лософиялық трактаттан кем емес 
деп айта алар едік. Бірақ «Әр ке-
мелге – бір зауал» – философиялық 
трактат емес, толғау өлең. Дүние, 
оның өтпелілігі – бұлар әрі таза 
ойға негізделген философиялық тұ-
жырым болғанымен, өлең контек-
сінде сезіммен суарылып беріліп 
отыр. Өйткені бұл дүние батырдан, 
биден, арудан, тұлпар ат, сұңқар 
құс, бәрінен қалған. Дүниеде 
мәңгілік еш нәрсе жоқ. Өкінішті, 
өкінішті бол ғандықтан жүрек 
толқытар сезім.

«Өлшеулі демі біткенде,
Ажалдың оғы жеткенде,
Бадана көзді берік сауыт
Тең болар оның наласы
Жалаңқат киген шекпенге», –

дейді Базар жырау.
Бұл тұста жырау бадана көзді 

берік сауыт пен жалаңқат ки-
ген шекпенді қатар бере отырып, 
бәрібір ажалдың келетініне, адам 
баласының өлімге қалайда мойын-
сұнатынын толғап отыр. Өкі нішті-
ақ, сондықтан жүрекке салмақ 
тү сіретін ауыр сезім. Жалпы ой 
тол  ғауларының өзін таза ойдан, 
ақыл дан ғана тұрады десек, қате-
лесер едік. Терең ойды сезімге орап, 
бөлеп айту – толғау өлеңге де тән 
сипат.

Дүние қалай қысқа, шолақ бол-
са, оның қызығы да сондай, қусаң 
жеткізбейтін қашаған, баянсыз. 
Базар жырау толғауларында осы 
мотив біраз қаузалып, жырланып 
отырады. 

«Опасы жоқ бұл дүние,
Түспеді қолға, қуғанмен,
Неше алуан түрленіп»,–

деп толғанады ұзақ.
«Дүниенің опасызын көрдім 

көзбен» делінетін толғауында да 
сондай.

Жырау: 
«Дүние зат екенсің іштен туған,
Жігіттің жоқ ақылы 

сені қуған»,–
деп барып бір-ақ тоқтайды. Ба-
зар жырау енді бірде өлім жайын 
толғай түседі.

«Бай да өткен, патша да өткен, 
батыр да өткен,

Түбінде бұл пенденің 
өлім жеткен.

Қаншама өлмеймін деп 
шалқаясың 

Өлмесе ата-бабаң 
қайда кеткен»,– 

деген сынды шумақтар Базар 
жырау ша айтқанда «тумақ бар 
да өлмек бар» дегенге дәлел бола 
алады. Ешқандай бас ауыртпай-
тын анық ақиқат, толғау тілінде 
жеткізілген түздік философияның 
табиғи әрі реалды бір тіні осындай.

Базар жырау өлімнің өзінен 
ғибрат алуды жырлайды.

«Алыңдар ойлап ғибрат,
Шың басындағы өліктен,
Бір жерге бәрі жиналып,
Жатыр деп олар неліктен?»
Өлікті айтып жырлау бар да, ал 

өліктің өзінен ғибрат алуды наси-
хаттай жырлау – бұл толғаудағы ой 
тереңдігі ғана емес, өмірдің бағасын 
ұғындыра түсу үшін айтқан, Базар 
жыраудың өзіндік тұжырымы, ой 
қосындысы. 

Ой толғауларындағы тағы бір 
қыр өмір құбылыстарына, адам 
мен қоғам арақатынасына, тіршілік 
иесі – адамның өмірдегі орны мен 
әлеуметтік жағдайына салыстырма-
лы түрде тоқталып, анықтама бе-
ріліп отырумен байланысты көрі-
неді.

«Талабы ердің оң болса,
Ердің атын шығарар.
Алған жары ақылды,
Өзіменен тең болса»,–

делініп, жақсы жар жайында, не-
месе: 

 «Жігіттің бәсін кемсітер,
 Жаман туса баласы,
 Әйелі шайпау өр болса», –

делініп, жаман әйел туралы жырла-
нып отырады. 

Базар жыраудың көзін анық 
жеткізіп, көңілін толық сендіретіні, 
өмір біреу, ол қайтып келмейді. 
Сондықтан Базар жырау қартайған 
шағында өтіп кеткен өміріне өкі-
неді. Жастық шақтың қадірін 
білуді, уақытты босқа өткізбеуді 
жырға қосады.

Бір ғажабы, Базар жырау тол-
ғауларында о дүние, бұл дүние деп 
жырлау, діни сарындар мен ұғым-
дарға бір жақты бой ұру атымен 
жоқ. 

Жыраудың «Тездетіп жігіт кү-
нім өтіп кеттің», «Ойналық та кү-
лелік», «Тырп етуге мажал жоқ» 
толғауларының мазмұнында осын-
дай өкініш-мұң жырланған.

Өмірдегі не нәрсе болсын бәрі-
нің екі жағы бар, ақиқатқа жету 
үшін оларды салыстырып жырлау 
– толғаудың жанрлық сипатын та-
нытатын басты белгілерінің бірі. 
Мұндай сарын Базар жырауда жетіп 
артылады. «Атасы жақсы қандай-
ды» – деп ата латын толғауында 
атасы, анасы, жары, інісі, бала-
сы жақсылардың қандай болаты-
нын бірқыдыру айтып келсе, «Не 
артық?» деп аталатын толғауында 
екі түрлі зат пен құбылысты са-
лыстыра отырып, оның мәнін аша 
түседі. Сұлу бол ғанмен ақылы бол-
маса, әйелдің әйелден несі артық, 
сондай-ақ Базар жырауша айтқанда:

«Қараға жауап бергеннен,
Аққа берген серт артық»
Өмір құбылыстарындағы ақи-

қат қа салыстыру арқылы көз жет-
кізу, сөйте отырып қазақы дү-
ние таным негізінде әр нәрсенің 
шынайы, табиғи қалпын жырға қосу 
саф алтындай таза мазмұнды Базар 
жырау толғауларына тән айрықша 
сипат екенін айтпасақ болмайды.

Базар жыраудың ой толғаула-
рындағы бір қайырым – тағдыр, 
жазмыш. Жалпы қазақы дүние та-
нымның ой оралар қазығы – «пе-
шенеңе не жазылса, соны кө ресің» 
деген ұғым. Маңдайға жазылған 
тағдырға мойынсұну ешбір діннің 
әсер-ықпалынан емес, тұрмыс-тір-
шілігі, өмір сүру дағдысы, қоршаған 
орта-табиғатпен қарым-қатынасы 
тудырған қазақтың өзіндік таны-
мы, тұғырлы көзқарасы, пәлсапасы 
«Өсиет» толғауында осылайша бо-
латын нәрсенің бәрібір болатыны, 
қол жетпейтін нәрсеге босқа ұры-
нудың далбасалық екені, бұ йырған 
нәрсенің қашпайтыны, т.б. жырла-
нып өтеді.

«Жетпесе тағдыр өлмейді,
Жан-жағынан қамалып,
Жабыла көздеп атсаң да.
Өлшеулі демің біткен күн 
Өлім шіркін қоймайды
Тығылып сандық ішінде,
Тас бүркеніп жатсаң да».
Мұндай шумақтар Базар жырау-

дың ғана емес, барша қазақтың 
дүниетанымын, өмірдің өзіндей 
еш қандай боямасыз табиғи көзқа-
растардан түзілген шынайы, реалды 
танымды дәлелдесе керек.

Өмірлік дүниетанымын өз тағ-
дырымен қосөрім толғап отыру – 
Базар жыраудың, әсіресе, өмірінің 
соңғы кездерінде шығарған жыр-
ларына тән ерекшелік. Әр нәрсенің 
ақиқатын анық тани алған ойшыл 
жырау, бәрібір, өмірдің өтпелілігіне, 
дүниенің қысқалығына өкінеді. Өз 
кезіндегі заманауи ағымдар мен 
қоғамдық құбылыстарға көңілі 
тол майтынын жырлайды. Оның 
«Ай дан ару нәрсе жоқ» делінетін 
толғауында «Әділетті көш түгіл, 
орнында оның орда жоқ», – деп 
өткенге өкіну сарыны байқалады. 
Жаңа заманның қоғамға ендірген 
жаңалықтарына өзінің базарлы ша-
ғы – жас кезі, есейген уақытымен 
салыстыра отырып баға бергенде, 
мұндайда ренішпен, өкінішпен жыр 
тудырса, бұл – Базар жыраудың 
еркіндегі шаруа.

Мәселен, «Бұрынғы дәуір бол-
май жүр» делінетін толғауда: 

«Шалқыған айдын шалқардай,
Көл тартылды көзінен.
Сандуғаштай сайраған,
Тіл тартылды сөзінен» –

делінген шумақтар:
«Бұрынғы дәуір болмай жүр,
Базарыңның өзінен», –

делінген жолдармен аяқталады. 
Өмірдің өткеніне өкіну оған өзінің 
көңіл күйін, ішкі сезім-мұңын қо-
сып жырлау – бұл нағыз өнерлік си-
пат, жан жағдайының жырға айна-
луы, толғанысқа толы көңіл күйдің 
толғау боп тууы. 

