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КӘСІБИ МЕРЕКЕ

БАУЫ БЕРІК БОЛСЫН! ЕЛ БЕСІГІ
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Құрметті 
оқырман!

2022 жылдың бірінші 
жартыжылдығына

«Сыр медиа» ЖШС қарасты 
газеттерге жазылу 

жүргізілуде.

 «Сыр бойы» газетіне 
жазылу бағасы: 
жекелер үшін: 

6 айға – 3500 теңге.
Мекемелер үшін:

6 айға – 4500 теңге.

ПРЕЗИДЕНТ

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb

2 74 8Екпе қорғанысты
күшейтеді

Қазақстанның қазба байлығы – 
Ұлттық Қордың игілігі

Әңгімелесу барысында Қа
зақ станның Парла мент аралық 
одақпен өзара ықпалдас ты
ғының маңызды бағыттары 
талқыланды.

Президент ҚасымЖомарт 
Тоқаев Дуарте Пашекоға ілти
пат білдіре отырып, Пар
ламентаралық одақпен арадағы 
ынтымақтастықты нығайтуға 
тың серпін беру тұрғысынан 
оның елімізге жасаған са пары
ның маңыздылығын атап өтті.

– Парламентаралық одақ 
пар ламентаралық байланыстар
ды дамыту ісінде маңызды әрі 
жетекші ұйым саналады. Сіздің 
сапарыңыз парламенттік дипло
матияны кеңейту тұрғысынан 
саяси маңызға ие. Біз аталған 
Одақпен өзара тығыз қарым

қатынастарды дамытуға ба
са мән береміз және осы 
маңызды ұйымның төрағасы 
лауазымындағы Сіздің мис
сияңызды қолдаймыз, – деді 
Мемлекет басшысы.

ҚасымЖомарт Тоқаев 
Дуарте Пашекоға еліміздегі 
демократиялық институттарды 
және заң үстемдігін нығайтуға, 
адам құқығы мен гендерлік 
теңдікті қамтамасыз етуге 
бағытталған ауқымды саяси 
реформалардың жүзеге асыры
луы жөнінде айтты. Сондай
ақ, Мемлекет басшысы оны 
2022 жылдың қыркүйек ай
ында болатын Әлемдік діндер 
көшбасшыларының VII съезіне 
қатысуға шақырды.

Өз кезегінде Дуарте Па

шеко кездесуге мүмкіндік 
бергені үшін ҚасымЖомарт 
Тоқаевқа алғыс білдіріп, Мем
лекет басшысын Қазақстан 
Тәуелсіздігінің 30 жыл дығы
мен құттықтады. Соны мен 
қатар ол еліміздің осы кезең
дегі экономикалық және дип
ломатиялық табыс тарын жо
ғары бағалап, Қазақ стан ның 
мемлекеттер мен адамдар 
арасында диалог орнатудың 
жарқын үлгісі болып отыр
ғанына назар аударды.

Португалия парламентарийі 
Мемлекет басшысына Парла
ментаралық одақты дамыту дың 
алдағы кезеңдегі басым дықтары 
туралы айтты. Соны мен қатар 
Қазақстан мен Португалия 
қатынастарын өркен дету ая
сында НұрСұлтан мен Лис
сабон арасындағы ынты мақ
тастықтың қарқынды дамып 
келе жатқаны атап өтілді.

Президентке 11 ай ішіндегі 
елорданың әлеуметтікэконо
ми калық және инфра құры
лымдық дамуы туралы ақпарат 
берілді.

Сонымен қатар Мемлекет 
басшысына НұрСұл тан қа
ласындағы эпиде мио  логиялық 

ахуалды тұ рақ   тандыру үшін 
жүзеге асырылып жатқан ша
ралар және халыққа вакцина 
салу жұмыстарының барысы 
туралы баяндалды.

ҚасымЖомарт Тоқаев 
Алтай Көлгіновке жылумен 
қам ту, инфрақұрылым, инже

нерлік желілер, әлеу меттік 
тұрғын үйлер мен нысан
дардың құрылысы сияқты са
лалар бойынша қордаланған 
мәселелерді шешуге қатысты, 
сондайақ шағын және орта 
бизнесті дамыту, жаңа жұмыс 
орындарын ашу үшін қолайлы 
жағдай жасау жөнінде бірқатар 
тапсырма берді.

ПАРЛАМЕНТАРАЛЫҚ 
БАЙЛАНЫСТАРДЫҢ 
МАҢЫЗЫ

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев Парламентаралық одақтың президенті 
Дуарте Пашеконы қабылдады.

ЕЛОРДАНЫҢ ДАМУ БАРЫСЫ 
БАЯНДАЛДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Нұр-
Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгіновті қабылдады.

Ауылына 
қарап, 
азаматын таны

Саялы мекен, ынтымақ пен бірлігі бекем бір ауыл 
бар Шиелі ауданында. Ол құтты қоныс – Қоғалы 
ауылдық округі, бұрынғы Ботабай, қазіргі Тұрсынбай 
датқа елді мекені. Аудан орталығынан 67 шақырым 
қашықтықта орналасқан сол ауылға сәті түсіп сапар-
лап қайттық. Әу бастан осы мекен көзтартар келбеті, 
мұнтаздай тазалығы, шап-шағын, жып-жинақы, бірінен-
бірі өтетін әсем үйлерімен ерекше-тін.

Ымырабірлігі жарасқан 
шағын ауылдың кіреберісінен 
жарқыраған қақпаны көріп, 
«Ауылына қарап, азаматын 
таны» деген қанатты сөзді 
есімізге алдық. Ауыл азаматта
ры өздері ұйымдасып, көзтартар 
қақпаны қатырып қойыпты. 
Қалай разы болмайсыз?

Табалдырықтан аттағаннан
ақ қызу тірлік осында ма дерсің. 
Тақтайдай тегіс жолда көлігіміз 
жүйткіп келеді. Сірә, жолы на
шар көше жоқ сыңайлы. Дәл та
уыппыз. Бүкіл бір ауылда тек бір 
ғана көше асфальтталмаған. Ас
фальты жоқ дегеніміз болмаса, 
оған да қиыршық тас төселген. 
Қазқатар бағандарда ілінген 
шамдар қас қарайса ауыл ажа
рын тіпті айшықтай түсетіндей. 
Ауыл әкімі Ғазиз Сейітовтің 
басшылыққа келгеніне көп бол
маса да біраз шаруа бітірген...

Қызылорда облыстық мәслихатының кезектен тыс 10сессия
сы 2021жылғы 24 желтоқсанда сағат 10:00де Облыстық меке
мелер үйінің (Бейбарыс Сұлтан к., 1) мәжіліс залында ашылады.

Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер ұсынылады:
1. Қызылорда облысы бойынша ауызсумен жабдықтаудың 

баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың ерек
ше маңызды топтық және оқшау жүйелерінен халыққа берілген 
ауызсудың бір текше метрі үшін төлемақы мөлшерін бекіту ту
ралы. 

2.   Қосымша мәселелер.
Облыстық мәслихат

ХАБАРЛАНДЫРУ

Аймақ басшысы ҚР Тәуелсіздігінің 30 
жылдығымен құттықтап, энергетика сала
сының қызметкерлері ел дамуына өлшеусіз 
үлес қосып жүргенін атап өтті.

– Баршаңызды ел болып атап өткен ең 
басты ұлық мерекеміз – Тәуелсіздігіміздің 
30 жылдық мерейтойымен құттықтаймын! 
Экономиканың өзекті саласының бірі 
– энергетика саласы күнделікті тұрмыс
тіршілігіміздің бір бөлігіне айналып, да
мып келеді.

Тәуелсіздік алғалы облыс көлемінде 
1000 шақырымға жуық электр желілері 
салынып, 300ден аса қосалқы стансалар 
орнатылды. Бұл өз кезегінде, халықты са
палы электр энергиясымен қамтамасыз 
етуге мүмкіндік берді. Осының арқасында 
аймағымыздың экономикасы да дамып 
келеді. Облыста жалпы қуаты 88 мегаватты 
құрайтын күнэлектр станциялары тұрақты 
жұмыс жасауда.

Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, 
еліміздің оңтүстігіндегі энергетикалық 
қуаттарды арттыру мақсатында Қызылорда 
облысында қуаттылығы 240 мегаватты 
құрайтын бугаз қондырғысын салу жоба
сын инвесторлардың қаражаты есебінен 
жүзеге асыру жоспарлануда, – деді облыс 
әкімі.

Жиында «Қызылорда электр тарату то
раптары компаниясы» басқарма төрағасы 
Мұхитжан Кәрімбаев ҚР Энергетика 
министрлігінің «Еңбек сіңірген энерге
тик» төсбелгісі, «Интергаз Орталық Азия» 
Қызылорда филиалының бөлім басшысы 
Қайрат Дәрібаев министрліктің «Мұнай

газ саласының еңбек сіңірген қызметкері» 
төсбелгісі, облыстық энергетика және 
тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы 
басқармасының бас маманы Мадина Ал
тынбасова министрліктің Құрмет грамо
тасымен марапатталды. Ал, «Қызылорда 
электр тарату тораптары компаниясының» 
бөлім бастығы Дина Шоқбарова мен 
«Қызылордажылуэлектрорталығы» элек
троцех басшысының орынбасары Еспай 
Дауылбайұлына Қазақстан энергетикалық 

қауымдастығының «Еңбек сіңірген энерге
тик» төсбелгісі табысталды.

Сонымен қатар «Қызылордажылу
электрорталығының» дәнекерлеушісі Ле
онид Лобачев пен «Қызылорда газ тарату 
жүйесінің» Жалағаш кентіндегі учаске бас
шысының орынбасары Сәбит Жанашев об
лыс әкімінің Алғыс хатымен марапатталды.

Басқосуда энергетика саласының ма
мандары атынан «Қазақстандық энер
гетикалық ассоциациясы» директорлар 
кеңесінің төрағасы Жомарт Көшербаев 
сөз алып, әріптестерін кәсіби мерекемен 
құттықтады.

Энергетиктерге құрмет
Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова Энергетик күніне орай 

мамандармен кездесіп, сала үздіктеріне құрмет көрсетті.

«Айналайын, бөбек! Се
нің туған күнің еліміздің ең 
басты мерекесімен тұспа
тұс келді. Өзің дүние есігін 
ашқан кезде халқымыз қас 
терлі тәуелсіздігінің 30 жыл
дығын атап өтіп жатты. Саған 
бақытты әрі ұзақ ғұмыр 
тілеймін!»  деп жазылған Мем
лекет басшысының құттық
тауында.

Облыс орталығында дүние
ге келген егіз бен үшемге 
«Сүйінші» сый қорабын қала 
әкімінің орынбасары Бектас 
Нұриддинов пен «Азаматтарға 
арналған үкімет» КЕАҚ 
облыстық филиалы директоры 
Айнұр Тобаева табыс етті. Фи
лиал директоры нәрестелерге 
ізгі тілегін жолдап, олардың 
құ жатын рәсімдеуге орталық 
маман дарының көмек 
көрсететінін жеткізді.

– «Азаматтарға арналған 
үкімет» корпорациясы тарапы
нан нәрестелерге туу туралы 
куәлігі мен бір жасқа дейінгі 
жәрдемақы рәсімделеді. Біз
дің қызметкерлер барлық 
санитарлық талаптарды қатаң 
сақтай отырып, олардың 
құжаттарын рәсімдеуге көмек 
көрсетеді, – деді «Азаматтарға 
арналған үкімет» КЕАҚ 
облыстық филиалы директоры 
Айнұр Тобаева.

Айта кету керек, республи
ка бойынша мереке күндері 
2 мыңнан астам сәби өмірге 
келген. Жыл басынан бері 11 
мың 378 бала дүниеге есігін 
ашыпты. Бұл өткен жылмен 
салыстырғанда 775ке көп. 
Олардың ішінде 149 егіз бар.

«СБ» ақпарат

Айналады 
баладан!

Тәуелсіздік күні мерекесінде Сыр өңірінде 130 
сәби дүниеге келді. 16-17 желтоқсан күні туған 
нәрестелердің ішінде егіз де,  үшем де бар. Қастерлі 
күнде өмірге келген бөбектерге «Сүйінші» сый 
қорабы табысталды. Қорапқа балаларға қажетті 
заттардан басқа Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
құттықтау тілегі жазылған ашық хат, «Тәуелсіз 
Қазақстанға 30 жыл» монетасы мен баланың туу 
туралы куәлігі салынған.

Сәулет пен
дәулет

Сыр сәйгүлігіне Финляндияда 
ескерткіш қойылған
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Саясат2

МАКРОЭКОНОМИКА 

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

ЕКПЕ АЛ!

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb

– Бұл – талантты жастардың ІТ 
идеяларын жарыққа шығару, жаңа 
әлеуметтік жобалардың іске асуы-
на қолдау көрсету мақса тындағы 
маңызды іс-шара. Фестивальда 
жеңім паз атанған жобалар аясын-
да ел үшін маңыз ды бастамалар 
жүзеге асады деген сенімдеміз, – 
деді Н.Байқадамов.

«Цифрлық Қазақстан» мем ле-
кеттік бағдарламасын жүзеге асы-
ру, облыс тұрғын дарының IT са-
ласына қызығушылығын арттыру 
және инновациялық IT жобаларды 
қолдауды мақсат еткен фестивальді 
облыстық цифрлық технология-
лар басқар масы мен «Ақпараттық 
технологиялар орталығы» КММ 
ұйымдастырған.

Фестивальға 1,5 мыңға жуық 
қатысушы мен 200-ге жуық ко-
манда тіркелген. Облыс жаста-
рымен қатар, Нұр-Сұлтан, Шым-
кент, Байқоңыр қалаларынан және 
Түркістан облысынан да талап-
керлер қатысты. Жүлде қоры – 2 
400 000 теңгені құрады. Екі күнге 

созылған іс-шараға қатысушылар 
24 сағат ішінде ақпараттық тех-
нологиялар, контент және ме-
диа, кино және видео, «Smart 
Qyzylorda» бағыттары бойынша өз 
жобаларын идеядан бастап прото-
типке дейін әзірледі.

Қорытындысы бойынша әр 
секциядан 3 команда жүл делі 
орын дарға ие болды. Әр жеңімпаз 
командаға бірінші орынға 300 
мың теңге, екінші орынға 200 мың 
теңге, үшінші орынға 100 мың 
теңгенің сертификаттары табы-
сталды. Марапаттарды облыстық 
мәслихат хатшысы Наурызбай 
Байқадамов тапсырды.

Сонымен қатар, төрт қатысушы 
Қорқыт ата атын дағы Қызылорда 
университеті рек торының, бес 
адам «Болашақ» университеті 
ректо рының грантын иеленді. Екі 
командаға Нұрсұлтан Назарбаев 
Қоры атынан бағалы сыйлықтар, 
тағы екі командаға «Болашақ» 
универ ситеті атынан 50 мың 
теңгеден сертификат берілді.

Сондай-ақ, фестивальдің 
ұйым  дас тырушысы «Ақпарат-
тық технологиялар орталығы» 
КММ атынан көптеген бағалы 
сыйлықтар табысталды. Фести-
вальдің ең жас қаты сушысы 
Қармақшы ауданы Т.Көмекбаев 
ауылынан келген алты жасар 
Бағдәулет Ерболатұлына арнайы 
сыйлық табыс етілді.

Айта кетейік, фестиваль жаңа 
перспективалы инно вациялық IT 
жобаларды анықтауға, идеяла-
рын жүзеге асыруға, ресурстар, 
инвесторлар табуға, жобаны көп-
шілікке ұсынуға мүмкіндік береді.

Жоба серіктестері – Нұрсұлтан 
Назарбаев Қоры, «Astana Hub» 
халықаралық техно паркі, Қорқыт 
ата атын дағы Қызылорда универ-
ситеті, «Бола шақ» университеті, IT 
Park, «Абзал және К» ТС, «Транс-
телеком» АҚ, «Қазақ телеком» 
АҚ, «JSoft» ЖШС, «Grand master» 
бағдарламалау мектебі» ЖШС, 
«Сыр үміті» жастар қауымдастығы, 
«Қа зақстан ІТ мамандары ассоциа-
циясы», «Qosyl» жастар орталығы, 
«Maнсап» мектебі, «IT Space» 
ЖШС, «Digital innovation and 
transformation» ЖШС, «Елорданы 
тұрақты дамыту орталығы» ЖШС, 
«Kyzylorda Business Hub».

«СБ» ақпарат

Қазір жыл аяғы таяп қалды. 
Экономика өсімі 2021 жылы 3 про-
центтен астам болады деп күтілуде. 
Әртүрлі саяси дағдарыстарға 
қарамастан, Қазақстанның ішкі 
жалпы өнімі Президент Жолдауда 
айтқан меже бойынша өсетін бола-
ды. Дегенмен, әлемдік сарапшылар 
әртүрлі болжам айтуда. 

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев Жолдауда биыл егемен 
ел болғанымызға 30 жыл толып 
отырғанын, Тәуелсіздік біздің ең 
қастерлі құндылығымыз екенін 
айтты. Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті – Елбасының дара 
саясатының арқасында табысты 
ел ретінде бүкіл әлемге танымал 
болғанымызды атап көрсетті.  

Иә, жетістіктер бар. Бізден 
оны ешкім тартып алмайды. Алай-
да Жолдауда мемле кет басшы-
сы бірқатар өзек ті мәсе ле лерге 
тоқтады. Оның бірі инфляцияға, 
яғни біздің күн де лікті тұрмыс-тір-
ші лігімізге тіке  лей ықпал жасай-
тын макро эко номикалық мәселеге 
қатысты. 

Біз жылдар бойы теңгенің 
құнсыздануын қалыпты құбылыс 
ретінде қабылдайтын болдық. 
2020 жылғы наурыз айынан теңге 
АҚШ долларымен салыстырғанда 
ә дегеннен бестің біріндей 
құнсызданғанын білеміз. Бұл 
жағдайға халық түсіністікпен 
қарады. Себебі ол әлемдік коро-
навирус дағ дарысына байланысты 
болады. Сонан бері тыныш едік. 

Кешегі қараша айының 
соңында доллармен салыс-
тырғанда теңге біршама құн-
сызданды. Оның себебін са-
рапшылар әртүрлі жағдаймен 
түсіндіруде. Баспасөзге берген 
сұхбатында Қазақстан Республи-
касы Ұлттық банк төрағасының 
орынбасары Ә.Молдабекованың 
атап көрсеткеніндей, соңғы 
күндері теңге-доллар сауда-саттық 
көлемінің бір күн ішінде, яғни, 
2 желтоқсанда 290 млн долларға 
жетуі 2020 жылғы сәуірден бас-
тап рекордтық деңгей болып са-
налады. Қыс қасы, теңге-доллар 
саудасы ә дегеннен көтерілді. 
Шенеунік мұны әлемде «Оми-
крон» штаммының таралуына 
қатысты алаңдаушылықтың артуы-
мен бірге келген мұнай бағасының 
күрт құлдырауымен түсіндіреді. 
Атап айтқанда, Брент мұнайы бір 
баррель үшін 70 доллардан төмен 
түскен. 

Бір жағынан сарапшының 
бұл пікірімен келісуге болатын 
сыңайлы. Бірақ кейде теңгенің 
мұнай бағасының кез келген 
жағдайында құлдырауы мүмкін 
екенін біз жақсы білеміз. Өйткені 
жылдар бойы үйреншікті құбылыс 
жалғасып келеді. Көпшілікке 
мәлім, осыдан біршама уақыт 
бұрын әлемде мұнай өндірісін 
реттеп отыратын ОПЕК+ ұйымы 
өзара мәмілеге келіп, өнім көлемін 
төмендетуге уағдаласқан еді. Ол 
тиісті нәтижеге жеткізді. Осыдан 

төрт-бес ай бұрын мұнай бағасы 
көтерілді. Баға тіпті 80 доллар-
дан асып кетті. Бұл бір жағынан 
әлем экономикасының тоқыраудан 
шығып қалыпқа түсуін білдіреді. 
Соңғы уақытта мұнай бағасы қайта 
төмендей бас тады. Мұны сарап-
шылар АҚШ және басқа да ірі 
мемлекеттердің өз еліндегі мұнай 
резервін нарыққа шығарумен 
түсіндіреді. Нақты айтқанда, АҚШ 
президенті Джо Байден қарашаның 
соңында өзінің стратегиялық 
қорынан 50 млн баррельді нарыққа 
шығаратынын мәлімдеді. Блумберг 
агенттігінің мәліметінше, Үндістан 
5 млн баррельді сатуға шығаруға 
ұйғарым жасады. Осыған сәйкес 
Жапония, Оңтүстік Корея өнім 
көлемін арттыру үшін өз қорларын 
сатуға шығармақшы. Алып Қытай 
да осындай ұстанымда. 

Сарапшылардың атап 
көрсеткеніндей, АҚШ-тың шешімі 
нарыққа айтарлықтай әсер етуі 
мүмкін. Демек, баға төмендейді. 
Біздің пайымдауымызша, теңгенің 
құлдырауына ең басты себепші осы 
жағдай. 

Ұлттық валюталар құны 
төмендеуде. Осыдан бұрынғы газет 
нөмірінде біз Түркия лирасының 
төмендеуі туралы айтқан болатын-
быз. Сол сияқты Ресей рублінің 
құны  соңғы уақытта төмендей 
бастады. Бірқатар сарапшылар 
АҚШ-тың стратегиялық мұнай 
қорынан қосымша өнімнің нарыққа 
шығарылуы бағаға пәлендей әсер 
ете қоймайды дегенді білдіреді. 
Сонымен бірге бұл шешімді 
экономикадан гөрі сая сатты 
көздейтін құйтырқылық әрекет 
деп бағалайтындар бар. Ресейдің 
басты экспорты – газ төңірегінде 
күз айларынан бері  үлкен саяси 
тартыстардың жүріп жатқанын 
ескерсек, АҚШ президенті 
шешімінің астарында саясат жатуы 
әбден мүмкін деген ойға келуге бо-
лады. 

