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Мемлекет басшысы, сарап
шылардың болжамы бойынша, он 
жылдан кейін әлемде өнімдер мен 
қызметтердің 70 пайызы цифрлық 
платформалық модельдер негі
зінде құрылатынын мәлімдеді. 
Мұн дай жағдайда Қазақстан 
өзіне еуразиялық кеңістіктегі ең 
ірі цифрлық хабтардың біріне 
айналу стратегиялық міндетін 
қой ды. Мемлекет басшысының 
айтуынша, бүгінде Қазақстан көп
теген дамыған елді озып, БҰҰ
ның цифрланған мемлекеттер рей
тингінде үздік отыз елдің қатарына 
кіреді. Дегенмен Қа зақ станды одан 
әрі цифрлық транс  формациялау 
үшін көп жұмыс істеу керек. 
Прези дент өз сөзінде оның басым
дықтарын айқындап берді.

– Бірінші. Адамға бағ дарланған 
қызметті дамыту. Мемлекетке 
цифр лық тех нологиялар, ең алды
мен, экономиканың бәсекеге қабі
леттілігін қамтамасыз ету, тауарлар 
мен көрсетілетін қыз мет тердің 
жаңа түрлерін игеру, Финтех 
пен Индустрия 4.0ді енгізу үшін 
қажет. Дегенмен «Government to 
citizens», яғни аза маттарға қызмет 
көрсету саласы да – маңызды 
басымдықтардың бірі. Цифр лық 
технологиялардың кө мегімен біз 
азаматтардың күн делікті тіршілігін 
барынша жеңілдетуге және барлық 
адам үшін тең мүмкіндіктерге 
қол жеткізуді көздеп отырмыз. 
Бұл үшін мемлекеттік басқаруды 
цифрландырудың «Invisible Gov
ernment» мүлде жаңа форматына 
көшу қажет. Оның негізгі мәні – 
мемлекеттік саясаттың адамға баса 
мән беруі, оның қажеттіліктері 
мен мүдделеріне бағытталуы. 
Мем лекет қабылдаған ауқымды 

ша ралар мен шешімдер азамат 
тарға байқалмайды, олар тек нақ
ты нәтижені көреді. Сондықтан 
барлық мемлекеттік қызмет ба
рынша электронды форматқа көші
ріледі. Бюрократиялық рәсім дердің 
бәрі алынып тасталады, – деді 
ҚасымЖомарт Тоқаев.

Оның айтуынша, елімізде мем
лекеттік қызметтердің 90 пайыздан 
астамы электронды форматта 
көр сетіледі. Бұл – әлемдегі ең 
жоғары көр сеткіш тердің бірі. 
Жеке сектормен қалыпты өзара 
ісәрекет жолға қойылған. Атап 
айтқанда, Каспий, Халық, BI 
Group және басқа да компаниялар 
мемлекеттік қызметтерге өзде
рінің платформалары арқылы қол 
жеткізуге жол ашты.

ҚасымЖомарт Тоқаев IT 
саласына қолайлы жағдай жасау 
мәселесін екінші басымдық ретінде 
атап өтті. Прези денттің пікірінше, 
аймақ бо йын ша Қазақстан – IT 
саласын дамыту үшін өте жақсы 
жағдай жасаған ел дердің бірі. Бұл 
нормативтік базаға да, IT бизнесті 
дамытудың бірегей режим
дері мен құралдары бар арнайы 
платформаларға да қатысты. «As
tana Hub» IT стартаптарының 
халықаралық технопаркі арнайы 
салық және виза режимінде жұмыс 
істейді. Қазірдің өзінде 900ден 
астам компания оның резиденті 
атанып, қазақстандық және 
халықаралық нарықтарда табысты 
қызмет етеді.

– Жуырда АҚШта Micro
soft, Epam, Coursera сияқты ком
паниялардың бас шыларымен 
кез дестім. Қазақстанмен ынты
мақтастықты нығайту, елімізге 
кәсіпорындарды көшіру жөнінде 

нақты келісімдерге келдік, – деді 
Мемлекет басшысы.

Сонымен қатар Қазақстан IT 
инфра құрылымын кең көлемде 
жаңғырту ісін жалғастырады. 
Мемлекет бас шы  сының айтуынша,  
трафик шоғыр ланатын әлемдік 
орталықтарға қосылу үшін 
транскаспий учаскесінде әзер
байжандық әріптестермен бірлес
кен жұмыстар басталған. Бұл 
жерде сөз Оңтүстік Шығыс Азия 
мен Еуропа туралы болып отыр. 
Сонымен қатар Қазақстанға Cloud 
есептегіш нарығының ірі өкілдері 
саналатын Microsoft Azure, Amazon 
Web Services, Google Cloud және 
басқа да компаниялар тартылып 
жатыр.

Цифрлық экономика мен 
Индустрия 4.0ді дамыту ісі де 
еліміздің басым бағыты болмақ. 
Президент әлемнің бір орнында 
тұрмайтынын, технологияның 
одан әрі дами беретінін айта 
келе, Үкіметке цифрлық эко но
миканы одан әрі дамыту үшін 
қолдау шараларын дер кезінде 
ұйымдастыруды тапсырды.

ҚасымЖомарт Тоқаев адами 
капиталды күшейту мәселелеріне 
арнайы тоқталды. Мемлекет 
басшысы екі жыл бұрын әлемнің IT 
нарығына 30 миллион маман керек 
болғанын айтты. Бүгінде қажеттілік 
100 миллионға жетті, 2025 жылға 
қарай 200 миллионға дейін артады. 
Сондықтан Президент 2025 жылға 
қарай, кем дегенде, 100 мың 
жоғары білікті IT маман даярлау 
қажет екенін айтты.

– Жуырда НьюЙоркке жасаған 
жұ мыс сапарым барысында Digi
tal Nomads IT қоғамдастығындағы 
жас отан дастарымызбен кездестім. 
Олар АҚШ пен Еуропадағы ірі 
ком  па  нияларда жұмыс істейді жә не 
жаһан дық деңгейде бәсекеге қа бі
летті. Бү  гінде Қазақстанда ха лық  
аралық дең  гей дегі өнім шы ғар у  ға 
қабілетті дарын  дылар аз емес. 

МАҚСАТ – АДАМҒА БАҒДАРЛАНҒАН 
ҚЫЗМЕТТІ ДАМЫТУ

Кеше облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев Сыр еліне жұмыс 
сапарымен келген ҚМДБ 
төрағасы, Бас мүфти Наурызбай 
қажы Тағанұлымен кездесті.

Басқосуда өңірдегі діни ахуал 
талқыланды. Сонымен қатар, имам
дардың білімі мен біліктілігін көтеру, 
дін қызметкерлерін әлеу меттік 
тұрғыдан қолдау, аймақтағы мешіттерді 
кадрлармен қамтамасыз ету, халыққа 
дін мен дәстүр сабақ тастығын дәріптеу 
сынды мәселелер сөз болды. 

Аймақ басшысы еліміз тәуел
сіздік жылдарында қо ғамдықсаяси 
және эко номи калық тұрақ ты лығымен, 
әртүрлі ұлт пен ұлыс, кон фессиялар 
арасындағы сенім және өзара 
түсіністікпен ерекшеленетінін атап 
өтіп, асыл дінімізге қолдау көр сетіп, 
игілікті істерді жүзеге асыруға әрқашан 
әзір екенін жеткізді.

Өз кезегінде Наурызбай қажы 
Тағанұлы облыс әкіміне игі ниетін 
жеткізіп, Сыр елін де республикалық 
Құран жа рысын ұйымдастыру ісша
раларына қолдау көрсет кені үшін Қазақ
стан мұсыл мандары діни басқармасы 
атынан алғысын білдірді. 

БАС МҮФТИМЕН КЕЗДЕСТІ

Жылдағы дәстүрге сәйкес байқау 
Құран Кәрімнің 30, 20 және 10 парасын 
жатқа оқу және мәнерлеп оқу шарттары 
бойынша өтеді. Байқау 2829 қыркүйек 
күндеріне жоспарланған. 

Құран байқауының ашылуына 
облыс әкімінің орынбасары Нұрымбет 

Сақтағанов және Қазақстан мұсыл
мандары діни басқармасының төрағасы, 
Бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы 
бастаған  ҚМДБ басшылық құрамы, әр 
өңірдегі өкіл имамдар, зиялы қауым, 
еліміздің әр қиырынан бақ сынағалы 
келген 100  үміткер қари қатысты. 

ҚҰРАН БАЙҚАУЫ және
МАРАЛ ИШАН МЕДРЕСЕСІ

НАЗАРДАҒЫ НЫСАН

«Қорқыт ата әуежайы» терминалының құрылыс 
жобасы бойынша қоғамдық тыңдау өтті. Жиынға «Болат 
Өтемұратов қорының» директоры Марат Айтмағамбетов, 
облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасының басшысы Пакуатдин Шамұратов, «Astana 
property management» ЖШС директоры, «Верный капитал» 
АҚ инвестициялық тобы бас директорының орынбасары 
Дәурен Өтемұратов, «Болат Өтемұратов қорының» жоба 
жетекшісі Абай Нұрмаханов, «Accent development solu-
tions» ЖШС жобаның бас инженері Нұрлан Жұмағұлов, 
жоба жетекшілері, мүдделі мемлекеттік органдар өкілдері 
қатысты.

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ:
Жаңа әуежай жобасы
қолдау тапты

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
төрағалығымен Реформалар 
жөніндегі жоғары кеңестің кезекті 
отырысы өтті.

Жиын ұлттық жобаларды 
әзірлеуге қатысты мәселелерді 
талқылаудан басталды. «Жайлы 
мектеп» жобасы бойынша 
Оқу-ағарту министрі Асхат 
Аймағамбетов баяндама жасады.

Министрдің айтуынша, жобаның 
мақсаты – мектептердегі орын 
тапшылығы мәселесін жүйелі түрде 
шешу. Жобаның жүзеге асырылуы 800  
мың оқушыға арналған жаңа форматтағы 
мектептер салуға мүмкіндік береді. Жаңа 
қолайлы мектептердің қазіргі салынып 
жатқан мектептерден концептуалды 

артықшылығы мынада: құрылыстың 
бірыңғай стандарты сақталады, пән 
кабинеттері мен зертханалар толықтай 
жабдықталады, 14 сынып және 511 
сынып оқушылары үшін дербес блок 
болады,  спорт залдарының саны оқушы 
санына қарай есептеледі және 14 сынып 
пен 511 сынып оқушылары үшін бөлек 
орналастырылады, әр мектепте қыздар 
мен ұлдарды еңбекке баулуға арналған 
әмбебап шеберханалар мен студиялар 
қарастырылады. Осы және өзге де 
жаңашылдықтар балаларымыздың  
дағдылары  мен қабілеттерін жанжақты 
дамытуға бағытталған. 

Баяндаманы тыңдаған Президент 
білім алу үшін дұрыс жағдай жасау 
мемлекеттің аса маңызды міндеті екенін 
атап өтті.

НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕРГЕ 
ҚОЛ ЖЕТКІЗУ МАҢЫЗДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Digital Bridge 
форумының пленарлық отырысында сөз сөйледі.

Қасым-Жомарт Тоқаев жиын ға қатысушыларға ілтипат 
білдіре отырып, жыл сайын өтетін Digital Bridge форумы төрт 
жылда ірі және маңызды өңірлік алаңға айналғанын атап өтті.

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйымдастыруымен 
«Ақмешіт-Сырдария» мешітінде Құран Кәрімді жатқа айту және 
мәнерлеп оқу бойынша ХІ республикалық байқауының ашылу рәсімі 
болды.
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№ Аты-жөні, тегі Комиссиядағы 
лауазымы

Қызылорда облыстық сайлау комиссиясының мүшелері
1. Баймырзаев Ғалым Қонақбайұлы Төраға
2. Накипов Болат Нұржігітұлы Төраға орынбасары
3. Сырлыбаева Аягөз Мұратбекқызы Комиссия хатшысы
4. Жарекеева Уйтолган Найзағұлқызы Комиссия мүшесі
5. Тарбақов Хамит Мұратұлы Комиссия мүшесі
6. Қарабалаев Ерлан Жағыппарұлы Комиссия мүшесі
7. Ідірісов Бақытжан Жеткерұлы Комиссия мүшесі

Қызылорда қалалық сайлау комиссиясының мүшелері
1. Ергешбаев Әбдіқадыр Нальхожаевич Төраға
2. Құрақбаева Кенжегүл Құрақбайқызы Төраға орынбасары
3. Насибеков Кеңес Эрдибекович Комиссия хатшысы
4. Боданов Ерлан Тенизбаевич Комиссия мүшесі
5. Муханова Алия Муханбеткалиевна Комиссия мүшесі
6. Мүслімов Жәнібек Исабекұлы Комиссия мүшесі
7. Ыдырысова Молдир Сакенқызы Комиссия мүшесі

Арал аудандық сайлау комиссиясының мүшелері
1. Загатов Нұрбек Нұртайұлы Төраға
2. Балманов Махамбетжан Төраға орынбасары
3. Сатекеева Лиза Комиссия хатшысы
4. Ізмағамбетов Байнұр Жомартұлы Комиссия мүшесі
5. Әзбергенов Әнуар Мырзабекұлы Комиссия мүшесі
6. Әбиева Ақжарқын Еңсепбайқызы Комиссия мүшесі
7. Тәжімбетова Гүлхамар Жұпанқызы Комиссия мүшесі

Қазалы аудандық сайлау комиссиясының мүшелері
1. Жөлекешов Әділхан Оңдасынұлы Төраға
2. Иманбаев Қази Кеңесбайұлы Төраға орынбасары
3. Әбубәкір Мұратбай Қожамұратұлы Комиссия хатшысы
4. Жалғасбай Жаппарберген Жақсығұлұлы Комиссия мүшесі
5. Жанбыршиева Хадиша Жамиевна Комиссия мүшесі
6. Алпысбаев Дархан Тулегенович Комиссия мүшесі
7. Токбаев Ербол Бауыржанович Комиссия мүшесі

Қармақшы аудандық сайлау комиссиясының мүшелері
1. Наятұлы Марат Төраға
2. Бекенов Марат Сәдуақасұлы Төраға орынбасары
3. Бодыбаев Оңалбай Комиссия хатшысы
4. Жүсіпәлиев Бақтыбай Аязбекұлы Комиссия мүшесі
5. Құлдүйсенов Әбдірахман Комиссия мүшесі
6. Құндақбаев Шегебай Комиссия мүшесі
7. Суйембетов Шайкибек Шайхисламович Комиссия мүшесі