Базар жырау да – пенде. Со-
лай бола тұра, қазақы тұрмыс пен 
дүниетанымнан өзіндік ой қоры-
тып, көзқарас қалыптастырған 
ақыл  ды адам. Жыраулық өнерге 
кел генде Базар бабамыз өзінің 
өмір лік көзқарасы мен ұстанымын, 
азаматтық позициясын, қоғамдық 
құбылыстарға қарым-қатынасын, 
бер ген бағасы, ренішін, т.б. жарыққа 
шығаруға жанр мүмкін шілігін еркін 
пайдаланған. Бұл бағытта өзіндік 
айқын қолтаң басымен әдебиет тари-
хын ілгері лету мен дамытуға сүбелі 
үлес қосқан саңлақ суреткерлігімен 
танылады. Демек, Гегель мен 
Кантты не басқаларды оқымай-ақ 
философ болуға болатынын толғау 
өлеңдеріміздің мазмұны дәлелдесе, 
осындай жырлар тудырған дүлдүл-
деріміздің басында Базар жырау 
орнықты тұр деп батыл айта ала-
мыз. Олай болса Базар жырау тол-
ғаулары, жыр-дастандары халқы-
мыз дың дүниетанымын, табиғат 
пен қоршаған ортаға қалыптасқан 
көз қарасын, өмір мен қоғамдық 
құ былыстардың сан алуан құбы-
лыстарына жауап бере алатындай 
ойлы, күйлі, құнды дүниелер болып 
табылады.

Бағдат КӘРІБОЗҰЛЫ, 
  Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, филология 
ғылымдарының докторы, 

профессор
(Басы. Жалғасы бар)

БАЗАР ЖЫРАУДЫҢ 
ӘДЕБИ МҰРАСЫ

Ойлар ойға, сөйлер сөзге келгенде алдына жан салмай-
тын табиғи дарын иесі, толағай тектес толғаулар тудырып, 
«Жыраулардың жампозы» атанған Базар жырау Оңдасұлы 
есімінің өзі өмір сүрген уақыттан бастап күні бүгінге дейін исі 
қазақтың жадында жатталып келуі тегін емес. «Елу жылда ел 
жаңа» дегендейін, заман өзгерген сайын уақыт лебіне ілесіп, халық 
санасы да жаңғырып отырмақ. Осындай тұстарда тарихымыздағы 
таңдаулы тұлғалардың жас ұрпақ жадынан ұмытылып кетпеуіне 
күш салу – ғылым мен мәдениеттің міндеті ғана емес, аға 
ұрпақтың адамгершілік парызы да. 
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Қызылорда облысы әкімдігінің
2021 жылғы 10 қарашадағы 
№404  қаулысына қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2016 жылғы 5 шілдедегі №522 

қаулысымен бекітілген

«Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы»

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
Ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы» коммуналдық мем-
лекеттік мекемесінің (бұдан әрі – Қызылорда 
облысының кәсіпкерлік және туризм бас-
қармасы) шағын және орта бизнестің ай-
қындамасын кеңейту мен нығайту үшін 
қолайлы жағдай жасау, кәсіпкерлік ортаның 
бастамаларын жүзеге асыруда ықпал ету, 
шағын және орта бизнестің бәсекелестік қа-
білетін арттыру, облыста туризм саласының 
дамуына жағдай жасау және сауда қызметін 
реттеу, кәсіпкерлік, туризм және сауда 
қызметтерін дамыту салаларындағы функ
цияларды жүзеге асыруға Қызылорда об -
лысының әкімдігі уәкілеттік берген Қа-
зақстан Республикасының мемлекеттік 
ор га ны болып табылады.

2. Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының ведомстволары 
жоқ.

3. Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы өз қызметін Қа-
зақстан Республикасының Конституциясына 
және заңдарына, Қазақстан Республикасы 
Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де 
нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ 
осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы коммуналдық мем-
лекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық ны-
санындағы заңды тұлға болып табылады, 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Елтаңбасы бейнеленген мөрлері және ата
уы қазақ және орыс тілдерінде жазылған 
мөртабандары, белгіленген үлгідегі блан-
кілері, Қазақстан Республикасының заңна-
масына сәйкес қазынашылық органдарында 
шоттары бар.

5. Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы азаматтық-құқық-
тық қатынастарды өз атынан жасайды.

6. Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы Қазақстан Рес-
публи касының заңнамасына сәйкес уәкі-
леттік бе рілген жағдайда ол мемлекеттің 
атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың 
тарапы болуға құқылы.

7. Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы өз құзыретінің мә-
селелері бойынша заңнамада белгіленген 
тәртіппен «Қызылорда облысының кәсіп-
керлік және туризм басқармасы» комму-
нал дық мемлекеттік мекемесі басшысының 
бұйрықтарымен және Қазақстан Республи-
касының заңнамасында көзделген басқа да 
актілермен ресімделетін шешімдер қабыл-
дайды.

8. «Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат 
санының лимиті Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес бекітіледі.

9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 
индекс 120016, Қазақстан Республикасы, 
Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, 
Қорқыт Ата көшесі, 123.

10. Осы ереже Қызылорда облысының 
кәсіпкерлік және туризм басқармасының 
құрылтай құжаты болып табылады.

11. Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының қызметін қар-
жыландыру Қазақстан Республикасының 
заң намасына сәйкес жергілікті бюджеттен 
жүзеге асырылады.

12. Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасына кәсіпкерлік су-
бъектілерімен Қызылорда облысының кә-
сіпкерлік және туризм басқармасының өкі-
леттіктері болып табылатын міндеттерді 
орындау тұрғысынан шарттық қарым-қа-
тынас жасауға тыйым салынады.

Егер Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасына заңнамалық акті-
лермен кіріс әкелетін қызметті жүзеге асы
ру құқығы берілсе, онда алынған кіріс, егер 
Қазақстан Республикасының заңнамасында 
өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджетке 
жіберіледі.

2-тарау. «Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің мақсаттары мен 

өкілеттіктері

13. Мақсаттары:
1) кәсіпкерлікті дамыту саласында мем-

лекеттік саясатты іске асыру және үйлес-
тіруді жүргізу;

2) туристік қызмет саласында мемле-
кеттік саясатты іске асыру және үйлестіруді 
жүргізу;

3) сауда қызметі субъектілерінің қыз-
метін реттеу;

4) Қазақстан Республикасының қолда-
ныс тағы заңнамасымен қарастырылған өзге 
де міндеттерді атқарады.

14. Өкілеттіктері:
1) құқықтары:
Қызылорда облысының кәсіпкерлік жә-

не туризм басқармасы өзiне жүктелген мiн-
деттердi және өзiнiң функцияларын жүзеге 
асыру үшін заңнамада бекiтiлген тәртiппен:

мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан, 
олардың лауазымды тұлғаларынан қажеттi 
ақпараттар мен материалдарды сұрауға және 
алуға;

өз құзыретіне кіретін мәселелер бойын
ша кеңестер, семинарлар, конференциялар 
өткізуге;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған 
өзге де құқықтарды атқаруға құқылы;

2) Міндеттері:
заңды және негiзделген шешiмдер қа-

былдауға;
қабылданған шешiмдердiң орындалуын 

бақылауды қамтамасыз етуге;
жеке және заңды тұлғалардың Қызыл-

орда облысының кәсіпкерлік және туризм 
басқар масына жолдаған өтініштерін қарайды, 

олар дың орындалуын бақылайды, Қазақстан 
Рес публикасының заңнамасында белгіленген 
жағдайларда және тәртіппен олар бойынша 
жауаптар беруге;

жеке тұлғаларды және заңды 
тұлғалардың өкілдерін қабылдауды 
ұйымдастыруға;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған 
өзге де міндеттерді іске асыруға міндетті.

15. Функциялары:
1) жеке кәсіпкерлікті қолдау мен да-

мытудың мемлекеттік саясатының іске асы
рылуын жүзеге асырады;

2) жеке кәсіпкерлікті дамыту үшін 
жағдайлар жасайды;

3) өңірде мемлекеттік бағдарламалардың 
іске асырылуы мен орындалуын қамтамасыз 
етеді және соған жауапты болады;

4) өңiрде шағын және орта кәсiпкерлiк 
пен инновациялық қызметтi қолдау инфра-
құрылымы объектiлерiн құру мен дамытуды 
қамтамасыз етедi;

5) жергiлiктi атқарушы органдардың 
жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнің 
бiрлестiктерiмен, Ұлттық палатамен және 
нарықтық инфра құрылым объектілерімен 
өзара қарым-қа тынастарын дамыту стратеги
ясын айқын дайды;

6) сараптама кеңестерінiң қызметiн 
ұйым дастырады;

7) жергілікті деңгейде жеке кәсіпкерлікті 
мемлекеттік қолдауды қамтамасыз етеді;

8) шағын және орта кәсiпкерлiк су-
бъектiлерi үшiн мамандар мен персоналды 
оқытуды, даярлауды, қайта даярлауды жә-
не олардың бiлiктiлiгiн арттыруды ұйым-
дастырады;

9) ұлттық және аумақтық кластерлерді 
дамытуды жүзеге асырады;

10) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларына рұқсат етілетін шекті бөлшек 
сауда бағалары мөлшерінің сақталуына 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

11) Қазақстан Республикасының рұқсат-
тар және хабарламалар туралы заңнамасына 
сәйкес рұқсат беру рәсімдерін, хабарламалар 
қабылдауды жүзеге асырады;