Сонымен әлемде үлкен сая-
си тартыс жүріп жатыр. Ал сая си 

тартыстың әлемдік мұнай бағасын 
айналып өтуі тағы мүмкін емес. 
Теңге қаншалықты деңгейде 
құлдырайды? Оның бағамын ин-
тервенция арқылы белгілі бір шек-
те ұстап тұруға бюджеттің шамасы 
қаншалықты қауқарлы? Бұл алдағы 
уақыттың еншісіндегі мәселе 
екенін атап өткіміз келеді. 

Президент Жолдауда инфля-
цияның бақылаусыз өсу про-
блемасымен бетпе-бет келгенін 
атап көрсетті. Үкімет пен Ұлт-
тық банк бәрін әлемдік үр діске 
жауып, инфляцияның ал  дында 
қауқарсыздық таны тып отыр. 
Мұндай сылтау Прези  денттің пай-
ымдауынша, ұлт тық экономиканың 
әлсіздігін көр сетеді.

Әлемде осындай үрдіс белең 
алды. Мұны жасыруға болмайды. 
Алайда нарыққа тасталған көп 
ақша инфляция үдерісін өсіргені 
рас. Пандемия кезінде дағдарысқа 
қарсы іс-шараларды жүзеге 
асыруға Президент пәрменімен 6,3 
трлн теңге бөлінді. 

Мемлекет басшысының 
атап көрсеткеніндей, ең басты 
жетістігіміз – біртұтас ел болып, 
жаңа мемлекет құрдық. Іргемізді 
бекітіп, еңсемізді тіктедік. 
Халықаралық қауымдастықтың 
белді мүшесіне айналдық. Тұрақты 
қоғам қалыптастырып, орнықты 
даму жолына түстік. Егемендік 
дегеніміз – жалаң ұран мен жалын-
ды сөз емес. Біз үшін ең маңыздысы 
– әр азаматтың Тәуелсіздік игілігін 
сезіне алуы. Оның басты көрінісі 
– елдегі бейбіт өмір, қоғамдағы 
тұрақтылық пен тыныштық. Бүгінгі 
Қазақстанның көрінісі нақ осындай 
екенін мойындауға болады. 

Мемлекет басшысы пандемия 
жағдайында жасалған жұмыстарға 
тоқталды. Мемлекет азаматтарға, 
кәсіпкерлерге ауқымды әрі жедел 
қолдау көрсетті. Қарапайым заттар 
экономикасы бағдарламасы өзінің 
тиімділігін дәлелдеді. Оны жүзеге 
асыру барысында 3,5 мыңнан 
астам жоба іске қосылды. Сондай-
ақ, 70 мың жұмыс орны ашылды. 
Өндірілген өнім мен көрсетілген 
қызметтің жалпы құны 3,5 трилли-
он теңгеге жетті. Осының барлығы 
сонау тәуелсіздіктің алғашқы он 
жылында қалыптасқан еліміздегі 
Ұлттық қордың арқасында мүмкін 
болғанын атап көрсетті. 

«Бизнестің жол картасы» 
бағдарламасының арқасында 66 
мың жоба мемлекет тарапынан 
қолдау тапты. Бұл 150 мыңнан 
астам жұмыс орнын ашуға және 
сақтап қалуға септігін тигізді.

Зейнетақы жинақтарын 

мерзімінен бұрын пайдалану 
туралы бастама экономикаға 
айтарлықтай әсер етті. Ең бас-
тысы, оның әлеуметтік ықпалы 
айрықша болды. Осы шараның 
арқасында миллионнан астам аза-
матымыз тұрғын үй жағдайын 
жақсартты. Кейбірі ипотекалық 
қарызын азайтты. Шынын айту 
керек, осынау әлеуметтік қолдау 
елімізде бірқатар күмәнді ойларға 
қарамастан сәтті жүзеге асырыл-
ды. Алдымен тұрғын үй нарығы 
біршама қымбаттағанымен, қазір 
жалақының өсуі бойынша баға 
тұрақталды. Бір шындық бар. Жу-
ырда Мемлекет басшысы құзырлы 
органдарға аталған іс-шараны әрі 
қарай жалғастыру керектігін айтқан 
еді. Алайда бірыңғай жинақтаушы 
зейнет ақы қорының басшылығы 
қордан алатын ақшаның жеткілікті 
мөлшерін екі есе өсіргеннен оны 
көпшіліктің иелену мүмкіндігі 
шектелді. Ол халық тарапынан 
нарызылық туғызды. Президент 
осыған орай зейнетақы қорындағы 
ақшаны пайдалану мүмкіндігін 
2022 жылдың сәуір айына дейін 
ұзартты. Бұл, сайып келгенде, 
Мемлекет басшысының өз Жолда-
уында айтылған мәселені шегіне 
дейін жеткізу мақсатын көздейді. 

Президенттің айтуынша, 
Ұлттық банк пен Қаржы нарығын 
реттеу және дамыту агенттігі бұл 
мәселе бойынша шешімдер топта-
масын әзірлеу керек. Әңгіме бұл 
жерде екінші деңгейдегі банктердің 
шағын жобаларға, әсіресе ауылға 
арнап ақша салмайтыны жөнінде 
болып отыр. Ең бастысы, Прези-
дент ендігі жерде мемлекет бан-
кирлерге көмектеспеуге шешім 
қабылдағанын атап көрсетті. 
Осының барлығы,  біздіңше, 
макроэкономиканың маңызды 
буы ны – инфляцияның тежелуіне 
ықпал жасайды. 

Алынып отырған тақырып-
тың, яғни макро экономиканың 
өндірісті өркендетуге тікелей 
ықпалы бар. Бір атап өтерлігі, 
Жолдауда экономиканың өзекті де-
ген салаларының дами бастағаны 
аталды. Айталық, индустриялан-
дыру жүзеге асырылып жатқан 
10 жыл ішінде тұңғыш рет өңдеу 
өнеркәсібінің экономиканы 
дамытуға қосқан үлесі тау-кен 
өндірісі саласынан асып түсті. Бұл 
біздің алдағы уақытта шикізат шы-
лауынан арылуымызға мүмкіндік 
беретін басты тетік болып табыла-
ды. 

Кейінгі зерттеулер көрсет-
кендей, Қазақстанда шикізат 
тәуелділігінен арылу бойын-
ша басым бағытта жұмыстар 
атқарылуда. Нәтиже айқын. Мы-
салы, орта мерзімдегі мақсатымыз 
бойынша 2025 жылға қарай өңдеу 
өнеркәсібінің экспорты 1,5 есе өсіп, 
ол 24 миллиард долларға жететін 
болады. Ал, еңбек өнімділігін 30% 
арттыру көзделіп отыр. Осының 
барлығы дамыған Еуропаның 
орташа көрсеткіштеріне жетуге 
мүмкіндік береді. 

2021 жыл аяқталып келеді. 
Әлемдегі саясат күрделі сипатты 
бастан өткеруде. Соңғы жылдары 
әлемдік ұлы державалардың өзара 
текетіресі қалыптасқан теңгерімді 
бұзуға әкеп соқты. Осының 
барлығы ақшаның құн сыздануына 
ықпал жасады. Дегенмен, Мем-
лекет бас шысы дағдарыс кезінде, 
одан кейін де ұлттық қордан қаржы 
бөліп, халықтың тұрмыс дең-
гейін төмендетпеуге, макро эко но-
микалық көрсеткіштердің тұрақ-
тануына игі ықпалын жасады.

Инновациялық 
идеялар фестивалі

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай облыс әкімінің 
қолдауымен 15-16 желтоқсан күндері «Inno.Fest» Qyzylorda 
инновациялық идеялар фестивалі өтті. Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінің Студенттер сарайындағы 
қорытынды іс-шарада облыстық мәслихат хатшысы Наурызбай 
Байқадамов жобаға қатысушыларды құттықтады.

Облыста вакциналауға айрық-
ша көңіл бөлінуде. Ұжымдық 
иммунитеттің қалыптасуы, ең бас-
тысы, адамдардың денсаулығы 
осыған байланысты. Бүгінгі таңда 
облыс бойынша бірінші ком-
понентпен 413348 адам немесе 
жоспарланған контингенттің 91,4 
процентіне екпе салынды. Екінші 
компонентті 371871 тұрғын немесе 
82,2 проценті алған.

22 қарашада елімізде ха-
лық ты коронавирус инфекция-
сы на қарсы қайта вакцина лау 
науқаны басталғаны бел   гілі. Қа-
зақстандықтар бұл про  це ду раның 
адамның өзі үшін ғана емес, оның 
туыстары үшін де маңыз дылығын 
түсінгендіктен, қайта вакциналауға 
белсенді түрде баруда.

Кеше облыс әкімінің орынбаса-
ры Серік Ахмет ревакциналаудан 
өту үшін №3 қалалық емханаға бар-
ды. Алдымен дәрігерлер оның қан 
қысымын, сатурациясын өлшеп, 
денсаулық жағдайын сұрады. 
Осыдан кейін емдеу бөлмесінде 
«CoronaVac» вакцинасы егілді.

№3 қалалық емхананың 
эпидемиолог-дәрігері Гүлнұр 
Ілиясованың айтуынша, жыл ба-
сынан мұнда 37049 адам, яғни 
100 проценті вакцинаның бірінші 

компонентін алған. Олардың ара-
сында медицина қызметкерлері, 
мұғалімдер, құқық қорғау орган-
дарының қызметкерлері, мемле-
кеттік қызметкерлер, әлеуметтік 
қызметкерлер, студенттер, дис-
пансерлік есепте тұрғандар бар.

– Қазіргі таңда «QazVac» 
және «CoronaVac» вакциналары-
мен ревакциналау жүргізілуде. 
Халық арасында COVID-19 инфек-
циясының алдын алу мақсатында 
ауқымды түсіндіру жұмыстары 
жүргізілуде. Ревакциналау – вак-
циналаудан алынған иммунитетті 
сақтауға бағытталған күшейткіш. 
Процедура күшейткіш инъекция 
деп те аталады, – дейді Г.Ілиясова.

Дәрігерлердің айтуынша, 
Қазақ станда ревакциналаудың 
тоғыс палы әдісі, яғни, вакцинаның 
үшінші дозасы ретін де вакциналау 
үшін тікелей қолданылған препа-
раттан өндіру технологиясымен 
ерекшеленетін екпе пайдаланыла-
ды. Күшейткіш ретінде бастапқы 
қолданылған вакцинаны егуге 
рұқсат етілгенімен, сарапшылар 
тоғыспалы әдіс үлкен қорғанысты 
қамтамасыз етуі мүмкін деп санай-
ды.

Осылайша, векторлық вакци-
наны («Спутник V») алған адам-

дарға екінші дозаны алғаннан 
кейін тоғыз ай өткен соң үшінші 
доза ретінде инактивацияланған 
(«QazVac», «CoronaVac», «Hayatt-
Vax») немесе м-РНҚ вакцинасын 
(«Pfizer») қолдану ұсынылды. 
Кері сінше, инактивацияланған 
(«QazVac», «Sinopharm», «Corona 
Vac», «Hayat-Vax») вак ци на лармен 
егу курсынан өткен адам дар алты 
ай ішінде век тор  лық («Спутник 
V») немесе м-РНҚ вакцинасын 
(Pfizer) ала алады. Ал, м-РНҚ вак-
цинасын алған адамдар алты айдан 
кейін инактивацияланған немесе 
векторлық вакцинамен қайта вак-
циналануы мүмкін.

Ревакциналаудан бірінші болып 
тәуекел тобындағылар: дәрігерлер, 
полиция қызметкерлері, әскерилер, 
мұғалімдер, созылмалы аурулары 
бар адамдар өтеді. Олар «Спутник 
V» вакцинасының негізгі курсы-
нан 2021 жылдың ақпан-наурыз 
айларында бірінші болып өтті. 
Сәуір айының соңында «QazVac» 
қолданыла бастады, оны ревакци-
налау мерзімі қарашаның үшінші 
онкүндігіне сәйкес келеді.

2020 жылдан бері облыс та 
барлығы 19395 коронавирус инфек -
циясын жұқтыру жағдайы тірке ліп, 
18863 азамат емделіп шықты.

Екпе қорғанысты 
күшейтеді

«Адамзат көптеген індетті бастан өткерген. 
Вакцина пайда болғаннан кейін ғана қауіпті 
дерттерге тосқауыл қойылғанын ұмытпауымыз 
керек. Алдағы уақытта әлемде коронавирустың 
жаңа штамдары шығуы мүмкін. Сарапшылар 
басқа да індеттер пайда болатынын айтуда. Біз 
оның қашан болатынын күтіп, қарап отыра 
алмаймыз. Осындай жағдайда өмір сүріп, 
әрі қарай дамуға бейімделуіміз керек. Қазір 
«бустерлік вакцинаны» сатып алу өте маңызды. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында 
тіркелген вакциналарды тезірек сатып алу қажет. 
Сонымен бірге, бүкіл денсаулық сақтау саласын 
тұрақты екпе алу жүйесіне дайындаған жөн».

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
«Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел 
өркендеуінің берік негізі» атты Жолдауында 
осылай деген еді.

Жолдау және міндеттердің 
жүзеге асуы

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb

Қазақстан Президентінің биылғы Жолдауы 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында жарияланды. 
Маңызды саяси құжатта ел дамуының бүгінгі міндеттері 
жан-жақты сарапталып, негізгі бағыттары айқындалды. 
Өткен жыл бүкіл әлемдегі сияқты Қазақстанға да оңай 
тимеді. Пандемия салдары экономиканы әлсіретті. Етек-
жеңімізді енді жиып жатқан жағдайымыз бар. Биылғы 
жылдың ерекшелігі, жаңа уақытқа жаңа талаппен келген 
сыңайымыз байқалады.

Жиынға облыс әкімінің орын-
басары Нұрлан Тілешев пен ап-
парат басшысы Ерлан Райғаниев, 
қала әкімі Ғанибек Қазантаев және 
бірқатар басқарма басшылары 
мен селекторлық режимде аудан 
әкімдері қатысты.

Кеңес отырысында 2 мәсе-
ле қаралды. Алдымен ҚР Индус-
триялық-инновациялық дамыту 
мем лекеттік бағдар ламасының 
өңір де іске асырылуы мен алдағы 
мін деттер туралы облыстық ин-
дустриялық-инновациялық даму 
басқармасының басшысы Ринат 
Сұлтангереев баяндады.

Индустриялық жобалар ар-
қылы өндірілген өнім көлемі осы 
жолдың 11 айында 46%-ке, экспорт 
көлемі 58%-ке өскен. Экспортқа 
шығарылған 5 түрлі өнімнің гео-
графиясы 10-нан аса шет елді 
қамтып, ҚХР, РФ, Ауғанстан, 
Тәжікстан, Қырғызстан, Украина, 
Өзбекстан, Дания, Ұлыбритания, 

Польша, Әзербайжанға сатылуда. 
Бағдарламаның ІІІ бесжылдығы 
аясында облыста құны 543 млрд  
теңгеден асатын 46 жобаны 
жүзеге асыру арқылы 7400 жұмыс 
орны құрылмақ. Бағдарламаның 
ерекшелігі – әрбір жобаға жоба 
бастамашысының сұранысына 
сәйкес мемлекеттік қолдау шарасы 
көрсетіледі.

Жиында облыс әкімі инвестор-
лар тарту, инвестициялық жоба-
ларды орындау мәселесіне қатысты 
қала, аудан әкімдерінің есебін же-
ке-жеке тыңдап, жұмыстарын са-
ралады. Бұл ретте өңір басшысы 
жаңа өндірістерді дамыту ісінде 
жұмысты әлі де жандандыру 
қажеттігін, өзге тәжірибелерді сы-
нап көру керек екендігін ескертті. 
Әсіресе, керамзит өндірісі, кен 
орындарын игеру, құс фабрикасын 
аяқтау, балық өндеу, испан цехын 
іске қосу сынды маңызды жобалар-
ды уақытылы аяқтауды қатаң тап-
сырды.

– Әрбір аудан әкімі туған жеріне 
қызмет етуге даяр азаматтарды 
бірлесе жұмыс істеуге шақырып, 

инвестициялық жобаларды көптеп 
іске асыруда жұмысты ширату ке-
рек. Себебі әрбір жобаның артын-

да жаңа жұмыс орындары тұрады.  
Бұл ретте балама жобаларды 
қарастырып, мүмкіндіктерді іздеу 

керек. Қазіргі дағдарыс заманын-
да жылдам әрекет жасай алатын 
өңір ғана кризистен шыға алады. 

Сондықтан әрбір жоба бойынша 
кесте құрып, инвесторларды тарту 
жұмыстарын әлі де күшейту қажет, 
– деді облыс әкімі.

Бірінші мәселені қоры-
тын  дылаған аймақ басшысы 
Қызылорда қаласы мен ау дан 
әкімдері, облыстық индустриялық-
инновациялық даму бас қар ма-
сымен бірлесе отырып келер жылға 
өңірлік кәсіпкерлікті қолдау кар-
тасына жаңа жобалар енгізуді тап-
сырды. 

Сондай-ақ, жиын барысын-
да «Қызылорда Агроплюс» 
серіктестігіне томат зауытын орна-
ластыру үшін 30 гектар жер телімін 
бөлу туралы шешім қабылданды. 
Ендігі кезекте «Қызылорда Агро-
плюс» ЖШС директоры Серғазы 
Исембаев 2022 жылы зауыттың жо-
балау және егін егуге жерді даярлау 
жұмыстарын аяқтап, 2023 жылы 
томат пастасын өңдейтін зауыт 
құрылысы басталуы қажет.

Кеңесте берілген тапсыр-
малардың орындалуын бақылау 
облыс әкімінің орынбасары Нұрлан 
Тілешевке жүктелді.

Облыс әкімінің
баспасөз қызметі

«ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР БОЙЫНША ЖҰМЫСТЫ ШИРАТУ КЕРЕК»
Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА, облыс әкімі:

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың 
төрағалығымен Жобаларды индустрияландыру және өңірлер 
кәсіпкерлігін қолдау карталарына енгізу жөніндегі өңірлік 
үйлестіру кеңесінің отырысы өтті.



Бұл тәуелсіздіктің арқа сында қол 
жеткен арман болатын. Қытайдан, 
Ауғанстаннан, Ираннан, Түркия-
дан келген қандастарымыздан «Қа-
зақстан тәуелсіз ел болды!» деген ха-
бар жеткенде ол жақтағы ағайынның 
қалай қуанғанын естіп білдік. Қоғам 
қайраткері, жазушы Халифа Алтай 
Стамбул көшесінде немересімен келе 
жатып Қазақстан тәуел сіздік алды 
дегенді естігенде сол жерде отыра 
қалып жайнамазын жайып жіберіп, 
Құран оқығанын да білеміз.

Хасан Оралтайдың «Елі майлап 
өткен өмір» деген кітабында Қытай 
қазақ тарының Такламакан шөлі мен 
Гималай тауынан асқан жанкеш-
ті сапары баяндалған. Оны оқыған 
адам ғана қандастарымыздың ата
жұр тының тәуелсіз ел болғанына 
соншама шаттанып қуанған сәтін не-
месе көздері жасқа толып тебіреніске 
түскен жайын түсіне алса керек. 
Олардың жүрегінде  бодан дық қамы-
тынан құтылған Ота ны Қазақстанға 
деген сағы ныш, атабабаларының 
ер кіндік үшін төккен қан мен тері, 
егемендік алған елінің қуанышы тү
йісе келе, ерекше күш пен асқақ рух 
жатқан еді.

Иә, тәуелсіздік – қастерлі ұғым. 
Алып империя КСРОның іргесі сө-
гіліп, шаңырағы шайқалған сәтті пай-
даланып, 1991 жылы 16 желтоқсан 
күні Қазақстан Республикасы мемле-
кеттік тәуелсіздігін жариялады. Бұл 
қазақ халқының тарихындағы, шын 
мәніндегі ұлы оқиға болды. Осылай-
ша біз тәуелсіздікке бейбіт жолмен 
жеттік.

«Біз тәуелсіздікке бейбіт жолмен 
қол жеткізсек те, оған барар жолда 
бабалар қаны аз төгілген жоқ. Тәуел-
сіздік сол киелі қанның өтеуі еді. Мен 
мұның бәрін біз сенген, тәрбиелеген 
бүгінгі жас ұрпақ білсін, санасына 
сіңірсін деп әдейі жазып отырмын» 
дейді  бұл жөнінде Елбасы  Нұрсұл-
тан Назарбаев «Egemen Qazaqstan» 
газетінде жарық көрген «Тәуелсіздік 
тағылымы» атты мақаласында. Елба-
сы осы ойды аталған мақалада «Азат 

еліміздің жастары тәуелсіздікке ба-
рар жолдың қандай азапты болғанын, 
қандай құр бан дықтар мен сынақтар 
– 1916 жылғы ұлтазаттық көтеріліс, 
азамат соғысы, ашаршылықтың ала-
пат екі толқыны, қуғынсүргін мен 
репрессиялар, Ұлы Отан соғысы, 
тың игеру жылдарындағы жаппай 
қоныс аударудың зардабы арқылы 
жеткенімізді білуі керек. Мұның өзі 
өткен тарихты қастерлеп, одан сабақ 
алу үшін қажет. Менің «Тәуелсіздік 
– бабалар қанымен келген киелі құн-
дылық» дейтінім осыдан» деген сөз-
дерімен жеткізуі де сондықтан болар.

Алайда, басқа одақтас рес
публикалар бірінен соң бірі тәуел
сіздігін жариялап жатқан тұста 
Қазақстан тарапы  ашуды ақылға, 
асығыстықты сабырға жеңдіріп, 
үнемі әліптің артын бағып, аңы-
сын аңдуға тура келді. Нұрсұлтан 
Әбішұлы бұл туралы мақалада:  «Са-
ясаттың қызуы көтеріліп, Горбачев 
пен Ельциннің текетіресі шегіне 
жетіп, бір кездері темірдей тәртіп-
ке негізделген орталықтағы бас-
шылықтан береке кеткен сол тұста 
Қазақстан тарапынан жіберілген 
жалғыз қателіктің өзі орны толмас 
трагедияға әкеп соқтыруы әбден 
мүмкін еді» дейді. Бұл жөнінен өзге 
республикалармен салыс тырғанда 
Қазақстан үшін өзін дік қиындықтар 
жеткілікті еді. Қазақстан мен Ресей 
Федерациясы арасындағы шека
раның ұзындығы 7,5 мың шақырым-
ды алып жатқа нының өзі не тұрады? 
Тіпті республиканың Жоғарғы Ке
ңесінде  «Қазақстанның мемлекеттік 
тә уел сіздігі туралы» конституциялық 
заңды талқылағанның өзінде оның 
қабылдануына қарсы пікір біл діріп,  
«батыл» сөйлегендер болды.  Олар-
дың қолтығына су бүркетін сырт қы 
күштердің бар екені де аңға рылып 
тұрды. 