Жалағаш аудандық сайлау комиссиясының мүшелері
1. Бекжанов Бауыржан Төраға
2. Бекмолдаев Өмірбек Қариұлы Төраға орынбасары
3. Қожақұлова Даша Нұрмұратқызы Комиссия хатшысы
4. Кенжеғара Ержас Темірханұлы Комиссия мүшесі
5. Джанабергенов  Мурат  Кайнашевич Комиссия мүшесі
6. Бектаева Ақбөпе Алмасқызы Комиссия мүшесі
7. Кулумбаева Асия Мырзабековна Комиссия мүшесі

Сырдария аудандық сайлау комиссиясының мүшелері
1. Өтегенова Балшекер Султанбековна Төраға
2. Құлмақов  Берлан Оразбекұлы Төраға орынбасары
3. Шайлан Ермек  Мұратбекұлы Комиссия хатшысы
4. АхетовЕрлан Дәуітбекұлы Комиссия мүшесі
5. ЕрімбетСәулеСұлтанқызы Комиссия мүшесі
6. Жанибеков Берик Съездович Комиссия мүшесі
7. ӘлшеровДосбол Қалмаханұлы Комиссия мүшесі

Шиелі аудандық сайлау комиссиясының мүшелері
1. Дулатов  Молдабай Оразбекұлы Төраға
2. Палымбет Найла Әбілқасымқызы Төраға орынбасары
3. Бурабаева  Эльмира Базарбайқызы Комиссия хатшысы
4. Ермағамбетов Садық Комиссия мүшесі
5. Ахметов Әбдішәки Ауланбергенұлы Комиссия мүшесі
6. Бупежанов Талгат Уалиханович Комиссия мүшесі
7. Кенжесариев Серик Кадрияевич Комиссия мүшесі

Жаңақорған аудандық сайлау комиссиясының мүшелері
1. Ибрагимов Султан Максутович Төраға
2. Оспанов Мейрхан Мухтарович Төраға орынбасары
3. Доспанбетов Баянбай Накышбекович Комиссия хатшысы
4. Нарзулдаулы Куаныш Комиссия мүшесі
5. Жәнібеков Акылбек Комиссия мүшесі
6. Шаханова Айнагуль Керимбекқызы Комиссия мүшесі
7. Әнуарбек Бағлан Асқарұлы Комиссия мүшесі

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ, 
ҚАЛАЛЫҚ ЖӘНЕ АУДАНДЫҚ 

АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ 
КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ

ҚР Ұлттық экономика ми нистрі 
Әлібек Қуантыров 2021 жылы ұлттық 
жоба аясында 48,8 мың жобаға 
мемлекеттік қолдау көрсетіліп, 
қызмет көрсету және өңдеу өнеркәсібі 
салаларында жаңа бизнес-идеяларды 
іске асыру үшін 984 жобаға грант 
берілгенін мәлімдеді. 

Егін мәселесі бойынша Ауыл 
шаруашылығы министрі Ербол 
Қарашөкеев биыл ауыл шаруашылығы 
дақылдарының жалпы жинау алаңы 
23,4 млн гектарға жеткенін баяндады. 
Оның ішінде астық жинау алаңы 16,1 
млн гектарды құрайды.

Жиын қорытындысымен Үкі мет 
басшысы кәсіп ашам деген азаматтарға 
жан-жақты қол дау көрсетуді, астық 
жинау жұмыс тарын тез арада толықтай 
аяқтауды тапсырды.

Үкімет тапсырмаларын орын дау 
негізінде аймақтағы жағдай бойынша 
облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
шағын және орта кә сіпкерлікті 
қолдау бағытында Арал, Сырдария, 
Жаңақорған ау дандарында жұмыс 
баяу екенін ескертті. Сол себепті де 
ауыл дарда жаңа кәсіпкерлік субъек-

тілерін құру іс-шараларын ат қаруды, 
макроэкономикалық көр сет кіштерді 
орындау қажет екенін баса айтты. 

Мұнан бөлек, аймақ бас шы -
сы құрылысы аяқталған ин  вес    ти-
ция лық жобалардың ста тис  ти  ка-
лық есептіліктерінің тап  сы  рыл уын 
және іске қосу акті  сі нің алынуы мен 
Қызылорда қала   сын да жаңғыртылуы 
қажет «Сы баға», «Сұлтан» және «Ас-
бол» сауда базарларын сүйе мел деуге 
алып, құрылыс жұмыс тарын жақын 
арада бастау бойынша же дел шаралар 
қабыл дауды тап  сыр ды. Сондай-ақ, 
жуыр да қай та рым сыз грант беру бас-
та масына қатысты орын алған тү сініс -
пеушілікті ескеріп, нақты тү сін дірме 
жүргізуді және қара жаттың мақсатты 
жұмса луына, жо  ба ның толығымен іске 
қосы луы  на мониторинг жүргізуді мін-
дет теді.

«Бизнес жасауға ынталы аза мат-
тарды қолдауымыз қажет. Әрбір 
кәсіпкер 5-6 азаматты жұ мыс пен 
қамтыса да, тұрақты табыс түсіруге 
ықпал етеді. Сон дықтан шағын өндіріс 
болса да, оны іске асыруға мүдделі 
болуы мыз керек. Біз үшін салық 

базасын ұлғайту, халық табысын 
арттыру өте маңызды. Сондықтан, 
аудан әкімдері, өңір дамуына үлес 
қоса тын азаматтарға барынша қолдау 
көрсетіңіздер, – деді Н.Нәлібаев.

Айта кетейік, қазіргі таңда 
мемлекеттік қолдау шараларының 
нәтижесінде облыста жұмыс жасап 
тұрған кәсіпкерлік субъек тілерінің саны 
15,2%-ға, жұмыспен қамтылғандар 
саны 6,6%-ға ұлғайды. Ал,  шағын 
және орта кәсіпкерлік бойынша несие 
портфелі 15 млрд теңгені құрайтын 833 
жоба субсидияланды. Оның ішінде, 
ауылдық елді мекендегі кәсіпкерлердің 
165 жобасына 867 млн теңге көлемінде 
шағын несие берілді.

Үкімет отырысында қаралған 
екінші мәселе бойынша облыс әкімі 
аймақта егін жинау жұмыс тарын 
сапалы жүргізіп, өнімді шығынсыз 
толық жинап алуға ерекше мән беру 
және жыл сайын өткізілетін «Алтын 
дән» мерекесін жоғары деңгейде 
ұйымдастыру жөнінде нақты тапсырма 
берді.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

Отырыстың күн тәртібінде аудан-
дық терроризмге қарсы комис сия-
лар дың, сонымен қатар Қызылорда 
қаласы және аудан әкімдіктерімен ақ-
параттық-түсіндірмелік жұмыс тар  дың 
нәтижелері туралы сұрақтар қара лып, 
сала бойынша жұмыстарды жетіл діруге 
бағытталған ұсыныстар талқыланды. 

Сондай-ақ, Қызылорда қаласы және 
Қазалы ауданы әкімдерінің есептері 
тыңдалып, әкімдіктер мен мемлекеттік 
орган басшыларына бірқатар тапсыр-
малар берілді.

Облыс әкімінің
баспасөз қызметі

КОМИССИЯНЫҢ 
КЕЗЕКТІ ОТЫРЫСЫ

Сейсенбіде облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен 
терроризмге қарсы комиссияның кезекті отырысы өтті. Оған облыс 
әкімінің орынбасарлары, құқық қорғау органдары мен салалық 
басқармалардың басшылары қатысты.

Кәсіпке ынталы азаматтарды 
қолдау керек

Премьер-
Министр Әлихан 
Смайыловтың 
төрағалығымен 
өткен Үкімет 
отырысында 2021-
2025 жылдарға 
арналған 
кәсіпкерлікті 
дамыту жөніндегі 
ұлттық жобаны 
іске асыру 
барысы мен егін 
жинаудың алдын 
ала қорытындысы 
қаралды. Жиынға 
министрлер мен 
онлайн режимде 
өңір әкімдері 
қатысты.

Сондықтан мен Үкі метке оларды 
қай жерде жұмыс істе се де қолдау 
көрсетуді және елі мізді цифрландыруға 
барынша ара лас тыру ды тапсырдым, – 
деді Мемлекет басшысы.

Президент қазіргі ақпараттық 
қоғамда және цифрлық экономикада 
үздіксіз білім алмасу аса маңызды деп 
есептейді. Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа 
идеялар мен серпінді жобалар тек еркін 
және үйлесімді қоғамда ғана жүзеге 
асатынына сенімді екенін жеткізді.

***
Мемлекет басшысы жыл 

сайын өтетін «Digital Bridge 2022» 
халықаралық технологиялық 
форумына қатысты. Іс-
шараға Премьер-Министр, 
мемлекеттік органдардың, бизнес-
құрылымдардың жетекшілері, 
отандық және халықаралық 
сарапшылар қатысты.

Президентке Astana Hub IT 
экожүйесінің қазіргі қызметі және 
Google for Startups компаниясымен 
бірлескен бағдарламасының жүзеге 
асырылуы жөнінде баяндалды, сондай-
ақ Alem бағдарламалау мектебі мен 
«Қазақстан халқына» қорының жобасы 
таныстырылды.

Бұдан кейін Қасым-Жомарт 
Тоқаев стартап аллеясындағы әрбір 
жобаға арнайы тоқталып, компания 
өкілдерінің жетістіктерін тыңдады. 
Олардың бірқатары тек Қазақстан 
нарығымен шектелмей, шетел нары-
ғына да шыға бастаған.

***
Мемлекет басшысы «Dig-

ital Bridge» халықаралық 
технологиялық форумы 
аясында халықаралық 
IT компаниялардың 
басшыларымен бірқатар кездесу 
өткізді.
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Sam-

sung Electronics компаниясының 
корпоративті президенті Ин Йонг Ри 
IT мамандарды даярлау, бірлескен 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүр-
гізу және ғылым саласында ын-
тымақтастық орнату мүмкіндіктерін 
қарастырды. Арсен Томский Мемлекет 
басшысына Қазақстандағы көлік 
қызметі саласындағы ең танымал 
мобильді қосымшалардың бірі іn-
Driver-дің қызметін дамытудың 
перспективалары туралы айтты. G42 
компаниясының директоры Мансур 
Ибрагим әл-Мансуримен кездесуде 
ақпараттық технологиялар мен 
цифрлық қауіпсіздік саласындағы 
ынтымақтастықты кеңейтуге баса 
назар аударылды. Bharti Enterpris-
es және OneWeb құрылтайшысы әрі 
төрағасы Сунил Барти Митталмен 
кездесуде шалғай елді мекендерді 
интернетпен қамту үшін төмен 
орбиталы спутниктерді және жерүсті 
станциялар желісін пайдалану мәсе-
лелері талқыланды.

МАҚСАТ – АДАМҒА БАҒДАРЛАНҒАН 
ҚЫЗМЕТТІ ДАМЫТУ

– Өкінішке қарай, бүгінге дейін 
көп талқыланғанына қарамастан, үш 
ауысымды, апатты, ескі мектептер 
мәселесі шешілген жоқ. Сондықтан 
осы ұлттық жобаның жүзеге 
асырылуы Үкіметтің де, жергілікті 
атқарушы органдардың да ерекше 
бақылауында болуға тиіс. Үкімет 
пен Есеп комитеті әрбір теңгенің 
көзделген мақсатқа жұмсалуын 
қамтамасыз етуі қажет. Әкімдер жыл 
соңына дейін жер, инфрақұрылым 
жөніндегі барлық мәселені шешуі 
керек. Мұнда еш ақталудың реті жоқ. 
Сондықтан өңір басшыларының жеке 
жауапкершілігін күшейту жөніндегі 
ұсынысты қолдаймын. Құрылысы 
2023 жылы басталуға тиіс мектептер 
үшін жер учаскелерін бөлу және 
инфрақұрылымға қосу жөніндегі 
барлық мәселе бір ай ішінде шешілуі 
керек. Қалғандары жыл соңына дейін. 
Үкіметке әрбір өңірдің осындай 
міндеттемелерін айқындап, олардың 
орындалуын бақылауды тапсырамын, 
– деді Мемлекет басшысы.

Президент ұлттық жобаны келесі 
жылдан бастап жүзеге асыру үшін биыл 
барлық қажетті нормативтік актілерді 
қабылдауды тапсырды. Сонымен қатар 
Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметтің Sam-
ruk-Kazyna Construction-ды бірыңғай 
тапсырыс беруші ретінде айқындау 
туралы ұсынысын қолдады. Осы 
ретте Президент бюджеттен бөлінген 
қаржының жұмсалуын қатаң бақылауға 
алу қажет екенін айтты.

Мемлекет басшысы балалардың 
оқулыққа толы үлкен әрі ауыр 
рюкзактарды арқалап жүруге мәжбүр 
болуына байланысты ата-аналардың 

шағымдарына арнайы тоқталды. 
Бұл балалардың денсаулығына зиян 
келтіретіні анық.

Асхат Аймағамбетов пробле-
ма  ларды шешуге бағытталған ша-
ра  лар туралы баяндады. Оның 
айту ынша, цифрлық оқулыққа ке-
зең-кезеңімен көшу ісі жүзеге асы  -
рылып жатыр,  сондай-ақ жаңа мек -
тептер оқушылардың жеке зат тарын, 
ауыстыратын аяқ киімдері мен 
оқулықтарын сақтайтын жеке шкаф-
тармен жабдықталады. 

«Ауылдық жердегі денсаулық 
сақтау саласын жаңғырту» атты екін-
ші жобаны Денсаулық сақ тау ми-
нистрі Ажар Ғиният таныс тырды. 
Оның айтуынша, жоба бар лық 
ауыл дық елді мекендерді меди ци-
налық инфрақұрылыммен қам та ма-
сыз етуге және заманауи көп бейінді 
орталық ауданаралық ауру хана-
лар желісін ұйымдастыруға бағыт-
тал ған. Әкімдіктермен бірлесіп 655 
ны санның, оның ішінде 253 мед-
пункт, 160 дәрігерлік амбулатория 
және 242 фельдшерлік-акушерлік 
пункттің құрылысы бойынша дайын-
дық жұмыстары басталды. Жобаны 
іске асыру медициналық көмектің 
қолжетімділігін арттыруға, ауыл хал-
қына жедел медициналық көмек 
көрсетуді қамтамасыз етуге, қан 
айналымы жүйесі аурулары сал да-
рынан өлім-жітімді 20 пайызға төмен-
детуге, өмір сүру ұзақтығын арттыруға 
мүмкіндік береді.