12) реттеушілік әсерге баламалы талдау 
жүргізуді жүзеге асырады;

13) кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті ор-
ганға реттеушілік әсерді талдау жөніндегі 
жұмыстың жай-күйі туралы есептер ұсынуды 
жүзеге асырады;

14) Бірыңғай есеп беру күнін ұйым-
дастыру мен өткізуді жүзеге асырады;

15) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларына сауда үстемесі мөлшерінің сақ-
талуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асы
рады;

16) Қазақстан Республикасының сау
да қызметін реттеу туралы заңнамасында 
белгіленген сыйақы мөлшерінің сақталуына 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

17) облыстың аумағында туристiк қыз-
мет саласындағы мемлекеттiк саясатты iске 
асырады және үйлестiрудi жүзеге асырады;

18) туристiк қызметтер көрсету нары-
ғына талдау жасайды және облыстың 
аумағында туризмнiң дамуы туралы қажеттi 
мәлiметтердi уәкiлеттi органға табыс етедi;

19) облыстық туристiк ресурстарды 
қор ғау жөнiндегi шараларды әзiрлейдi және 
енгiзедi;

20) облыстың аумағында туристiк ин
дустрия объектiлерiн жоспарлау және салу 
жөнiндегi қызметтi үйлестiредi;

21) балалар мен жастар лагерьлерiнiң, 
туристер бiрлестiктерiнiң қызметiне және 
өз бетiнше туризмдi дамытуға жәрдем 
көрсетедi;

22) туристiк қызмет субъектiлерiне ту-
ристiк қызметтi ұйымдастыруға байланыс-
ты мәселелерде әдiстемелiк және консуль-
тациялық көмек көрсетедi;

23) халықты жұмыспен қамтуды ұлғайту 
шарасы ретiнде туристiк қызмет саласындағы 
кәсiпкерлiктi дамытады және қолдайды;

24) туристiк ақпаратты, оның iшiнде 
туристiк әлеует, туризм объектiлерi мен 
туристiк қызметтi жүзеге асыратын тұлғалар 
туралы ақпаратты бередi;

25) туристiк ақпарат орталығын құруды 
қамтамасыз етеді;

26) «Рұқсаттар және хабарламалар ту
ралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сәйкес туроператорлық қызметті лицензия-
лауды жүзеге асырады;

27) гидті (аудармашы гидті) кәсіптік 
даяр лауды ұйымдастырады;

28) уәкілетті органмен келісу бойын
ша туристік саланы дамыту жөніндегі іс-
шаралар жоспарын бекітеді;

29) туристік маршруттар мен соқпақтар-
дың мемлекеттік тізілімін жүргізеді;

30) облыстың аумағында туризм инфра-
құрылымын құрады, туристің қажеттіліктерін 
қанағаттандыра алатын объектілерді салу 
мен дамыту бойынша шаралар қабылдайды;

31) туризмді дамытуда туристік қызмет 
субъектілері үшін жағдайлар жасайды;

32) туризм саласындағы бірлескен 
қызметті іске асыру шеңберінде тікелей шарт 
жасасу арқылы туристік ақпараттық орта-
лықтарды қаржыландырады;

33) сауда саясатын жүргiзудi қамтамасыз 
етедi;

34) өз құзыретi шегiнде ішкі сауда 
субъектiлерiнiң қызметiн реттеудi жүзеге 
асырады;

35) облыста сауда қызметiне қолайлы 
жағдайлар жасау жөнiнде шаралар әзiрлейдi;

36) халықты сауда алаңымен қамтамасыз 
етудің ең төменгі нормативтері бойынша 
ұсыныстар әзірлейді;

37) халықты сауда алаңымен қамтамасыз 
етудің ең төменгі нормативіне қол жеткізу 
жөнінде шаралар әзірлейді және іске асыра
ды;

38) көрмелер мен жәрмеңкелер ұйым-
дастыруды жүзеге асырады;

39) облыстың аумағында алдағы күнтіз-
белік жылға бағаларына мемлекеттік реттеу 
белгіленген мұнай өнімдерін тұтыну болжа
мын жасайды;

40) облыстың аумағында кәсiпкерлiк 
қыз мет пен инвестициялық ахуалды дамыту 
үшiн жағдай жасайды;

41) аумақтарды дамыту бағдарламалары 
шеңберінде стационарлық сауда объектілерін 
дамыту үшін іс-шаралар кешенін әзірлеуді 
және іске асыруды қамтамасыз етеді;

42) стационарлық емес сауда объек-
тілерін орналастыру орындарын және (неме

се) марш руттарын айқындауды және бекітуді 
қамтамасыз етеді;

43) жеке кәсіпкерлік субъектілерінің 
мүдделерін қозғайтын мәселелер бойынша 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәй кес Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасының өкілдерін тар
та отырып, ведомствоаралық сипаттағы 
мәселелер бойынша консультациялық-
кеңесшi органдар құруды қамтамасыз етеді;

44) спорттық-бұқаралық, ойын-сауық, 
мә дени-бұқаралық iс-шаралар өткiзiлетiн 
орын дарда шыны ыдыстағы өнiмдердi сату 
тәр тібін айқындауды қамтамасыз етеді;

45) сауда қызметін реттеу туралы 
заң намасының тәртібін бұзушыларға Қа-
зақстан Республикасының Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексінде белгіленген 
әкімшілік ықпал ету шараларын қолданады;

46) жергілікті мемлекеттiк басқару мүд-
десiнде Қазақстан Республикасының заң-
намасымен жеке кәсіпкерлікті қолдау мен да
мыту саласы бойынша жергiлiктi атқарушы 
органдарға жүктелетiн өзге де өкiлеттiктердi 
жүзеге асырады.

3-тарау. «Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы»

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
бірінші басшысының мәртебесі, 

өкілеттіктері

16. Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасын басқаруды бірінші 
басшы жүзеге асырады, ол Қызылорда об-
лысының кәсіпкерлік және туризм бас қар-
масына жүктелген міндеттердің орында
луына және оның өз өкілеттіктерін жүзеге 
асыруына дербес жауапты болады.

17. Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының бірінші басшы
сы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес лауазымға тағайындалады және лауа
зымнан босатылады.

18. Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының бірінші бас-
шысының Қазақстан Республикасының заң-
намасына сәйкес лауазымға тағайында латын 
және лауазымнан босатылатын орынбасары 
(орынбасарлары) болады.

19. Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының бірінші басшы-
сының өкілеттіктері:

1) өз өкілеттігін жүзеге асыру кезінде 
облыс әкімі мен жетекшілік ететін облыс 
әкімінің орынбасарына есеп береді;

2) өз құзіреті шегінде барлық мемлекеттiк 
органдарда және өзге де ұйымдарда Қы-
зылорда облысының кәсіпкерлік және туризм 
басқармасының мүддесін бiлдiредi;

3) еңбек қатынастары мәселелері өз 
құзыретіне жататын Қызылорда облысының 
кәсіпкерлік және туризм басқармасының 
қыз меткерлерін заңнамаға сәйкес қызметке 
тағайындайды және қызметтен босатады;

4) стратегиялық және бағдарламалық 
құжаттардың әзірленуін қамтамасыз етеді;

5) еңбек қатынастары мәселелері оның 
құзыретіне жататын Қызылорда облысының 
кәсіпкерлік және туризм басқармасы қыз-
меткерлеріне заңнамада белгіленген тәртіп-
пен тәртіптік жаза қолданады және көтер-
мелеу шараларын қабылдайды;

6) бұйрықтарға қол қояды;
7) Қызылорда облысының кәсіпкерлік 

және туризм басқармасы атынан сенімхатсыз 
әрекет етеді;

8) шарттар жасасады;
9) сенімхаттар береді;
10) өз өкілеттіктерін ұйымдастыру және 

ішкі тәртіп мәселелері бойынша регламент 
қабылдайды;

11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға 
дербес жауапты болады;

12) Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының жұмысын ұйым-
дастырады, үйлестіреді және бақылайды;

13) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi 
мен тапсырмаларын орындайды;

14) Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының құрылымдық 
бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;

15) құзыретi шегiнде нормативтiк құ-
қық тық актiлердiң жобаларын әзiрлеудi 
ұйым дастырады;

16) қызметтік этика нормаларының сақ-
талуын қамтамасыз етеді;

17) гендерлік теңдік саясатын жүзеге 
асырады;

18) жеке тұлғаларды және заңды тұл-
ғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесін 
бекітеді;

19) Қазақстан Республикасы заңнама-
сымен көзделген басқа да өкілеттік терді 
жүзеге асырады.

Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының бірінші бас
шысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алма
стыратын тұлға жүзеге асырады.

20. Бірінші басшы өз орынбасарларының 
өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес айқындайды.

4-тарау. «Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің мүлкi

21. Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы заңнамада көзделген 
жағдайларда жедел басқару құқығында 
оқшауланған мүлкi болуы мүмкiн.

Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының мүлкi оған 
меншiк иесi берген мүлiк, сондай-ақ, өз 
қызметi нәтижесiнде сатып алынған мүлiк 
(ақшалай кiрiстердi коса алғанда) және 
Қазақстан Республикасының заңнамасында 
тыйым салынбаған өзге де көздер есебiнен 
қалыптастырылады.

22. Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасына бекiтiлген мүлiк 
коммуналдық меншікке жатады.

«Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы» коммуналдық мем-
лекеттік мекемесіне қатысты коммуналдық 
меншік құқығының субъектісі болып «Қы-
зылорда облысының қаржы басқармасы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі табыла
ды.

23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, 
«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және ту
ризм басқармасы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің өзiне бекiтiлген мүлiктi және 
қаржыландыру жоспары бойынша өзiне 
бө лiнген қаражат есебiнен сатып алынған 
мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға неме
се оған өзгедей тәсiлмен билiк етуге құқығы 
жоқ.

5-тарау. «Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру 
және тарату

24. Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасын қайта ұйымдастыру 
және тарату Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының қарамағындағы 
ұйым дардың тізбесі:

1) «Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының «Бизнеске ар-
налған үкімет» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі;

2) «Қызылорда» өңірлік инвестициялық 
орталығы» микроқаржылық ұйымы» жауап-
кершілігі шектеулі серіктестігі.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2021 жылғы 10 қарашадағы № 404 қаулысы

Жергілікті мемлекеттік басқарудың 
кейбір мәселелері туралы

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыз дағы 
Заңының 17-бабының 6), 7) тармақшаларына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» мемлекеттік ме кемесі 
«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» коммуналдық мем лекеттік 
мекемесі болып қайта аталсын.

2. «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» мемлекеттік ме-
кемесінің Ережесін бекіту туралы» Қы зылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 5 шілдедегі 
№522 қаулысымен бекітілген «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесі осы қаулының қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

3. «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» коммуналдық мем-
лекеттік мекемесі, «Қызылорда облы сының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі және 
«Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мем лекеттік 
мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
Н.Ш.Тілешевке жүктелсін.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                                Г.Әбдіқалықова
 

Айтпақшы, «Қаймақтағы» жас 
жігіттер «мынауың жақсы екен» 
деп бір-біріне жымыңдасқан. Тіпті, 
бірі осы жол салушылармен келісіп 
те үлгерді. «Үйде жатқанда не 
бітірем, «разнарабошый» болсам 
да, нәпақамды табайын» депті. 
Енді кейбірінің жеңіл көлік алғысы 
келіп, алақанын ысқылағаны бар. 
«Ее, қаладағылар мінген «ина-
маркің» біздің тақиямызға тар 
келмес» Иә, осылай деп әр жерден 
гулескен ауыл жұртының шат-
шадыман кезі басталған.

Ала шаңы аспанға шығып жат-
қан ескі жол екі-ақ айда бітті. Жол 
салушы мекеме оны ауданға жақын 
ауылдағы асфальт ты жолдың то
рабына түйістіріп берген. Бүкіл 
«Қаймақ» бұған шын қуанды. Сә-
лима кемпір жол салушыларға 
«құтты бол сын ның» ретімен ша
шуын шаш ты. Қыдыр күл жеңгей 
қа занға жапқан нанына сары май 
жағып әкелді. Бірі айран, бірі құрт-
сүзбесін тық  палап әлек. Ауыл әкімі 
Мо мын байдың ерте туған еркек 
қозысын жарқыратып соятыны да 
осы кез. Қозы емес, тоқты дерсің. 
Ақ майы ағып тұр. Сол күні жол 
салушылар қарық болды. Ауылдың 
ықыласына, пейіліне де.

Жол біткеніне көп болмаған. 
Іле-шала артынан тағы бір топ 
келді. Келе жолды өлшеп, әл дебір 
тірліктерін бастап кеткен. Біреуі 
тіпті жолдың ортасын шұқи ма, 
ойып көре ме, әйтеуір түсініксіз. 
Салпаң құлақ қара есек мінген, 
ауылдағы айқайшыл шалдың бірі 
Ізәтулла бұларға жетіп барды.

– Әй, шырақтарым, мұның 
не? Кеше біткен жолды ойып... 
Шұқылап... Әйда, марш, тайып 
тұрыңдар! Жоқ, тоқтай тұр, өздерің 
бұл төңіректікі емес сің дер-ау?

Осылай деп шақшия сөйле ген 
ақсақалдың ашуын біреуі келіп 
бас ты. Шамасы, басшысы болар.

– Ассалаумағалейкум! – деген 
есек мінген Ізекеңнің қо лын алып. 
Содан соң өзін сыпайы танысты
рып өтуді де ұмытпады. Мінезі 
сындырған нандай. Шалдың іші 
жылып қалды.

– Біз мына біткен жолдың сапа
сын тексеріп жүргендер едік, – деп 
қайта сөзін жалғаған ол. – Салынған 
соң осылай артынан қадағалау 
жүреді. Дұ рыс па, жоқ па дегендей. 
«Жол активтерінің ұлттық сапа 
ор талығы» дейтін үлкен мекеме 
бар. Егер мына жолды салған ком
панияда шалалық байқалса, онда 
бұл қабылданбайды. Мемлекет 
қарамағына өтпейді. Заң дылық со
лай.

– Жөн екен, – десті Ізекең де 
сақалын салалап. Әлгі жі гіттің 
өздерін қандай мекеме деп айт-
қанын түк түсіне алма ды. Түсінгені 
– бұлар жол тек серетін кәмисия. – 
Құдай-ау, оларың орынды. Кешегі 
Сәбет үкімәті салмаған жолды әзер 
салғанымызда не істегені деп ат-
тандағаны ғой жаман шал дың?! 

Аптығын басқан ақсақал асық-
пай қалтасына қол салған. Кем-
пірінің әлдебір дәрісінен босаған 
құтысын шақша қыл ғаны бар. 
Соны ердің басына тықылдата 
ұрып алды. Сөйт ті-дағы да тіл 
астына бұйра насыбайды тастай 
салған. Аш қылтым иіс шалдың 
маңайын ғана торлайды.

– Балам, сонда мына жолды 
жаратпасаңдар, қайтесіңдер, аудар-
тып тастайсыңдар ма? Шал кө
ңілінде әлі де күдік бар.

– Әзірге көзге тегіс болған-

мен кейбір жерге асфальт дұрыс 
төселмеуі мүмкін. Енді бірде 
құрамы нашар болып, үгітіліп жа
тады. Астыңғы қабаты дұрыс бол
маса, жол аз уақытта ойнамалы бо
лып кетуі мүмкін. Енін тар қылып, 
тас тап кететіндер бар. Қалыңдығын 
дұрыс есеп ке алмайды. Бұлардың 
барлы ғының стандарттық өлшемі 
бар. Соны тексереміз. Біздің лабо-
раториялық қызмет осылай, – деп 
алғаш танысқан жігіт түсінікті 
тілмен айтып жатты.

– Әй, сонда да бұздыр маң-
даршы. Осылай деген қиқар шал 
есегін тепеңдеткен күйі ауылға 
жөней берген.

Расымен аз күнде жол са-
лушылар қайта оралды. Келді-дағы 
кейбір жерін қайта қа лыңдатты. 
Кейбір жердің енін де ұзартты. Бір 
аптадай кем-кетігін жөндеген.

Ізекең бұның бәрін сырттай 
қарап жүрді. «Үкімет де кең ғой, 
әйтпесе қияндағы Қай мақ қа жол 
салу кімнің ойында бар десейші». 
Іштей осылай күбірлейді.

Әне, енді жаңа жолдың жие-
гінде қара есекті қайта те пеңдетіп, 
дария жиектегі бақ шасына бара жа
тыр. Жыл да немерелеріне қауын-
қар быздың тұқымын тастайтыны 
бар. Есек тегі ердің басында кем-
пірі салып берген дорбасы салаң-
дайды. Ішінде айран мен суық ет. 
Осы кезде қасынан жеңіл көлік өте 
шыққан.

– Ызғытуын шіркіннің, – де ді 
Ізекең көз ұшында кеткен «Мер
седеске» қарап. – Қай күні арғы 
көшедегі Бейсенбайдың кен же сі 
осындай алды деп еді. Сол шы-
ғар мынауың. Ойпырмай, екі жа
рым сағатта зорға баратын орта-
лыққа сағат болмай барады дей 
ме? Құдіретін қарашы, мына әспал-
тіңнің...

Ақсақал көңілді ыңылдайды. 
Ас фальт үстінде есек тұяғы да қа-
лыспай келеді. Тық-тық, тық-тық...

Осы оқиғаны «Жол актив-
терінің ұлттық сапа орталығы» 
РМК облыстық филиалының ди
ректоры Ерболат Көштаевқа айтып 
бергенмін. Естіген бойы риясыз 
ақтарыла күліп «Оның рас, біздің 
саладағы жұмыстың қиыншылығы 
өз алдына, бы лайғы жұрт түсіне 
бермейтін жағдайлар да жиі 
кездеседі» деп қалды.

Айтпақшы, жоғарыда сөз қыл-
ған кәсіпорынның қалай құрыл-
ғанын филиал директоры өзі айтып 
берді.