Міне, осы секілді өзге де қиын-
дықтарды жеңіп ел тәуелсіздігін 
жариялағаннан кейін жас мемлекет 
бас шысына зор жауапкершілік жүк
телген еді. Ол тәуелсіздік деген киелі 

құндылықты сақтап қалу ғана емес, 
оны нығайту және дамыту міндеті 
тұрған еді. Ол бұл міндеттерді абы-
роймен атқарып шықты.

Біз атом қаруынан өз еркімізбен 
бас тартып, бүкіл әлемдік ядролық 
қару сыз дану көшін бастадық. Бұл 
– Қазақстанның жаһандық бейбіт-
шілікті сақтауға қосқан теңдессіз 
үлесі.

Тәуелсіздікті жария ла ған соң 
әлемдік қаржы нарығын мұқият 
зерт тей келе, ұлттық теңгемізді дер 
кезінде айналымға енгіздік. Бола-
шақ ұрпағымыз ештеңеден таршы
лық көрмеуі үшін Ұлттық қор мен 
алтынвалюта қорын жасақтап, оған 
мол қаржы жинақтадық. Дәл осы 
мол қаражат пандемия кезінде бізге 
көмек болды.

Тәуелсіздікке ие болғаннан кейін 
қазақ халқының жаңару кезеңі бастал-
ды. Қысқа уақыт ішінде әлемдегі екі 
жүзден астам мемлекет Қазақстан-
ның тәуелсіздігін таныды. Сонымен 
қатар Нұрсұлтан Назарбаевтың көре-
ген саясатының ар қасында Қазақстан 
әлемдік қауымдастықтың беделді бір 

мүшесіне айналды. Эконо микалық 
табысты реформалар Қазақстанның 
«Еуразияның жарқыраған жұлдызы» 
атануына себеп болды. 

«Тәуелсіздік тағылымы» мақа
ласында Елбасы бұл жөніндегі 
пікірін: «Біз әлем дік тәжірибені қо-
рытып, өз ерекшеліктеріміз бен мүм
кін дікте рімізді ескеріп, «Қазақ стан 
– 2030» стратегия сын түз дік. Онда 
белгіленген межелі көрсеткіштерді 
мерзі мінен бұрын орындаған соң 
халықтың қолдауын тап қан «Қа-
зақстан – 2050» бағдар ла масын жа-
садық. Әлемдік сая саткерлер мен 
сарапшылар «Қазақстан жолы» деп 
жоғары баға берген ұлт дамуы ның 
даңғыл жолының өзегін дәл осы қос 
стратегия құрайды» деген оймен ай-
шықтаған.

Елдің бас қаласы Алматыдан Есіл 
жағасына көшіріліп, Сары арқаның 
төсінде әлемге үлгілі де көрікті қала 
салынды. Бұл көшпелі түркі мәдение
тінің белді мүшесі қазақтардың оты-
рықшыл қала мәде ниетінің де озық 
өкілі екенінің белгісі ретінде тарихқа 
енді.

Тәуелсіздіктің арқасында Қазақ 
халқы ұлт ретінде жойы лып кету 
қаупінен арылды. Қазақ тілі мем
лекеттік тіл статусына ие болды. Ұлт-
тық құнды лықтар мен салтдәстүр-
лер қайта жанданып, өзінің табиғи 
даму жолына қайта түсті. Кезінде 
жат жұрттық өктем билеу шілердің 
зорлықзом бы лығы салдарынан 
туған жерінен шетелдерге ауған қа-
зақтар атамекеніне қоныс аудара 
бастады. 1992 жылдан 2017 жылға 
дейін дүние жүзі қазақтары Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың төраға-
лығымен бес құрылтай өткізді. Бір 
мил лионнан астам қазақ ата мекеніне 
оралды.

«ЕХРО2017» көрмесін өткізіп, 
жасыл энергетикаға көшудің кешенді 
бағдар ламасын қабылдадық. Бүгінде 
бүкіл әлем баламалы энергетиканы 
– жел энергиясы, гелиоэнергетика, 
гидроэнергетика, биоэнергетика, 
гео термалды энергетика салаларын 
қарқынды дамыту үстінде. 

Қазақстанда Әлем дік дәс түрлі 
діндер көшбас шы лар ы  ның үш съезі 
өткізіліп, еліміз өр ке ниет тер диало-
гын, Батыс пен Шығыс тың үнқаты-
суын өрістетуге үн қосты. Мұсылман 
әлемі мен Батыс ел дерінің саяси көш-
басшылары ара сындағы диалогты 
ұйымдастыру туралы Қазақстанның 
бастамасы да халықаралық қауымдас
тықта жоғары бағаланды және біздің 
шетелдік әріптестеріміздің толық 
қолдауына ие болды. Қазақстан Рес
публикасы ТМД елдерінен және 
мұсылман жұртының арасынан 
алғашқы болып ЕҚЫҰға төрағалық 
ету құрметіне ие болды. 

Елбасының осы және басқа еңбек-
терін айтпағанның өзінде оның бола-
шақ ұрпақ  алдындағы атқарған ең ма
ңызды да зор ісі деп шека рамыздың 
шегенделуін арнайы атап кетуге 
болады. Өйткені, бабаларымыз біз-
ге мұра қылып қалдырған ұланғай-
ыр жер кешегі патша заманында да, 
Кеңес Одағы тұсында да халықара-
лық құжаттармен рәсім делмеген еді. 
Ұлт Көш бас шысы «Тәуелсіздік та
ғы лымы» мақаласында бұ ған арнайы 
тоқталып кеткен екен.

«Жалпы ұзындығы 14 мың шақы-
рымдық біздің шека  рамыздың бар-
лық бой лығына қатысты сындарлы 
келіссөздер үдерісін ұйым дастыру 
оңай міндет болған жоқ. Бұған бас-
шылығы ал ғаш қы күндерденақ 
біздің тәуелсіздігімізге, сондайақ 
ше карамызды нақтылау ісі не қол-
дау білдірген екі ұлы көр шіміздің 
– Ресей мен Қытай  дың арқасында 
қол жеткізілгенін айта кетуім керек. 

Сөйтіп, Қазақстанның Ресей Феде-
рациясымен арадағы ұзындығы 7500 
шақырым болатын ортақ шекарасы 
достық пен сенім белдеуіне айнал-
ды. ҚХРмен шектес 1700 шақы-
рымдық шекарамыз бо йынша да та-
рихи уағдаластыққа қол жеткізілді. 
Бұл жайт шекара мәселесі бойынша 
өзге де көршілес елдердің сындарлы 
ұстанымда болуына септігін тигізді» 
делінген мақалада. Түсіне білген 
жанға жас мемлекет үшін шекараны 
шегендеу – зор жетістік.

Тұңғыш Президент өз мақаласын 
«Біз өзіміздің толағай табыстарымыз 
арқылы тәуелсіздікке сенбе гендерді 
иландырдық, көн бегендерді қата-
рымызға тарттық, әлем мо йын даған 
абыройлы мемлекетке айналдық. 
Тәуелсіздік те бақыт сияқты, баға-
лаған адамның, аялаған қоғамның 
қолына тұрақтайды. Халқы тату, 
экономикасы қуатты, сая си жүйесі 
тұрақты, мәр тебесі биік, абыройы 
асқақ Қазақ станның болашағы кеше-
гіден кемел, бүгінгіден нұрлы екен
дігіне кәміл сенемін» деген сөйлем-
дермен аяқтаған.

Қазақстанның болашағына бар
лығымыз да кәміл сенімде болуға 
тиіспіз.  Мемлекеттің халық алдын-
дағы негізгі міндеттері – тұрғындар-
ды ауыз сумен, жол қатынасымен, 
мектеппен, медициналық кө мекпен 
және еңбекке жарамсыз адамдарды 
әлеуметтік көмекпен қамтамасыз 
ету. Елімізде бұл бағыттар бойынша 
елеу лі жетістіктер бар және ол ұдайы 
жетілдіріле береді.

Ал жалпы алғанда мем лекеттің 
міндеті – адамның бар мүмкінді-
гін жүзеге асыруына жағдай жасау, 
оның дамуына ықпал ету. Басқасы-
ның барлығына ол өзінің білімімен, 
білі гімен, күшжігерімен қол жет-
кізуі тиіс. Қазақстанда адамдар өз 
кәсібін ашу үшін түрлі бағдарлама-
лар қабыл данған. Талпынған адамға 
әрдайым жұмыс табылады. Ең басты-
сы – басқаға иек артудан, мемлекет-
ке деген тұты нушылық көзқарастан 
арылу қажет. Мұны әсіресе жас ұр-
пақ жақсы түсінуі тиіс. Кезінде АҚШ 
президенті Джон Кеннеди айтқан  
«Мемлекет маған не береді деп емес, 
мен мемлекетке не бере аламын» де-
ген ұғымды басты ұстаным етіп алға-
ны абзал. Сонда ғана тәуелсіздігіміз 
тұғырлы болмақ.

«Тәуелсіздік тағы лымы» атты 
мақаладан түсінгеніміз, баба лары мыз 
сан ғасырлар арман даған, сол жолда 
талай қан төккен азаттығымыз ды, 
тәуел сіздігімізді бәріміз де қас тер
леп, аялауға тиіспіз.

Бабалар қанымен 
келген құндылық

Журналистика саласының құрметті ардагері, белгілі фототілші 
Болат Омарәлиевтің  кезінде газетке арнап түсірген суреттерінің қай-
сыбірін алмайық, барлығы да құнды. Әйтсе де, солардың ішінде өзіме 
қатты әсер еткен бір сурет бар. Ол – ұшақтан түсе туған жер топы-
рағын сүйіп жатқан қарияның суреті.  Атамекеніне аңсап жеткенде 
сағынышы тулап, туған топырағына сәжде еткен ақсақалдың қай-
таланбас сәті, тілмен айтып жеткізе алмайтын сұрапыл сезімдері бір 
кадрға сыйып тұр. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Жыл басында Қазақстан Респуб
ликасы Парламенті Мәжілісі мен 
жергілікті деңгейдегі мәслихаттар 
сайлауы өткізілді. Оған барлығы 7 
саяси партия қатысып, нәтижесінде 
3і Мәжілісте өзіне тиесілі орындарға 
ие болды. Ал біздің облыста 152 ман-
датқа барлық партиядан өкілдер қол 
жеткізді. 

 Сондайақ, биыл Арал ауда-
нындағы құрғақшылық жергілік-
ті халықты үлкен әбігерге салды. 
Салдарынан 559 мал басы шығынға 
ұшырады. Президент ҚасымЖомарт 
Тоқаев Қызылорда және Маңғыстау 
облысындағы қуаңшылық жағдайға 
байланысты қажетті ісшараларды 
қабылдау жөнінде Үкіметке тапсыр-
ма берген болатын. Алғашқы кезек-
те мал басын аман алып қалу үшін 
су ұңғымасын қазу, жайылымдық 
және шабындық жерлерді суланды-
ру мақсатында каналдар тазаланып, 
су тоспаларын салу мәселесі назарға 
алынды. Бұл жобалар толық жүзеге 
асуы үшін Сырдария өзенінің «Бұр-
мақұлақ» арнасын бөгеп, «Аспай» 
су ағытқысын іске қосу арқылы 
«АқшатауҚамбаш» көлдер жүйесін 
суландыру жұмыстарына назар ауда-
рылды. Облыс басшысы бұған байла-
нысты ел Үкіметіне тиісті ұсыныстар 
жолдады. ҚР ПремьерМинистрінің 
қаулысымен Арал ауданында төтен-
ше жағдай жарияланып, республика 
бюджетінен қаржы қаралды. 

Ел өміріндегі тағы бір маңызды 
оқиға – ауыл әкімдерін сайлау. Біздің 
облыста 40 округ бойынша тұрғын-
дар ауыл, кент, ауылдық округ әкім-
дерін таңдауға ниет білдірді. Оған 36 
мыңнан астам адам сайлаушы ретін-
де тізімге енгізілді. Олардың 83,58 
проценті дауыс беруге қатысты. 

Коронавирус пандемиясы салда-
рынан бір жылға кейінге шегерілген 
Токио олимпиадасы биыл барлық қа-
уіпсіздік шараларын сақтай отырып 
жоғары деңгейде өткізілді.  Дүбірлі 
додада 33 спорт түрінен 339 медаль 
жиынтығы сарапқа салынды. Олим-
пиада бағдарламасына алғаш рет 
бейсбол, каратэ, серфинг, спорттық 
құзға өрмелеу және скейтбординг 
секілді спорттың  бес түрі енгізілді. 
Айтулы аламанға жұмыр жер бетін-
дегі 206 мемлекеттен 11090 спортшы 
қатысты. Жарысқа қатысушылардың 
49 процентін әйелдер құрады. 

Қазақстандық 95 спортшы Күн-
шығыс еліне спорттың 27 түрінен 
бақ сынады. Токио төрінде Қазақстан 
жалауын қызылордалық боксшы 
Қамшыбек Қоңқабаев пен жеңіл ат-
лет Ольга Рыпакова ұстап шықты. 
Айта кетерлігі, Қамшыбек – біздің 
өңірден мұндай мәртебеге ие болған 
тұңғыш спортшы. 

Қазақстан спортшылары сегіз 
қола медаль алды. Олардың қата-
рында дзюдошы Елдос Сметов, ауыр 
атлеттер Игорь Сон мен Зульфия 

Чиншанло, боксшылар Қамшыбек 
Қоңқабаев, Сәкен Бибосынов, пал уан 
Нұрислам Санаев, каратэші Дархан 
Асаділов пен Софья Берульцева бар.

Биыл 1 қыркүйек пен 30 қазан 
аралығында елімізде Ұлттық халық 
санағы өткізілді. Халықты толық 
есепке алуды қамтамасыз ету және 
халық санағын жүргізу кезінде де-

ректер сапасының анықтығын тек-
серу үшін 1 қарашадан 7 қарашаға 
дейін бақылау ісшаралары нақты-
ланды.  1 қарашадағы жағдай бой-
ынша халық санағы облыстың бар-
лық тұрғындарын қамтыды.

Ал, онлайн санақтың қорытын-
дысы бойынша облыста 437738 
адам халық санағынан өтіп, 53,2%

ті құрады. Қазақстан Республикасы 
бойынша Қызылорда облысы онлайн 
санақтан өту рейтингісінде екінші 
орын алды.

Кездескен қиындықтарға қара-
мастан биыл қызылордалық диқан-
дар мол өнім жинады. Су жетіспеу
шілігінен күріш егісі 89,5 мың 
гектардан 83,6 мың гектарға дейін 

қысқартылды. Орташа өнім гектары-
на 59,8 центнерді шамалады. Алдағы 
уақытта ылғал аз қажет ететін дақыл-
дар – соя, жүгері, майлы мақсары, 
күнбағыс және жемшөптік дақылдар 
– жоңышқа, сүрлем, жемдік асқа-
бақ егістігі ұлғайтылады. Сонымен 
қатар, суландырудың ылғал үнем-
деу технологиялары – аквагельдер, 
жаңбырлатып суару, көшет әдісі 
 енгізілуде. 

Тәуелсіздіктің 30 жылы ішінде 
Қызылорда облысында ауыл ша-
руашылығының үлесі кейінгі 10 
жылда 3,9%тен 6,3%ке дейін арт-
ты. Күріштің өнімділігі мен жалпы 
алынған өнімі бүгінде 1991 жылғы 
көрсеткіштерден 1,5 есеге өскен.

Айта кетерлігі, ел Тәуелсіздігінің 
30 жылдығы қарсаңында «Сыр жур-
налистикасының тарихы» 5 томдығы 
жарық көрді. Бұл еңбектің ерекшелігі 
сол, Сыр өңіріндегі бұқаралық ақпа-
рат құралдарының өткені мен бүгінін 
қызылордалық журналистердің өз-
дері саралап жазып шықты. Шығар-
машылық топ бұған екі жыл уақыт 
арнады. Кітап жазу барысында Сыр 
журналистикасының тарихына қа-
тысты бұрынсоңды қалам тербеген 
ағаәріптестердің, ғалымдардың ең-
бегі пайдаланылды. Мұнымен қоса 
Мәскеу, Алматы қалаларындағы, 
Қызылорда облысындағы архивтер-
ден, кітапханалардан нақты мәлімет-
тер, тың деректер алынды.

Ауқымды жоба көмескі тартқан 
тарихты қайта түгендеу, қалам 
ұстаған кешегі әрі бүгінгі буынның 
аздыкөпті еңбегін дәріптеу, тал-
даптаразылау, ғылыми айналымға 
қосу, жас журналистерге кәсіби 
бағдар беру секілді мақсаттарды 
 көздеді. 

Тәуелсіздік: 2021 жыл
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Биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығымен қатар елімізде және өңірде 
көптеген саяси, әлеуметтік және өзге де іс-шаралар көрініс берді. 
Аталған оқиғалардың барлығында халықтың ауызбірлігі, татулығы 
және достығы басты орынға шықты. 

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

«Ең басты жетістігіміз – біртұтас ел болып, жаңа мемлекет 
құрдық. Іргемізді бекітіп, еңсемізді тіктедік. Халықаралық 
қауымдастықтың белді мүшесіне айналдық. Тұрақты қоғам 
қалыптастырып, орнықты даму жолына түстік».

Президент Жолдауынан
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Қазірдің өзінде Шу-Сарысу 
шөгінді  бассейнінде мұнай-газ 
перспективалы құрылымдарын 
анықтау мақсатында жер қой-
науын зерттеу жұмыстары жүр-
гізілуде. Сондай-ақ, «Оңтүстік 
Торғай және Сырдария» шөгінді 
бассейндері барлануда. Осы 
гео логиялық барлау жұмыстары 
сәтті аяқталған кезде Сыр өңі-
ріндегі мұнай өндірісі жандана 
түсеріне ешқандай күмән жоқ.

Ғасырдан астам уақыт өтсе 
де, мұнай-газ саласының әлеуеті 
әлі де зор. Ол қарқынды дами 
отырып, жаңа сапалы деңгейге 
көтеріліп келе жатыр. Одан да 
маңызды мәселені атап өткіміз 
келеді. Зерттеулер бойынша 
Қа зақстанның болашақ мұнай 
орталықтары ретінде Қостанай, 
Түркістан және Қызылорда об-
лыстары аталуда. Елімізде не-
гізінен Кеңес Одағы кезінде 
қалыптасқан геологиялық база-
лар өзектендіріліп, оның сапа-
сын арттыру мақсатында жаңа 
база құрылатын болады.

Экологя, геология және та-
биғи ресурстар министрлігінің 
хабарлауынша, мемлекет өз қа-
ражаты есебінен жер қой науына 
терең геологиялық зерттеулер 
жүргізу ісіне кірісіп кетті. Осы 
барлаудың ерте сатыларында 
анықталған перспективті алаң-
дар туралы геологиялық ақпарат 
деректер базасына енгізіледі. 
Олар отандық, шетелдік жеке 
инвесторлар үшін ашық жария-
ланады.  Қазіргі кезде негізінен, 
еліміздің батыс өңірлері – рес-
публикамыздың «мұнай ор-
та лығы» саналады. Бірақ 
Энер  гетика министрлігінің 
мә лі  метінше, шамамен 40-50 
жыл дан кейін әлемдік алыптар 
қа та  рында саналатын «Теңіз», 
«Қа шаған» және «Қарашы ға-
нақ  тың» «қара алтыны» сар қы-
лады. 

Сол тұста олардың орны-
на келетін жаңа ірі мұнай-кен 
орындары ашылуы мүмкін. 
Ен дігі жерде Қызылорда, Қос-
танай, Түркістан облыстарының 
ресурстық базасын кеңейту 
мақсатында бұған дейін аз зерт-
телген шөгінді бассейндер-
ге және мұнай-газ ресурстық 
әле уетіне зерттеу жүргізіледі. 
Шөгінді бассейндер шегінде 
мұнай-газ жиналуының жаңа 
көкжиектері ашылады және жа-
ңа мұнай-газ қабаттары анық -
талады. Шығыс, Орталық, 
Сол  түстік Қазақстандағы моно-
қалалардың маңында мине-
ралдық-шикізат әлеуеті геоло-
гиялық зерттеуден өткізіледі.

Сырдың мұнайы туралы 
айтқанда, тарихқа үңілуге тура 
келеді.  Жылдар бойы аграрлық 
сипатта дамыған Сыр эконо-
микасы өткен ғасырдың 80 
жылдарының басында бір сер-
пілгендей болды. Өңірде мұ-
найдың алғашқы ұңғымалары 
атқылады. «Ленин жолының» 
тілшісі ретінде сонау Жезқазған 
өңіріне ат басын бұрып, сон-
дағы алғашқы вахталық қала-
шықта болғаным есімнен кет-
пейді. Мұнда барлығы бар. 
Жапан далада қоныстанған мұ-
най шылардың бүкіл тіршілігі 
автономды жабдықтауға қо сыл-
ған.

Алғашқы мұнайшыларды 
осы қалашықта кездестірдік. 
«Маң ғыстау мұнайгаздан» бө-
лініп шығып, өз алдына Қызыл-
ордада отау құрған «Оңтүстік-
мұнайгаз» шаңы рағын 
кө   те  рушілер қатарында Мұрат 
Са  ла  матов, Есқожа Бергенбаев, 
Жеңіс Жал ғасов, Қабыл Қыс -
таубаев, тағы ондаған мұ найшы 
болды. Олардың бар лығы бізге, 
мұнайлы өлкені кө теруге Қа -
зақстанның Батысынан келді. 
Негізінен Сырдың тумалары 
болғандықтан, олар өз туған же-
ріне деген ыстық ықы ластарын, 
ізгі шуақтарын ала келгендей 
еді.