Президент ауыл халқының 100 
пайызын сапалы алғашқы меди-
циналық көмекпен қамтамасыз етуді 
көздейтін жобаның әлеуметтік маңызы 
зор екенін атап өтті.

– Бұл – мемлекет ретінде біздің 
міндетіміз. Алайда бұл атқарылатын 
барлық жұмыстың ең аз бөлігі. Сон-
дықтан жобаның екінші компоненті 
– ауыр дертке шалдыққандарға 
және жарақат алғандарға сапалы 
көмек көрсету уақытын қысқартуға 
мүмкіндік беретін көпбейінді 
ауруханалардың құрылысына қатысты 
мәселе де маңызды. «Алтын сағат» 
қағидасын бекер ұстанбайды – 
науқасты жабдықталған ауруханаға 
неғұрлым тез жеткізсе, оның өмірін 
сақтап қалуға соғұрлым мүмкіндік 
мол. Бұл бастама қанайналым 
жүйесінің ауруы салдарынан адам 
шығынын азайтуға  айрықша тиімді 
әсер етеді деп үміттенеміз. Еліміздегі 
азаматтардың 35 пайызы осы аурудан 
көз жұмады. Қазақстанда ЭЫДҰ 
елдерімен салыстырғанда, инсульт пен 
инфаркттан  2 есе көп қайтыс болады. 
Тіпті, жастарымыз да көз жұмып 
жатыр. Соңғы үлгідегі техникамен 
жабдықталған көпбейінді  ауруханалар 
желісі – бұл ұлт саулығына қосылған 
зор үлес әрі тиімді шешім, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы онкологиялық 
аурулардың алдын алу және емдеу 
мәселелерін ерекше бақылауға алуды 
тапсырды.

Президент ұлттық жобалардың 
нақты нәтижелеріне қол жеткізудің 
маңыздылығын ерекше атап өтіп, 
олардың іске асырылуына мониторинг 
жүйесін қамтамасыз етуді тапсырды.

Сондай-ақ отырыста Қазақстан 
Республикасының 2060 жылға дейін 
көміртегі бейтараптығына қол жеткізу 
туралы мәселе қарастырылды.

НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕРГЕ 
ҚОЛ ЖЕТКІЗУ МАҢЫЗДЫ
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Тұлға

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

Ағадан 
айырылған күн

Осыдан бес жыл бұрын 
көзі тірісінде Ұзекеңнің 80 
жылдық мерейтойы кеңінен 
аталып өтуі тиіс еді. Ол кез-
де облыс әкімі Қырымбек 
Елеуұлы. Астана қаласында, 
ұмытпасам тамыз айының 
ішінде ме екен, сол кісінің ме-
рейтойына қатысып қайттым. 
Сол уақытта бірнеше басшы 
азаматтар, қоғам қайраткерлері 
ортамызда болғаны бар. Сыр 
бойынан да бірнеше адам ба-
рыппыз. Сонда сөз алған облыс 
басшысы Қырымбек Елеуұлы 
«Ағамыздың бұл тойы енді 
өз туған жері – Сыр бойында 
жалғасуы тиіс. Елде сізді күтіп 
отырған халқыңыз бар, аға. Бұл 
игі шара облыс та да аталып 
өтіледі. Соған дайындалыңыз. 
Жылы күздің басы, қыркүйектің 
соңына қарай үйдегі апам 
екеуіңіз сол тойда билейтін бо-
ласыздар» деп дүйім жұртты 
серпілткені бар. Сондай уағда 
болып, Ұзекем де келісім беріп, 
дайындық жұмыстары жүріп 
жатты.

Бірақ... Әлі есімде. Сол 
жылы қыркүйектің 25-не өз 
еліміздің азаматы, аймақта 
басшылық қызмет істеген мем-
лекет және қоғам қайраткері 
Ыдырыс Қалиев қайтыс бол-
ды. Қазақ болған соң көңіл 
айту – басты міндет. Жерлеу 
рәсімінде болдық. Міне, содан 
шығып келе жатып, телефо-
ныма қоңырау түсті. Серікжан 
Сейітжанұлы екен. Ол да – 
Ұзекеңнің мен секілді жақсы 
көретін інілерінің бірі. Лезде 
телефонымды құлағыма тоса 
қойдым.

– Сәке, бір жаман хабар бар, 
– деді ол.

– Аманшылық па?
– Ағамыздан айырылып 

қал дық қой.
– Қалай? Шошып кеттім. 

Өзі тосыннан хабар келсе, адам 
шіркіннің оған сенуі қиын ғой.

– Иә, Сәке, дәл қазір маған 
дәрігерлер звондады, – деп 
сөзін жалғай берді. – Бір сағат 
бола қоймады бұл жаман ха-
барды естігеніме...

Ол да, мен де іштей егіліп 
тұрдық.

Ұзақбай ағам 80 жасын 
тойлардың алдында Көк ше-

таудың «Бурабайында» де-
малып қайтқаны бар. Содан 
қайтып, бірге келе жатқан 
көліктің шофері ұйықтап 
кетіпті. Әрі қарай белгілі ғой. 
Машина қарама-қарсы көлікке 
соғысады. Сау-тамтығы қал-
маған темір ішінен, Құдай 
оңдап, ағамыз бен апамыз 
аман қалғаны бар. Бірақ сол 
апаттан соң сынған сүйек пен 
әр жердегі дене жарақаты 
қалғаны анық. Бітуі қиындау 
жарақатқа дәрігерлер берген 
қорытындысымен шетелден 
қымбат дәрі де алдыртты. 
Президенттің іс басқармасы 
медициналық oрталығының 
 ауру ханасына барып, әлгі дә-
ріні салдыртайын деген ниет-
пен үйден өзі кеткен көрінеді. 
Ал апамыз үйде «Құдайы 
жолы» бермекші ниетпен, 
нан пісіріп, иіс шығарып қала 
берген. Сол уколды алып жа-
тып, соның үстінде ауырмай-
сырқамай жан тапсырыпты. 
Міне, «Ажал айтып келмейді» 
деген  сөздің бір дәлелі осы 
болса керек.

Ұзекең қайтқан соң мерей-
тойы өтпеді. Одан соң пан-
демия басталып, көп шараға 
тоқтау салуға да тура келді. Сол 
аралықта Арал қаласындағы 
№262 мектеп-гимназияға аға-
мыздың есімі  беріліп, бірақ 
 пандемия кесірінен Ұлдай апай 
келе алмай, бұл шараға бала-

сы мен келіні қатысты. Мен де 
барып, сол кезгі облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықовамен бір-
ге білім ұясының алдына қо-
йылған Ұзақбай Қараман ұлы-
ның ес керткішін аштық. Бұл 
– екі жыл бұрын болған шара.

 Биыл Ұзекеңнің үйінде апа-
мыз хабарласып, «ескерткішін 
көргісі келетінін, оған атса-
лысқан ағайынға алғысын 
білдіретінін» айтып, хабарлас-
ты. Мамыр айында Аралдағы 
ескерткішке барып, арты-
нан ағамызға Құран оқытып, 
шаңырақта қонақ болып қайт-
ты. Сондағы келгенінде об-
лыс басшысы Нұрлыбек Маш-
бекұлы апайды қабылдап, осы 
қыркүйек айының соңына 
Ұзақбай Қараманұлының 85 
жылдығын атап өту туралы 
әңгімелескені бар. Содан ба-
стап дайындық басталып кетті. 

Мен қалай
іні болдым?

Жоғарыда айтқандай, 
Ұзекең қайтқан күнді естіген 
сәтте ойыма талай естелік 
келді. Егіле тұрып еске алдым. 
Шыны керек, қызметпен емес, 
ағалы-інілі болып араласқан 
соң ба, талай дүние ойыма 
оралды. Әрине, жақыныңдай 
болған жанның келместің 
кемесіне мінгенін есту тым 

ауыр. Көп жақсылығы, ақыл-
кеңесі пайдама жараған ағаны 
ұдайы ойлап жүру де заңды 
дүние емес пе?!

Ұзақбай Қараманұлы 
Қа зақ станда алғашқы Үкі-
мет  басы болды. Ол жалпақ 
қазаққа белгілі тұлға. Нұр сұл-
тан Әбішұлы Тәуел сіз діктің 
туын алғаш көтергенде жа-
нында жүрді. Иә, сонау теңіз 
қолтығынан шығып, бүгінде 
орны да қалмаған «Ұялыдай» 
шағын балық колхозында 
туып, Самарадағы инженерлік 
институтты бітірген ол 
премьерлікке дейін де талай 
қызметті мүлтіксіз атқарғаны 
белгілі. Алғашқы еңбек жолын 
прораб болып бастап, кейіннен 
Қазақстан құрылысындағы 
бар лық салада жетекшілік етті.

Мен ағаммен қалай таныс-
тым? Қалай іні болдым? Бұл 
туыстық қатынас қалай бас-
талды?  Бұл 1992 жылы еді. 
Осы жылдың ақпан айында 
мен 12-ші шақырылған Қазақ 
КСР Жоғарғы Кеңесінің де-
путаты болған, Қазақстан 
Компартиясы Орталық Ко-
митетінің екінші хатшысы бо-
лып қызмет істеген Владислав 
Ануфриевтің орнына Арал, 
Қазалы, Байқоңыр жерінен 
халық қалаулысы болып сай-
ландым. Әрі  аудандағы №86 
жылжымалы мехколоннаның 
бастығы едім. Бұл кезде ағамыз 

Премьер-министр қызметінен 
кетіп, Президенттің кеңесшісі 
лауазымында жүрген кезі. Сон-
да алғаш кездестік. 

Ол кісінің басшылығымен 
Арал экологиялық апат ай-
мағын, халқын қолдау, қорғау 
заңын дайындауда бірге жұмыс 
істедік. Бұл тым күрделі құжат 
болды. Бұған сол кезгі облыс 
басшылығы мен әлеуметтік 
салаға жауапты азаматтар ма-
териал дайындап, біркісідей 
атсалысты деуге болады. 
Ақыры 1993 жылы көктемде 
Жоғарғы Кеңестің сессиясына 
бұл заң ұсынылып, Ұзекең сон-
да көлемді баяндама жасағаны 
бар. Ол кезде үлкен қаржыны 
талап етіп тұрған мұндай заңды 
қорғап шығу оңай емес. Арал 
қасіретінің тек бізге ғана емес, 
барлық өңірге де әсері ба-
рын айта отырып, сессиядағы 
барлық депутатқа соны дә-
лелдеп берді. Соңы дауысқа 
са лынып, Аралға қатысты, он-
дағы қиындыққа байланысты 
құжат қабылданып шықты. 
Міне, осыдан басталған ара-
дағы байланыс ағамыздың 
дү  ние ден көшеріне дейін 
тоқтаған жоқ. 

Сол жылдары Жоғарғы 
Кеңес мерзімінен бұрын тара-
тылып, кәсіби Парламент құру 
көзделді. Соның нәти жесінде 
1994 жылы Ұзекең біздің 
округ бойынша депутат әрі 
ҚР Жоғарғы Кеңесі табиғатты 
пайдалану және экология 
комитетінің төр ағасы болып 
сайланды. Ал сол жылы сәуір 
айында мен Қазалы ауданының 
әкімі болып тағайындалдым. 
Ағаммен араласу тіпті күшейді. 
Ел дегі әлеуметтік мәселеде 
үнемі пікір алмасып, сол 
кезгі құлдырау уақытындағы 
көптеген мәсе лелерді шешу-
де бірге тізе қосып, ойымыз 
бір жерден шығып, талай 
жоғарыдағы есіктерді бірге 
қағып жүргеніміз әлі есте.  

Ұзақбай Қараманұлы бұдан 
кейін 1999 жылы Арал маңынан 
ҚР Парламенті Мәжілісінің 
екінші шақы рылымының де-
путаты, ай мақтық дамыту 
және эко номи калық қайта құру 
коми тетінің  мүшесі  болды. 
2004 жылы қазан айынан 2007 
жылға дейін ҚР Парламенті 
Мәжілісінің үшінші шақы-
рылымының депутаты бо-
лып сайланды. Етжақын 

болуымыздың арқасында мен 
ол кісінің сайлау штабын жүр-
гізіп, ел арасындағы кез десу-
лерін ұйымдастырып, бар -
лық кезде жанынан табылып 
жүрдім. Барлығында да қос 
аудан – Арал мен Қазалы хал-
қының мәселесін шешуде 
көп тіршілікке араласқанына 
куәміз. Әсіресе, сол кездері 
Нұрсұлтан Әбішұлына тікелей 
кіріп, экологиялық апат ай-
ма ғы саналған Арал маңы 
хал  қының жалақысы мен 
дем алы сына тұрақты қаржы 
бөл діруде қанша ықпал жасады 
десеңізші?!

Ұзекең  жаратылысында 
ба рынша шыншыл болды. 
Екінші жағынан, ағамыз өте 
сауатты болды. Әр мәселені 
айту үшін жан-жақты зерде-
леп, әбден ойды пісіріп барып, 
шешім шығаратыны бар. Осы 
өңірде туып-өскеннен шығар, 
халықтық мәселеге келген-
де талай игі ісін көрдік. Бір 
ғана мысал, біздің Қазалыдағы 
теміржол бойына қарасты ау-
рухана перзентханасының 
біраз уақыттай құрылысы 
тоқтап қалғаны бар. Соны сол 
кезгі «Қазақстан темір жолы» 
ұлттық компаниясының бас-
шысы Абылай Мырзахметовке 
тікелей жолығып, құрылысты 
тезірек бітіруге ықпал жасауын 
сұрады. 30 млн теңге бөлініп, 
перзентхана пайдалануға бе-
рілді. Ол кезде бұндай қаржы 
көп таптыра бермейтін.

Ұзекең елге таза ауыз-
су тартуда көп еңбек сіңірді. 
Ол уақыттары Арал, Қазалы 
өңірінде сары ауру көбейген 
кез еді. Арнайы бағдарламамен 
жоба-сметалық құжаттары 
толық істеліп, таза ауызсу 
тұтынуға да қол жеткіздік. Ауру 
сап тыйылды. Бұл мәселеде де 
Ұзақбай ағамыз Үкіметке кіріп, 
қаржы бөлдіруді сұрағанын 
көбі біле бермейді.