– Өзіңізге белгілі, Мемле кет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев-
тың Қазақстан халқы на жасаған 
Жолдауында ел де гі жолдардың 
сапасын жақ сар туға басымдық 
беру ке рек тігі баса айтылды. Осы
дан соң 2019 жылғы 20 наурызда 
Үкі меттің №131 қаулысы шықты. 
Қаулы негізінде біздің рес пуб -
ликалық мемлекеттік кә сіп орын 
құрылды. Мұндағы ең басты міндет 
– республика ау мағында салынып 
жатқан немесе жаңарту, жөндеу 
кезіндегі автожолдардың сапасын 
сараптау. Біз жол сапасына сарап
тама жүргізе отырып нақты әрі 
қорытынды шешім бере аламыз, – 
дейді Ерболат Көштаев.

Біз әдейілеп филиалдың зерт-
ханасына да соққанбыз. Мұн да 
қажеттінің барлығы бар. Жолға 
қажетті құрылыс зат тарының са
пасына жауапты біреу бар болар 
деп өзіміз іш тей топшылайтын
быз. Расымен жаңартылған зама
науи зерт ханалық құрылғыларды 

көріп, көңіліміз толды. Әрі бұның 
барлығы жыл сайын жаңа техно
логия мен стандарт талабына сай 
қажетінше толықтырылып оты
рады екен. Зертхана барлық жол-
құрылыс материалдарын, мыса
лы бетон, қиыршық не малта тас, 
топырақ, ыстық және салқын ас
фальт, сұйық битумды физикалық-
механикалық сы нақтан өткізуге 
әбден жарап тұр.

– Мысалы, бір алыс елді ме
кенде жол салынды делік. Оның 
маңында асфальт өндіретін за
уыт жоқ. Қала орталығынан таси
ды. Мұндай асфальт «салқын ас
фальт» деп аталады. Осы салқын 
асфальт төселіп бол ған соң біздің 
қызметкерлер екі аптадан кейін, 
ең жоқ дегенде бір айдан соң ба
рып тексере алады. Ескеретін жайт 
бар. Осы салқын асфальтты қыста 
төсеуге мүлде болмайды. Күзде 
ауа райы 5 градус, ал көктемде 10 
грудустан жоғары болған жағдайда 
ғана рұқсат етіледі.

Ал «ыстық асфальт» аты ай
тып тұрғандай, жолға ыс тықтай 
төселеді. Біз бұны бір тәуліктен 
кейін барып сапасын тексе
ре береміз. Екінші айта кететін 
жайт, жол салушы мекеме бізбен 
келісім-шартқа отыр ған соң ғана 
сапасын анық тауға көмектесеміз. 
Біздің басты міндет – жол құрылыс 
заттарының сапасын зерделеу, 
– дейді кәсіпорын сарапшысы 
Мағжан Қасымхан. 

Мағжанның айтуынша, жол 
салынбас бұрын арнайы жо ба-
сметалық құжаттары дайындала
ды. Құжаттағы сызба бойынша 
оның ұзындығы, ені, қалыңдығы, 
асфальт не тастың құрамы, оның 
қалай орналасуы мен төселуі, бәрі-
бәрі көр сетіледі. Әр жолдың салы
нуы әртүрлі. Кейбірінің ені 4 метр, 
қалыңдығы 3 сантиметр болады. 
Кейбір жолдың қалыңдығы 5 сан
тиметр деп көрсетіліп, ені 6 метр 
болуы да мүмкін. Мұның барлығы 
сол жоба-сметалық құжаттың қа-
лай дайындалғанына байланыс-
ты. Құжатқа сүйене оты рып, жол 
зерт ханашылары әл де қандай кем-
шілік тапса, тапсырыс берушіге 
де, мердігер компанияға да хат 
жібереді. Ол кемшілікті жөндеуге 
мердігерге де  уақыт беріледі екен.

Айта кету керек, тендерден 
жеңімпаз болған жол салушы меке
ме өзі салған құрылыстың сапасына 
кепілдікті өздері бе реді. Мысалы, 
«біз салған жол екі жылға жарам
ды» дегендей. Егер ол мерзімде 
жолда ақау пайда болса, онда сол 
мердігер кеткен қателікті жөндеуге 
мін детті. 

Біздегі екінші бір қателік, 
техникалық қадағалаушыларда. 
Тапсырыс беруші тендер өт кізгенде 
жол салушы мерді герден бөлек, 
оларға да конкурс жариялайды. 
Жеңімпаз техникалық қадағалаушы 
ар найы маман есебінде сол жол дың 
сапалы салынуына тікелей жауап-
ты. Бірақ өкінішке қарай, бізде 
бұл жағы ақсап тұр. Өз міндетіне 
жүрдім-бардым қа раған осындай 
техникалық қа дағалаушының бір-
лі-жарымы биыл айыппұл арқалап 
та үл герген.

– Дұрысы, жол салушы ком-
пания жол төсемей тұрып, құрылыс 
материалдарын бізге тексертіп 
алса дейміз. Онда көп нәрседен 
ұтылмайды. Біз «мына топырақ 
жарамды», «мына асфальт төсеуге 
әбден болады» деген шешімді ау
ызша айта салмаймыз ғой. Зертха

на көмегіне жүгініп, сапасын зерде
леп барып, қорытындысын қолына 
ұстатамыз. Бірақ зауыттан шығып 
жатқан асфальттың әр партиясы 
әртүрлі болады. Бір партияда 200, 
енді бірінде 1000 тоннаға дейін 
асфальт өндірілуі мүмкін. Соны 
шатыстырмаса болғаны. Одан соң 
жұмыс та жеңілірек жүреді, – дейді 
Мағжан Қасымхан.

Енді өткен жылдарға шолу 
жасамай-ақ, биылғы тексе
ру нәтижелеріне көз жүгіртсек. 
«Жол активтерінің ұлттық сапа 
орталығының» облыстық фи
лиалы биыл 223 жолды тексеру 
нысанасына алған. 1297 сынама 
алынып, 460 жол құрылысына 
қажетті материалдың сынамала
ры нормативтік құжат талабына 
сай болмай шыққан. Ал аспаптық 
тексеру барысында 190 ақау та
былыпты. Оның 59-ы жол салуда 
жіберілген өрес кел қателіктер бо
лып тұр.

Кәсіпорын осы қателіктерді 
анықтап мердігерлер мен тап-
сырыс берушілерге хат жол дапты. 
Нәтижесінде жоға рыда айтылған 
460 нормативке сай келмеген 
құрылыс материал дарының 189-ы 
қалпына келген. Аспаптық тексеру 
кезінде табылған 190 кемшіліктің 
123-і жөнделген.

Көктем басталып, жаз бойы
на еңбек ететін зертхана қыз мет-
керлері қоңыр күзде де тыным 
тапқан емес. Ауа райы аса суық 
емес өлкеде жолға қатысты тіршілік 
қараша айына дейін тоқтамайды. 
Әсіресе, біздің облыста. Ал қыста 
мекеме қызметкерлері басқа 
қызметпен айналысады. Иә, дәл 
осы уақыт та жұмыс та саябырсиды. 
Мұн дайда филиалдағы мамандар 
өз білімдерін жетілдіреді. Орталық 
аппараттың ұйым дастыруымен 
түрлі курстарға қатысып, жол са
пасын арттыруда өзге елдердің 
тәжірибесін алмасып қайтады. Фи-
лиалдағы тағы қуанышты жаңалық, 
қазір бұрынғыдай емес, барлық 
тех ника жаңартылған. Қыз мет кер-
лердің жұмыс формасы мау сымдық 
мерзіммен ауыстырылып отырады. 
Айлық жалақы тұрақты, іссапар 
шығындары түгел төленіп тұр.

– Жаз бойы бізде жұмыс қар-
балас. Ал қыста қарап жатпаймыз. 
Мысалы, барлық мамандар болып, 
облыстағы мек теп оқушыларымен 
кездесу өт кізудеміз. Кәсіпорынның 
ар найы «Мың мектеп» атты бағ-
дарламасы бар. Мұн дағы мақ-
сатымыз – біздің ма ман дыққа 
де ген олардың қызы ғушылығын 
ояту. Жалғыз зерт ханаға ғана емес, 
жол салушылардың өзі қазір түрлі 
техникалық мамандыққа зәру. 
Біздің Қызылорда филиалы қазірдің 
өзінде 100-ге жуық мектепте кезде
су өткізіп қайтты. Мұнан өзге ашық 
есік күндерін өткізіп, мектеп біті-
рушілерді зертханамен де таныс-
тырып келеміз, – дейді зертхана 
меңгерушісінің міндетін атқарушы 
Орынкүл Мырзабаева.

Облыстық филиал мұнымен 
тоқтамайды. Қайырымдылық жұ-
мыстарында да белсенді.  Аз қам-
тылған отбасылармен кез десіп, 
азық-түлік қорын ұйымдастырып 
келеді. Балалар мен Қарттар күні 
мерекесінде мекеме қызметкерлері 
бірауыздан келісе, қоржындарын 
көтеріп, сый-сияпатын үлестіріп 
жүр.

Суреттерді түсірген 
Н.НҰРЖАУБАЙ.

Кішкентай ауылдағы 
үлкен қуаныш

1-бет 

«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

ҚР ҰҚК Қызылорда облысы және 
Байқоңыр қаласы бойынша департаменті 
және ҚР ҰҚК Шекара қызметі облыс 
бойынша департаменті бірлесіп, аталған 
кітаптардың тұсаукесер шарасын өткізді.