Вахталық әдіспен жұмыс 
істейтін мұнайшыларға Қызыл-
ордадан арнайы тікұшақтар, сол 
кездің жедел әуе көлігі «АН-
2» қатынайтын. Журналистер 
қауымы да осы көліктермен 200 
шақырымдық қашықтыққа са-
пар шегетін. Біз үшін бір қызық 
әлем. Қызылорданың мұнайы 

көп ұзамай өзінің алғашқы 100 
мың тонна өнімін, кейін 1 млн 
тонна «қара алтынын» берді. 
Осы мерекелік даталар лайықты 
түрде аталып өтілгенін білеміз. 
Сыр мұнайы осылайша біздің 
өндірістік әлеуетімізді артты-
ра түсті. Көптеген әлеуметтік 
маңызды нысандар пайдалануға 
берілді.

Мұнайлы өлкенің дамуы-
на Қызылорда облысын бас-
қар ған бірінші хатшы Еркін 
Нұржанұлы Әуелбековтің, кейін 
оны алмастырған Сейілбек 
Шау хамановтың елеулі үлес 
қос қанын аға ұрпақ жақсы бі-
леді. Олар кеніш облыстың 
аумақтық бөлінісінен тысқары 
жерде игеріліп жатуына орай 
одақтық басшылыққа шығып, 
Қарағанды жерін ұзақ мерзімге 
Қызылорда облысына беру 
жөнінде шешімнің шығуына 
қол жеткізді. Мұндай шешімнен 
кейін облыстың әлеуметтік-эко-
номикалық жаңа бағытта дам-
уына елеулі ықпал жасаған еді.

Саланың табысы сол кезде 
республикада бірінші са лын -
ған диагностикалық ор та лық 
пен аурухананың құры  лысына 
жұмсалды. Бұл орайда Мәс кеу-
мен, Орталық ми нистр лікпен 
келісімге келудің оңай бол-
мағанын бүгінде жыр етіп айтуға 
болады. Көп ұзамай ортақ жүйе 
құлап, Қазақстан тәуелсіздігін 
алды. Осынау қиын сәттердің 
экономикалық берекесіздікке 
ұласқанын біз жақсы білеміз. 
Мұнайшылардың өніміне көп-
теген шаруашылықтар қаржы-
лай есеп айырыса алмады. Бар-
лығы заттай алмасуға көш ті, 
қарыздар ай санап емес, күн 
санап ұлғайды. Осы тұста Қа-
зақстанның Тұңғыш Прези ден-
ті Нұрсұлтан Назарбаев мұнай 
өндірісін шетелдік ірі ком па-
нияларға сату жөнінде бірден-
бір дұрыс шешім қабылдады. 
Солардың қатарында «Оңтүс-
тік мұнайгаз» алдымен канада-
лықтарға, кейіннен қытай лық-
тарға сатылды.

Жалпы Қазақстанның мұнай 
өндірісінің тарихы ғасырдан 
астам уақытты қамтиды. 2019 
жылы Қазақстан отандық мұ-
найдың 120 жылдық мерейто-
йын атап өтті. Елімізде алғашқы 
кен орны ашылғаннан бері 
300-ден аса мұнай кен орны 
игеріліпті. Бұл Тәуелсіздіктің 
алғашқы жыл дарында Елба-
сы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
стратегиялық дұ рыс шешім қа-
былдап, мұнай саласына «Шев-
рон», «Аджип», «Шелл», «То-
таль», «СНПС» сияқты әлемдегі 
ең озық компа ниялардың ин-
вестициялары мен технология-

лары тартылуы нәтижесінде 
мүмкін болды.  Әрбір жаңа жоба 
жүзеге асырылған сайын мұнай 
саласы өз қуатын және әлеуетін 
ұлғайта түсуде.

Мұнай қорының көлемі Қа-
зақстанда 90-жылдардан бері 
5,3 млрд баррельден 30 млрд 
баррельге дейін өсті. Еліміз мұ-
най экспорттаушы көшбасшы 
елдердің қатарына қосылып, 
әлемде мұнай қоры бойынша 
12-орынға және газ қоры бо-
йын ша 22-орынға көтерілді. 
Қа зіргі мұнай өндіру көлемі 3,5 
есеге артты.

Жалпы айтқанда, тәуелсіздік 
жылдары ішінде 1,5 млрд тон-
надан астам мұнай және 740 

млрд текше метрден астам газ 
өндірілді. Ұлттық қорға кі ріс-
тердің жалпы көлемі 33 трлн 
теңгені құрады. Мұнай және 
газ тасымалдау жүйесі толы-
ғы мен дамытылды. Каспий мұ-
най құбыры арқылы «Теңіз», 
«Қашаған», «Қарашығанақ» 
кен орындарынан мұнайды экс-
порт тауға ең қысқа жол мен 
тиімді экономикалық жағдайлар 

қамтамасыз етілді. Қытайға экс-
порттық бағыт ашылды. Со-
нымен, экспорт көлемі 5 есеге 
ұлғайып, оның бағыты 36 елге 
кеңейтілді. «Бейнеу-Бозой-
Шым кент» газ құбыры салын-
ды, «Түрікменстан-Өзбекстан-
Қа зақстан-Қытай» ірі газ 
тран зиттік дәлізі ашылды. 2018 
жы лы  Қытайға газ экспорты 
бас талды. Мұнай өңдеу зауыт-
тарын ин новациялық жаңартуға 
жалпы 6 млрд АҚШ доллары 
көлемінде инвестициялар тар-
тылды. Мұнай өнімдерінің ішкі 
нарығы жоғары экологиялық 
стандарттарға сәйкес өнімдер-
мен толық қамтамасыз етілді.

Ішкі нарықты мұнаймен қам-
тамасыз ету, негізінен, Ақтөбе, 
Қызылорда облыстарының 
кен орындары есебінен жүзеге 
асы рылып отыр. Мұнай өңдеу 
зауыттарындағы мұнай көле-
мінің азаю қаупі бар. Ресурсты 
тиімді пайдалану үшін Үкімет 
нақты ұсыныстар енгізуі қажет, 
– деп атап өткен еді Мемлекет 
басшысы.

Ел экономикасы үшін мұ-
най-газ-химия саласының әле-
уеті зор. Әлемдік тәжірибеде 

мұ най-газ-химияға салынған 
әр бір доллар экономикаға 2-3 
дол лар өсім береді және 7 жа-
ңа жұмыс орнын құруға ық пал 
етеді. Бүгінде, осындай әле-
уе ті зор жобалардың ішінде 
8 газ-химия инвестициялық 
жо басы пысықталып жатыр. 
Олар дың жалпы құны 12 млрд 
АҚШ долларынан асады. Оның 
ішінде полипропилен және по-
лиэтилен жобалары таяу ше-
тел арасындағы полимер өн ді-
рісінің ең ірі жобалары болып 
есептеледі.

Қазақстанның орталық және 
солтүстік өңірлерінің 171 елді 
мекенін, оның ішінде Нұр-
Сұлтан қаласын табиғи газбен 

кезең-кезеңімен қамтамасыз 
ететін Сарыарқа магистральдық 
газ құбырының құрылысы кес-
теге сай жүргізіліп жатыр. 
Бүгінгі таңда 778 шақырым құ-
райтын құбыр дәнекерленді. 
Жыл дың соңына дейін магис-
тральды құбыр құрылысы аяқ-
талатын болады. Мәселен, 
2025 жылға дейін Исатай, 
Абай, Жеңіс, Қаламқас-Теңіз 

бен Хазар жобаларына салына-
тын инвестициялардың жалпы 
көлемі 5 млрд АҚШ доллары-
нан асып жығылады. Теңіздегі 
жобалармен қатар еліміздегі 
аз зерттелген перспективалы 
аумақтарда геологиялық барлау-

ды жандандыру жоспарланып 
отыр. Энергетика министрлігі 
мен Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрлігі 
2021-2025 жылдарға Геоло гия-
лық барлау бағдарламасын қа-
былдады.

Осылайша мемлекет қазір-
гі кезде мұнайы қарқын ды 
өн діріліп жатқан басты өңір-
лерді 2040 жылдан кейін ауыс-
тыру үшін қажетті көмір су -

тек тің жаңа ресурстық қо  рын 
түзететін болады. Осы ар қы лы 
елдің ғасыр ортасынан кейінгі 
энергетикалық қа уіп сіздігін ке -
пілдендіріп, отын-энер гети ка -
лық кешеннің ор нықты дам уы-
на жол ашады. Бұл міндеттер 

Қа зақстанның гео логия саласын 
дамытудың 2021-2025 жылдарға 
арналған тұжырымдамасында 
белгіленіп отыр.

Жерасты қазынасына жау-
апты министрліктің дерегі бой-
ынша осы бесжылдықта қазақ 
жеріндегі бес аз зерттелген ай-
мақта – Солтүстік Торғайдың, 
Ертіс маңының, Арал, Сырда-
рия және Шу-Сарысу шөгінді 
бассейндерінің шикізат әлеуеті 
бағаланады. Осы өңірлер жері-
нің астында қанша көлемде 
мұнай мен газ жатқанына гео-
логиялық-геофизикалық зерт-
теулер жасалады. Бұдан бө-
лек, Қазақстанның шығыс 
(Зы  рян, Риддер, Серебрянск) 
және ор талық (Жез қазған, Сәт-
паев) аймақ тарындағы моно-
қалалар жанында ірі ауқымда 
іздеу және іздеу-баға лау жұ-
мыстары қолға алынады. Бұл 
осы моноқалалардың металға 
қатысты шикізат базасын то-
лықтырып, олардың өркен де уі-
не тың серпін беру үшін қа  жет. 

Өз кезегінде «қара ал тын-
ның» мол қорын табу үшін 
«Қаз МұнайГаз» ұлттық ком-
паниясы Каспий маңы шө гін ді 
бас сейнінің шығыс және оң-
түстік бөліктерінің, Маң ғыш-
лақ және Оңтүстік Торғай бас-
сейндерінің, Каспий теңізінің 
қазақстандық секторындағы 
Солтүстік және Оңтүстік бөлі-
гінің терең қабаттарына бұрғы 
салады. Бұл аймақтар осы 5 
жыл ішінде мемлекеттік мұнай 
операторының басымдықты бағ-
дарына айналады. Бұған дейін 
тым аз зерттелген 4 шөгінді 
бассейн аясында: «Солтүстік 
Торғай» бассейнінде 17,4 мың 
шақырым, Аралда 4,5 мың 
шақырым, Сырдарияда 3,1 мың 
шақырым, Шу-Сарысу шөгінді 
алаптарында  7,9 мың шақырым 
көлемінде сейсмикалық бар-
лау жұмыстарын жүргізу жос-
парлануда. Осы зерттеулердің 
нәтижесінде тірек-параметрлік 
ұңғымалар бұрғыланады. Осы  
бесжылдықта жалпы ауқы мы 
34,08 мың шақырым бо йын-
да күні бүгінге дейін толық-
қан ды зерттелмей келген шө-
гін ді бассейндерге қатысты 
гео логиялық-геофизикалық жұ-
мыстар жүргізіледі. Мұның ау-
қы мын ұғыну үшін айта кетелік, 
яғни, Бельгия, Армения, Молда-
вия, Израиль, Катар, Ливан, Чер-
ногория секілді елдердің тұтас 
территориясына тең аумақта 
«қара алтын», «көгілдір отын» 
және басқа да пайдалы қазба 
қа зыналары ізделеді. Геолог-
тар қазақстандық осы аумақта 

мұнай және басқа да шикізат 
мол екеніне сенімді. Сондықтан 
Қостанай, Қызылорда, Түркіс-
тан облысы және басқа өңірлер 
жаңа бағдарламаға қазба бай-
лық іздеудің перспективті ау-
мақтары ретінде кіріп отыр. 
2021-2025 жылдар аралығында 
геологиялық барлау саласы на 
1 триллион теңгеге де йін гі қо-
мақты инвестиция құ йы  ла ды 
деп күтілуде. Осынау кең кө-
лемді зерттеулер қоры тын  ды-
сында алынған геоло гия лық 
ма териалдар ашық әрі қол же-
тім ді болады. Егер қа зіргі бол-
жамдар расталып, мол ресурс-
тар табылып жатса, оларды әрі 
қарай тереңірек бар лап, игеруге 
қазақстандық және шетелдік 
ин весторлар шақы рылады деп 
күтілуде. 

Жалпы, Қазақстанның гео-
логия саласын дамытудың 
2021-2025 жылдарға арналған 
тұ жы рымдамасын жүзеге асы-
ру үшін мемлекет 5 жыл ішінде 
165 миллиард 890,2 миллион 
теңге салуды жоспарлап отыр.

Мемлекеттің жоспарлау 
стра тегиясы Орталық атқарушы 
және жергілікті биліктің ұста-
нымдарымен үйлесімді болуы 
қажет екені белгілі. Бұл орай-
да облыс басшылығы да тиісті 
жұмыстарды қолға алуда. Бел-
гілі себептермен Қызылорда 
өңі ріндегі мұнай компанияла-
рында мұнай өндіру көлемі ке-
йінгі жылдары күрт төмендеп 
кетті. Бұл, сайып келгенде, об-
лыстың өнеркәсіп әлеуетінің 
біршама кемуіне ықпал жа-
сады. Осыған орай облыстың 
2021-2022 жылдарға арналған 
мұнай-газ саласын дамыту жө-
ніндегі Жол картасы жасалу-
да. Аталған мерзімде жер қой-
науын пайдаланушылар 79 
жа ңа бұрғыны іске қосады деп 
жос парлануда. Алдағы уақытта 
Арал теңізі акваториясының 
«Батыс», «Шығыс» учаскеле-
ріне сейсмикалық зерттеу жүр-
гізіліп, 2022 жылы пайдалы 
қазбаны игеру қолға алынады.

Мұнайдың бүгінгі жағда-
йы на келейік. Пандемияға бай-
ланысты әлемде қалыптасқан 
күрделі ахуал біршама жақсара 
бастады. ОПЕК+ көлемінде 
тиіс ті шешімдер қабылданды. 
Жыл көлемінде мұнай өндіру 
көлемі біршама қысқарды. Нә-
тижеде баға көтерілді. Бағаның 
көтерілуі Қазақстан экономи-
касына, бюджеттің табыс кө-
зі нің артуына ықпал жасады. 
Сарапшылар 2021 жылы мұ най 
бағасы барреліне 60 дол лар-
дан төмендемейді деген пі кір 
айтқан болатын. Қазір ол 70 
доллардың шамасында. Әл бет-
те, бұл баға Қазақстанға қо лай-
лы. Елімізде 2020 жылы 85,7 
млн тонна мұнай және конден-
саты өндірілді. Сол 2020 жылы 
Қазақстан 68,5 млн тонна мұнай 
экспорттады. Оның ішінде 15,8 
млн тонна мұнай қайта өңделді. 
Бұл көрсеткіш 2021 жылы 17 
млн тоннаға жетеді.

Геологиялық барлау жұмыс-
тары нәтижесінде ашылатын 
жаңа кен орындары Қазақстан 
бюджетінің негізгі тірек көзі, 
Ұлттық Қордың табысы болып 
табылады. Сол себептен Ел 
Президенті осы мақсатқа ұдайы 
көңіл бөлуде. 

 «Сапалы геологиялық ақпараттың инвесторларға қолжетімділігін арттыру 
қажет. Осыған орай түрлі ведомостволарға бағынатын бытыраңқы мекемелердің 
негізінде ұлттық геология қызметін құру керек. Бұл орган жер қойнауын кімге 
және қалай беруді шешетін монополистке айналмауға тиіс. Оның міндеті –
инвесторларға кешенді қызмет көрсетіп, қолдау білдіру. Жер қойнауын пайда-
лану саласына, әсіресе геологиялық барлау және жер қойнауын кешенді зерт-
теу ісіне тың серпін қажет». 

Президент Жолдауынан

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗБА БАЙЛЫҒЫ –
ҰЛТТЫҚ ҚОРДЫҢ ИГІЛІГІ

Қазақстан Президенті Жолдауда осы мәселені неліктен 
қозғады? Геологиялық барлау жұмыстары көбіне-көп 
біздің бюджетіміздің негізін құрайтын тау-кен өндірісінің 
табысымен сабақтас ұғым. Алысқа бармай-ақ кейінгі 
деректерге тоқталайық. Сонау Кеңес Одағынан бері 
зерттелген қазба байлықтардың қоры Қазақстанның 
бірқатар аймақтарында сарқыла бастады. Соның бірі – 
Сыр өңірінің мұнайына қатысты мәселе. 2012 жылдан 
бастап мұнай өндіру көлемі төмендеді. Кейінгі оншақты 
жылдың көлемінде өңірде мұнай өндіру көлемі екі еседен 
астам төмендеді. Бұл қазір әлеуметтік мәселеге айналды. 
Себебі жұмыс орындары қысқаруда. Қазіргі зерттеулер 
көрсетіп отырғандай біздің өңірде мұнай-газ саласын 
дамытуға байланысты жерасты байлығының қоры бар 
екені анықталып отыр. Бірақ, ол кемінде 5 мың метр 
тереңдікте орналасқан. Ал, оларды игеру үшін озық техно-
логия қажет. 

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb
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Аймақ

– Асылбек Өмірбекұлы, 
әңгімемізді биылғы басты жа
ңалықтан бастасақ, аудан ор
талығын газдандыру жұ мыс
тары толық аяқталды ма? Елді 
мекендерге қашан жет кізіледі?

– Иә, «көгілдір отынмен»  
қамтамасыз ету – халықтың 
көп тен күткен жаңалығы еді. 
Сол игілік биыл іске асырылып, 
Жалағаш кентінің газдандыру 
жұмыстары толық аяқталды. Жо
баның жалпы құны 3 млрд 691 
млн теңгені құрады. 

Кент тұрғындары «көгілдір 
отынды» пайдалана бастады. 
Бү гінгі күнге Жалағаш кентін
дегі 1500 үй газ желісіне қо
сыл ды. Бұл кенттегі тұрғын үй
лердің 48 процентін құрайды. 
Алдағы уақытта жеке сектор ды 
орталықтандырылған газ же
лісіне қосу жұмыстары кәсіп
керлер тарапынан жүзеге асы
рылады. Қазір арнайы рұқ саты 
бар 12 жеке кә сіпкер өз қыз
меттерін ұсынып отыр. Әлеу
меттік нысандарға келсек, 
әзір ге кенттегі №202 ор та мек
теп тің және аудандық ау ру 
хана ның жылу жүйесі орта
лық  тандырылған газ желісіне 
қосылды. Жалпы әлеу меттік 
ны  сандардың бар лығы кезеңке
зеңмен қосылатын болады. 

Ауданға қарасты ауылдық 
округтерді орталықтандырылған 
газ желісімен қамтамасыз ету 
күн тәртібінде тұр. Биыл Ақсу 
ауылын газ желісіне қосу үшін 
жобасметалық құжаттар әзір
леуге аудандық бюджеттен 9,2 
млн теңге қаржы бөлінді. 

– «Нәтижелі жұмыспен 
қам туды және жаппай кәсіп
керлікті дамытудың 20172021 
жылдарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасы 
аясында 74 адам шағын несие 
алып, 24 жаңа жұмыс орны 
ашылыпты...

– 1 қарашадағы жағдай бо
йынша 1566 адам жоғарыда 
аталған бағдарламаға қатысқан 
болатын. Бағдарламаның бірін
ші бағыты бойынша 31 адам 
кә сіптік білім алып, толықтай 
жұмыспен қамтылды. Екінші 
ба ғыты арқылы 74 адамға 348,7 
млн теңге көлемінде ша ғын не
сие беріліп, қосымша 24 жұмыс 
орны ашылды. Ал, бағдар ла ма
ның үшінші бағыты бойын ша 
356,4 млн теңге қаржы қаралған, 
бұған 1197 адам жолданса, әлеу
меттік жұмыс орындарына 61 
адам жіберілді. Оның ішінде 324 
жас маман жастар тәжірибесінде 
болып, 87 жас маман тұрақты 
жұмысқа орналасты. Сондай
ақ, «Бастаубизнес» жобасы бо
йын ша 153 адам оқу курстарын 
аяқтап, 76 жоба қаржылай қолдау 
тапты. Ал, жаңа бизнесидеялар
ды іске асыруға 105 үміткердің 
жобасы 61,3 млн теңгеге 
қаржыландырылды.

Ауданда халық саны 35267 
адамды құрайды, оның ішінде 
14664і экономикалық белсенді 
халық. Ал, жалпы жұмыссыздық 
деңгейі 5,1 процентті құраса, жас
тар арасындағы жұмыссыздық  
деңгейі 4,3 процент болып отыр.  
Әрине, жұмыссыздық мәселесін 
бір демде шешу мүмкін емес. 
Себебі, уақыт ағымына қарай 
жұмыс түрлеріне деген сұраныс 
өзгеріп барады. Бұл ретте жаңа 
міндеттер туындайды. Со ның 
бірі – жұмыссыз азаматтар
ды мамандыққа қайта даярлау, 
олардың мемлекеттік бағдар
ла маларға қатысып, кәсіппен 
шұ ғылдануына мүмкіндік жа
сау. Осы бағыттағы  жұмыстар 
жүйелі түрде жалғасын табады.

Биылғы атқарылған жұмыс
тарға тоқталсақ, мемлекеттік бағ
дарламалар аясында шағын және 
орта кәсіпкерлікті бас тау немесе 
дамыту бағытында 334 жоба 2,6 
млрд теңгеге қар жыландырылып, 
417 адам жұ мыс пен қамтылды. 
Ауданның өнеркәсіп өнімдерін 

өндіруші кәсіпорындар және 
жеке сектор арқылы 10 айда 8,2 
млрд теңгені құрайтын өнеркәсіп 
өнім де рі өндіріліп, өткен жылмен 
салыс тырғанда 71,7 процентке  
артық орындалды. Оның ішінде 
өңдеу өнеркәсібі шаруашылық
тардың күріш ақтау есебінен 93,8 
процентке өсіп, 6,1 млрд теңгенің 
өнімі өндірілді. 

– Ауыл шаруашылығы 
бо йынша Жалағаш ауданы 
үнемі алдыңғы қатардан кө
рінеді. Оған себеп те жоқ емес, 
Сыр күрішін өсіруде ау дан 
диқандарының тәжі ри бесі мол. 
Дегенмен, биыл ғы егіс маусы
мында су тапшы лығы орын 
алғанын білеміз. Бұл қиындық 
егін шаруашы лығына зарда
бын тигізген жоқ па? 