Иә, айта берсек, аға жай-
лы ізгі ой да, жақсы естелік 
те жетеді. Бастысы, ол өз ең-
бегімен оқуды тауысып, білім 
мен тәжірибе арқасында бас-
шылық сатыда біртіндеп өрлеп, 
соның нәтижесін туған өлкесіне 
жұмсап кеткен ардақты аза-
мат. 25 жыл араласыппын. 
Сондағы бір байқағаным, кісіге 
жақсылық жасау – оның нағыз 
мақсат-мұраты болғаны анық.

Естелігімнің соңында, 
тағы бір жақсы сөз еске түсті. 
Кезекті бір сайлау жиналысын-
да елмен кездесіп тұрғанбыз. 
Сонда Қазалының ардақты аза-
маты болған Ботабай Рыстығұл 
ағамыз былай деп еді. «Біреу 
бар, күндердің күнінде керек, 
біреу бар, күнде керек. Ұзекең 
бізге күнде керек, халқым! Бұл 
сайлауда Ұзақбай Қарамановқа 
мол сенім бар. Жағдайымызды 
жасап, тіршілігімізді түзеуге 
осындай қайыры көп адам ке-
рек» дегені бар. 

Ұзекең кеткелі 5 жыл өтті. 
Күнде керек ардақтымыз 
мәңгі есте қалады. Мына 85 
жылдығындағы істеліп жатқан 
игі істер де соның бір парасы.

 Самұрат ИМАНДОСОВ,
«РЗА» АҚ президенті,

«Құрмет» және «Парасат»
ордендерінің иегері

ТӘУЕЛСІЗ ЕЛДІҢ ТҰҢҒЫШ 
ҮКІМЕТ БАСШЫСЫ

Ел егемендікке қол жеткізгелі өз халқына ерекше 
еңбегі сіңген азаматтарды дәріптеп, олардың өнегелі өмірі 
мен ұлағатты істерін насихаттап, жастарға үлгі-өнеге ету 
жақсы дәстүрге айналып келеді. Бұл – өте жақсы дүние. 

Иә, біз бұл жазбамыздың төркінін әріден бастамақпыз. 
Қолға қалам алғанмен, тәжірибелі журналист немесе 
шебер жазушы емеспіз. Өмір бойы бір жерден табан 
аудармай Қазалыда қызмет еткенмен, ел білетін, жұрт аса 
құрметтейтін ағалармен аралас-құралас болдық. Себебі, 
кеңес одағы ыдырап, жұрт дағдарған уақытта ат үстінен 
түспей, қиын кезеңде аудан басқаруға тура келді. Жалпы, 
бұл мақтаныш емес, бірақ менің қызмет жолым басылым 
оқырмандарына өте жақсы таныс деп ойлаймын. Содан 
шығар, жоғарыда айтқандай, республика мен облыс 
төңірегінде қызмет еткен талай жігіттермен тіл табысып, 
Қазалы өңіріне оң көзқарас тас тауына тырысуға тура 
келгені бар.

Биыл теңізді өлкенің түлегі, мемлекет қайраткері, 
Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы Үкі метін басқарған, 
даңқты құры лысшы, марқұм Ұзақбай Қара мановтың 85 
жылдығы. Осы ретте алдыңғы буын аға болып саналған 
азамат жайлы ақ параққа түсіруді жөн көрдік. 

Ұзақбай Қараманұлы – Қазақстанның 
өркендеп-дамуына өлшеусіз үлес қосқан 
тұлға. Ол 1937 жылдың 20 тамызында 
Арал ауданы Ұялы ауылында көпбалалы 
отбасында дүниеге келген.

1954 жылы Арал қаласындағы 
Т.Шевченко атындағы қазақ орта 
мектебін бітірген соң, сол жылы Ресейдің 
Куйбышев (Самара) қаласындағы 
А.Микоян атын дағы инженерлік-құры-
лыс инсти тутына оқуға түскен. Оны 1959 
жылы «Өндірістік және азаматтық құры-
лыс» мамандығы бойынша тәмамдаған.

Ұзақбай Қарамановтың еңбек жолы 
облыстық автотреске қарасты авто-
базаның прорабынан басталып, Қазақ 
КСР Министрлер Кеңесінің соңғы төр-
ағасы және Тәуелсіз Қазақстан Рес пуб-
ликасының тұңғыш премьер-ми нистрі 
лауазымы дәре жесіне дейін жалғасты.

Қазақстанның құрылыс саласын бас-
қарып тұрған кезінде тек бір Алматының 
архитектуралық ансамбліне өзінің қайта-
ланбас қолтаңбасын қалдырды. Атап 
айтқанда, «Көктөбедегі» телерадио 

кешені, «Медеу» шатқалындағы 
тасқыннан қорғайтын бөгет, «Үлкен 
Алматым каналын тарту, сондай-ақ қала 
ажарын аша түскен М.Әуезов атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық драма 
театры, «Қазақстан» қонақүйі сияқты 
қаланың орталық бөлігіндегі қайталанбас 
әсем ғимараттармен қатар, Қазақ КСР 
Халық шаруашылығы жетістіктерінің 
көрмесі, Алматы мақта-мата комбинаты 
сынды кешенді құрылыстарды тұрғызуға, 
шаһардың гүлденіп-көркеюіне біркісідей 
атсалысты.

Ұзақбай Қараманов – мемлекеттік 
маңызды қызметтерді атқара жүріп, 
ғылымнан да қол үзбеді. Бірнеше 
ғылыми-зеттеу еңбектің, көптеген 
мақаланың авторы.

Ұзақбай Қараманұлы қоғамдық қыз-
метпен қатар, отбасына тірек, балаларына 
құрметті әке, немере-шөберелеріне 
сүйік ті ата бола білді. Арда азамат 2017 
жыл дың қыркүйек айында 80 жастан 
асқан шағында Алматы қаласында дүние 
салды.

Ұзақбай Қараманұлы Қазақ КСР 
Жоғарғы Кеңесінің бірнеше грамо-
тасымен  және «КСРО Мемжабдығының 
үздігі» төсбелгісі, ІІ дәрежелі «Барыс», 
«Парасат» ордендері, «Еңбек ардагері», 
«Қазақстан Республикасының тәуел-
сіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конс-
титуциясына 20 жыл» медальдары мен 
Қазақстан Респуб ликасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың Алғыс хаты, «Ха-
лықаралық Аралды құтқару қорына 20 
жыл» Алғыс хатымен марапатталған. 
Сонымен қатар «KAZGOR» жобалау 
академиясының академигі, ҚР Ұлттық 
инженерлік академиясының академигі, 
Қазақстан Республикасындағы қоршаған 
ортаны қорғау аясында атқарған белсенді 
қызметі үшін Еуропаның «Алтын 
глобус» жүлдесінің иегері, Халықаралық 
Еуразия экономикалық академиясының 
толық мүшесі, Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университетінің 
құрметті профессоры, Құрметті жерге ор-
наластырушы, Алматы қаласының және 
Қазалы ауданының Құрметті азаматы.

ҰЗАҚБАЙ ҚАРАМАНОВ – 85
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Бұрын ондай  ірі мего по листі  
көрмеген  және орыс тіліне 
шорқақ. Не деген көзсіздік, не 
деген батылдық! Бақсақ, талан-
ты мен отты жігері солай қарай 
айдаған екен ғой! О жақтан 
инженер-құрылысшы дипло-
мымен оралады. «Қызылорда 
құрылыс тресінің» Аралдағы 
механикаландырылған колон-
насын басқарды. Мұндағы 
жұмысшы-қызметкерлер саны 
үш жүзден асатын-ды. Олар дың 
бір шамасы жер ауда рылып кел-
гендер еді. Күнара полицияға 
түсіп жататын бұзақылар-тұғын. 
Ал менің қызметім аудандық 
«Социалистік Арал» газетінің 
өндіріс, құрылыс және транс-
порт бөлімінің меңгерушілігі 
еді.

Бұл 1961 жылдың жаз 
айы еді. Қызметіме сәйкес 
сол тұста трубасы тартылып 
жатқан «Арал-Аманөткел» ара-
лығында жиі болып, Ұзақбай 
ініммен кездесіп тұратынмын. 
Сырдарияның «Аманөткел» 
бел деуінен Арал ға ауызсу кел-
тірілмек. Қашықтық – жүз 
шақы рым. Кілең көлемі бір 
метр лік темір трубалар. Сондай-
ақ екіқабатты тұрғын үйлер де 
бой көтеріп жатты. (Олар әлі де 
бар) Алпыс жылдан асса да сыр 
берер емес. Сонда Ұ.Қараманов 
24 жаста екен-ау! Ұстараның 
жүзіндей лыпып тұр. Көздерінен 
от шашады. Көбіне құрылыс 
 басында жүреді. Бұзақы жұмыс-
шының бірі аванс сұрай келеді. 
Тексертсе ешқандай табыс жоқ. 
Жұмысқа шықпаған. Арақ ішіп 
жатып алған. Есіктен шыға бере 
Қарамановқа зілдей сия сауыт-
ты лақтырады. Ұзақбай да қала 
көрген студент емес пе?! Төмен 
бұғып қалады. Сол сия сауыттың 
ізі кабинеттің қабырғасында 
жиырма жылға дейін өшірілмей 
тұрды. Сірә, ескерткіш ретінде 
тұра берсін деген болар.

Аудандық партия коми-
тетінің бюро мәжілісіне ре-
дактор немесе орынбасары 
шақырылады. Бірде менің 
қатысуыма тура келді. Өйткені, 
күн тәртібінде – құрылыс 
мәселесі екен. Жылдың аяқ 
кезі болатын. Бюро басталып 
кеткесін Ұзақбай келді. Үстінде 
жұмыс киімі. Керзі етігі балшық. 

Бірінші хатшы:
– Бұл не жүріс, отыр, – деді 

қатқыл үнмен.
– Құрылыстың басында едім, 

хабарды әлгіде ғана алдым. Үй 
жабық. Келіншегім іссапарда, 
малды ауылды аралап жүр, – 
деді. (Жұбайы Ұлдай фельдшер 
болатын-ды).

– Анау екі тұрғын үйді тап-
сыр, жыл аяқталып қалды, – деді 
бюро мүшелерінің бірі.

– Жо-қ, тапсыра алмай-
мын, – деді Ұзақбай орнынан 
тұрып, – тапсыру мерзімі келген 
жоқ, пайдалануға уақытында 
беріледі. Төбесі жабылмаған. 
Есік-терезесі қондырылмаған 
үйді кім қабылдайды?

– Қабылдайды!
– Ал мен ондай қылмысқа 

бара алмаймын. Сұраққа жауа-
бым осы, – деді өжеттеніп.

***
– Ұзақбай Қараманов 

Алматыға ауысты. Ірі-ірі 
құрылыс компанияларын бас-
қарды.

Туған жері одан хабар алып, 
жақсы ісіне қуанды. Тілектес 
болды. Ол енді ұзақ әңгіме. 
Ұ.Қараманов үкімет басына өте 
ауыр кезеңде келді. 1990 жылға 
қарай қайта құру реформасы 
қара жерге шығып қалған кеме-
дей қайырлап, кеңес одағының 
экономикасы күйреп жат-
ты. Қараманов күн-түн демей 
Мәскеу мен Алматы арасында 
шапқылап, өндірістің тынысын 
тоқтатпауға күш салды. Одақтық 
бағыныстағы кәсіпорындарды 
Қазақстанның қолына алуға 
ұмтылыс жасады. Ол кезде рес-
публика экономикасының 95 
пайызы Мәскеуге есеп беретін-
ді. Бізге тек жеңіл өнеркәсіпті 
қалдырған. Не деген зорлық! 
Зауыттар мен комбинаттарды 
республиканың басқаруына 

алу мен салық төлету үшін 
талай айқасты. Тіпті азу 
көрсетуге дейін барды. Ұзекең 
қызметті министрлер кеңесінің 
төрағасы деген лауазыммен 
бастап, 1991 жылдың күзінде 
оның мәртебесін Премьер-ми-
нистрге ауыстырды. Сөйтіп 
жерлесіміз, аралдық Қараманов 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Премьер-министрі 
бол ды. Осындай аса жауапты 
лауазымға көп ішінен балықшы 
баласының таң далғаны ел тари-
хында алтын әріппен жазылары 
ақиқат. Үкімет басшысы ретінде 
халыққа қызметін айтпағанда, 
Ұзекеңнің кісілігінің өзі көпке 
үлгі еді. Оны мен Қара мановтың 
Парламент депу таттығына 
үміт кер болып ха лықпен кез-
десулерінде көзім жетті. Мен 
Ұзекеңнің сенімді өкілі болып 
елді мекендерді көп араладық. 
Бойында тәкап парлық, менмен-
су жоқ. Барынша қарапайым. 
Екі тілге бірдей. Кіммен болса 
да еркін сөйлеседі. Адалдығы 
да адам таңғаларлықтай бола-
тын. Құрылыс саласын басқара 
жүріп, отбасының баспана 
жайын ойламаған ғой. Со-
сын да Ұлдай зайыбы жоғары 
басшылардың есігін қағуға 
мәжбүр болыпты. Шөмішбай 
ақынның:

– Жайдары мінезіңіз, 
қарапайым

Ерекше сезімтал ой, сана, 
пайым.

Қазақтың өзіңіздей 
қамқоршысын,

Ардақтап, арқа тұтар 
бар ағайын.

Даладай дана, дархан 
пейіліңіз,

Көктемдей құйылып тұр 
мейіріңіз,

Тап сіздей үлкен болып 
туғанменен

Тап Сіздей кішік емес кей 
ініңіз, – деп Ұзекеңді жырға 
қосуы бекер емес.

Ұзекең халықаралық Арал 
қорына басшылық еткен кезінде 
де үлкен істер тындырды. 
Ақиық ақын Кәкімбек Салықов 
Ұ.Қарамановқа арнап жазған 
«Арал үшін айқасқан» деген 
шығармасының қайыр масында:

– Қиял болып көрінген,
Қызық тапсам өмірден.
Арал үшін айқасқан,
Достар кетпес көңілден.

Сағындырды Аралдың 
кешкі лебі,

Бетпақ-дала беймаза 
көшті желі.

Құмда қалған кемедей 
құлазимын,

Қайдасыңдар, кең жалған 
естілері,

– деп жар салыпты.
Иә, қайран теңіз! Кім 

сағынбаған, ол үшін кім 
қайғырмаған!