Тарихи очерктер алғаш рет жарияланған 
архив құжаттары мен және фотосуреттермен 
безендірілген. Кітаптар жалпы оқырманға 
арналған. Онда Ұлттық қауіпсіздік коми-
теті қалып тасуының негізгі кезеңдері, 
қызметкерлер мен әскери қызметшілердің 
өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін 
күнделікті еңбегінің күрделілігін әрі көп 
қырлылығын көрсететін операциялар тура
лы әңгімелер енгізілген.

Шынайы адамдар, оқиғалар мен дерек
терге негізделіп, олардың тікелей қаты-
сушыларының сезімдері мен эмоциялары 
арқылы сипатталған. Кітаптарда жергілікті 
департаменттер жүзеге асырған операция
лар да көрініс тапқан. 

Шараға ҰҚКД басшылығы мен зей-
неткерлері,  кітапта сипатталған оқиға-
лар дың қатысушылары мен арнайы шақы-
рылған қонақтар қатысты.

Сондай-ақ, қызметтік борышын орын -
дау барысында құрбан болған батырла рдың 
туыстары мен жа қын дары шақырылды. 
Солардың бірі – «Боран» десанттық-ша-
буылдау маневрлік тобының жауынгері, 
сержант Ардақ Қазиевтің анасы Гүлсара Ер
жанова.

Кітапта жарияланған операциялар мен 
оқиғалар ҰҚК-нің қызметтік тізімінің он
нан бірі ғана. Өйткені онда құпиялылығын 
ашуға мүмкін болған операциялар мен 
оқиғалар ғана айтылған. 

Сонымен қатар, басылымдарда көрсе-
тілген батырлардан кем емес лайықты офи
церлер өз жеңістерін жарияламай, кез кел
ген сәтте Отаны мен Қазақстан азаматтарын 
қорғауға дайын.

Кітаптардың бірнеше данасы барлық 
қалаларда жаппай сату үшін «Меломан» 
дүкендеріне беріліп, 29 қарашадан сатыла 
бастады. Екі тілдегі электрондық нұсқалары 
«Kitap.kz» интернет-платформасында жүк-
теу мүмкіндігімен орналастырылды.

 
«СБ» ақпарат

Қос кітаптың тұсаукесері
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 

30 жылдығы қарсаңында Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің бастамасымен 
«Отандық арнаулы қызметтің хроникасы» 
және «Мемлекеттік шекара» атты 2 кітап 
баспадан шықты.



БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

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

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

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

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

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

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Сапа 
менеджменті жүйелері» талаптарына сәйкес 
KZ.4310318.07.03.01178 нөмірімен сертифи-
катталған. Авторларға қаламақы тапсырыс 
 бойынша төленеді, қолжазба өңделеді және 
 қайтарыл майды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 26375         Тапсырыс №1760e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор  Айсәуле ҚАРАПБАЕВА

www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz

Сан сала Sb8 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz№186-187 (20260-20261) 4 желтоқсан, сенбі  2021 жыл

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

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

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

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» және ауданның барлық басылымдарына 
хабарландыру орналастырғыңыз келсе:  70-00-52  телефон ы 

арқылы байланысуға болады. E-maіl: smjarnama@mail.ru

не айналады. Әлем нің 80 тілі-
не аударылып, 130 миллион 
данамен сатылады. Ал, автор 
алғашқы миллиардер жазушы 
қаламгерге айналды.

Мекен-жайы өзгергені туралы ескертеміз!  «Капринус Z», «Женьшень – өмір қуаты» бальзамының 
қасиеті туралы СІЗ МЫНА КҮНІ ӨТКІЗІЛЕТІН САТЫЛЫМ КЕЗІНДЕ БІЛЕ АЛАСЫЗ: Қызылорда қаласында 

16 желтоқсан күні сағат 10.00-11.00 аралы ғында А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде, 
Қазыбек би көшесі, 21 (Ескі базардың қасында).

Ресейде және басқа да ТМД елдерінде спирт-
ті ішімдіктер жиі қолданылатыны рас. Сондықтан да 
жұртшылық арасыңда араққұмарлыққа салынып, өзін 
де, туыстарын да әбігерге салып жүргендер баршылық. 
Төменде баяндалатын оқиға кейіпкерлері солардың бірі 
ғана.

Оның күйеуі қатты ішетін. Тіпті апталап мас
тығынан айықпай жүретін. Бар ақшасын ішімдікке жұм-
сап, ақыр соңы үйіндегі заттарды сатып ішетін күйге 
жеткен. Ал мастығынан айыққанда істеген ісіне қатты 
өкінетін. Сөйтіп, біраз уақытқа дейін арақты аузына ал-

май, отбасының асыраушысы ретінде тапқанын үйіне 
әкеле бастайтын. Бірақ, бұл ұзаққа бармайтын, арақ ішу 
қайта басталатын. Әйелі оны араққұмарлықтан арылту 
үшін наркоорталыққа да жатқызды, биотокпен емдетіп, 
арнайы кодтатып та көрді. Дегенмен, бұның бәрі уақыт-
ша ғана көмектесетін. Арада жылжарты жыл өте күйеуі  
ішуді қайта бастайтын, бұл жолы ішуді бұрынғысынан 
да көбейтіп жіберетін. Басқа еш амалы қалмаған әйел 
енді ажырасуды ойлай бастаған еді. Бірде оған бірге жұ-
мыс істейтін әріптесі ұнтақ түрінде шыққан Капринус 
Z өнімін қолдануга кеңес берді. Әлгі әйел күнделікті 
2 шай қасық ұнтақты күйеуіне беріп тұрды. Күйеуі өз 
еркімен емделуге келісім берді, өйткені ол отбасынан 
айрылып калу қаупінен қорықты. Жақсы нәтижеге әйелі 
қатты қуанды. Күйеуі ішуді доғарды. Отбасына береке 
орнады.

Капринус Z өсімдік кешені –  4 негізгі бағыт 
бойынша күресетін табиғи бірегей өнім. Ол 

ішімдікке тәуелділікті азайтады және ішкіліктен 
кейінгі масандық табын жояды, алкогольдың зиянды 

әсерін бейтараптандырады, уыттарды шығарады 
және иммунитетті нығайтады. 

Араққұмарлықтан 
арылтатын  жаңа өнім Капринус Z

Акция 3+1
1 қаптама – 3500 тг

Қабылдау курсы -1 ай, 
созылмалы ауруларда – 2 ай. 
Жылына 3-4 курс ұсынылады.

(Капринус Z - сәйкестік декларациясы ЕАЭС 
№RU D-RU.AD65.B.01016/19 20.11.2022 ж. 

дейін жарамды)

«Женьшень - өмір қуаты» баль-
замы – (Сәйкестік декларациясы 
ЕАЭС №RU Д-RU.АД81.В.14213, 
24.07.2018 жылдан 23.07.2022 

жылға дейін жарамды)

Бір курсқа «Капринус Z», 
«Женьшень – өмір қуаты» 
бальзамының 8 қорабын 
қабылдау ұсынылады. Бір 
қораптың бағасы – 4000 

теңге. 3 қорапша алсаңыз, 
4-ші қорапша тегін

ҒЫЛЫММЕН ДӘЛЕЛДЕНГЕН ТАБИҒАТ КЕРЕМЕТІ
«ЖЕНЬШЕНЬ – ӨМІР ҚУАТЫ» – 

Қолдану әдісі: күніне 3 рет тамақтанудан 30 минут бұрын 1 шай қасық 
бальзамды ау зы ңызда 30-40 секунд ұстап тұрып, содан кейін жұтасыз. 

Вирусқа қарсы иммунитет көтеру үшін осы бальзамды балаларыңыз, 
ата-аналарыңыз өздеріңіз қабылдаңыз!!!

Петри Владимир Адамович, 65 жас, Уральск қаласы
Жас келгелі маған панкреатит және қант диабеті диагноздарын 

қойды. Қант көрсеткіші әрдайым жоғары болатын. Көп дәрі-дәрмек 
ішетінмін, қатал диета ұстайтынмын. Одан басқа аяқ-қолдарым сырқы-
рап, варикоз шаршататын. Газетте Женьшень туралы оқып, сатып алып 
іштім. Нәтижесі өте жақсы. Еш жерім ауырмайды деп айтуға болады. 
Женьшень ішкелі дәріні қойдым. Өзімді жақсы сезінемін, тәбетім 
ашылып, ұйқым тынышталды.

Еркектердің жыныстық қызметімен зәр шығару жүйесінің бұзылуы өмірсапасын едәуір төмендетеді. Бұл физикалық қана емес, 
сонымен қатар психо-эмоционалды қолайсыздық тудырады!

Алайда, үміт үзудің қажеті жоқ, бұл жағдайда біз сіздерге көмектесе аламыз!
Статистикаға сәйкес,  әрбір үшінші  ер  адам простатиттен, зәр шығарудың бұзылуы мен  импотенциядан зардап шегеді. Әдетте, 

бұл бұзылыстар 40 жастан асқаннан кейін дами бастайды және ол гормоналды жүйенің бұзылуымен, иммунитеттің төмендеуімен, 
сондай-ақ жамбас бөліктегі қан айналымның нашарлауымен байланысты.