– Биыл аудан бойынша 36 231 
гектар жерге егіс орналастырыл
ды. Оның ішінде Сырдың басты 
дақылы –  19 800 гектар күріштің 
әр гектарынан 62,3 центнерден 
123 354  тонна өнім алынды. 

Иә, егін маусымында елі
міздің барлық өңірінде су тап
шылығы орын алғаны белгілі. 
Бұл қиындықпен жалағаштық 
диқандар да бетпебет келді. Сол 
себепті егілетін күріштің көлемі 
өткен жылмен салыстырғанда 
1800 гектарға қысқартылды. 
Оның орнына суды аз қажет 
ететін 600 гектар жаздық би
дай, 147 гектар жүгері, 30 гек
тар жаздық арпа, 2200 гек тар 
мақсары дақылдары егілді. Со
нымен қатар, ауыл шаруа шы
лығы мамандары заманауи тех
никаларды тиімді пайдалана 
отырып, егілген дақылдарды 
лайықты күтіпбаптап, өнімін 
ысырапсыз жинап алды. 

Мемлекеттік қолдауларды 
тиімді пайдаланудың нәтиже
сінде өнді рісінің дамуында оң 
нә тижелер қалыптасты. Соның 
бірі – 1 млрд 334 млн теңгеге 35 
дана ауыл шаруашылығына қа
жетті жаңа техника сатып алын
ды. Айта ке тейік, салаға жаңа 
тех никалардың келуі еңбек өнім
ділігін еселей түсті.

Жылдағы дәстүр бойынша 
биыл да егін жұмыстарының 
қо рытындысымен, өз міндетін 
сапалы атқарған озат мамандар 
мен егіншімеханизаторлардың 
еңбектері дәріптеліп, қаржылай 
сыйлықтар иеленді. Сонымен 
қатар, ауыл шаруашылығының 
кеңінен насихатталуы бүгінгі 
жастардың осы саланы таңда уы
на оң әсер етіп отыр.

Егін саласымен қатар, ау
дан экономикасының негізгі 
ре зервінің бірі – мал шаруашы
лы ғының да ісі ілгерілеп ке
леді. Айталық, ауданда 106 кә
сіпкер мал шаруашылығымен 
ай налысады. Оның ішінде 88 
шаруашылық «Сыбаға» бағдар
ламасының игілігін көріп отыр. 
Асылтұқымды малдың үлесі 
ар та түсті. Бұл ретте ірі қара 
3,1%ке, жылқы 9,5%ке, түйе 
23,1%ке көбейіп, нәтижесінде 
етсүт өндіру көлемі ұлғайды. 
Оның басты себебі – мемле
кеттік бағдарламаларға ауыл ша
руашылығы құрылымда рының 
белсене қатысуы. 

Сонымен қатар, ауданда ауыл 
шаруашылығы жерін айналымға 
енгізуге баса назар аударылған. 
Биыл көлемі 14900 гектар жер 
учаскесі айналымға енгізіліп, ау
дан бюджетіне 24 млн теңге кө
лемінде қаржы түсірілді. 

– Қай уақыт тұрғысынан 
қарасақ та баспана – басты 
мәселе. Осы орайда ауданда аз 
қамтылған және көпбалалы 
отбасыларды тұрғын үймен 
қамтамасыз етуге қаржы бө
лінгені – қуантарлық жағдай. 
Осы жөнінде айтып берсеңіз...

– Расында, тұрғындарды бас
панамен қамтамасыз ету – күн 
тәртібіндегі басты мәселенің 
бірі. Тұрғын үй кезегінде 426 

адам тіркелген. Бұл ретте Жа
лағаш кентінің өсу динамика
сына сәйкес «Ақтерек» лагері 
аумағынан тұрғын үй салуға ар
найы жер белгіленді. Ендігі ке
зекте жер аумағын  инженерлік 
инфрақұрылыммен қамтамасыз 
ету мақсатында облыстық бюд
жеттен 64 млн теңге қаралып, 
жобасметалық құжаттар әзірле
нуде. Бұдан бөлек, аз қамтылған 
және көпбалалы отбасыларды 
тұрғын үймен қамтамасыз ету 
үшін 30 тұрғын үй сатып алуға 
Ұлттық қордан 277 млн теңге 

бөлінді. Қазір қажетті жұмыстар 
атқарылуда.

Биылдан бастап аудан ор
талығындағы  көппәтерлі тұрғын 
үйлерді күрделі жөндеуден өт
кізу қолға алынып отыр. Өткен 
жылы аудандық бюджеттен 
бөлінген 6 млн тең геге Жалағаш 
кентіндегі 5 көп пәтерлі тұрғын 
үйді күрделі жөндеуге жоба
сметалық құжаттар әзір ленген 
болатын. Осы жоба ал дағы жылға 
қаржыландыруға ұсынылып, ма
құлданып тұр. Сонымен қатар, 
демеушілердің көмегімен 8 көп
пәтерлі үйдің қасбеттері әктеліп, 
сырланып, 6 үйдің шатыры ауы
стырылды.

Осы орайда айта кетейік, 
же ке тұрғын үй салушылар қа
тары жыл сайын артып келеді. 
Атап айтқанда, жеке сектор есе
бінен жалпы алаңы 12999 шар
шы метрді құрайтын тұрғын 
үй салынып, өткен жылмен са
лыс тырғанда 3,7 процентке 
арт   қан. Әрине, бұл көрсеткіш 
тұр  ғындардың тұрмысы ілгері 
бас  қанын аңғартады.

– Мемлекет білім беру са
ласына ерекше қолдау таны
тып отыр. Соның бір айға ғы 
– «Педагог мәртебесі» заң мен 
бекітіліп, мұғалімдерді мо ра
ль дықматериалдық тұр ғыда 
көтермелеуге ба ғыттал ған 
көп   теген ісшаралар қабыл
дан  ды. Ауданда бұл саланың 
жайы қалай?

– Ол рас. Мемлекет бас шы
сының Жолдауында білім беру 
саласына баса мән берілген. 
Себебі, білімге салынған инвес
тиция қайтарымды деп есеп
теледі. Бұл орайда еліміздің 
бо  лашағына қызмет ететін жас 
ұр пақты жаңаша заман талап
тарына сай оқыту мен тәрбие
леудің орны ерекше. 

 Мәртебелі мамандық иесі – 
педагогұстаздардың қоғамдағы 
беделін қалыптастыру мақса
тында оларды әлеуметтік тұр
ғыда қолдауға арнайы ісшара
лар қабылданды. Атап айт қанда, 
сала қызметкерлерінің жал ақы сы 
кезеңкезеңімен кө бе йіп келеді. 

Сонымен қатар, бі лім беру са
ласын дамытуға ба ғыт талған 
жұмыстар ауданда жүйелі жолға 
қойылған. Биылғы оқу жы лынан 
бастап саладағы құры лымдық 
өзгерістерге байланысты білім 
саласын басқару облыстық 
деңгейге өтті. Дегенмен саланың 
өзекті мәселелерін шешу ортақ іс 
болып қала береді. Бүгінге дейін 
бірлесіп атқарған жұмыстар 
нәтижесіз емес. 

Аудандағы 20 мектепте білім 
алушылардың жалпы  контин
генті – 7041 оқушы. Білім беру 

ұйымдарының инфра құры лы
мын дамыту басты назарда. 
Апатты жағдайдағы мектеп мә 
селесі шешілген. Биыл Таң ауы 
лындағы орта мектеп ғи ма  ратына 
333,1 млн теңгеге, Есет батыр 
ауылындағы орта мек тептің ескі 
ғимаратына 367,9 млн теңгеге 
күрделі жөн деу жүргізілді. Мем
ле кеттік бағдарлама аясында Жа
лағаш кентінен құны 431,4 млн 
теңгені құрайтын 200 орындық 
Оқушылар үйі мен 50 орындық 
Өнер мектебі салынды. Соны
мен қатар, аудан орталығындағы 
Т.Жүргенов атындағы №123 
мек теплицейдің 200 орындық 
қосымша ғимаратынының жоба
сметалық құжаттары дайындалу
да.

Бүгінгі күні ауданда 36 (28 
балабақша, 8 шағын орталық) 
балабақшада 2242 бала тәрбие
ленуде. Оның ішінде 13 жасқа 
дейінгі балалардың қамтылуы 
40,6 процентті құраса, 36 жас қа 
дейінгі балалар түгелдей бала
бақ шамен  қамтылған.

Жалпы білім саласы – идео
логиялық саясаттың ажырамас 
біртұтас бөлшегі. Сондықтан 
бюджет есебінен бұл салаға 
бағытталған қаржы көлемі де 

жыл санап артып отыр.
– Білуімізше, өткен жылы 

ауданда 100 орындық ауруха
на пайдалануға берілді. Жа
лағаштықтар үшін бұл бас
ты жаңалықтың бірі болды. 
Ал, ауылдық жерлерде меди
циналық қызмет көрсету жайы 
қалай? Сондайақ, әлем ді 
алаңдатқан пандемияға қар сы 
қандай шаралар қолда ны лып 
отыр? 

– Шындығында, аудан орта
лығындағы аурухана мә селесі көп 
жылдан бері күрделі сауалдың 

бірі болатын. Өткен жылы осы 
мәселе шемімін тауып, құны 4 
млрд теңгені құрайтын типтік 
жобадағы аурухана пайдалануға 
берілді. Жаңа аурухана зама
науи медицининалық құрал
жабдықтармен қамтамасыз етіл
ген, тұрғындарға талапқа сай 
қызмет көрсетіп келеді. Ауруха
нада 94 дәрігер, 446 орта буын 
қызметкер жұмыс істейді. 

Аудандағы іргелі сала – ден
саулық сақтау саласының ма те
риалдықтехникалық жағ да  йын 
нығайту мәселесі күн тәр тібінен 
түскен емес. Ең бас тысы – ха
лыққа уақытылы әрі сапалы ме
дициналық қызмет көр сету ді 
жолға қою. Ауыл дардағы ме
дициналық қызмет жайлы айтар 
болсақ, биыл «Ауыл – ел бесігі» 
жобасы аясында Таң ауылынан 
жаңадан дәрігерлік емхана  са
лынды. Ал, Есет батыр және 
Мырзабай ахун ауылдарына 
дәрігерлік амбулатория ныса
нын салу үшін жобасметалық 
құжаттарын әзірлеуге облыстық 
бюджет есебінен қаржы бөлінді. 

Мемлекет басшысы әлемді 
жайлаған коронавирус инфек
циясы еліміздің денсаулық сақ
тау саласы үшін үлкен сы нақ 

болғанын, сондықтан бұл мә
селе бір сәтке де назардан тыс 
қал мауы қажеттігін айтқан бо
латын. Осы орайда ауданда эпи 
демиологиялық ахуалды ба 
қылауда ұстауға және бар лық 
санитарлық талаптарды орын
дауға басымдық берілді.  Ауру 
зардабын жоюдың ке шен ді іс
шаралары жүзеге асы рылды. 
Сондайақ, аудан тұр ғын дары
ның өз таңдауымен ек пе алу жұ
мыстары қарқынды жүр гізілді. 
Нәтижесінде былтырғы жылмен 
салыстырғанда, жағдай біршама 
жақсарған.

Екі жылдық тәжірибеден бай
қалғандай, барлық санитарлық 
талаптарды мүлтіксіз орындау 
арқылы ғана елдегі қалып тас
қан кез келген күрделі жағ дай
лардың  алдын алуға болатынын, 
сол себепті бұл мәселені үнемі 
бақылауда ұстау қажеттігін өмір 
көрсетті. 

– Елдің рухын көтеріп, ұлт
тық құндылықтарымызды 
на сихаттауда мәдениет, спорт 
са ласының маңызы зор. Бұл 
саланың бүгінгі тіршілік ты
нысы қандай?

– Иә, мәдениет саласының 
алдында тұрған міндет ауқымды. 
Елдің өткені мен бүгінін са
бақтастыра отырып,  жалпы ру
ханиятты дамытуға қызмет ете
ді. Бұл бағытта сала мамандары 
жемісті  еңбек етіп келеді.

Жыл бойы аудан тұрғында
рын рухани, мәдени тұрғыдан 
байытуға арналған «Шежірелі 
Жалағаш», «Дәстүр мен таным», 
сондайақ, еңбек адамдарын на
сихаттау мақсатындағы «Тұл
ғатану» сияқты бірқатар жоба
лар іске асырылды. Десек те әлі 
күнге ауылдық клубы жоқ елді 

мекендер бар екенін жасыра 
алмаймыз. Бұл мәселені шешу 
мақсатында Аққыр және Мыр
забай ахун елді мекендеріне 100 
орындық клуб ғимаратын салу 
үшін  жобасметалық құжаттар 
әзірлеуге жергілікті бюджет
тен 13,9 млн теңге бөлінді. Ал
дағы уақытта М.Шәменов елді 
мекеніндегі Мәдениет үйіне күр
делі жөндеу жүр гізу жоспарла
нып отыр. Жоба құны – 160 млн 
теңге. 

Мемлекет тарапынан спорт 
саласын дамыту үшін бірінші 
кезекте саланың инфрақұ ры
лымын қамтамасыз ету мәсе
лесі тапсырылған болатын. Осы 
орайда жерлесіміз Қ.Құлте ке
новтің жеке қаражаты есебінен 
Жалағаш кентінде құны 307 млн 
теңгені құрайтын жабық бассейн 
кешенін салып, пайдалануға 
бе рілгенін атап айтар едік. 
Қазір бұл спорттық кешенде 19 
адам жұмыс істейді. Сонымен 
қатар, үйірмеге 100ге жуық ба
ла қамтылған болса, күніне 30 
адамға дейін ақылы қызмет көр
сетеді. Ал, аудандық бюджет
тен бөлінген 14 млн теңгеге 3 
шағын спорт алаңы салынса, 
бұдан бөлек, демеушілік қара

жат есебінен балаларға арналған 
спорт және ойын алаңы пайда
лануға берілді.

Тағы бір жақсы жаңалығымыз 
– Жалағаш кентінде жалпы құны 
471 млн теңгені құрайтын дене 
шынықтырусауықтыру кешенін 
салу үшін 217,3 млн теңге қаржы 
бөлініп, құрылысы жүргізілуде. 
Спорт кешені алда ғы жылы пай
далануға беріледі.  

– Қазір жолаушылар уа
қыт  ты үнемдеу үшін ав томо
биль қызметін пайдала нады. 
Сондайақ, жүк тасымалы 
үшін де тиімді екені  бел гілі 
болып отыр. Олай дей тініміз, 
ха лықаралық дәліз де жүк кө
ліктері толассыз ағы луда. Осы
ған байланыс ты ау дандағы ав
томобиль жол да рының жайы 
қандай? Айта кетейік, ауыл 
ішіндегі кө шелер жөн деуден 
өтпегелі біраз жыл болды. 

– Автомобиль жолдары – 
экономиканың күретамыры. Ау
дан көлеміндегі жолдардың жай
ын айтар болсақ, республикалық 
маңызы бар 50 шақырым, об
лыстық маңызы бар 91 ша қырым 
автомобиль жолы қана ғат та
нар лық жағдайда. Ал ау дан дық 
маңыздағы 120,7 шақы рым ав
томобиль жолының 21,4 ша
қырымы жөндеуді қажет етеді. 
Биыл аудандық маңызы бар ав
томобиль жолының 21,7 шақы
рымына 614,0 млн теңгеге, елді 
мекендердің ішкі жолдарының 
12,9 шақырымына 551,1 млн тең
геге орташа жөндеу жұмыс тары 
жүргізілді. 

Аудандық маңызы бар Мәде
ниет елді мекені бағытын дағы 
және Еңбек – Есет батыр ауылы 
аралығындағы автомобиль жол
дары 587,8 млн теңгеге орташа 
жөндеуден өтті. Сонымен қатар, 
Мәдениет ауылындағы Тай
шиев көшесіне 38 млн теңгеге 
және «Ауыл – ел бесігі» жоба
сы аясында Таң ауылының ішкі 
кө шелеріне 513,1 млн теңгеге 
ор таша жөндеу жұмыстары жүр
гізілді. 

Алдағы жоспарымыз бой
ынша жалпы құны 1,3 млрд 
теңгені құрайтын Бұқарбай ба
тыр және Ақсу ауылдарының 
кіреберісі, Жаңадария жә не Ақ
қыр бағытындағы авто мобиль 
жолдарын жөндеу үшін 4 жоба
сметалық құжат қар жыландыруға 
ұсынылды. Сон дайақ, кент және 
елді ме кендердің ішкі көшелерін 
жөн деуге 2,1 млрд теңгеге жоба
сметалық құжаттары әзірленді. 
Еңбек және Есет батыр ауылда
ры аралығындағы Оңтүстік кол
лектор (ЮК16) көпірін қайта 
жаңғырту жұмыстарын жүргізу 
үшін биылға 59,7 млн теңге бө
лініп, жұмыстар жүргізілуде. 
Жо баның жалпы құны 149,4 млн 
теңгені құрайды. Жоба келесі 
жылы толығымен аяқталып, пай
далануға беріледі. 

Алдағы жылы «Ауыл – ел 
бесігі» жобасы аясында Жа ла
ғаш кенті, Аққұм, Т.Жүр генов, 
М.Шәменов, Еңбек, Мырзабай 
ахун елді мекендерінің  ішкі 
көшелеріне орташа жөндеу жұ
мыстарын жүргізу жоспарланып 
отыр. Бұдан бөлек, ұзындығы 
46,9 шақырымды құрайтын 44 
көше 1 млрд 439 млн теңгеге 
қаржыландыруға ұсынылды. 
Осы жұмыстар өз деңгейінде ат
қарылса, жолдардың жайы бір
шама жақсарып қалады.

– Әрбір есеп беру жиы
нында әкімдердің алдынан 
шығатын мәселенің бірі – 
электр жарығының жайы...

– Иә, ол рас. Аудандағы 
өзек ті мәселенің бірі – елді ме
кендердегі электр желілерін да
мыту. Бұл мақсатта «Қызылорда 
электр тарату тораптары компа
ниясы» АҚның жарғылық қорын 
ұлғайтуға облыстық бюд жеттен 
20192021 жылдар ара лығында 
373 млн теңге бөлінді.

Бөлінген қаржыға сәйкес, 
2019 жылы Аққыр және Жаңа
дария, былтыр Мәдениет, Ақ
құм, Жаңаталап, биыл Бұқар
бай батыр елді мекенінің электр 
жүйелеріне қайта жаңғырту жұ
мыстары жүргізіліп, пайдалануға  
берілді. Сондайақ, биыл «Ауыл 
– ел бесігі» жобасы аясында 
137,5 млн теңгеге Жалағаш кен
тіндегі Абай, Әйтеке би, Бұ
қарбай батыр, Желтоқсан көше
лерін жарықтандыру жұмыстары 
жүргізілді. 

Жоспарға сәйкес алдағы 
уақытта 422 млн теңгеге Есет 
батыр, Қаракеткен, Мырзабай 
ахун, Мақпалкөл, Ақсу елді ме
кендерінің тозығы жеткен электр 
желілері мен құрыл ғыларын 
қайта жаңғырту жұмыстары жүр
гізілетін болады.

– Сұхбатыңызға рахмет! 

              Сұхбаттасқан 
Ғазиза ӘБІЛДА,

«Сыр бойы»

«Егемендік дегеніміз – жалаң ұран мен жалынды сөз емес. Біз үшін ең 
маңыздысы – әр азаматтың Тәуелсіздік игілігін сезіне алуы. Оның басты 
көрінісі – елдегі бейбіт өмір, қоғамдағы тұрақтылық пен тыныштық. Сондай-
ақ, халықтың тұрмыс сапасының жақсаруы және жастардың болашаққа нық 
сеніммен қарауы». 

Президент Жолдауынан

ХАЛЫҚТЫҢ ТҰРМЫС САПАСЫ 
АТҚАРЫЛҒАН  ЖҰМЫСТАРҒА 
ӨЛШЕМ БОЛАДЫ
Мемлекет басшысының Жолдауында атап көрсетілген басымдықтар мен осы бағытта қабылданған мемлекеттік 

бағдарламаларды іске асыру барысында Жалағаш ауданында біршама ауқымды жұмыстар атқарылды. Жүзеге асырылған 
жұмыстар негізінен әлеуметтік саланы нығайтуға, шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға, жаңа жұмыс орындарын 
құруға және аудан экономикасын әртараптандыруға бағытталған. Нәтижесінде, ауданның әлеуметтік-экономикалық даму 
деңгейі қалыпты, қаржы-салық саясаты тұрақты. Ең басты жаңалық – Жалағаш ауданы көптен күткен «көгілдір отынға» 
қол жеткізді. Осы жұмыстар төңірегінде аудан әкімі Асылбек Шәменовпен әңгімелескен едік.
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Тоқсанжылдық 
тарих
Өткенге үңілсек, сонау 1930 

жылы Шиелі колхоздары ара-
сында Қоғалы 9-шы ауыл бо-
лып белгіленген. 1939 жылдан 
Тартоғай ауыл советіне қарады. 
Сол жылы Төңкеріс пен Қоға-
лы колхоздары біріктіріліп, 
Төңкеріс колхозы болды. Осы 
кезеңде ауыл тұрғындары Төң-
керіске үдере көшіп, ауыл-
да небәрі алты-ақ үй қалған. 
Қазіргі ауыл тұрғындарының 
көпшілігі – кейіннен ата қоны-
сына қайта оралғандар.

Ұлы Отан соғысы жылдары 
Ақтөбе облысынан табын-та-
бын сиыр айдап әкелініп, Тар-
тоғай мал шар уашылығымен 
айналысқан екен. 1953 жылы 
ауылда бастауыш мектеп 
ашылып, 1971 жылы орталау, 
1982 жылы орта мектеп болды.

1954 жылы мұнда Жамбыл 
облысы мен Өзбекстаннан 11 
мың бастан астам қой әкелініп, 
Тартоғай қаракөл совхозы 
құрылған. Осыдан бастап 
бұрынғы Қоғалы колхозы №3 
ферма аталды.