***
Арал қаласындағы іргелі 

білім ордасының бірі №262 
мектеп-гимназияға Ұ.Қара-
манов тың есімі берілді. Ол 
2009 жылы Республикалық 
«100 мектеп, 100 ауруха-
на»  бағдарламасы аясында 
са лын ған-ды. Мектеп 1200 
орындық. Бұл білім ошағы 
серіктес мектеп ретінде қара-
мағында 15 мектеппен өзара 
ынтымақтастық орнатқан об-
лыстағы инновациялық үлгі дегі 
оқу орындарының бірі.

Кейінгі жылдары үздік ауыл 
мектебіне берілетін сы йақы екі 
есеге ұлғайған.

Бұған дейін өңірде 7 мектеп 
17 миллион теңгенің сертифи-
катын иеленсе, биыл облыста 
№262-мектеп-гимназия 34 мил-
лион теңге қаржыны жеңіп 
алды.

Бұл аймағымызда Ұ.Қара-
манов тың 85 жылдығын атап 
өту іс-шарасымен тұстас кел гені 
елді сүйсіндірді.

Шәкірат 
ДӘРМАҒАМБЕТҰЛЫ, 

«Арал ауданының құрметі 
азаматы».

Арал қаласы

ҚАРАМАНОВ–85

Иә, Ұзақбай Қараманов. Ол біздің жерлесіміз, мақтан 
тұтар азаматымыз. Теңіз жағалауындағы шағын ба
лықшы ауылдың бастауыш және жетіжылдық мек
тептерінде оқып, содан кейін қаладағы №13ші қазақ 
орта мектебінен аттестат алады да Ресейдің сонау 
Куйбышев қаласына тартып отырады.

Кісіліктің 
керемет үлгісі

Жерлесіміз, Қызылорда 
облысының тумасы, Қазақ 
КСР Министрлер кеңесінің 
соңғы төрағасы, Тәуелсіз 
Қазақстанның тұңғыш Пре мьер-
министрі Ұзақбай Қара манов 
ағамызбен етене ара ласуым ел 
Тәуелсіздігінің алғашқы жыл-
дарынан басталды. Біз – Кеңес 
одағы кезінде жоғары білім 
алып, қызмет бас пал дағынан 
өтіп, тәуелсіздік ал ғаннан кейін 
де ел басқарып, басшылық 
қызметте істеген ұрпақпыз. 
Сондықтан, бұрын Ұзақбай 
ағамызды Алматыдағы құ рылыс 
мекемелерінің бас шысы, белгілі 
құрылысшы есебінде жақсы 
білетін едік.

Кейін мен тәуелсіз Қазақ-
станның Қызылорда облысын-
дағы алғашқы әкімшілік 
инс титуты құрылған кезде 
облыстың тұңғыш әкімі 
Сейілбек Шаухамановтың бі-
рінші орын басары болып та-
ғайын далдым. Сөйтіп, бес 
жыл сол кісімен бірге қызмет 
атқардым. Осы кезеңде қызмет 
бабында Ұзекеңмен жиі 
араластық, жиі кездесіп тұрдық.

Тәуелсіздіктің алғашқы жыл-
дарында облыс әкімінің тапсыр-
масымен өңірдің әлеумет тік-
экономикалық дам уының шұғыл 
шаралары жө нін дегі Үкіметтің 
қаулысы шыға рылатын болды. 
Оған сәйкес, әкімдікте арнайы 
комиссия құрылып, оны облыс 
әкімінің бірінші орынбасары 
– мен басқардым. Комиссия 
қаулының жобасын дайындады. 
Бұл уақытта Ұзекең ҚР 
Премьер-министрі қызметінен 
ауысып, Президенттің мем-
лекеттік кеңесшісі қызметіне та-
ғайындалған. Қаулыға Пре мьер-
министр Сергей Тере щенко 
мырзаға қол қойдыру үшін сол 
кездегі астанамыз – Алматы 
қала сында апталап жатып, 
Үкімет мүшелерінен ке лісім 
алуға тура келді. Әр Үкімет 
мүше сіне жеке барып, қау лы-
ның әрбір пунктін келісіп, оның 
тұжырымдамаларын, негіз-
де ме лерін айтып, көп жұмыс 
жасадық.

Қызылорда облысының 
көп тен шешілмей жүрген мәсе-
лелерін қамтитын қаулы 21 
пункттен тұратын. Соның 
ішінде, қазіргі таңда ел 
игілігін көріп отырған, бүгінде 
медициналық орталық деп 
айтылып жүрген облыстық 
типтік жобадағы ауру хана 
құрылысын салу да болды. 
Сондай-ақ, облыстық диаг-
ностикалық орталық, сол кезде 
алғаш құрылған Қызылорда 
агро инженерлік институты ғи-
маратын, жатақханасын, оқы-
тушы-профессорлық құрамға 
арналған тұрғын үй құрылысын 
жүргізу де қаулыға енгізілді. 
Облыстың басқа да әлеуметтік 
салаларында, білім саласында 
атқарылатын жұмыстар да 
осы қаулыда қамтылды. Жұрт 
жалақы, зейнетақы, жәрдемақы 
ала алмай жатқан тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарында мұндай 
бастамалардың қолға алынуы 
үлкен жұмыс болатын. Бюджет 
қаржысы тапшы болғандықтан, 
көптеген құрылыстарды Қызыл-
ордадан шығарылып жатқан 
мұнайдың есебінен жүргізу 
ұсынылды.

Осы қаулыға қол қойдыру 
үшін Ұзекең менімен бірге 
Үкімет мүшелеріне өзі телефон 
соғып, кейбіріне менімен 
бірге барып, келісуге көп 
жұмыс жасады. Ең соңында 
Семей облысына іссапармен 
ұшқалы тұрған жерінен Сергей 
Терещенко мырзаға Ұзекең өзі 
кабинетіне мені ертіп кіріп, 
қаулыға қол қойдырдық. Бұл 
Қызылорда облысының жаңадан 
құрылған әкімшілігі, облыс 
әкімі мен оның қарамағындағы 
біздер үшін үлкен жеңіс болды. 
Қаулыға қол қойдырғанын 
естіген Сейілбек Шаухаманов 
мырза мен ұшақтан түскен 
бойда актив жиынын өткізіп, 
маған қаулының негізгі 
пункттері жөнінде баяндама жа-
сатты. Сонда қаулының Қызыл-

орда облысының өсіп-өр кен-
деуіне үлес қосатын тарихи 
құжат болғанын баяндаған 
бола тынмын.

Кейін «Арал тағдыры 
– адамзат тағдыры» деген 
атпен тәуел сіздік алған 
жылдары Арал проблемасы 
жоғары дең гейде көтерілді. 
Нәтижесінде Қызылорда қа-
ласында 1991 жылы қараша 
айында Орта Азияның 5 мем-
лекетінің прези денттері, Ре-
сей Федерациясының өкілі 
қатысқан бірінші Арал проб-
лемалары жөніндегі халық-
аралық конференция өтті. Осы 
конференцияны өткізу жөніндегі 
жұмысшы тобын басқару облыс 
әкімінің бірінші орынбасары 
маған жүктелді. Ол кезде Ұзекең 
мемлекеттік кеңесші қызметін 
атқаратын және экологиялық 
мәселелермен шұғылданатын. 
Сондықтан конференцияның 
өтуіне Президент аппара-
тынан Ұзекең тікелей бас-
шылық жасап, менімен бірге 
конференцияның өз дәре же-
сінде өтуіне үлкен үлес қосты.

Қызылордада бес прези-
денттің қолы қойылған Халық-
аралық Аралды құтқару қоры, 
қордың атқарушы дирекциясы 
құрылды. Қор Орта Азия мем-
лекеттерінде көшіп жүретін 
болып белгіленді. Алғаш 
Аралды құтқару қорының 
президенті болып сол кездегі 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев, атқарушы ди рек-
торы болып Ұзақбай Қара-
манов ағамыз сайланды. Міне, 
содан бастап Арал проб-
лемасына байланысты көпте-
ген жұмыстарды Ұзекең-
мен бірге атқардық. Сол 
бі рін ші халықаралық кон фе-
рен ция қаулысына сәйкес Жер 
шарындағы бүкіл ел прези-
денттеріне, корольдарға, ел 
бас шыларына, премерь-ми-
нистр лерге хат жолданды. 
Арал проблемасы ол – тек 
Қазақ станның, Орта Азияның 
проб лемасы емес, тұтас Жер 
шарының проблемасы. Арал 
тағ дыры адамзат тағдыры деген 
мазмұндағы хат жолданып, 
Халық  аралық Аралды құт-
қару қорына өркениетті ел-
дер дің барлығы үлес қосуға 
шақырылды.

Міне, осы тарихи кезеңде 
Ұзекең өзінің іскерлік білік-
тілігін, Арал проблемасын жетік 
білетін азамат екенін танытты. 
Кейін бір жыл өткен соң 
Қызылорда облысы үшін үлкен 
тарихи заң – Арал өңірінің 
қасірет-зардабын шеккен аза-
маттарды әлеуметтік қорғау 
жөніндегі заң дүниеге келді. Бұл 
заңның да жобасы Қызылорда 
облысының әкімдігінде жаса -
лып, ол жөніндегі жұ мысшы 
тобын басқардым. Сөйтіп 
заңды ҚР Ғылым акаде мия-
сы ның ғалымдарымен келісу 
жө нінде ұсыныстар бол ды. 
Осы арада айта кететін мә се-
ле, заңды академияның оты-
ры  сында баяндама жасап, тал-
қы лауға келгенде менен сол 
кез дегі академик, медицина ғы-
лымдарының докторы Сайын 
Балмұқанов ағамыз: «Мына заң 
жобасын қалай ұсынғың келіп 
отыр?» деп сұрады.

Мен «Қызылорда облысын 
қасірет аймағы, дағдарыс аймағы 

және дағдарыс алдындағы 
аймақ деп үш аймаққа бөліп 
отыр мыз» деп баяндадым. 
Сонда ол кісі: «Бұл дұрыс, Арал 
– тек Қызылорда облысының 
емес, бүкіл Қазақстанның 
проблемасы. Мысалы, мен 
сізге дәрігер есебінде айтайын, 
егер шынтағым ауырып тұр 
десеңіз, шынтағыңызды ота 
жасап кесіп тастайды да, қалған 
саусақтармен жұмыс істей 
бер дейді. Ал, бүкіл қолым 
қақсап тұр десеңіз, бүкіл қолды 
емдеуге кіріседі. Сондықтан 
қасірет аймағына Арал, Қазалы 
аудандарымен бірге көршілес 
Ақтөбе облысының Шалқар 
ауданын кіргізіңіз. Дағдарыс 
аймағына Қызылорда облы-
сының басқа аймақтарын, ал 
дағдарыс алдындағы аймаққа 
Жезқазған облысының Жезді 
ауданын, Шымкент облы-
сының Шардара, Қызыл құм 
аудандарын кіргіз сеңіз, осы 
өңірден сайлан ған депутаттар 
заң жобасын тез қолдап, өткізуге 
үлкен мүмкіндік жасайды» деді.

Шынында да, академик аға-
мыздың айтқаны келіп, заңның 
ауқымын кеңейттік. Заң 1992 
жылы 30 маусымда Парламентте 
көп кедергісіз өтті. Қазір осы 
заңның игілігін Қызылорда 
облысының халқы түгел көріп 
отыр. Алғашқы кезде заңда 
көптеген баптар болды. Тіпті, 
облыстағы екіқабат әйелдер 
босанам дегенше Қазақстанның 
эколо гиялық жағдайы жақсы 
Көкшетау сияқты облыстарына 
барып босанып, баласы қыр-
қынан шыққанша сонда 
емделуі, олардың бару-қайту, 
ем делу шығындары мемлекет 
есе бінен төленетін болды. Тіс 
протездеу де мемлекет есебінен 
болды. Қалалардағы қоғамдық 
көліктерде тегін жүру секілді 
баптар да болды. Әрине, кейін 
бұлардың бәрі нарықтық эко но-
мика талаптарына сәйкес қыс-
қарып қалды. Бірақ Қызылорда 
облысы тұрғындары үшін ең 
керек үш бап әлі сақталып 
келеді. Ол – Арал, Қазалы 
аудандары үшін жалақыға 
қосылатын 50, қалған аудандар 
үшін 30 процент коэффициент, 
еңбек демалысына шыққанда 
берілетін бір ай көлеміндегі 
жәрдемақы, Арал ауданы 
тұрғындары үшін 21 күн, өзге 
аудандар үшін 14 күн қосымша 
еңбек демалысы. Қазірге дейін 
жыл сайын миллиардтаған теңге 
осы заңды орындау үшін бөлініп 
келеді.

Заңның өмірге келуіне де сол 
кездегі Халықаралық Аралды 
құтқару қорының атқарушы 
директоры есебінде Ұзекеңнің 
көп көмегі тиді. Кейін мен 
тағдыр жазып Арал ауданына 
әкім болып тағайындалып, 10 
жыл қызмет атқардым. Ол кезде 
Ұзекең Арал, Қазалы, Қармақшы 
аудандарынан сайланған Мә-
жіліс депутаты болатын. Мен 
Аралға келгенде екінші мәрте 
Мәжіліс депутаттығына қайта 
түсті. Сол кезде біз аудандағы 
еңбеккерлердің, аудан тұрғын-
дарының барлық назарын 
Парламентте Арал заңын өмірге 
әкелген, Арал проблемасын 
жетік білетін осы елдің тумасы 
Ұзекеңнің отырғаны елге, 
халыққа үлкен пайда әкелетінін 
түсіндіріп бақтық. Сайлау демо-

кратиялық негізде, айтыс-тар-
тыспен өтті. Дегенмен, Ұзекең 
халықтың сеніміне ие болып, 
депутаттыққа сайланды.