Простатит - бұл несеп-жыныс жүйесі мүшелеріндегі инфекцияның простатаға немесе басқа да  қабыну ошақтарына еніп кету 
нәтижесінде дамиды. Патологияның даму қаупі соған итермелеуші себеп шарттар болған жағдайда жоғарылай бастайді. Мәселен, 
қозғалыссыз өмір салты, салқын тию, төсек қатынасының болмауы немесе шамадан тыс белсенділік, үнемі іш қату– осы аурудың 
асқынуына себепші болады.

Простата аденомасының асқынуы салдарынан зәр шығаруда бұзылыстар болып, зәрді ұстай алмай, іштің төменгі бөлігі ауырып, 
төсек қатынасы бұзыла бастайды. Аденома асқынса зәрдің жіті тоқтауы және гематурия  мазалап, қуықта  тастар пайда болуы мүмкін.

Егер простатит, қуық асты безі аденомасы сияқты ауруларды алғашқы кезеңдерде ескермей, ем қабылдамаса, патологиялық 
процестер қайтарымсыз болады. Ал бұл өз кезегінде үлкен салдарға әкелуі мүмкін. Сондықтан көп жағдайда хирургиялық жолмен 
емдеуден басқа ешқандай мүмкіндік қалмайды.

Дегенмен, аурудың жағымсыз белгілері мен асқынулардың алдын алуға болады. Тек уақытында білікті мамандарға жүгінген жөн.
Ал бұл жағдайды жеңілдетуге және патологиялық процестерден толықтай құтылуға «Уропротектор» деп аталатын кешенді пре-

парат жақсы көмектеседі. Бұл израильдік ғалымдармен бірге жаңа технологияларды қолдана отырып жасалған бірегей өнім. Өнімнің 
белсенді құрамы шөп сығындылары мен қоректік заттардан тұрады. Олар ерлердің урологиялық ауруларын емдеу кезінде өте жақсы 
әсер береді. 

«Уропротектор» простатит, аденома, зәр шығару жүйесінің бұзылуы, импотенцияны емдеуде сәтті қолданылып жүр. Бұл кешенді 
препарат қабыну процестерін жоюға, жұмсақ тіндердің ісінуін басуға, микроорганизмдерді өлтіруге, сондай-ақ зәр шығару мен 
жыныс тық белсенділікті қалпына келтіруге арналған.

Препаратты қабылдап бастағаннан кейін бір аптадан соң осы уақытқа дейін мазалаған жағымсыз сезімдер, ауырсыну және зәр 
шығару кезіндегі ауырсыну сезімі жоғалады. Емдеу курсынан кейін кіші жамбаста қан айналым процестері дұрысталады және қуық асты безінің, қуық пен уретраның жұмы-
сы қалпына келеді.Сонымен қатар, «Уропротектор» гормоналды деңгейді қалпына келтіруге көмектеседі. Ал бұл эректил қызметті жақсарта отырып, простата аденомасы-
ның дамуына жол бермейді.

«Уропротектордың» бірегей құрамының арқасында препарат бос радикалдардың мөлшерін азайтуға көмектеседі, осылайша қуық асты безі қатерлі ісігінің дамуына 
жол бермейді.

«Уропротектор» – жағымсыз урологиялық аурулардан арылуға және қалыпты жыныстық өмірді қалпына келтіруге көмектеседі!
Бұл препарат отандық және халықаралық құжаттармен мақұлданған. Оны аденома, простатит, импотенция, цистит, сондай-ақ қуықасты безінің қатерлі ісігі мен бел-

сіздік сияқты ауруларды кешенді емдеуде қолдану ұсынылған.

Бұл препарат отандық және 
халықаралық құжаттармен мақұлданған. 

Оны аденома, простатит, импотенция, 
цистит, сондай-ақ қуықасты безінің 
қатерлі ісігі мен белсіздік сияқты 

ауруларды кешенді емдеуде қолдану 
ұсынылған.

Простатит, аденома, несеп шығару қызметінің бұзылуы, белсіздік?! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
НАУҚАН ЖҮРУДЕ!
«УРОПРОТКТОР» 

КУРСТЫҚ БАҒДАРЛА-
МАСЫНА ТАПСЫРЫС 
БЕРІҢІЗ, 30% ЖЕҢІЛ-

ДІК!

ЕГЕР 2 АЙЛЫҚ КУРСҚА ТАПСЫРЫС БЕРСЕҢІЗ – 
КЕРЕМЕТ ЕМДІК АМОВИЛ УЛЬТРА БАЛЬЗАМЫ 
СЫЙЛЫҚҚА БЕРІЛЕДІ

Сізге ыңғайлы болу үшін KASPI RED жұмыс жасайды

Мына телефон арқылы кеңес ала аласыз және «Уропротекторға» 
тапсырыс бере аласыз: 8705 92 55 429 немесе uroprotector.kz сайты арқылы.

Құрамындағы негізгі белсенді заттар: препараттың құрамында 
химиялық компоненттер жоқ.
Дозасы және қабылдау әдісі: қабылдау ұзақтығы 1 айдан жоғары.
Қарсы көрсеткіштер: компоненттерге жеке төзбеушілік.
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Ел Тәуелсіздігінің 
және Қазақстан Респуб
ликасы Ұлттық инже
нерлік академиясының 
30 жылдығына арналған 
жалпы жиналыста хи
мия ғылымдарының 
кандидаты, профессор 
Нұрбол Аппазов толық 
мүшелігіне (академик) 
сайланды.

Нұрбол Орынбасарұлы 
– химия ғылымдарының 
кандидаты, профессор, 
Қорқыт ата атындағы Қы-
зылорда университетінің 
профессорзерттеушісі. 
«Инжинирингтік техноло-
гиялар және экология» ка-
федрасының профессоры, 
«Физикахимиялық талдау 
әдістері» инженерлік бей-
індегі зертханасының бас 
ғылыми қызметкері. 

Ғылымның дамуына 
сүбелі үлес қосып жүрген 
ғалым, 265 ғылыми және 

ғылымиәдістемелік еңбек-
тің авторы. Оның ішінде 
Web of Science және Scopus 
базаларына енген рей-
тингілі басылымдарда 21 
мақала, Web of Science ба-
засында 5 патент, ҚР БҒМ 
Білім және ғылым саласын 
бақылау комитетінің, РФ 

ЖАК тізіміне енген, басқа 
да шетелдік және отандық 
ғылыми басылымдарда 93 
мақала, халықаралық және 
республикалық конферен-
циялардың 98 материа-
лы мен тезистері жария
ланды. Сондайақ, 42 ҚР 
инновация лық, өнертабыс 

және пайдалы модельдерге 
патент пен 5 оқу құралы, 
6 монография ның авторы. 
Хирш индексі (hиндекс): 
Web of Science –3, Scopus 
– 4.

Жуырда университет 
ғалымдары Альцгеймер 
және Паркинсон аурулары-
на қарсы дәрі жасау мақ-
сатында Еуропалық Одақ 
грантын жеңіп алғанын 
хабарлаған болатынбыз. 
Бүгінде зерттеушілер осы 
және өзге де бағыттарда 
еңбектенуде. 

Нұрбол Аппазов – оқу 
орнындағы ең жас акаде-
мик. Айта кету керек, өткен 
оқу жылында университет 
және Қазақстан ЖОО док-
торантураларында оқыған 
7 оқытушы PhD доктор 
дәрежесін иеленсе, Ресей 
ЖОО аспирантураларында 
оқыған 2 жас ғалымғылым 
кандидаты атанды.

Нұрбол Аппазов Ұлттық инженерлік академияның академигі болып сайланды

Ел Тәуелсіздігінің 
және Қазақстан Рес
публикасы Ұлттық 
инженерлік академия
сының 30 жылдығына 
арналған жалпы жи
налыста PhD Нұрғали 
Ақылбеков корреспон
дентмүше болып сай
ланды. 

Нұрғали Икрамұлы – 
химия мамандығы бойын-
ша философия докторы 
(PhD), Қорқыт ата атын-
дағы Қызылорда универ-
ситеті «Физикахимиялық 
талдау әдістері» инженер-
лік бейіндегі зертхана же-
текшісі, «Инжинирингтік 
технологиялар және эко-
логия» кафедрасының аға 
оқытушысы.

Жас ғалым 109 ғылы-
ми және ғылымиәдіс

темелік еңбектің авто-
ры. Оның ішінде Web 
of Science және Scopus 
базаларына енген рей-

тингілі басылымдарда 
18 мақала, ҚР БҒМ Білім 
және ғылым саласын-
да сапаны қамтамасыз 

ету комитеті, РФ ЖАК 
тізіміне енген, басқа да 
шетелдік және отандық 
ғылыми басылымдарда 
26 мақала, халықаралық 
және республикалық кон-
ференциялардың 53 мате-
риалы мен тезистері, 9 ҚР 
және РФ инновациялық, 
өнертабыс және пайда-
лы модельдерге патент-
тер (оның ішінде Web of 
Science базасында 2 па-
тент), 3 монографияның 
авторы. Хирш индексі 
(hиндекс): Web of Science 
– 5, Scopus – 5.

Айта кету керек, ме-
дициналық химиядағы 
ізденістерімен танымал 
Нұрғали Ақылбеков биыл 
республика бойынша 
үздік оқытушы атанды.