Ауыл халқы Тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдары, тоқырау 
кезеңінде де атакәсіптен ажы-
рамаған. 1995 жылдың соңында 
Тартоғай совхозынан бөлініп, 
«Ботабай» ЖШС болып құрыл-
ды. Өз алдына ауылдық округ 
болып қайта құрылғаннан ке йін 
іргелі шаруашылықты Мейрам-
бек Омаров, Ерім Маханбетов 
секілді азаматтар басқарды. 

Тарихы терең ауылдан дін 
иелері, әулиелер мен қоғам 
қайраткерлері шыққан. Төңіре-
гінде өткеннен сыр шертетін 
тарихи орындар да көп. Мы-
салы, қазіргі Қоғалы ауылдық 
округінің дария жақ бетіндегі 
«Алтынбек» аралының оңтүсті-
гінде «Тұрсынбай қорғаны» 
деп аталатын жер бар. Халық 
ауызында «Дар құрған» деген 
атпен танымал.

Тарихқа жүгінсек, Тұрсын-
бай датқа – осы өңірде өмір 
сүрген, көзі тірісінде халықтың 
мұң-мұқтажын жоқтап, басын 
тәуекелге тіккен ерлердің бірі. 
Ол Қоқан ханынан датқалар-
дан жоғары лауазым – «пансат» 
атағын алған. Ел билігіне 22 
жасында араласып, 40 жыл-
дан астам датқалық қызмет 
атқарған. Ал, құжаттарда оның 
есімі 1840 жылдардан бастап 
байқалады.

Бұл қазақ халқы бостан-
дығынан айырылып, бодан-
дыққа бой ұра бастаған тым 
ауыр кезең болатын. Халық 
ерге қарады, қаһармандық қа-
рымына үміт артты, сенді. Ба-
тырларына арқа сүйеді. Сол 
тұста дар құрғызу бір жағы 
елдің ішкі және сыртқы жау-
ларына сес, екінші жағынан 
халықты тәртіпке шақырудың 
амалы болса керек. Халық ара-
сында сақталған әңгімеге сен-
сек, жазаның мұндай ауыр түрі 
ешқашан қолданылмаған. Елдің 
сенімін осылай ақтаған Тұр-
сынбай датқа 1853 жылы елі, 
жері, халқы үшін Қоқан ханы-
на қарсы сөзге келеді. Сонысы 
үшін ханның қастандығынан 
Түркістан қаласы тұсында қаза 
тауып, сүйегі Қожа Ахмет Ясса-
уи кесенесіне жерленген.

Осы секілді, Тұрсынбай 
датқа туралы елге тараған 
аңыз-әңгімелер жетерлік. Елге 
сүйеу болып, халық арасын-
да қаһармандықтың символы-
на айналған оның есімін елді 
мекенге беру туралы бастама 
шешімін тауып, 2018 жылы 
Тұрсынбай датқа ауылы болып 
өзгертілді.

Атакәсіп – 
елдің несібесі 
«Бірлік қылмай ел оңбас, 

тірлік қылмай ер оңбас» деп 
бабаларымыз бірлік пен тірлік 
қағидаларын өсиет етіп қалдыр-
ғандай, адам қай қоғамда да 
толыққанды өмір сүруі үшін 
бекем бірлік пен өзара сыйлас-
тық қағидалары ауадай қажет. 
Осы ретте дана бабалар өсиетін 
темірқазық етіп ұстанып, қағи-
далы сөздің мағынасына үңіл-
меске әсте болмайды. Қазақ 
атамыз осындайда: «Берекені 
көктен тілеме, бірлігі мол көп-
тен тіле» деп өскелең ұрпағы-
на өнеге қалдырған. Адассаң 
да көппен бірге адасып, көп-
пен бірге даңғыл жол табасың. 
Бұған ешкім де қарсы дау айта 
қоймас. Қазақ елін алып бәйте-
рекке теңесек, еліміздің ырыс, 
ынтымағын арттырып отыр ған 
ауылдар сол бәйтеректің мәуелі 
бұтақтары іспетті. Қоғалы жері 
де елдің ырысын еселеп, ынты-
мақ пен бірліктің ерен үлгісін 
көрсетіп келеді.

Осы ретте елді мекеннің ты-
ныс-тіршілігі туралы ауылдық 
округ әкімі Ғазиз Сейітов ай-
тып берді.

– Мемлекет басшысы 
биылғы 1 қыркүйектегі Жолда-
уында соңғы бес жылдың өзін-
де субсидиялауға екі триллион 
теңгеден астам қаржы бөлін-
генін атап өткен болатын. Жер-
мен айналысып, мал өсіруге 
бұл да болса көп көмек. Өткен 
жылы ауылда «Бөрібай» шаруа 
қожалығы жем-шөпке 1,5 млн 
теңге субсидия алып, мал ба-
сын 100 ірі қара, 60 жылқыға 
жеткізді. «Береке» шаруа қо-
жалығы да биыл 2 млн теңге 
субсидия алып, мал басын кө-
бейтті. Ел Президенті шағын 
және орта шаруашылықтар 
үшін субсидия толығымен қол-
жетімді болуы керегін айтты. 

Ауылдағы шағын қожалықтар 
да бұл игіліктің шарапатын 
көрсе игі. Сонда ғана оларда 
қызығушылық пайда болады, 
мал өсіруге құлшынысы арта-
ды. Мемлекет нақты қаржылай 
қолдау көрсетсе, олар да шаруа-
ларын одан әрі жүргізуге ынта-
ланып, жұмыс өнімділігін арт-
тыра түспек, – дейді ауыл әкімі.

Шынында, «мал өріске қа-
раңғыда шығып, күн батқан соң 
қайтуы керек» деген бұрынғы 
ұстанымды осы ауылдан көру-
ге болады. Қазіргі таңда мұн-
да 6669 бас уақ мал тіркелген. 
Сиыр басы 2 мыңға, жылқы 
1600-ге жетіп отыр. Ауылдық 
округ халық саны жағынан 
аудандағы ең шағын округ-

тердің бірі саналады. Мал шар-
уашылығы қарыштап дамып 
келе жатқан ауыл тұрғындары 
кейінгі жылдары кәсіпкерлік-
ке бет бұрып отыр. Бұл, әрине, 
қуан тарлық жағдай.

Өткен жылы «Еңбек» нәти-
желі жұмыспен қамту және 
жаппай кәсіпкерлікті дамыту-
дың 2017-2021 жылдарға ар-
налған бағдарламасы бо йынша 
«Бастау-Бизнес», «Бизнес ке-
ңесші» жобалары аясында 12 
адам оқу курстарынан өтіп, 
сертификаттарын алды. Жастар 
жылына тағайындалған бағдар-
ламамен 2 азамат 6 процентпен 
4 млн теңге несие алса, 10 аза-
мат қайтарымсыз грант ұтып 
алған. Оның ішінде 5 азамат 
– ауыл жастары. Жыл басынан 
бері 4 шаруа қожалығы, 6 жеке 
кәсіпкерлік субъектілері ашыл-
ды.

Несие алып, мал басын кө-
бейтіп отырған кәсіпкерлердің 
бірі – «Өлеңді 2» шаруа қожа-
лығы. Кәсіп ашсам деген, жұ-
мыссыз жүрген жандарға үл-
кен мүмкіндік болып отырған 
бағдарламаларды тиімді пайда-

ланған қожалық 2017 жылы 15 
млн теңге, 2019 жылы15 млн 
теңге несие алып, уақ мал ба-
сын 1,8 мыңға жеткізді.

– Қазір бізде 5 адам тұрақты 
жұмыс істеуде. Мал басын бі-
раз көбейтіп, әрі қарай шар-
уашылығымызды кеңейту 
жоспарымызда бар. Жұмыс 
істеуге күш-қуаты жететін жан-
дар үшін мүмкіндік мол ғой. 
Барлығы адамның өзіне байла-
нысты, – дейді қожалық басшы-
сы Сайфурхан Омарханов.

Расында да, жоқтан бар 
жасау да, барды жоқ қылу да 
адамның өзіне, еңбекке деген 
ынтасына байланысты. Ең-
бекқор, барды бағалай білетін 
жандармен сөйлессең, олардың 

жемісті еңбегін көрсең, өзіңнен 
өзің бір марқайып қаласың.

Кейінгі екі жылдың өзін-
де ауылда 24 адам кәсіпкер-
лік мақсатта жер алып, 20-дан 
астам шаруашылық құрылған. 
Бірнеше мал бордақылау орны, 
омарта шаруашылығы, жем 
турайтын екі станок іске қо-
сылып, жұмыртқа, сүт, сүт 
өнімдері бағытында жеке кәсіп-
керлер қызметін бастаған.

Бір сөзбен айтқанда, ауыл 
халқы күнделікті тұтынатын 
өнімдерінің негізгілерін өз-
дері өндіріп отыр. Тіпті, қо-
нағының алдына қоятын торт, 
басқа да тәттілер үшін ауданға 
барып әуре болмайды. Ауыл 
тұрғыны Айгүл Спанова 2019 
жылы мемлекеттік қайтарым-
сыз грантқа қол жеткізіп, 505 
мың теңге қаражатқа цехқа қа-
жетті құрал-жабдықтар сатып 
алған. Бүгінде бәліш, төрт түрлі 
кондитерлік тәтті тағамдарға 
тапсырыс қабылдап, отбасылық 
кішігірім ісін дөңгелентіп отыр.

– Үйдегі хобби кәсіби кон-
дитер болуға аздық етеді. Да-
йындаған өнімдер тұтынушы 
көңілінен шығуы үшін білік-
тілік керек. Бәсекеге қабілет-
тілік сын көтермеген жерде 
шығынға отырасың. Кәсіби 
біліктілігімді жетілдіру үшін 
түрлі кондитерлерден дәріс 
алып, әлеуметтік желідегі ре-
цептерді де пайдаланып жүр-
мін. Жаңа өнім түрлерін өндіру-
ге көп уақыт жұмсадым, – дейді 
кондитерлікке машықтанып 
жүрген ол.

Тағы бір мемлекеттік қай-
тарымсыз грант иегері Айжан 
Пернебекова омарта шаруа-
шылығымен айналысады. Бү-
гінде 40 ұясы бар шаруашылық 
бүкіл ауылды балмен қамтама-
сыз етіп отыр.

Маңайы абат, 
ырысы қабат
Бүгінде ауылдың өңі 

кіріп, ажары айшықталып ке-
леді. Оны бірқатар әлеумет-
тік нысандардың жыл санап 
жаңғырып, жаңадан салынып 
жатқанымен байланыстырсақ 
та болады. Сондай-ақ, ауыл 
биылғы көрсеткіштерде аудан 
бойынша алдыңғы орында тұр.

Елді мекенде мектеп, клуб, 
медициналық бекет, балабақша, 
шағын орталық бар. «Отанды 
сүю – иманнан» деген сөзді де 
халқымыз текке айтқан жоқ. 
Ауылдың барлық тыныс-тір-
шілігі, ынтымағы мен бірлігі 
әлбетте, ең алдымен иман-
дылықтан бастау алатыны сөз-
сіз. 2014 жылы белгілі кәсіпкер 
азамат Асан Қожаназаровтың 
демеушілігімен «Қарабура ата» 
мешіт үйі имандылықты басты 
шарт еткен жамағатқа есігін ай-
қара ашқан.
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орта мектептің де жаңа ғимара-
ты пайдалануға беріліп, білім 
ордасы 250 орындық, типтік 
соңғы үлгідегі 2 қабатты ны-
санға көшті. Бүгінгі таңда мек-
тепте 17 оқу кабинеті, кітап-
хана, асхана, психологиялық 
кабинет, заманауи компьютер-
мен жабдықталған оқу кабинет-
тері бар.

Сондай-ақ, ауылда шағын 
футбол алаңы, заманауи үл-
гідегі жаттығу алаңы бой кө-
теріп, ауыл жастарын спортқа 
баулу жұмыстары жандануда. 
2019 жылы мемлекеттік-же-
кеменшік әріптестік аясында 
жаңа медициналық бекет пай-
далануға берілген. Елді мекен 
жұртшылығы көптен күткен 
денсаулық үйі заман талабына 
сай жабдықталған. Тұрғындар 
денсау лығы сыр берсе аудан 
орталығына қатынап әуреге 
түспей, өз ауылында сапалы 
медициналық қызметке қол 
жеткізіп отыр. Жаңа нысанда 
дәрігер кабинеті, арнайы екпе 
егу орны және әйелдер мен ба-
лаларға арналған бөлмелер қа-
растырылған.

Қазіргі таңда үздіксіз білім 
беру еліміздің ертеңі – өсіп келе 
жатқан жас ұрпақтың білімінің 
тереңдігімен өлшенеді. Білімді, 
жан-жақты, қабілетті ұрпақ 
– ұлтымыздың баға жетпес 
қазынасы. Қоғамда болып 
жатқан әлеуметтік-экономика-
лық өзгерістер мен еліміздің 
білім беру саласының әлемдік 
кеңістікке өтуі мектепке дейінгі 
тәрбиелеу мен оқытуға уақытқа 
сай өзгерістерді енгізуді талап 
етіп отыр. Білім беру балабақ-
ша табалдырығынан басталады 
десек, ауылда бұл мәселе де 
оңтайлы шешілген. ҚР Білім 
беру ісінің құрметті қызмет-
кері, ұзақ жыл балабақша ісін-
де еңбек етіп, зейнетке шыққан 
сала ардагері Жұпаркүл Бола-
това 2016 жылы «Айбек» жеке 
балабақшасын ашқан. Бүгінде 
60 орындық балабақшада 18 
адам жұмыспен қамтылған.

– Мектепке дейінгі меке-
ме балаларына үздіксіз тәрбие 
мен білім беру келешек ұр-
пақтың жан-жақты дамуына 

белсенді, шығармашыл болуы-
на тікелей әсер етеді. Осыған 
орай балабақша тәжірибесіне 
оқыту мен тәрбиелеудің әртүр-
лі технологиялары енгізілуде. 
Тәрбиешілеріміз түрлі респуб-
ликалық басылымдарда мақа-
лаларын жариялап, аймақтық 
байқауларға қатысып, үнемі 
білімін жетілдіріп отырады, 
– дейді балабақша құрыл-
тайшысы.

Тағы бір айта кетерлігі, ба-
лабақшада тасымал қызметі 
үшін көлік те қарастырылған. 
Балаларды өздері алып кетіп, 
әкеліп тастайды. 

Мәдениет саласы бойынша 
да ауылда ауыз толтырып айтар 
тірліктер баршылық. «Ауыл-
дың алты ауызы» атанған 
өнерлі үлкендер де, талантты 
жастар да көп. Клуб – ауыл 
мәдениетінің ошағы десек, 
елді мекендегі клубта күй, ән, 
домбырашылар үйірмелері жұ-
мыс істейді. Клуб меңгерушісі 
Батырхан Маханов елімізге 
белгілі күйші. «Ұлы даланың 
көне сарындары» күйшілер 
антологиясына жеті күйі ен-
ген. Көптеген республикалық, 
облыстық күйшілер байқау-
ларының жеңімпазы. Түрлі ас-
папта ойнайтын өнерлі азамат 
еңбек жолын сонау 1984 жылы 
бастап, содан бері ауыл жаста-
рының талантын ашып, елге 
таныту жолында қызмет етуде. 
Шәкірттері түрлі сайыстар-
да топ жарып жүр. Солардың 
бірі Мәди Әшірбай жақында 
ғана республикалық «Ботақан» 
телебайқауының жеңімпазы 
атанды.

– Үш жыл бұрын ауылдың 
өнерлі жастары арасынан «Тұ-
мар» вокалды-аспапты ансам-
блі құрылған болатын. Сол 
кездегі аудан әкімі Қайратбек 
Сәрсенбаев жас ұжымның 
өнерін жоғары бағалап, бара-
бан сыйға тартты. Ансамбль 
облыс ты аралап өнер көрсетіп, 
көрер мен ықыласына бөленіп 
жүр. Соңғы уақыттары панде-
мия жағдайына байланысты 
бұл іс-шаралар тоқтап тұр, – 
дейді Батырхан Маханов.

Тұрсынбай датқа ауыл-
дық клубында 9 адам жұмыс 
жасайды. Жыл басынан бері 
мұнда 34 іс-шара өткізіліп, об-
лыстық, аудандық іс-шараларға 
қатысып жүлделі орындарға ие 
болды. Табиғи дауысы таңдай 
қақтыратын әнші де, домбыра-
ның құлағында ойнайтын күй-
ші де ауылда. Оған мәдениет 
мекемесінің жетістіктері дәлел.

Дегенмен, әлі күнге шешімі 

табылмай отырған мәсе-
ле – ескі клуб ғимаратының 
жағдайы. Ел аузында жүрген 
өнер, әдебиет, сахна жұлдыз-
дарының қай-қайсысы болсын 
ауылдан шыққан. Тұрғындарға 
мәдениет саласындағы барлық 
жаңалық пен жаңашылдық 
дер кезінде жету керек. Сон-
дықтан ғимарат жаңа жобамен 
қайта тұрғызылса жергілікті 
халықтың мәдени демалысын 
дұрыс ұйымдастыруға көп 
септігін тигізер еді.

Әлеуметтің әлеуеті 
артып келеді
Бірлігі жарасқан ауыл-

да былтыр өңірлерді дамыту 
бағдарламасы арқылы бірқа-
тар абаттандыру жұмыс тары 
жүргізілген. Айталық, 4,4 млн 
теңгеге үш көшеге жарық баға-
налары орнатылды. Екі көшені 
күрделі жөндеуге 26,2 млн тең-
ге бөлініп, барлығы 2 шақырым 
жол асфальттанды. Оған қоса, 
6 млн теңгеге балалар ойын 
алаңы салынды.

Әрине, бүлдіру – оңай, 
бүтіндеу – қиын. Ауылдың 
келешекке беттеген көші 
жүре-бара түзелгенін жоғарыда 
бірді-екілі мысалдармен баян 
еткендей, бірқатар мәселелер 
де бар.

– Ендігі міндет – елді ме-
кенге жаңа клуб ғимаратын 
салу. Әкімдік ғимаратын салу 
да кезек күттірмейтін шаруа. 
Ауыл халқы ауызсумен толық 
қамтамасыз етілген. Аяқсу 
үшін канал да тартылған. Бірақ 
аяқсу толық келуі үшін Ботабай 
каналын, сондай-ақ, Жаңарық 
каналын қазу, тазарту жұмыс-
тары жүргізілуі қажет. Бұдан 
бөлек спорт кешені құрылысы, 
бір көшеге күрделі жөндеу жұ-
мыстарын жүргізу, басқа да жұ-
мыстар алдағы жылдардың ен-
шісінде, – дейді ауылдық округ 
әкімі  Ғазиз Сейітов.

Ауылдың ажарлана тү-
суі қалың көптің көңіліндегі 
тілек, сеніміндегі тірек екені 
анық. Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында төзім мен сабыр-
ды серік етіп, сындарлы сәт-
терден сүрінбей өткен бүкіл 
еліміз сияқ ты Қоғалы ауылдық 
округіндегі ахуал да кейінгі 
кездердегі көптің сенімін сәу-
лелендіріп, үмітін үкілеген 30 
жылдағы жетістіктеріміз арқа-
сында түзеле түскенін көзіміз-
бен көріп қайттық. Сөз жоқ, 
бұл – Елбасының сарабдал сая-
сатының, Мемлекет басшысы 
айқындаған міндеттердің, со-
ларды негізге ала отырып бас-
шылық қызметті біліктілікпен 
атқара жүріп, бүгінгідей тірлік-
ке тұтқа болған облыс, аудан,  
ауыл басшылығының жұмыс 
нәтижесі. Еліміздің берекелі 
бірлігі мен ырысты ынтымағы-
ның кәдімгі қолға ұстатқандай 
көрінісі.

Ендеше, жоғарыда өзіміз 
негізгі-негізгілерін айтпақ ойы-
мыздың желісі еткен ауылдағы 
жетістіктердің бәрі болашақта 
да баянын табар істер бол-
мағы анық. Тек сол ауылдың 
көз алдымыздағы ажары мен 
күнделікті базары молая берсін 
дейік. 

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы».
Шиелі ауданы

Ауылына қарап, азаматын таны

1-бет

«Біз үшін ең маңыздысы – әр азаматтың Тәуелсіздік 
игілігін сезіне алуы. Оның басты көрінісі – елдегі бейбіт 
өмір, қоғамдағы тұрақтылық пен тыныштық. Сондай-ақ, 
халықтың тұрмыс сапасының жақсаруы және жастардың 
болашаққа нық сеніммен қарауы».