Содан бері  Арал пробле-
масы, Арал ауданының мәсе-
лелерін шешуге Ұзақбай 
ағамыз көп көмегін тигізді. 
Менің Аралға келгеннен кейін 
көтерген негізгі мәселем – 
мектептердің жағдайы болды. 
Ауданда мектептер жағдайы сын 
көтермейтін еді. 50 мектептің 
7-уі ғана типтік жобада, қалғаны 
қамыстан, кірпіштен салынған, 
бейімделген ғимараттарда 
орналасқан бо ла тын. Сон дық-
тан жылына 3-4 мектеп салу, 
олардың екеуінің құ рылысын 
республикалық бюд жеттен, 
қалғанын облыстық, ау дандық 
бюджет есебінен жүргізу 
жөнінде бастама көтердік. Ау-
дан мектептерін типтік жобаға 
көшіру бойынша көптеген жұ-
мыс атқарылды. Көпшілігі тип-
тік жобаға көшті. Сол сияқты 
облыстағы қала статусын алған 
бірден-бір аудан орталығы 
– Арал қаласында типтік 
жобадағы мәдениет үйі, стадион 
мен спорт тық сауықтыру 
кешені, диаг ностикалық емхана 
жоқ еді. Осы үш құрылыстың 
жоба-сме талық құжаттарын 
жасап, рес публикалық бюд-
жеттен қар жыландыруға көп 
жұмыс жасадық.

Бұл жұмыстарға Ұзекең бас-
таған облысымыздан сайлан ған 
Мәжіліс, Сенат депутаттары 
үлкен үлес қосты. Қазір бұл 
үш ғимарат та халыққа қызмет 
көрсетіп отыр. Ұзекең осы 
депутат кезінде елмен тікелей 
ара ласып, халықпен әрбір кез-
десуінде елдің мәселесін ықы-
ласпен тыңдайтын. Оны шешу 
жолдарын жете зерттеп, нақты 
шаралар көретін.

Зейнетке шыққаннан кейін 
де Ұзекеңмен аға-іні болып 
көп араластық. Ағамыздың 
60 жылдығын, 70, 80 жылдық 
мерейтойларын атап өту 
шараларының да басы-қасында 
болдық.

Биыл туғанына 85 жас 
толып отырған Ұзақбай ағамыз 
– Қызылорда облысының 
ғана емес, барша қазақтың 
дара тұлғасы. Еліміздің өсіп-
өркендеуіне үлес қосқан 
қайраткер. Сонымен бір ге, 
азамат есебінде, адам есе  бінде 
өзін таныған әрбір жан ның 
есінде мәңгі сақталатын тұлға. 
Барлық кезеңде Ұзекең бас таған 
істерді оның ізбасар інілері 
жалғастырып келеді. Пре зидент 
Қасым-Жомарт Кемел  ұлы-
ның бастамасымен Жаңа Қа-
зақстанды құруда Сыр өңірі нің 
халқы, азаматтары еңбек етіп 
жатыр. Солардың мәртебесі 
биік, мерейі үстем болсын деп 
ті лейміз.

Нәжмәдин МҰСАБАЕВ,
қоғам қайраткері,

Арал, Қазалы, 
Жаңақорған 

аудандарының және
Қызылорда қаласының 

құрметті азаматы,
ҚР Құрметті 

құрылысшысы,
ҚР Балық 

шаруашылығына еңбегі 
сіңген қызметкер

Дара тұлға

Ол кісінің алдына әбден ойла-
нып, бір нақты шешіммен баруға 
тырысатынбыз. Дастархан ба-
сында да отыру тәртібі бола-
тын. Отбасының барлық мүшесі 
әрқайсысы өзіне бекітілген 
орында отыруы тиіс. Оқу орнын 
бітірген соң ұлым дипломын ата-
сына қуана алып келді. Дипло-
мын ұстап отырып: 

– Бұл өзіңнің неше жылғы 
оқуыңның жемісі, енді осы 

құжатыңмен еңбек етіп, тер 
төгіп, мықты маман болу 
міндетің, –  дегені есімде.

Сырт көзге   қатал болып  
көрінгенмен,  әкемнің жүрегі 
мейірімге толы болатын. Әр ме-
реке сайын  уақыт тауып,  ағайын-
туыс, дос-жарандарын шақырып, 
ақ дастарханда бас қосып, 
жарқырап отырғанды ұнататын. 
Ол да бір бауырмал болып, сый-

ласып жүрудің үлкен тәрбиесі 
екен ғой.  Ағайын-туыстың 
басына түскен ауыртпалықты 
қайыспай, сыртқа  білдірмей өзі 
көтерді. Ал немереге келгенде 
өте мейірімді ата еді. Демалыс 
күнінде  әдейілеп немерелерін 
ертіп шығып, сол кездегі «Ба-
лалар әлемі» дүкенінен қалаған 
ойыншықтарын әперіп, оған өзі 
де баладай мәз болып, қуанатын.

Дара кісінің қасында дана 
адам болу керек болса, менің 
анам сондай жан бола білді. 
Жұмысына қатты берілген 
күйеуінің қарны тоқ, киімі бүтін, 
көңіл-күйі орнықты болып жүруі 
– бәрі анамның арқасы. 

Әкемнің еңбек жолы – 
көпке үлгі болар даңғыл жол. 
Ол туралы замандастары мен 
үзеңгілестері: «Білмегенін терең 

білуге құштар, қай істің де түбіне 
терең үңілетін, аспайтын, саспай-
тын, жер қозғалса қозғалмайтын, 
сабырлы, салмақты, артық сөзі 
жоқ кісі еді», деп бағалайды. Бұл 
Сыр перзентінің өмір жолына, 
қызметі мен еңбегіне берілген 
халықтық баға деп ойлаймын.

Әкеге деген сағыныш тау-
сыла ма, биыл әкемнің өмірден 
өткеніне көзді ашып-жұмғанша 
5 жыл өте шығыпты. «Жақсы 
әкенің аты, баласына қырық 
жыл азық» деген даналықтың 
растығына көз жеткізіп 
келемін. Мәңгiлiкке жүрегiмiзге 
орныққан бейнесi жыл са-
нап асқақтап, биіктей түсуде. 
Жүрегім сағыныштың ыстық жа-
сына булығып-ақ тұр....

Жанат ҚАРАМАНОВА

МЕНІҢ  ӘКЕМ
Бала кезімізде әкемді үйде сирек көретінбіз. Қашан да 

жұмыста жүретін. Әкемнің көңілкүйін көзінен ұғатын 
едік. Кейбір ісәрекетіміз ұнамай тұрғанын бір қараған 
көзқарасыменақ ұқтыратын. Ал дүниеде ең баға жетпес сәт 
– ол әкемнің мейірімге толы күлімдеген көзі. Сол сәт бүкіл  
ғалам есігін саған айқара ашып тұрғандай ғажайып кез 
болатын. Әкем сөздің емес, істің адамы болғандықтан өте аз 
сөйлейтін, бос сөзді көп жақтыра бермейтін.



1-бет

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және ауданның барлық 
басылымдарына хабарландыру орналастырғыңыз келсе:  

70-00-52  телефон ы арқылы байланысуға болады. 
E-maіl:smjarnama@mail.ru
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«Құқықтық актілер ту-
ралы» Қазақстан Республи-
касы Заңына сәйкес Қызыл
орда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қызылорда облысы 
әкімдігінің кейбір қаулы
ларына мынадай өзгерістер 
мен толықтырулар енгі
зілсін:

1) Қызылорда облы-
сы әкімдігінің 2016 жыл
ғы 24 тамыздағы №561 
«Қызылорда облысының 
кәсіпкерлік және өнеркәсіп 
басқармасы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің 
Ережесін бекіту тура-
лы» қаулысына келесі 
толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен 
бекітілген «Қызылорда об
лы  сының кәсіпкерлік және 
өнеркәсіп басқармасы» ком 
муналдық мемлекеттік меке
месінің ережесінде:

15тармақ келесі маз
мұндағы 621), 622), 62
3), 624) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«621) өз құзыреті 
шегінде Қазақстан Респуб
ликасының ішкі нарығына 
сұйытылған мұнай газын 
беру жоспары шеңберінде 
өткізілетін сұйытылған 
мұ най газы айналымына 
бақылауды жүзеге асырады;

622) сұйытылған мұнай 
газын беруге жиынтық 
өтінім дерді қалыптастыру 
жөніндегі комиссияны құ
рады;

623) «Газ және газ-
бен жабдықтау туралы» 
Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес айқындалған 
уәкілетті органға (бұдан әрі 
– газ және газбен жабдықтау 
саласындағы уәкілетті ор-
ган) облыстың аумағына 
сұйытылған мұнай газын 
беруге жиынтық өтінімдерді 
қалыптастырады және уәкі
летті органға жібереді;

624) газ және газбен 
жабдықтау саласындағы 
уәкілетті органға:

облыстың аумағында 

сұйытылған мұнай газын 
тұтыну болжамын;

облыстың аумағында сұ
йы тылған мұнай газын өт
кізу және тұтыну жөніндегі 
мәліметтерді;

облыстың аумағында 
сұйы тылған мұнай газының 
көтерме және бөлшек сау
да бағалары жөніндегі 
мәліметтерді;

облыстың аумағында сұ
йы тылған мұнай газын тұ
тынудың алдағы күнтізбелік 
жылға арналған болжамын 
жыл сайын ұсынады.».

2) Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2018 жылғы 27 
наурыздағы №1078 «Қы
зыл орда облысының энер
гетика және тұрғын үйком
муналдық шаруашылық 
басқармасы» коммуналдық 
мем лекеттік ме кемесінің 
Ере жесін бекіту ту ралы» 
қау лысына келесі өзгерістер 
енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен 
бе кітілген «Қызылорда 

облы сының энергетика және 
тұрғын үйкоммуналдық 
шар  уа шылық басқармасы» 
ком  муналдық мемлекеттік 
меке месінің ережесінде:

15тармақтан 22), 23), 
24), 26), 27), 30), 31) тар мақ
шалары алынып тас талсын.

2. «Қызылорда облы
сы  ның кәсіпкерлік және 
өнеркәсіп басқармасы» және 
«Қызылорда облысының 
энер гетика және тұрғын үй
ком муналдық шаруашылық 
бас қармасы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемелері осы 
қаулыдан туындайтын шара-
ларды қабылдасын.

3. Осы  қаулының  орын-
далуын  бақылау Қызыл орда 
облысы әкімінің бірінші 
орынбасары С.С.Қожа ния
зовқа жүктелсін.

4. Осы қаулы қол 
қойылған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
әкімі               Н.Нәлібаев

Қызылорда облысы әкімдігінің  2022 жылғы 13 қыркүйектегі  №630 қаулысы

Қызылорда облысы әкімдігінің кейбір қаулыларына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

Қазалы ауданы тұрғындарының  
назарына!

03.10.2022 жылы – Ақсуат, Майлыбас, Байқожа, Көбек 
елді мекендерінің;

04.10.2022 жылы – Әйтеке би кентінің;
05.10.2022 жылы – Ақкесек  №2 насос станциясының ауыз

су жүйелерінде  жоспарлы күзгі жуушаю залалсыздандыру 
жұмыстары жүргізілуіне орай, осы уақытта су құбырынан 
ауыз су пайдалануға болмайтындығын ескертеміз.

Анықтама тел.: 8 724 38 24 1 20, 8(707) 847-85-64 
«Арал» СЖКБД филиалының  «Қазалы  ауданының 

оқшау сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланушы»  
өндірістік бөлімшесі

***
Жаңақорған  ауданы  тұрғындарының  

назарына!
05.10.2022 жылы – Байкенже, Жаңарық, Әбдіғаппар, 

Нәлібаев, Өзгент, Түгіскен1, Түгіскен2, Қожакент, Келінтөбе 
елді мекендерінің;

06.10.2022 жылы – Кейден, Қандөз, Бірлік, Бесарық, 
Қыраш, Манап, Талап елді мекендерінің ауызсу жүйелерінде 
жоспарлы күзгі жуушаю және залалсыздандыру жұмыстары 
жүргізілуіне орай, осы уақытта су құбырынан ауызсуды 
пайдалануға болмайтындығын ескертеміз.   

Анықтама тел.: 8(707) 926-82-51 
«Арал» СЖКБД филиалының  «Жаңақорған 

ауданының оқшау сумен жабдықтау жүйелерін 
пайдаланушы» өндірістік бөлімшесі.       

(БСН 191041027733 24.10.2019 ж.)

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Кристалл менеджмент» АҚ 10.10.2022 жылдан 14.10.2022 

жылға дейін бірыңғай экологиялық порталда «Тұтынудың 
электр қуаты 4 МВтқа дейінгі ГТЭСАқшабұлақ деректерді 
өңдеу орталығы объектісін салу» жұмыс жобасына Қоршаған 
ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) жобасы бойынша жария 
талқылау нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізілетінін хабар-
лайды. Құрылыс нысаны Қызылорда облысы, Сырдария ау-
даны, «Ақшабұлақ» кен орны, ГТЭСАқшабұлақ мекенжайы 
бойынша орналасқан.

Қоғам өкілдері қоғамдық тыңдаулардың материалдарымен 
бірыңғай экологиялық портал сайтында таныса алады: https://
ecoportal.kz / «жария талқылаулар» айдары.

Бастамашы: «Кристалл менеджмент» АҚ, ұялы тел.: 8 777 
780 8883.

Бас жобалау ұйымы: «АрхСтиль» ЖШС, ұялы тел.: 8 778 
416 5317.

Әзірлеуші: «ECO BISS» ЖШС Астана қ., Бөгенбай батыр 
длы 56, ВП30, ұялы тел.: 87017973833.

Бірыңғай экологиялық порталдың сайтында өз 
ескертулеріңізді, ұсыныстарыңызды және сұрақтарыңызды 
қоюға болады: https://ecoportal.kz/, «көпшілік талқылау» 
 айдары.

«Болашақ» университеті

Академиялық мәселелер және ғылыми жұмыстар 
жөніндегі проректор лауазымына  конкурс жариялайды.

Қойылатын талаптар: ғылыми немесе академиялық 
дәрежесінің болуы, академиялық қызметті реттейтін ҚР 
БҒМ нормативтікқұқықтық актілерін білуі.

Өтінімдер мен құжаттарды тапсыру мерзімі:  11 
қазан 2022ж  сағат 17.00ге дейін.

Конкурсқа қатысушы біліміне, жұмыс тәжірибесіне, 
кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты ұсына 
алады.

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

Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Сырдарияның 
сол жақ жағалауы, 115, «Болашақ» университеті.

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіның Білім 
және ғылым саласындағы бақылау комитеті № KZ041LAA00011297, 
берілген күні 14.03.2018 ж)

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Энергосервис» ЕЖШС электрмен жабдықтау қыз

метінің бағасы туралы жобасын талқылау үшін жария 
тыңдау өткізетінін хабарлайды.