Нұрғали Ақылбеков Ұлттық инженерлік академияның 
корреспондент-мүшесі болып сайланды

«Интергаз Орталық Азия» акционерлік қоғамының «Қызылорда»  
МГҚБ филиалы мына мекенжайлар бойынша рұқсат етілген эмиссия-
лар нормативтерінің жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық 
тыңдау өтетінін хабарлайды:

1) Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 
1 ғимарат, акт залы. Тыңдаудың өтетін уақыты: 12.01.2022 жыл, сағат 
11.00. Карантиндік шараларды ұзарту кезінде қоғамдық тыңдау лар келе-
сі сілтеме бойынша бейнеконференция форматында өткізілетін болады: 

https://us02web.zoom.us/j/88604853566?pwd=aFFpRDJybkRNSVAya
GNvazFPRGVtdz09

Конференция идентификаторы: 886 0485 3566
Қатынау коды: 168356
Бірыңғай экологиялық порталға сілтеме: https://ecoportal.kz/Public/

PubHearings/ShowDetails/3780#declarantInfo
2) Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті, Абай кө-

шесі, №31, акт залы. Тыңдаудың өтетін уақыты: 13.01.2022 жыл, сағат 
11.00. Карантиндік шараларды ұзарту кезінде қоғамдық тыңдаулар келе-
сі сілтеме бойынша бейнеконференция форматында өткізілетін болады: 

https://us02web.zoom.us/j/88244499225?pwd=ZjhrUWkyclo5dk5WZ2J
uaXpoL2YvUT09

Конференция идентификаторы: 882 4449 9225
Қатынау коды: 129376
Бірыңғай экологиялық порталға сілтеме: https://ecoportal.kz/Public/

PubHearings/ShowDetails/3788#declarantInfo
3) Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т. Рысқұлов 

көшесі, 6, акт залы. Тыңдаудың өтетін уақыты: 13.01.2022 жыл, сағат 
15.00. Карантиндік шараларды ұзарту кезінде қоғамдық тыңдаулар келе-
сі сілтеме бойынша бейнеконференция форматында өткізілетін болады: 

https://us02web.zoom.us/j/89065914296?pwd=ZVpKVU1hdXovS25ua
VRYTEFFVG44Zz09

Конференция идентификаторы: 890 6591 4296
Қатынау коды: 424651
Бірыңғай экологиялық порталға сілтеме: https://ecoportal.kz/Public/

PubHearings/ShowDetails/3789#declarantInfo
4) Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қаласы, Астана көшесі, 

33, акт залы. Тындаудың өтетін уақыты: 14.01.2022 жыл, сағат 15.00. Ка-
рантиндік шараларды ұзарту кезінде қоғамдық тыңдаулар келесі сілтеме 
бойынша бейнеконференция форматында өткізілетін болады: 

https://us02web.zoom.us/j/84868125764?pwd=THYrK2FDajV2VzRja3
luUlRQelYxUT09

Конференция идентификаторы: 848 6812 5764
Қатынау коды: 264537
Бірыңғай экологиялық порталға сілтеме: https://ecoportal.kz/Public/

PubHearings/ShowDetails/3790#declarantInfo
Белгіленген қызмет бастамашысының деректемелері және байланыс 

деректері: мекенжайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 1 
ғимарат, «Интергаз Орталық Азия» акционерлік қоғамының «Қызылор-
да»  МГҚБ филиалы, БСН 050141003209, тел.: 87242605202.

Экологиялық құжаттаманы әзірлеуші: Республиканский Техничес
кий Центр «Безопасность» ЖШС, БСН 061040009303,  87182552536, 
rtcb@mail.ru

Жобаларға қатысты қосымша ақпаратты электрондық пошта арқылы 
алуға болады: bota_88goz@mail.ru, тел.: 87475444954.

Жергілікті атқарушы орган: «Қызылорда облысының табиғи ресурс
тар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ,  жауапты тұлға – 
Жолдасбекова А.Е., тел.: 8 (7242) 605369, ar.zholdasbekova@korda.gov.kz.

ХАБАРЛАНДЫРУ

«МАҒЖАН И К» ЖШС сапалы әрі мол өнім алуға болатын 
күріштің «Элита» , «1репродукция» және жоңышқаның «Жеті-
сулық жергілікті», «Түркістан15» тұқымдарын ұсынады.

Байланыс тел.: 87057067000, 87015120086. 
EMAIL: AIZHAN@ABZAL.ORG

(107)

Уақыт талабына сай, озық 
ойлы, біліктілігі мен білімін 
тұрақты түрде жетілдіріп отыруды 
ойлайтын, ізденімпаз үміткерлер-
ге төмендегі лауазымдарға кон-
курс жариялайды:

1. Қызылорда «Болашақ» уни-
верситетінің Академиялық мәсе-
лелер және ғылыми жұмыстар 
жөніндегі проректор;

2. «Спорт және бастапқы әске-
ри дайындық» кафедрасының 
меңгерушісі;

3. «Бизнес, техника және тех-
нология» жоғары мектебінің дека-
ны;

4. Академиялық мәселелер 
жөніндегі басқарма басшысы;

5. Жоғары оқу орнынан кей-
інгі білім және ғылым бөлімінің 
бастығы; 

6. «Бизнес және басқару» білім 
беру бағыты бойынша экономика 
ғылымдарының  кандидаты  1;

7. «Мектепке дейінгі оқы-
ту және тәрбиелеу» білім беру 
бағдарламасы бойынша педагоги-
ка ғылымдарының кандидаты  1;

8. «Бастауыш оқыту педагоги-
касы мен әдістемесі» білім беру 
бағдарламасы бойынша педагоги-
ка ғылымдарының кандидаты  2;

9. «Кеден ісі» білім беру 
бағдарламасы бойынша заң 
ғылымдарының кандидаты  1;

10. «Тарих» білім беру бағдар-
ламасы бойынша PhD – 1; ғылым 
кандидаты  1;

11. «Дефектология» білім беру 
бағдарламасы бойынша педагоги-
ка ғылымдарының кандидаты  1;

12. «Кітапхана ісі» білім беру 
бағдарламасы бойынша филоло-
гия ғылымдарының кандидаты  1 
немесе аға оқытушы  1;

13. «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
білім беру бағдарламасы бойынша 
филология ғылымдарының канди-
даты  1;

14. «Журналистика» білім беру 
бағдарламасы бойынша филоло-
гия ғылымдарының кандидаты  1;

15. «Орыс тілінде оқытпайтын 
мектептердегі орыс тілі мен әде-
биеті» білім беру бағдарламасы 
бойынша филология ғылымдары-
ның кандидаты1 немесе  магистр/ 
аға оқытушы  5; 

16. «Құрылыс» білім беру 
бағдарламасы бойынша техника 
ғылымдарының кандидаты  1;

17. «Кәсіптік оқыту» білім 
беру бағдарламасы бойынша  
ғылым кандидаты  2; 

18. «Хореография» білім беру 
бағдарламасы бойынша оқытушы 
 1.

Қойылатын талаптар: ғылы-
ми дәрежесінің және академиялық 
дәрежесінің болуы, академиялық 
қызметті реттейтін ҚР БҒМ нор-
мативтікқұқықтық актілерін 
білуі.

Өтінімдер мен құжаттарды 
тапсыру мерзімі:  21  желтоқсан 
2021ж  сағат: 14:00ге дейін.

Конкурсқа қатысушы біліміне, 
жұмыс тәжірибесіне, кәсіби дең-
гейіне қатысты қосымша ақпарат-
ты ұсына алады.

Түйіндемені bolashak_5@
mail.ru, Bolashak_5@bolashak
edu.kz электронды почтасына 
жолдауға, қосымша ақпарат-
ты 87773308059 телефоны  
арқылы алуға болады.

Мекенжайы: Қызылорда 
қаласы, Сырдарияның сол жақ 
жағалауы, 115, «Болашақ» универ-
ситеті

Мына телефондар арқылы 
маманнан кеңес алып, тапсырыс 

беруге болады: 8 702 911 55 55, 
8 777 114 13 20

Бір курсқа 
бальзамның

қорабын 
қабылдау 
ұсынылады.8

Бір қораптың    
бағасы –  4000 теңге.
3 қорапша алсаңыз,
4-ші қорапша ТЕГІН

«Болашақ» университеті

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласын-
дағы бақылау комитеті № KZ041LAA00011297, берілген күні 14.03.2018 ж)

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды

Қызылорда қаласының жеке нотариусы Бердалиева Мира Кыстау
баевна (лицензия №0000316, 27.11.1998 ж.) 2021 жылдың 21 қараша-
сында қайтыс болған азаматша Алтынбасова Раушан Қуантқанқы-
зының атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлері 
болса, мына мекенжайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, 
Ғ.Мұратбаев көшесі 3 В (ЦОН аялдамасы), тел.: 8 702 777 27 22.

Қызылорда қаласының жеке нотариусы Алменбетов Айтбай Алим-
жанович (лицензия №13002793 26.02.2013 ж.) 2021 жылдың 18 ма-
мырында қайтыс болған азамат Бекинбаев Абжалел Алихановичтің 
атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлері болса, 
мына мекенжайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Қонаев 
көшесі №17 А үй, тел.: 302532, 8 778 202 01 44, 8 705 966 09 40.

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы және Қазақстан Журналистер 
одағы Қызылорда облыстық филиалы республикалық «Таң
Шолпан» әдебикөркем, көпшілік журналының бас редакторы, 
жазушы Нұрлыбек Сафинге анасы

Үржан Шағыртайқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.