Президент Жолдауынан
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Мұралық істің ашылғанын хабарлайды

№ Аты-жөні Лицензияның 
нөмірі мен 

берілген күні

Адвокаттық қызметті ұйымдастыру 
нысаны, адвокаттық қызметтің атауы және 

оны жүзеге асыру орны 
1 Балкей Ботагөз Пернебайқызы №0001512

17.03.1999
Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

2 Абдуманов Алимжан 
Перналиевич

№17013702
01.08.2017

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

3 Абдигаппаров Сакен 
Адилханович

№17021088
14.12.2017

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

4 Абдиева Гаухар Казиевна                                №19008857
17.04.2019

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

5 Алдонгаров Бакитжан 
Садирович

№0001331
25.07.2007

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

6 Алпысбаева Роза Закировна №0004470
15.06.2011

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

7 Алматов  Болатбек 
Шыныбекович

№19021303
24.10.2019

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

8 Алиев Хакимжан 
Мұхаметжанұлы

№15014451
05.08.2015

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

9 Алмагамбетова Кунзада №17013637
01.08.2017

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

10 Ахметкалиев Серик 
Култанович

№0004498
28.12.2002

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

11 Асқаров Жалғас Қозыбекұлы №17009783
31.05.2017

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

12 Ахметов Жасулан 
Байтелиевич

№19022634
18.11.2019

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

13 Болысбаев Сәндібек 
Икрамұлы

№0000549
23.02.2006

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

14 Байболов Жасулан 
Кенжебекович

№19024727
30.12.2019

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

15 Бегманов Нурбол Утегенович №21014600
09.04.2021

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

16 Балым  Жасұлан Маралұлы №19009802
29.04.2019

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

17 Балымов  Марал Медетович №0001514
17.03.1999

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

18 Дауренбекова Назым 
Сериковна

№19021121
22.10.2019

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

19 Джаппаркулов Даурен 
Нурланович

№ 15013380
17.07.2015

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

20 Досымова Айгуль Жалгасовна №17021092
14.12.2017

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

21 Елеуов Ануарбек Усайынович №14009844
10.07.2014

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

22 Есетов Рысбек Адильбекович №21022348
14.07.2021

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

23 Ермаганбетов Азат №21015748
19.04.2021

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

24 Жиенкожаева Алина 
Тулегеновна

№20005382
26.03.2020

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

25 Жакенов Ескендір 
Орынбасарұлы

№0004997
22.07.2003

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

26 Жакупов Канат Мажитович №16003952
29.02.2016

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

27 Жұбатханов  Асанхан  
Жұбатханұлы

№14008467
11.06.2014

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

28 Жусупов Ерик Бахитжанович №21025425
03.09.2021

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

29 Жаппасбаева  Калдыгул
Жаппасбайқызы 

№0001516
17.03.1999

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

30 Жортекеев Марат Абубекович №19020581
10.10.2019

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

31 Жубатов Серик Демеубаевич №14016934
10.11.2014

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

32 Жусупов  Канат 
Жанабатырович 

№13000256
14.01.2013

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

33 Жусупалиева Гульмира 
Шаймерденовна

№18007947
20.04.2018

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

34 Зермұхамедов Әбдірахман 
Жағыпарұлы

№19017577
22.08.2019

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

35 Ибайдилдаев Тимур Абиевич №12011541
14.09.2012

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

36 Измаханов Руслан 
Жумажанович

№19001780
29.01.2019

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

37 Имешева Зеріп Алуадиновна №0001518
17.03.1999

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

38 Исаева Шырын Әлиқызы №0001257
02.06.2007

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

39 Иcкакова Асель Айбергеновна №19008854 
17.04.2019

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

40 Калменов Даулет 
Табынбаевич

№19009814
29.04.2019

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

41 Калжанов Талгат Даулетович №21017128
04.05.2021

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

42 Канатбаев Темирхан 
Каржаубаевич

№0000588
23.03.2006

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

43 Камбаров Бахыт Балтабаевич №0001342
25.07.2007

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

44 Карабаева Гулбану 
Биназаровна

№18007983
20.04.2018

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

45 Касымханов Алибек №0005810
04.09.2004

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

46 Келімбетова Күлнар 
Сматуллақызы

№0002760
01.12.2008

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

47 Кенжебаев 
Бакытжан Жоламанович

№13005996
20.04.2013

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

48 Керуенова Айнур 
Сагаладиновна

№18000431
12.01.2018

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

49 Киязова Фатима Камзаевна №0000957
10.11.2006

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

50 Кожабергенова Збира 
Канибетовна

№0003289
01.09.2009

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

51 Косканова Нуржамал 
Абдамитовна

№0001521
17.03.1999

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

52 Куатов Калмырза Кистауович №0001520
17.03.1999

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

53 Күзембаева Айшагүл  
Әділбекқызы

№0001525
17.03.1999

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

54 Кузембаева Дана 
Адильбековна

№0001275
29.06.2007

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

55 Құтыбаев Ербол Рахымұлы №21025436
03.09.2021

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

56 Қайназарова Гульханыс 
Акмашовна

№15022015
22.12.2015

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

57 Куатов Жандос 
Ургенишбаевич

№20000362
10.01.2020

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

58 Кадырбаева Гулайм 
Тоқтамұратқызы

№0005034
18.08.2003

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

59 Курбанов Оразкожа №21024946
25.08.2021

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

60 Мамутов Салимхан 
Кудайбергенович

№0004047
28.11.2010

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

61 Мадияров Бакыткали 
Сейдахметович

№15014448
05.08.2015

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

62 Миманова Гульнар 
Койшыбаевна

№11001849
12.09.2011

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

63 Мусабеков Руслан 
Умирбекович

№20008330
16.06.2020

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

64 Муратбаев Газиз Актореевич №14004663
07.04.2014

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

65 Мынжасарулы Асылбек №20010079
14.07.2020

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

66 Нурмаханова Жанар 
Курамысбековна

№21021572
01.07.2021

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

67 Нурсейтов Исламбек 
Зейнуллаевич

№16000591
18.01.2016

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

68 Наурызбаев Рахат 
Байузакович

№13020491
28.12.2013

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

69 Нағашыбаев Ерлен 
Ибрагимович

№0001009
13.12.2006

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

70 Орынбекова
Бакытгуль Орынбековна

№0000629
20.04.2006

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

71 Оңласбеков Әлимұхамед 
Қайратұлы

№21030860
02.11.2021

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

72 Примжанова Нурила 
Габитовна

№19022635
18.11.2019

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

73 Рыспаева Кулян 
Кунбергеновна

№16008340
23.05.2016

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

74 Сабирова Шара Калибековна №0003541
14.02.2002

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

75 Сактаганов Габит Даутбаевич №21024365
16.08.2021

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

76 Сансызбаев Азамат 
Батырбекұлы

№21014606
09.04.2021

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

77 Сисекешов Маулен 
Амангельдиевич

№0002663
02.10.2008

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

78 Серикбаев Мурат 
Койбагарович

№15022711
11.01.2016

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

79 Сманова Гульнара Сабитовна №11002943
21.11.2011

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

80 Сүлейменов Байтақ №0005536
27.04.2004

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

81 Сыздықова Жанна 
Балтабекқызы

№0002721
31.10.2008

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

82 Тангатаров Сабит 
Турсыналиевич

№20016707
09.11.2020

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

83 Тәуекел  Қайрат Оспанұлы №15014517
05.08.2015

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

84 Төребеков Дәулет 
Қалдыбекұлы

№21026485
16.09.2021

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

85 Тлеукабылов Калды 
Каленович

№20018254
07.12.2020

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

86 Тобалыков Ахметжан 
Каржаубаевич

№21025428
03.09.2021

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

87 Тогаева Гулшат 
Жолмухановна

№21025512
03.09.2021

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

88 Тулепбергенов  Касымбек №0001535
17.03.1999

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

89 Тургунбаев Алмат 
Калыбекович

№18007958
20.04.2018

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

90 Турабаев Даулетбек 
Калдарбекович

№19009842
29.04.2019

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

91 Түменбай Жанар 
Өмірбайқызы

№18008488
26.04.2018

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

92 Тұрсанова  Мырзакүл 
Маханбетқалиқызы

№0001507
17.03.1999

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

93 Увайдаева Гульзира 
Турганбаевна

№19005591
05.03.2019

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

94 Умаров Асан Ахметович №16013615
29.08.2016

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

95 Умиржанов Тлектес 
Умиржанович

№0004970
16.07.2003

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

96 Утепов Жадигер 
Досмагамбетович

№0004321
08.04.2011

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

97 Уәлихан  Нұрлыбек 
Әнуарбекұлы

№21017086
04.05.2021

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

98 Шакиманұлы Жеңісбек №0004317
22.11.2002

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

99 Ширахманова Бисенкүл 
Тусуповна

№0001541
17.03.1999

Қызылорда облыстық адвокаттар Алқасы, 
Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, 10

Қызылорда облыстық адвокаттар 
алқасының 2022 жыл азаматтарға 

тегін  мемлекет кепілдік берген  заң 
көмегін көрсететін адвокаттар тізімі

Еліміз егемендік алып, да
мыған елдердің қатарына қосы
лып, алға қарай жылжыған уақыт
та болашақ ұрпақтың жоғары 
бі лім алуына нақты бағдар бе ріп, 
олардың санасына құнды жаңа
лықтар енгізу – қазіргі заманның 
талабы. 

Осы орайда облыстық әді
лет департаменті жыл басынан 
бері 20172022 жылдарға ар нал
ған құқықтық ағарту саласын 
жетілдіру жөніндегі тұжырым
да маның ісшаралар жоспарын 
тиімді орындап келеді. Облыс 
бо йынша жоғары оқу орындары, 
мемлекет пен азаматтық қоғам 
ара сындағы құқықтық ағарту са
ласындағы ынтымақтастықтың 
тиім ді тетігін қамтамасыз ету 
үшін заң клиникаларын ашуға, 
оған заң мамандықтары бойынша 
білім алып жатқан студенттердің 
қатысуын қамтамасыз етуге қатыс

ты қажетті ісшараларды тұрақты 
жүргізіп келеді.

Қазіргі уақытта Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда универ си
теті жанындағы заң клиника сы ның 
жұмысы көңілге қонымды, яғни 
клиникада азаматтық, отбасы, 
тұрғын үй, жер, еңбек қа  тынастары 
бойынша тегін заң  герлік қызмет 
көрсетіледі. Де пар тамент қыз
мет керлері, универ си теттің заң 
фа культетінің сту дент тері «Street 
Law» заң клиникасы жобасы ая
сында нотариус тардың, ад вокат
тардың, сот орындау шылардың 
қа тысуымен жүйелі түрде кезде су 
өткізіп, әдістемелік көмек көр се
туде.

Азаматтарға күнделікті кезі
гетін құқық саласына қатысты  
сұрақтары бойынша әділет орган
дарының сала қызметкерлері бір
неше рет «Болашақ» универси
те тінің заң факультетінің 

сту дент терімен бірлесіп «Азамат
тарға арналған Үкімет» мемле
кеттік корпорациясының ғимара
тында халықтың құқықтық 
са уат тылығын арттыру және тегін 
заң көмегін  көрсету мақсатында 
тұр ғын дарға түсіндірмелер берді. 
Мақ сат – болашақ заңгерлердің 
ой лау қабілетін дамыту, сөйлеу 
дағдысын ұштау, көпшілік ал
дында сөйлеуді үйрету, өзінің 
ұста нымын дәлелді түрде жеткізе 
білуге ма шықтандыру. Мұндай 
кезде сулер студенттер үшін үлкен 
мүмкіндік, құнды тәжірибе десек 
болады.

Сонымен қатар жоғары оқу 
орындарының заң факультет тері
нің студенттеріне департамент  
қызметкерлері адвокат, но та
риус және жеке сот орындаушы 
болу үшін қандай талаптар қо
йы латынын, тәртібі туралы да 
тү сін дірме беріп отырады. Ол 

туралы жүйелі түрде жадынама
лар таратылады. Бұл жұмыстар 
келер жылы да жүзеге асырылады,  
яғни біздің жоғары оқу орында
ры болашақ ұрпақтарымыз үшін 
қажетті бағытта жұмыс жүргізуді 
қамтамасыз етуде.

Ал әділет департаменті мем
ле кет пен азаматтық қоғам ара
сындағы құқықтық ағарту сала
сындағы ынтымақтастықтың 
тиімді тетігін қамтамасыз ету 
үшін заң мамандықтары бойын
ша оқытатын жоғары оқу орын
дарымен өзара ісқимылды одан 
әрі нығайтып, заң клиникасының 
жұ мысын арттыруға бағытталған 
жұмыстарды жандандыратын бо
лады. 

А.ҚОСБЕРГЕНОВА,
Қызылорда облысының 
Әділет департаментінің

бөлім басшысы

ЗАҢ КЛИНИКАСЫ құқықтық насихаттың сапасын арттырады
Қызылорда қаласының жеке нотариусы 

Досжанов Жанымбек Нурекеевич (лицен
зия №0000101 21.06.2005 ж.) 2021 жылдың 
7 шілдесінде қайтыс болған азамат Калмаха
нов Мурат Улановичтің атынан мұралық істің 
ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлері болса, 
мына мекенжайға хабарласуын сұраймыз: 
Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 62/2, 
тел.: 23 15 88, 8 777 271 51 48.

Қызылорда қаласының жеке нотариусы 
Досжанов Жанымбек Нурекеевич (лицен
зия №0000101 21.06.2005 ж.) 2021 жылдың 
8 қыркүйегінде қайтыс болған азаматша Аб
дикерова Жулдызай Зейнебековнаның аты
нан мұралық істің ашылғанын хабарлайды. 
Мұрагерлері болса, мына мекенжайға хабар
ласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Абай 
даңғылы 62/2, тел.: 23 15 88, 8 777 271 51 48.

Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университетінің Студенттер сарайын-
да «Сыр сандық» атты жас ақындар 
антологиясының тұсаукесері өтті. 
Іс-шараға ақын, журналист Шаһизада 
Әбдікәрімов, облыстық мәслихат 
депутаты, «Сыр үміті» жастар 
қауымдастығының төрағасы Мағжан 
Ералиев, айтыскер ақын Серік Ыды-
рысов, ақын, Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінің профессо-
ры, филология ғылымдарының кан-
дидаты Шанжархан Бекмағамбетов, 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университетінің Әлеуметтік және 
тәрбие жұмыстары жөніндегі прорек-
торы Жандос Базартай қатысты.

Ақын Шаһизада Әбдікәрімов ел 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында өтіп 
жатқан ісшаралардың ішінде Сыр елінің 
жас ақындарының антология сының 
жарық көруі өңірдің рухани өміріндегі 
оқшау оқиға екенін атап өтті.

– Жастардың бірбірін демеп, үзең
гілесе жүріп осындай кітапты шы ғар
ғандарына қызығып та тұрмын. Жастар 
поэзиясын қадағалап оқып жүремін. 
Модернистік, постмодернистік деген 

сияқты әртүрлі ағымдар бар, елік теу
шілер де көп. Бірақ соның ішінде Сыр 
бойының жас ақындары сол жаңа
лықтарды қабылдай отырып, оған Сыр 
бойының жыраулық, сүлейлік дәстү
рінің, классикалық поэзияның үлгілерін 
тұздықтап, шымыр шығарады, – деді ол.

Сондайақ, аға буын өкілдері Шан
жархан Бекмағамбетов, Серік Ыдыры
сов өлеңге жаңаша леп алып келген жас 
таланттарға лебізін білдіріп, батасын 
берді.

Ісшарада ақындар Ұлықбек Тәңір
бергенов, Бекжан Ержігіт, Жамбыл 
Бақытәлі және Асқар Әли өз өлеңдерін 
оқыды. Сырдың талантты ақын қыздары 
Дина Бөкебай, Аружан Оралбай және 
Сымбат Сұлтан жырдан шашу шашты. 
Ал, айтыс ақыны Бексұлтан Орынбасаров 
арнау айтып, жырсүйер қауымды өлеңмен 
құттықтады. 

Бұдан бөлек, жаңа әннің де тұсауы 
кесілді. Әншісазгер, күйші Үкітай Ер
ниязов пен ақын ӘлФараби Бекарысұлы 
«Табылды Досымовқа арнау» атты жаңа 
әндерін орындап, көрермен қошеметіне 
бөленді.

Антологияның баспа бетін көруіне 
жастар жанашыры, кәсіпкер Мағжан Ера
лиев демеушілік жасаған. Кітаптың тара
лымы – 500 дана. Жинаққа 70 ақынның 

топтама өлеңдері енген.
– Соңғы уақытта Сырдың жыршыл 

жастары жиіжиі бас қосып, өлең өлкесіне 
бірге саяхаттап жүр. Осындай кішкене 
ғана кездесуден басталған ісшара 
үлкен поэзиялық кештер мен кітаптың 
тұсаукесеріне жалғасуда. Сырбойылық 
шайырлар облыс орталығынан бөлек, әр 
ауданда поэзия кештерін өткізіп тұруды 
межелеген. Бір айда екі не үш мәрте 
Қызылорда қаласында өтіп келген поэ
зия кештері қарт Қаратаудың етегінде 
де ұйымдастырылды. Жастар осы игі 
үрдісті тоқтатпай, Қазалы ауданының 
орталығында қайта бас қосты. Өзге де ау
дандарды өнер сапарымен аралап жүр, – 
дейді Мағжан Ералиев.

Айта кетейік, кітаптың басылып 
шығуына, өлеңдердің жинақталуына 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда уни
вер ситетінің жастар саясаты және тәрбие 
жұмыстары бөлімінің басшысы Жанар 
Бимұратқызы, осы оқу орнының пиар
менеджері Талғат Меңдібай, Абылай хан 
атындағы №140 мектеп директорының 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Бақыт
жан Жақсылық, «Ұстаз мәртебесі» газе
тінің жауапты хатшысы, ақын Айдар Сай
лауов еңбек сіңірді.

«СБ» ақпарат

«Сыр сандықты» 
ашып қара, жырласын!

Бұл хабар жұртшылықты 
елең еткізген еді. 2021 жылдың 
тамыз айының ортасында 
«Хабар 24» телеарнасынан 
берілген жаңалықтардың бірі: 
«Финляндияда қазақ сәйгүлігі 
жұлдызға айналды» деп бастал-
ды. Телекөрсетілімде Сыр бойы-
нан шетелге апарылған жүйрік 
аттың Финляндияда 8 жыл 
бойы бас бәйгені бермегендігі, 
мемлекетке 8 млн доллар пайда 
әкелгендігі баяндалады. «Заслон» 
атты әлгі тұлпарға Хельсинки 
қаласы орталығынан ескерткіш 
қойылғандығы да сонда айтылды. 

Әлқисса, 1992 жылы Алматыда Дү
ниежүзі қазақтарының құрылтайы өтті. 
Сонда Бүкілодақтық халық шаруа
шы лы ғы жетістігінің көрмесі тамаша
ланды. Сол көрмеде жер тарпып тұрған 
Сыр бойының сәйгүлігі Финляндия 
мемлекетінің Президенті Мауно Кой
вистоға ұнаған көрінеді. Елбасы Нұр
сұлтан Назарбаев келген қонағына құр
мет көрсететін дәстүрмен сәйгүлікті 
көрмеге апарған иелері Қызылорда 
облысының сол кездегі әкімі Сейілбек 
Шаухаманов пен Шиелі ауданының 
әкімі Жолдасбек Ердешбаевқа: «Мына 
жүйрікті қонағымызға мінгізсек, қалай 
қарайсыңдар?!» дейді. Қазақы дәстүрді 
берік ұстайтын олар келіседі. Осылай
ша атты ертоқымымен Финляндия 
Президенті Койвистоға сыйға тартады. 
Бұл оқиға туралы әлгі сәйгүліктің нағыз 
иесі сол кездегі Шиелі ауданына қарасты 
Телікөл кеңшарының директоры Нұрбек 
Есжанов былай әңгімелейді: Сейілбек 
Шаухаманов Шиелі ауданының бірінші 
хатшысы кезінде екі мәрте Еңбек Ері, 
даңғайыр диқан Ыбырай Жақаевтың 
100 жылдығы өтуі қарсаңында кеңшар 
директорларын арнайы жиып: «Ауда

нымыз барлық жағынан да озық, ал ат 
жарысында да бас бәйгені бермеуіміз 
керек. Жігіттер, намысқа тырысып, бір
бір жүйрікті баптаңдар!» деп тапсыр
ма бергенді. Осы қайрау түрткі болып 
бес кеңшардың директоры Сарыағашқа 
барып ат таңдадық. Ипподромдағы ат 
бәйгесінде «Анонс» атты арғымақ суы
рылып алға шықты. Содан Тәшкеннің 
ипподром директорына жатажабы
сып, сатуын өтіндім. Ол, әрине, әуеліде 
келісі қоймады: «Мінезі шатақ жылқы, 
көлікке тиеу тіпті қиын» деді. Қайталап 
барып жүріп, соңында әлгі сәйгүлікті 1 
млн сомға сатып алдым. Шиеліге келген 
соң бірнеше бәйгенің алдын бермеген 
жүйрік ат менің қолыма осылай түскен 
еді, – дейді ол. 

Финляндия президенті Елбасы сыйға 
тартқан сәйгүлікті көрме  алаңында 
олайбылай мініп жүріп тіпті қайран 

қалады. Жоталы да, сирақты жылқының 
жүрісі де әсем болса керек. Ал мәртебелі 
қонақтың жұбайын сол көрмеге апарған 
фаэтон арбамен серуендеткенде қазақ 
халқының қонақжай дәстүріне олар риза 
болысады. Сонымен арада екі ай өткенде 
Елбасының тапсырмасымен қонаққа 
сыйланған жылқы арнайы вагонмен Фин 
еліне жеткізіледі. 

– Осы жерде бір кілтипан орын алды, 
– деп еске алады Нұрбек Есжанов. – 
«Анонс» аталатын алғашқы жүйріктің 
сол кезде денсаулығында ептеп кінәрат 
болды да, оның орнына құлыны «За
слон» атты жүйрікті жібердік. Бұл да 
күреңқасқа жылқы еді, екеуі ұқсас бо
латынды. Жол бойы аттың жағдайын 
жасап, күтімін қарау үшін бір мал дә
рігері мен жұмысшыны қосып бер дік. 
Олар Телікөл кеңшарының кіші мал 
дәрігері Қыдырия Күлібаев пен Ленин 

кеңшарының жұмысшысы Тыныш тық
бай Сыздықов болатын. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қазақ 
елі атынан Финляндия президентіне 
сыйға тартқан сол жылқы 8 жыл бойы 
бас бәйгені бермейді. Кейіннен тұлпарға 
лайықты құрмет көрсетіліп, Финдердің 
атақты жылқыларына арналған аллеяға 
жерленіп, тас мүсіні қойылыпты. Ал ара
да 29 жыл өткенде, яғни 2021 жылдың 
жазында ерекше сыйды Фин еліне 
аманесен жеткізген Тыныштықбай 
Сыздықов пен Қыдырия Күлібаевқа  
Финляндия мемлекетіне шақыру келді.  
Онда қыркүйек айында өтетін Ко
роль кубогіне арналған аламан бәйге 
мен басқа да салтанатты шаралардың 
құрметті қонағы ретінде қатысулары 
үшін арнайы шақыру қағазын жолдапты. 
Алайда, әлемді жайлаған індетке байла
нысты әлгі ісшара кейінге қалдырылып, 
құрметпен шақырылған шиеліліктерге 
шетелге барудың сәті түспеген көрінеді. 

– Сыйға сый демекші Фин президенті 
атты апарған біздің жігіттер арқылы бір 
құмыра фин шарабын, әдемі қаламсап 
пен блокнот және аңшы қанжарын беріп 
жіберген екен. Сонда Жөкеңе айттым: 
«Сіз батыр адамсыз ғой, қанжарды 
өзіңіз алыңыз. Қаламсап пен блокнот
ты  Сейілбек Шаухаманов ағамызға 
сыйлайық, өйткені ол кісі жазусызуға да 
бейім. Ал шараптан осы іске араласқан 
жігіттерге дәм татқызайық деп айттым, 
– дейді жылқы иесі Нұрбек. Расында, 
қанжар Жөкеңе ұнады.