Жария тыңдау 2022 жылы қазан айының 10шы 
жұлдызында сағат 15.00де Қызылорда қаласы Абай 
көшесі 25б мекенжайында орналасқан «Қазақ күріш 
шаруашылығы ғылымизерттеу институты» ЖШС 
ғимаратында өткізіледі.

Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы, 
облыстық медицина саласының ардагерлер кеңесі және 
"Senim" денсаулық сақтау жүйесі жұмыскерлерінің 
салалық кәсіптік одағы" РКБнің Қызылорда облыстық 
филиалының ұжымы медицина саласының ардагері 

Оразбақов Күмісбай Нұрмаханұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туғантуыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл 
  айтады.

Заңдылық пен тәртіптің үстем етуі 
саласында әділет органдарының ала-
тын орны ерекше. Мемлекет пен қоғам 
өмірінде өте маңызды рөл атқаратын 
орган қызметінің басымдығы – адам 
және азаматтың құқықтары мен 
бостандықтарын қамтамасыз ету, 
қазақстандық қоғам мен мемлекеттің 
тұрақты және үдемелі дамуын 
қамтамасыз етуге бағытталған ұлттық 
заң дарды қалыптастыруға қатысу.

Әділет органдары Қазақ Кеңестік 
Социалистік Республикасы құрылған 
сәттен бастап, тәуелсіздік туын 
көтерген бүгінгі күнге дейін құқықтық 
мемлекетке жүктелетін мін деттерін 
абыроймен атқарып келеді.

Тарихы тереңде жатқан әділет 
органы 1919 жылы құрылды. Осы 
жылдар ішінде ел өміріндегі аса 
елеулі тарихи оқиғалардың бел орта-
сында болып, саяси, құқықтық және 
әлеуметтікэкономикалық өмірдегі 
күрделі өзгерістерге атсалысуда. 

Тарихқа көз жүгіртсек, әділет ор-
ганы 1920 жылы Әділет халық комис-
сариаты ретінде құрылып, 1946 жылы 
Қазақ КСР Әділет министрлігі болып 
қайта аталды. 1960 жылы таратылып, 

1970 жылдың 25 қыркүйегінде қайта 
құрылды.

Қазақстанның Тәуелсіздік алуы-
мен әділет органдары үшін жаңа кезең 
басталды. Егеменді Қазақстанның 
алғашқы заң дарының қабылдануы 
мен атқарушы биліктің бөлінуіне 
байланысты сот билігінің заң жолы-
мен белгіленуіне алғашқы қадам жа-
салды. Әділет министрлігі және оның 
органдары түбірімен өзгеріп,  жаңа 
сипатқа ие болды. Өзінің сан қырлы 
қызметінің арқасында егеменді 
мемле кеттің құқықтық саясатын 
жүзеге асыру ісіне үлес қосып келеді. 
Бағдарланған міндеттер негізінде 
еліміздің әділет органдары жаңа кезең 
талабына орай мемлекеттік құқықтық 
реформаны қалып тастырып, жүйелі 
жұмысын дамыта түсті. Министрлік 
– басшылықты, сондайақ заңнамада 
көзделген шек терде оның құзіретіне 
жат қызылған қызмет сала сындағы 
салааралық үйлес тіруді жү зеге асы-
ратын ҚР орталық атқарушы органы.

Әділет органының не гізгі міндеті 
– мемлекет қызметін құқықтық 
қам тамасыз ету, мемлекеттік 
органдардың, ұйым дардың, лауа-

зымды адам дар мен азаматтардың 
жұ мысында заңдылық ре жи мін 
қолдау, азаматтар мен ұйымдардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау. Ал, заң шығару бастамасы 
құқығын жүзеге асыруда министрлік 
маңызды рөл атқарып келеді. Қай 
уақытта да заң жобасын жасау 
қызметі министрліктің аса маңызды 
міндеттерінің бірі болып қала бермек.

Барлық кезде респуб ли каның 
әділет органдары өз заманына 
лайықты болды және өз қызметінде 
заң актілерін әзірлеу, заңдарды 
жүйелеу, заңдар жинағын әзірлеу 
мен шығару саласындағы қиын 
міндеттерді шешті. Оны  бас қарған 
тұлғалар кәсіби жағынан аса білікті 

заңгер, адал әрі ел сенімін ақтаған 
жандар болды. Осындай тұлғалардың 
еңбегінің арқасында әділет орган-
дары бүгінгі күні мем лекетіміздің 
құқықтық даму жолына зор үлесін 
қосып, халықаралық аренадағы Қа
зақстанның лайықты орнын табуы-
на атсалысып келеді. Министрлікті 
басқарған Зағипа Балиева, Рашид 
Түсіпбеков, Берік Имашев, Марат Бе-
кетаев халқымыздың біртуар азамат-
тары ретінде бүгінгі күні де еліміздің 
құқықтық дамуына үлестерін қосып 
келеді. Бұл азаматтардың барлығы – 
Қазақстан Республикасының әділет 
органдары жүйесінің сапалы жұмыс 
істеуі мен жетілуіне үлкен еңбек 
сіңір ген тәжірибелі заң герлер.

Министрліктің кейінгі жыл
дардағы бүкіл қызметі құқықтық 
мемлекетті қалып тастыруға бағыт
талған. Әсіресе, Қазақс тан Респуб
ликасының ең қым бат қазынасы 
– адам және оның өмірі, құқықтары 
мен бос тандықтары болып табы-
латын демократиялық, зайырлы, 
әлеуметтік, құқықтық мемлекет 
ретінде орнықтыру жолына түскен 
тәуелсіздік жылдарында қосқан үлесі 
ұшантеңіз.

Облыстың әділет органдары 
Әділет министрлігінің бағынышты 
мекемесі ретінде, өзіндік міндеттері 
мен мақ саттарын жүйелі іске асы-
рып келеді. 1939 жылы құрылған 
әділет бөлімі, басқарма, одан кейін 
департамент мәртебесіне ие бол-
ды. 1970 жылы облыс тық әділет 
басқармасын өз заманының білікті 
заңгері Қанат Халиоллаұлы Бұта
баев 14 жыл бойы басқарды. Одан 
кейінгі 4 жылдық басшылықта Әуез 
Қаженов болса, 1988 жылдан 1997 
жылға дейін басқарма бастығы Вла-
димир Михайлович Борисов бол-

ды. Одан кейін, әділет басқармасын 
Тілектес Сейітов, Тілепберген 
 Нә биев, Бақытжан Қалым бетов, 
Айтбай Әлібаев, Бақыт бек Ерғалиев 
(осы тұста әділет басқармасы  әділет 
депар таменті болып қайта құ рылды), 
Балаим  Кесебаева, Қалдыбек Сапаров 
басқарды.

Сыр бойында туыпөсіп, бірнеше 
буынға басшылық жасаған, облыстық 
әділет басқармасы бастығының бі
рін ші орынбасары болып он екі жыл 
қызмет атқарған Жақсылық Аяпбер-
генов сынды ардагердің өмір жолы 
ұрпаққа үлгі. Сонымен қатар, рефор-
ма кезеңінде әділет департаментін 
жеті жыл бойы басқарған Бақытбек 
Ерғалиевтың, ұзақ жылдар бойы де-
партамент басшысының орынбаса-
ры болып қызмет жасаған Тастыбай 
Лесеровтың қыз меттік ерекшеліктері 
ұмы тылмақ емес. Айта берсек осы-
нау ғасырға жуық уақыт ішінде бұл 
жүйеде талай ұрпақ алмасып, сан 
түрлі реформалар жаңаланып, заман 
талабының тұрғысында жұмыс істеп 
келеді.

Мем лекет басшысы Қ.Тоқаев 
халықтың әлау қаты, құ қық тары 
мен бос тан дық тары турасында аз 
айтып жүрген жоқ. «Елімізде заң 
үстемдік етуі тиіс. Заң алдында билік 
өкілдері де, азаматтар да бірдей» 
деген тұжырым мемлекеттің өсіп
өркендеуіндегі басты қадам екенін 
ұғындырғандай.

Әділет органдарының бар
лық қызметкерлері осы бағытта 
– Қазақстанның дамуы жолында, 
игілігі үшін одан әрі өз күшжігерін, 
білімі мен біліктілігін аямай жұмсай 
бермек.

Ирина БӘКІШЕВА,
облыстық әділет 

департаментінің басшысы

Заң үстемдігі – 
заман талабы

Кез келген мемлекет өмірдің барлық қоғамдық салаларын-
да, адамдар арасындағы өзара қарым-қатынастарда тәртіп пен 
сақтықты орнатуға мүдделі. Онсыз қоғамның дамуы, экономиканың, 
мәдениеттің көтерілуі және бұқара қауіпсіздігінің артуы мүмкін емес. 

ЕРТЕҢ – ӘДІЛЕТ ОРГАНДАРЫ КҮНІ

Тыңдауға облыстық табиғи ре-
сурстар және табиғат пайдалану-
ды реттеу басқармасы басшының 
орынбасары Қайрат Жансұлтанұлы 
төрағалық етті. Терминал құры
лысының жобасын «Accent 
development solutions» ЖШС өкілі 
Әсет Атабаев таныс тырды. 

Жобаның құны шамамен 25 
миллион АҚШ долларын құрайды. 
Құрылыс аяқталғаннан кейін нысан 
қаланың коммуналдық меншігіне 
тегін беріледі. Әсет Атабаевтың ай-
туынша, құрылыс жұмыстарын 2023 
жылдың ақпанында бастау жос
парлануда. Ал, жаңа терминал 2024 
жылдың қыркүйегінде алғашқы жо-
лаушыларды қабылдай алады.

– Жаңа терминал құрылысы 
кезінде уақытша 600ден астам 
жұмыс орны, іске қосылғаннан 
кейін 64 тұрақты жұмыс орны 
ашылады. Жаңа терминалда 
жайлылық қамтамасыз етіледі. 
Өткізу қабілеті – сағатына  250 
жолаушы.  Жаңа әуежай термина-
лы үздік халықаралық тәжірибеге 
сай болады және бүкіл өңірдің да-
муына серпін береді. Шыныдан 
жасалған витражды қасбеттері бар 
екіқабатты терминалдың жалпы ау-
даны 7500 шаршы метрді құрайды. 

Терминалда телескопиялық өтпе 
жол, эскалаторлар мен лифттер, 
жүктерді тапсыру мен өңдеудің 
автоматтандырылған жүйесі, 
транзиттік жолаушыларға арналған 
зал, CIP залы қарастырылған. 
Жаңа ғимаратта өзінөзі тіркеу 
пункттері, Duty Free аймағы, сондай
ақ шекара және кеден қызметтері, 
фитосанитарлық және ветерина-
рия, санитарлықэпи де миологиялық 
бақылау қыз  меткерлері мен желілік 
полиция бөлімшелері үшін маман
данды рылған орындар ашылады, – 
деді ол.

Сондайақ, құрылыста халық
аралық брендтердің жабдықтары, 
технологиялары және жобалық ма-
териалдары пайдаланылады. Жаңар

тылған жолаушылар әуе жайының 
жобасы Халықаралық әуе көлігі 
қауымдастығының (IATA) және 
Халықаралық азаматтық авиация 
ұйымының (ICAO) өзекті стандарт-
тарына сәйкес келеді. Оның ав-
торы – Нидерланд, Ресей, Түркия 
және Парсы шығанағы елдеріндегі 
әуежайларды жобалауда 20 жылдық 
тәжірибесі бар «GMW Mimarlic» 
түрік жобалық компаниясы.

Қоғамдық тыңдауды өткізу 
мақсаты қоғам талғамын анық
тау және олардың әсер етуді 
бағалау үдерісін есепке алу еді. 
Тыңдауда пайдалану кезінде ат-
мосфераны  ластайтын заттардың 
шығарындылары туралы, атмос
фералық ауаға және топырақ, су 
бассейндеріне жағымсыз әсері тура-
лы мәселелер қаралды. Жобаланған 
нысанның қоршаған ортаға әсері ту-
ралы «ИнТех» компаниясының өкілі 
Самал Мұқанова баяндады.

– Жаңа терминал құрылысы мен 
пайдалану кезеңінде қоршаған орта-
да қайтымсыз теріс өзгерістерге жол 
берілмейді, – деді ол.

Қоғамдық тыңдауда әуежай 
ардагерлері кеңесінің төрағасы, 
«Қорқыт Ата» әуежайы» АҚ дирек-
торлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз 

директор Уалихан Әшеков «Бо-
лат Өтемұратов қорының» Сыр 
өңіріндегі бірқатар әлеуметтік жо-
балар мен маңызды бастамаларға 
қолдау білдіріп, халықтың әл
ауқатын арттыруына қосқан еңбегін 
атап өтіп, алғысын жеткізді. 
Сондайақ, жаңа терминалдың 
қызылордалықтар үшін маңызы мен 
қажеттілігі туралы айтып, құрылыс 
жұмыстарына сәттілік тіледі.

Дауыс беру қорытындылары 
бойынша қоғамдық тыңдау болды 
деп танылды. Ал, жоба қауымнан 
қолдау тапты. Бұдан әрі құжаттама 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
құзырлы органдарға келісуге 
жіберіледі.