Иә, жылқы – еркіндікті сүйетін, таза, 
кірпияз, судың тазасын ішіп, шөптің 
құнарлысын ғана жейтін қасиетті, на
мысшыл жануар. Ал оның қазақ атын 
әйгілеп, шет елге танытуы тектілігінің 
және бір көрінісі.

Нұрмахан ЕЛТАЙ, 
Ақпарат саласының үздігі.

Шиелі ауданы 

СЫР СӘЙГҮЛІГІНЕ ФИНЛЯНДИЯДА 
ЕСКЕРТКІШ ҚОЙЫЛҒАН

Фин президентінің сәйгүлікті қабылдап алып тұрған сәті. 1992 жыл.  

Бүгінгі таңда облыста 
эпидахуал тұрақты. Күніне 
1-2 жағдай тіркелуде. Өткен 
тәулікте 1 адам пневмония 
ауруымен науқастанып, 
ауруханаға жатқызылды. 
Бұл туралы өңірлік ком-
муникациялар қызметінде 
өткен брифингте облыстық 
денсаулық сақтау басқармасы 
басшысының орынбасары 
Жангелді Шайымбетов айтты.

«PFIZER» 
ВАКЦИНАСЫНЫҢ 
81900 ДОЗАСЫ 
ЖЕТКІЗІЛДІ
Дегенмен, сақтық шаралары

на аса мән беру қажеттігі айтыл
ды. Қазіргі кезде вакциналаудың 
І компоненті бойынша 92%, ІІ 
компоненті бойынша 82,4% орын
далды. Ревакциналаудан аймақ тұр
ғын дарының 5400ден астамы өтті. 
Бұл организмдегі антиденені бел
сенді етеді. 

– 18 желтоқсан күні облысқа 
«Рfizer» вакцинасының 81900 до
засы жеткізілді. Спутник арқылы 
Америкадағы зауыттан температу
ра режимінің толық сақталғанына 
тексеру жүргізіліп, салуға рұқсат 
берілді. Дүйсенбіден бастап ол бар
лық емханаларға таратылып жатыр. 
Ал бұған дейін жеткізілген «Рfizer» 
вакцинасының алғашқы партия
сы, яғни 11700 дозаның барлығы 
игерілді, – деді ол.

БРИФИНГОҚЫРМАН ОЛЖАСЫ



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.
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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.

Мобильді қосымшалар нарығы 
әлем бойынша ғаламат қарқынмен 
дамып жатыр. Олар қазір қолданы-
латын мобильді платформаларға 
жүктелетіндей бағдарланады. 
Сонымен қатар жұмыс жасау 
функцио налы өте қарапайым әрі 
қолданушыларға түсінікті интер-
фейспен өңделеді. 

Қызылорда қаласындағы Абай атын-
дағы үш тілде оқытатын дарынды бала-
ларға арналған мектептің 4-сыныбында 
оқитын Мағжан Хамит қосымша жасауды 
жақсы біледі және өз мектебінің мобиль-
дік қосымшасын әзірлеуде. Бастауыш 
сыныптың баласына бұл ой қайдан кел-
генін бастан айтайық. Мағжан өткен оқу 
жылында қашықтан білім алу барысында 
компьютерді бүге-шүгесіне дейін үйреніп, 
әртүрлі бағдарламалармен танысқан. 
Мұғалім тапсырмасын үйде орындап,  
кері байланыс жасаудың да бірнеше жо-
лын үйреніп алған екен. 

Осы тұста Мағжан телефонға жүк-
телетін бірнеше платформаның көмегі 
тигенін айтады. Содан ол өзінің мектебі-
не арналған мобильдік қосымша жаса-
уға кіріседі. Алғашында ғаламтордағы 
бағдарламалар ақылы, ағылшын тілінде 
болғандықтан, көп қиналғанын жасыр-
мады. Жазғы демалыстан келген соң өз 
идеясын айтты. Бұл ойын құптап, мектеп 
бағдарламасындағы «Ақпараттық тех-
нология» оқулығының тақырыптарымен 
таныстырдым. Содан кейін оқушы өзіне 
түсінікті, ақысыз түрде жасауға болатын 
«MIT App Inventor» бағдарламасы арқылы 
қосымшаны құрады. Оны зерттеу жұмы-
стары мен шығармашылық жобаларға ар-
налған республикалық «Зерде» байқауына   
қатыстырдым. 

– Қосымша бірнеше беттен тұрады. 
Мектебіміздің тарихы, мекен-жайы, бай-
ланыс нөмірін, сондай-ақ мектеп жетістігі 
мен ғаламтордағы байланыс парақшала-
рын да көре аласыздар. Бұл мәліметтер 
үйде отырып-ақ мектеп жайлы білгісі 
келетін ата-ана мен оқушыларға үлкен 
көмек болар еді, – дейді Мағжан. 

Былай қарағанда, оқушы уақытты 
үнемді жұмсау, жылдам әрі қолданысқа 
жеңіл жүйені ұсынуда. Оның үстіне қазір 
мобильді қосымшалар көптеген мәсе-
лелерді тез және оңай шешуді қамтама-
сыз етеді. Алғыр бала байқаудың қала-
лық  деңгейін  артқа тастады.  Ол енді 
алдағы облыстық  сынға дайындалуда. 
Шәкіртімізге сәттілік тілейміз.

Алтынай  ЖАРЫЛҚАСЫНОВА,  
Абай атындағы үш тілде оқытатын 

дарынды балаларға 
арналған мектеп мұғалімі

Мағжанның  
мобильдік 
қосымшасы

Өркениетке
ұмтылыс
Қазіргі кезде дүние жүзі  коронави-

рус індетімен күресуде. Біздің елімізде 
де қауіпті дертпен күресте зор жұмыстар 
атқарылып жатқаны белгілі. Әсіресе, көз-
ге көрінбейтін соғыстың бел ортасында, 
алдыңғы шепте жүрген ақ халатты абзал 
жандардың еңбегін ерекше атауға бола-
ды. Өзім денсаулық сақтау саласының 
ардагерімін. 2010 жылға дейін осы салада 
еңбек еттім. Дәрігерлер жұмысының ауыр 
да жауапты екенін өз басымнан өткерген-
діктен білемін. «Дені саудың – жаны сау» 
демекші, денсаулықтың қадірін ауыр ғанда 
сезініп жатамыз. Қазір өзім де жиі нау-
қастанып қалатындықтан медицина ма-
мандарына жүгінемін.  Биыл да облыс тық 
көпбейінді ауруханасына жедел хирурги-
ялық аурумен түстім. Бас дәрігер Нұрид-
дин Әмитов, аурухананың №2 хирургия 
бөлімінің меңгерушісі Бекет Мантаев 
сынды азаматтар ауруына шипа іздеп кел-
гендерге көмегін аяп жатқан жоқ. Бұл аза-
маттардың дәрігерлік ұстанымы, антына 
адалдығы тәнті етті. Мұның алдында да 
ауырып келгенімде шұғыл түрде ота жа-
сап, сауығып шыққан едім. Биыл да жедел 
түрде ота жасаттым. 

Жалпы менің айтайын дегенім, Тәуел-
сіздік жылдарында Сыр медицинасының 
дамып, халыққа қызметі арта түскенін 
аңғардым. Дені сау адам – қоғамның ең 
қымбат байлығы. Демек, біздің өркениет-
ке беталысымыз оңды.

Әлімхан БАУБЕКОВ, 
денсаулық сақтау 

саласының ардагері. 
Жаңақорған ауданы

РЕДАКЦИЯҒА ХАТ

Құрылыс индустриясы – эконо-
миканың негізгі іргетасы. Кез келген 
елдің экономикалық күш-қуаты мен 
әлеуметтік тұрақтылығы құрылыс 
саласының дамуына тікелей байла-
нысты. Бүгінде өңірімізде құрылыс 
индустриясы қарқынды дамып, ел эко-
номикасының, оның ішінде тұрғын-
дардың әлеуметтік әлеуетінің артуына 
айрықша ықпал етіп келеді. Саланың 
өркендеуін облыс орталығы – Қызы-
лорда қаласы аумағының  өсуінен, 
аудан орталықтары, ауылдар мен елді 
мекендерге салынған әлеуметтік объ-
ектілер мен тұрғын үй құрылыста-
рынан, жолдардан байқауға болады.

ҚР Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың халыққа Жолдауында 
еліміздің құрылыс саласын дамытуға 
айрықша басымдық берілген. Соның 
арқасында өңірлерде бұрын-соңды 
болмаған алып құрылыс нысандары 
бой көтеруде. Әлемдік пандемия қа-
лыпты тіршілігімізге айтарлықтай 
әсер етіп, экономикамыздың даму 
үдерісін тежегені рас. Десе де, бұл 
зәулім ғимараттар мен әлеуметтік ны-
сандардың, тұрғын үйлердің бой кө-
теруіне тосқауыл бола алмады. Сыр 
бойында да құрылыстың қарқыны 
байқалады. Айталық өткен жылдың 
өзінде тұрғын үй салу 591 мың шаршы 
метрге жоспарланған болса, бұл көр-
сеткіш 609 мың шаршы метр өсіммен 
орындалып,  яғни өсім 3,0% құраған.  
Сонымен бірге Қызылорда қаласын-
дағы Сырдарияның сол жағалауында 
келер жылы мемлекеттік бағдарла-
ма аясында 9-12 қабатты тұрғын үй 
құрылысы басталатын болады. 

Облыстық құрылыс, сәулет және 
қала құрылысы басқармасы басшысы-
ның орынбасары Арнұр Нұрмағанбет-
овтың айтуынша, биыл 38 әлеуметтік 
нысанның құрылысын жүргізуге мем-
лекеттік бюджет есебінен 10,1 млрд 
теңге қаржы бөлінген. Бұл қаржыға 
өткен жылдан қалған 21 және жаңа  
17  нысанның құрылысы жүргізілуде. 
Мәселен, білім саласында 13, денсау-
лық сақтау саласында 12, 5 мәдени, 3 
спорт, 2 қоғамдық тәртіп, «Бизнестің 
жол картасы» бойынша 3 нысан бар. 
Жыл басынан осы кезге дейін 11 нысан 
пайдалануға берілді. Олар – Арал ау-
даны Сексеуіл кентіндегі 300 орындық 
мектеп, Шиелі аудандық тарихи-өл-
кетану музейі ғимаратына қосымша 
құрылыс, Теннис орталығы, Қызыл-
орда ОІІД-ның әскери және арнайы 
дайындығы бойынша оқу-жаттығу по-
лигоны, Қызылорда қаласындағы 200 
төсектік технологиялық жабдығы бар 
тез тұрғызылатын модульдік ауруха-
на, Махамбет елді мекеніндегі №268 
орта мектептің 200 орындық қосым-
ша ғимарат құрылысы, Қазалы ауда-
ны Әйтеке би кентінде орналасқан 
№226 мектеп-гимназиясына қосымша 
спорт залы, Ш.Есенов атындағы қо-
сымша білім беру орталығы, Ақжарма 
ауылдық округіндегі әлеуметті-ме-
дициналық оңалту бөлімше ғимара-
ты, Қармақшы ауданындағы балалар 
демалысы үшін 150 орындық лагерь 
мен қаладағы Гидроузел көшесі №21 
мекен-жайынан салынатын байдарка 
және каноэ есу базасы құрылысы.

Жоспар бойынша жыл соңы-
на де йін тағы 12 нысан құрылысы 
аяқталады. Халық игілігіне пайда-
лануға берілетін нысандар ішінде 
Жаңақорған кентіндегі 600 орындық 
мектеп, Жалағаш кентіндегі 200 орын-
дық Оқушылар үйі мен 50 орындық 
Өнер мектебі, Қазалы ауданы Әйтеке 
би кентіндегі ауысымына 250 келуші-
ге арналған емхана, Арал ауданы 
Жалғыз ағым елді мекенінде  салына-
тын медициналық бекет сынды ғима-
раттар бар.  Сонымен бірге Жалағаш 
ауданы Таң елді мекеніндегі дәрігерлік 
амбулатория көптің игілігіне берілетін 
болса, «Көпбейінді облыстық балалар 
ауруханасы» ШЖҚ КММ ғимараты-

ның «Қамқорлық» (блок Г) оңалту 
орталығы реконструкциялаудан өтеді. 
Ал Жанақорған ауданының Шалқия 
кентіндегі 150 орынға арналған клуб-
ты пайдалануға беру де – жоспардағы 
іс. Алдағы жылдың еншісінде тағы 15 
нысан құрылысы жалғасын табады.

Қазіргі күні құрылыспен айналы-
сатын  мекемелер көп. Бұлардың ішін-
де құрылыс салуға тапсырыс беретін, 
сәулеті мен жобасын келістіретін, 
құрылыс-монтаж жұмыстарының, ма-
териалдарының сапасына бақылау жа-
сайтын, құрылысты жобалайтын меке-
мелер бар. Барлық аудандар мен қала 

әкімдіктері жанында құрылыс, сәу-
лет және коммуналдық шаруашылық 
бөлімдері құрылған. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылда-
рында құрылыс атаулы тоқырағаны 
рас. Соның ішінде, тұрғын үй құрылы-
сын салу жұмыстары өте баяулады. 
80-жылдардың ортасында басталған 
«Мерей» шағын ауданындағы кейбір 
құрылыс 2004 жылы салынып бітті.  
Арал теңізінің тартылып, экологиялық 
апат аймағына айналуы бүкіл дүние 
жүзін алаңдатқан жағдай болды. Ел-
басының тікелей қолдауымен «Сыр-
дария өзенінің арнасын реттеу және 
Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап 
қалу» жобасы дүниеге келіп, «Көка-
рал» бөгеті тұрғызылды, «Ақлақ» су 
тоспасы салынды. Кіші Арал теңізі 
сақталып, елдің ризық-несібесіне ай-
налды. Аймақта балық шаруашылығы 
өркендеп, балықшылар атакәсібіне 
қайта оралды. Жағалаудағы елді ме-
кендердің әлеуметтік-тұрмыстық 
жағ дайы жақсарды. Бүгінде Аралда 
бұрынғы Кеңес заманында болмаған 
жаңа технологиямен балық зауытта-
ры жұмыс істеуде. «Жезқазған-Сек-
сеуіл-Бейнеу» теміржол желілерінің 
құрылысы жүргізіліп, Сексеуіл 
арқылы өтетін теміржол бойында көп-
теген нысандар ашылды, жергілікті 
тұрғындар жұмыспен қамтылды.

«Ақбұлақ» бағдарламасы аясын-
да қаланың бірқатар елді мекендерін 
ауызсумен қамтамасыз етуде ауқымды 
жұмыстар жүргізілді. Нәтижесінде 57 
скважина іске қосылып, облыс орта-
лығы – Қызылорда қаласы толықтай 
жерасты су көзіне жалғанды.

Аумағы 980 гектарды құрайтын 
толықтай инженерлік инфрақұрылым 
жүйелерімен қамтамасыз етілген «Бәй-
терек» жаңа шағын ауданы ашылып, 
жер кезегінде тұрған 6 мыңға жуық 
азаматқа жеке тұрғын үй құрылысы 
үшін жер бөлінді. 

Тәуелсіздік алған  жылдан бері об-
лыс бойынша  7 млн 372 мың шаршы 

метр тұрғын үй пайдалануға берілген 
екен. Оның ішінде, соңғы 8 жылда 
(2013-2020 жж.) берілген тұрғын үй 
көлемі 4 млн 255 мың шаршы метрді 
құрап отыр. Бұл жылдары жалпы 9 960 
пәтерлі 443 көпқабатты тұрғын үй 
(799 мың ш.м.) халық игілігіне беріл-
ген. Сондай-ақ, 3 млн 456 мың шаршы 
метр жеке тұрғын үйлердің құрылысы 
жүргізілген.

Тұрғын үй құрылысы бағдарлама-
лары аясында Қызылорда қаласында 

кейінгі жылдары 16 жаңа шағын аудан 
(Сұлтан Бейбарыс, Жаппасбай батыр 
көшелері бойында, Тасбөгет кенті, 
 Титов қыстағы, «Сырдария», «Аста-
на», «Арай», «Арай-2», «Нұр Орда», 
«Ипподром», «СПМК-70», «СПМК-
70/4», Сырдария өзенінің сол жағала-
уында 1,2,3,4 тұрғын кварталдар)  мен 
5 тұрғын үй кешені бой көтерді.

2020-2025 жылдарға арналған 
«Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарлама-
сы аясында тұрғын үй құрылысы мен 
инженерлік-коммуникациялық инфра-
құрылым желілерін жүргізу үшін   
мемлекеттік бюджет есебінен бар лығы 
19,8 млрд теңге  қаржы бөлінді. Облыс 
бойынша барлық қаржыландыру көз-
дері есебінен 1946 пәтерді құрайтын 
98 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілді. 

Сонымен бірге, халықтың әлеумет-
тік осал топтары үшін жергілікті бюд-
жет есебінен Қызылорда қаласында 10 
және Жаңақорған кентінде 18 пәтерлі 
бір үй сатып алынды. Жалпы, қаржы-
ландырудың барлық көздері есебінен 
2020 жылы облыс бойынша  608,9 мың 
шаршы метр тұрғын үй берілді.

Облыс әкімдігі мен Үкімет ара-
сындағы Меморандумға сәйкес, биыл  
644,7 мың шаршы метр тұрғын үйді 
пайдалануға беру жоспарланған. 

Биыл облыс бойынша «Нұрлы жер» 
мемлекеттік бағдарламасы аясын-
да жалпы ауданы 159,1 мың шаршы 
 метрді  құрайтын 110 үйдің құрылысы 
жүргізілген. Жыл аяғына дейін жал-
пы ауданы 127,3 мың шаршы метр 
болатын 94 тұрғын үй пайдалануға 
беріледі. Осы мақсатта мемлекет-
тік бюджет есебінен 13,4 млрд теңге 
қаржы бөлінді. Сатып алу құқығынсыз 
жалға берілетін тұрғын үй құрылысы 
бо йынша  2,9 млрд теңге қаралған.  
Оның ішінде  қалада 17, Шиелі ауда-
нында  4, Сырдария ауданында  33, 
Байқоңыр қаласында  5 үй бар.   Кре-
диттік тұрғын үй құрылысы бойынша 
6,7 млрд теңге бөлінді. Сондай-ақ, Қы-
зылорда қаласында 19, Шиелі кентінде 
25 үйдің құрылысы қолға алынды. Ал 

жеке тұрғын үй салушылар есебінен 
Қызылорда қаласында 7 үй салынады. 

Биыл «Нұрлы жер» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында 695 пәтерді 
құрайтын 49 жалға берілетін тұрғын үй 
үлестірілген. Оның ішінде 232 пәтер 
халықтың әлеуметтік жағынан осал 
топтарына, 463 пәтер аз қамтылған 
көпбалалы отбасыларына тиесілі.  Аз 
қамтылған көпбалалы отбасылар үшін 
342 жалға берілетін пәтер сатып алы-
нады. Сондай-ақ,  665 пәтерді құрай-
тын 38 кредиттік тұрғын үй бар.

Осы жылдың 11 ай қорытындысы 
бойынша қаржыландырудың барлық 
көздері есебінен тұрғын үйді пайдала-
нуға беру көрсеткіші 567,7 мың шар-
шы метрді құрап отыр. Қызылорда 
қаласында 590 пәтерді құрайтын 12 
жалға берілетін, 280 пәтерді құрай-
тын 5 кредиттік үй,  Шиелі ауданын-
да 25 кредиттік баспана пайдалануға 
беріліп, аз қамтылған көпбалалы от-
басыларға 157 пәтер сатып алынған. 
(Қызылорда қаласында 62, Сырдария 
ауданында 10, Қармақшы ауданында 
4, Арал ауданында 36, Қазалы ауда-
нында 17, Шиелі ауданында 18, Жа-
лағаш ауданында 10 пәтер). 

2017 жылдан Сырдария өзенінің 
сол жағалауын игеру жұмыстары 
басталды. Жаңа қаладағы алғашқы 
құрылыстың іргетасы сол жылы нау-
рыз айында қаланды. Алғашқы бесқа-
батты 18 тұрғын үйдің кірпіші қалан-
ды. Бүгінде алып құрылыс алаңына 
айналған сол жағалауға жұрт қызыға 
қарайды. Алыс-жақыннан келген ағай-
ынның, қонақтардың  қала келбетіне 
оң баға беруі біздің мерейімізді асы-
рып, көңілімізді марқайтып, көкіре-
гімізге мақтаныш сезімін ұялатады. 
Ілгеріде ілкімді істері оқта-текте ғана 
жасалатын шағын шаһарда қазір күн 
сайын өрісі кеңейген өрелі өзгерістер-
ге куә болудамыз. Мұндай игілікті 
істерді, әсіресе, сол жағалаудан бай-
қайтынымыз рас. Дария бойындағы 
дүйім елдің көз қуанышына айналған 
биік үйлер мен әсем ғимараттар сонау 
жерден «мен мұндалап» көрінеді.

Жалпы жоспар бойынша бұл ау-
маққа 800 пәтерді құрайтын тұрғын үй 
кешені, әлеуметтік-мәдени және білім 
беру нысандарын салу көзделген еді. 
Сонымен қатар, емхана, 300 адамға 
арналған көпсалалы аурухана, музей 
мен студенттер қалашығы салынады.

Бүгінгі күні сол жағалауда 4 тұрғын 
кварталы бой көтеріп, 65 тұрғын үйдің 
құрылысы пайдалануға берілді. 

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»

Президент  Жолдауынан

Сәулет 
пен 
дәулет

«Тұрғын саны миллионнан асатын қалалар еліміздің 
жаһандық бәсекелік қабілетінің тірегі, ал облыс 
орталықтары өз өңірлері өсімінің өзегі болуға тиіс.

Сондықтан, агломерацияны дамыту туралы заң мен 
қалалардың кешенді құрылысының жаңа стандартын 
әзірлеу керек».

Президент Жолдауынан