«СБ» ақпарат

Қоғамдық тыңдау: 
Жаңа әуежай 
жобасы қолдау 
тапты
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Еркектердің жыныстық қызметі мен зәр шығару жүйесінің бұзылуы өмір сапасын едәуір төмендетеді. Бұл 
физикалық қана емес, сонымен қатар психо-эмоционалды қолайсыздық тудырады! Алайда, үміт үзудің қажеті 
жоқ, бұл жағдайда біз сіздерге көмектесе аламыз! Статистикаға сәйкес, әрбір үшінші ер адам простатиттен, зәр 
шығарудың бұзылуы мен импотенциядан зардап шегеді. Әдетте, бұл бұзылыстар 40 жастан асқаннан кейін дами 
бастайды және ол гормоналды жүйенің бұзылуымен, иммунитеттің төмендеуімен, сондай-ақ жамбас бөліктегі 
қан айналымның нашарлауымен байланысты. Простатит – бұл несеп-жыныс жүйесі мүшелеріндегі инфекцияның 
простатаға немесе басқа да қабыну ошақтарына еніп кету нәтижесінде дамиды. Патологияның даму қаупі соған 
итермелеуші себепшарттар болған жағдайда жоғарылай бастайді. Мәселен, қозғалыссыз өмір салты, салқын тию, 
төсек қатынасының болмауы немесе шамадан тыс белсенділік, үнемі іш қату – осы аурудың асқынуына себепші 
болады. Простата аденомасының асқынуы салдарынан зәр шығаруда бұзылыстар болып, зәрді ұстай алмай, іштің 
төменгі бөлігі ауырып, төсек қатынасы бұзыла бастайды. Аденома асқынса зәрдің жіті тоқтауы және гематурия 
мазалап, қуықта тастар пайда болуы мүмкін. Егер простатит, қуықасты безі аденомасы сияқты ауруларды алғашқы 
кезеңдерде ескермей, ем қабылдамаса, патологиялық процестер қайтарымсыз болады. Ал бұл өз кезегінде үлкен 
салдарға әкелуі мүмкін. Сондықтан көп жағдайда хирургиялық жолмен емдеуден басқа ешқандай мүмкіндік 
қалмайды. Дегенмен, аурудың жағымсыз белгілері мен асқынулардың алдын алуға болады. Тек уақытында 
білікті мамандарға жүгінген жөн. Ал бұл жағдайды жеңілдетуге және патологиялық процестерден толықтай 
құтылуға «Уропротектор» деп аталатын кешенді препарат жақсы көмектеседі. Бұл – израильдік ғалымдармен 
бірге жаңа технологияларды қолдана отырып жасалған бірегей өнім. Өнімнің белсенді құрамы шөп сығындылары 
мен қоректік заттардан тұрады. Олар ерлердің урологиялық ауруларын емдеу кезінде өте жақсы әсер береді. 
«Уропротектор» простатит, аденома, зәр шығару жүйесінің бұзылуы, импотенцияны емдеуде сәтті қолданылып 

жүр. Бұл кешенді препарат қабыну процестерін жоюға, жұмсақ тіндердің ісінуін басуға, микроорганизмдерді өлтіруге, сондай-ақ зәр шығару мен 
жыныстық белсенділікті қалпына келтіруге арналған. Препаратты қабылдап бастағаннан кейін бір аптадан соң, осы уақытқа дейін мазалаған 
жағымсыз сезімдер, ауырсыну және зәр шығару кезіндегі ауырсыну сезімі жоғалады. Емдеу курсынан кейін кіші жамбаста қан айналым процестері 
дұрысталады және қуықасты безінің, қуық пен уретраның жұмысы қалпына келеді. Сонымен қатар, «Уропротектор» гормоналды деңгейді қалпына 
келтіруге көмектеседі. Ал бұл эректиль қызметін жақсарта отырып, простата аденомасының дамуына жол бермейді. «Уропротектордың» бірегей 
құрамының арқасында препарат бос радикалдардың мөлшерін азайтуға көмектеседі, осылайша қуықасты безі қатерлі ісігінің дамуына жол 
бермейді. «Уропротектор» – жағымсыз урологиялық аурулардан арылуға және қалыпты жыныстық өмірді қалпына келтіруге көмектеседі!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
НАУҚАН ЖҮРУДЕ! 
«УРОПРОТЕКТОР»

КУРСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНА
ТАПСЫРЫС БЕРСЕҢІЗ, -30% 

ЖЕҢІЛДІК

Бұл препарат отандық және 
халықаралық құжаттармен 

мақұлданған. Оны аденома, простатит, 
импотенция, цистит, сондай-ақ 

қуықасты безінің қатерлі ісігі мен 
белсіздік сияқты ауруларды кешенді 

емдеуде қолдану ұсынылған.

Простатит, аденома, несеп шығару қызметінің бұзылуы, белсіздік?!

Оразбаев Муратхан Орал қаласы

Сәлеметсіздер ме! Жақында ғана мен простатитті емдеуге арналған 
«Уропротектор» деп аталатын дәрі сатып алдым. Оны қолданғаннан кейін 
осы препаратқа қатысты нақты бір пікір пайда болып, сіздермен бөлісуді жөн 
көрдім. Алдымен сіздерге ауруым туралы қысқаша айтып өтейін. Мені бірнеше 
жыл бойы простатит ауруы мазалап келді, көбіне ауру қыста асқынып кететін. 
Шап аймағында және зәр шығару каналында ауырсынулар пайда болып, 
үнемі ыңғайсыздық мазалайтын болды. Осы уақыт аралығында қаншама дәрі 
қабылдап көрдім. Кейбір дәрі-дәрмектерден пайда болды, бірақ өкінішке орай 
әсері ұзаққа созылмады. Ал “Уропротекторды» қабылдағаныма 2 ай болды. 
Осы препаратты қабылдағанның нәтижесінде аурудың барлық белгілері 
кетті. Қазір өзімді жақсы сезінемін. Осыған дейін мазалаған ыңғайсыздық 
та сезілмейді және төсек қатынасы да қалпына келді. Айтарым, осы өнімге 
толықтай көңілім толды. Баршаңызға зор денсаулық тілеймін, сау болыңыздар!

Құрамындағы негізгі белсенді заттар: препараттың құрамында химиялық компоненттер жоқ.
Дозасы және қабылдау әдісі: қабылдау ұзақтығы 1 айдан жоғары.
Қарсы көрсеткіштер: компоненттерге жеке төзбеушілік.
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Мына телефон арқылы кеңес ала аласыз және «Уропротекторға»
тапсырыс бере аласыз: 8 705 92 55 429 немесе uroprotector.kz сайты арқылы.

Іс-шараға облыстық мəдениет 
жəне спорт басқармасы бас-
шысының орынбасары Ерділда 
Нұртазаұлы, зиялы қауым өкілдері 
жəне мəдениет саласының қыз-
мет керлері мен суретшінің 
туыс тары – Есенкүл жəне Иса-
бек Сəрсенбаевтар, сондай-
ақ суретшінің жұбайы  Жанат 
Сəдуқызы қатысты.

Әбілқасым Сəрсенбаев 1955 
жылы Шиелі ауданы Жаңа-
тұрмыс ауылында дүниеге кел-
ген. 1979 жылы Алматыдағы 
Н.Гоголь атындағы көр кем-
сурет училищесін бітіріп, Шиелі 
аудандық пионерлер үйінде сурет 
үйірмесін ашып, ең алғаш еңбек 
жолын сонда бастаған. Аудандық 
өнер мектебінің директоры бол-
ған. 1986 жылы Т.Жүргенов 
атын дағы мемлекеттік театр 
жəне көр кемсурет институтының 
дизайн факультетін бітіріп, 
оқытушы бо лып, аталған білім 

ордасының профессоры атанған. 
Оның ұлттық бояуға бай бірқатар 
төл туындылары АҚШ, Англия, 
Франция мемлекеттеріне танылып, 
халықтың ықыласына бөленді. 
Бірқатар еңбектері ҚР Мəдениет 
министрлігінің көркем көрмелер 
дирекция қорында сақтаулы.

Көрмеге суретшінің 100-ден 
астам туындылары қойылды.  
Көрме 20 қазанға дейін жалғасады. 
Солардың бірі «Аққұмшықтағы ақ 
үйім», «Ақ құмшықтағы құдық», 
«Ақ құм шықтағы ауыл» атты 
картина лары оның туған жер-
ге деген сағынышынан туған 
дүниелер. Майлы бояу жəне гра-
фикамен салынған картиналар – 

өнер иесінің көп жылғы еңбегінің 
жемісі.

Көрменің ашылуында сөз 
алған басқарма басшысының 
орынбасары Ерділда Нұртаза-
ұлы суретшінің бірқатар еңбе гіне 
тоқталып өтті.

– Ел мəдениетінің өркен деуіне 
өзіндік үлес қосып, қай таланбас 
туындыларымен есте қалған Әбіл-
қа сым Сəр сен баевты еске алуға 
ар нал ған шы ғар машылық көр-
менің ашылуымен барша ңызды 
құттық таймын. Тарихты туынды 
арқы лы көрсетіп, мылқау бейнені 
түсінікті тілмен сөйлете білу – 
суретші мен мүсіншінің қолынан 
келетін өнер. Сондай ерекше 
өнердің иесі атанған Әбілқасым 
ағамыздың туындылары бүгінде 
тек республикаға ғана емес, 
дүние жүзіне танымал. Қылқалам 
шеберінің шығармашылығы – ізі-
нен ерген шəкірттеріне, өскелең 
ұрпаққа қалған мұра. Сол мұраны 
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу – басты 
міндетіміз, – деді ол.

Иə, қылқалам шебері ауылдың 
өмірі мен тыныс-тіршілігін, таби-
ғатын, адамдарын өз шығар-
машылығына арқау еткен. Сон-
дай-ақ, бүкіл Түркі əлемі нің 
алып тұлғасы Мұс тафа Шоқай-
дың графикалық сурет терін, 
портреттерін ерекше бейнеле-
ген. Сыр мəдениеті мен өнерін 
көрсететін əртүрлі бейнелер мен 

өзгеше туындылар шығармашылық 
көрмеде көп шілікке ұсынылды.

Суретшілер атынан ҚР 
Мəдениет қайраткері Аманкелді 
Кененбаев естелік айтты.

– Іс-шараға қолдау көрсет-
кен мəдениет жəне спорт басқар-
масына, сондай-ақ, көркем сурет 
галереясының ұжы мына алғыс 
білдіремін. Әбекеңнің туындыла-
ры бізге ғана емес, бүкіл халыққа 
ортақ дүние. Кез келген туындысын 
халқына арнап, ерекше бейнеледі. 
Сол еңбегін бағалап, жастарға на-
сихаттап, əрбір суретіне төрден 
орын бергендеріңіз үшін рахмет, 
– деді суретшінің жұбайы Жанат 
Сəдуқызы.

Ә.Сəрсенбаев 2008 жылы 
«Мұстафа Шоқай жолымен» атты 
экспедицияның мүшесі ретінде 
бірталай елді аралаған. Мұстафа 
Шоқайдың туған жері Наршоқыдан 
бастап, Парижге дейін барып, тари-
хи тұлғаның өмірін зерттеген. Осы 
сапар нəтижесінде «Ұлт тұлғасы – 
Мұстафа Шоқай» жəне «Мұстафа 
Шоқай суретші көзімен» атты екі 
бірдей кітап-альбомы жарық көрді. 
Суретшінің ұлттық болмыс пен 
құндылықтарға толы əрбір туын-
дысы халықтың  назарын аударып, 
лайықты бағасын алып келеді.

Жиын соңында суретшіге 
арналған көрме-экспозициясы та-
ныстырылып, жиналған қауым 
ерекше əсер алып қайтты.

«Өнерім өзіңе, туған жер!»
С.Айтбаев атындағы облыстық көркемсурет гале-

реясында Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі, 
Мәдениет саласының үздігі Әбілқасым Сәрсенбаевты 
еске алуға арналған «Өнерім өзіңе, туған жер!» атты 
шығармашылық көрмесінің ашылу салатанаты өтті. 
Мақсаты – өнер иесін еске алып, оның шығармаларын 
өскелең ұрпаққа дәріптеу.

Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Жиында облыс əкімінің орын-
басары Н.Сақтағанов жəне ардагер, 
«Болашақ» университетінің құрыл-
тайшысы, эко номика ғы лым дарының 
докторы Б.Досман бетов сөз сөйлеп, 
қаты су шыларға сəттілік тіледі. 

Байқау қорытындысымен жеңім-
паздарға қаржылай сыйлықтар табыс-
талып, арнайы сертификат беріледі. 
Атап айтқанда, бірінші орынға 
автокөлік берілсе, жалпы жүлде қоры 
15 млн теңгеден астам қаржыны 
құрады. Айта кетейік, жеңімпаздарды 
марапаттау шарасы 29 қыркүйекте, 
яғни, бүгін осы «Ақмешіт-Сырдария» 
мешітінде өтеді. 

2015 жылдың қасиетті Рама-
зан  айында кəсіпкер Мұрат Нұр-
сейітовтің бастамасымен қо ғам 
қайраткерлерінің жəне облыс 
əкімінің қолдауымен Белкөл кен-
тінде «Қалмұхаммед ишан» мешіті 
ашылған болатын. Бүгінде сол 
мешіттің жанынан Марал ишан атын-
дағы зəулім медресе бой көтерді.

Салтанатты шараға облыс əкімінің 
орынбасары Нұрым бет Сақтағанов, 
Қазақ стан мұсыл мандары діни 
басқар масының төрағасы, Бас мүфти 
Нау рызбай қажы Тағанұлы бастаған  
ҚМДБ басшылық құрамы, сонымен 
бірге, Меккедегі қасиетті Қағбаның 
кілтіне иелік етуші əулеттің өкілі 
Шейх Мұхəммəд, Меккедегі 
«Зəмзəм су» мекеме сінің директо-
ры Шейх Айман, «Нұр-Қазақстан» 
қажылық компаниясының президенті 
Амангелді қажы Еренғайып сынды 
құрметті меймандар қатысты. 

– Жаңа ғана «Құран Кəрімді жатқа 
айту жəне мəнерлеп оқу бойынша 
ХІ республикалық Құран байқауы 
бастау алды. Енді міне, Марал 

ишан атындағы қарилар дайындау 
орталығының ашылуына куəгер бо-
лып тұрмыз. 

Сыр елінде осыдан бір ғасыр 
бұрын Қалжан ахун іргетасын 
қалаған медреседен білім алған ахун-
дар мен ишандардың діни ағарту-
шылық бағыттағы еңбектері бұл 
күнде халықтың рухани мұрасына 
айналғаны баршамызға белгілі. Сол 
секілді, осынау медресе де ел руха-
ниятында жүздеген жылдық тарихы 
бар іргелі орынға айналары сөзсіз. 
Оқу орталығынан білім алған жас-
тар еліміздің болашағына қызмет 
ететіне сенімдіміз. Сыр елі қашанда 
қазақылықтың қаймағы бұзылмаған 
өңір болып есептеледі. Әйгілі жырау-
ларымыз, сүлейлеріміз, сондай-ақ, 
ахун, ишандарымыз бар. Олардан 

қалған тағылымды сөз талай жыл-
дар бойы халқымыздың береке-
бірлігінің жəне тұрақтылығының 
алтын арқауына айналды. Сонымен 
қатар, мыңдаған жылдардан берік 
қалыптасқан салт-дəстүріміз түрлі 
жат ағымдардың ықпалынан сақтап 
келеді. 

Дініміз берік болса, тату лы-
ғымыз баянды болады. Сон дықтан 
өңірімізде бой көтерген діни оқу 
орталығының ашылуы құтты болсын, 
– деді Н.Сақтағанов. 

Жиында Бас мүфти Наурызбай 
қажы Тағанұлы, Меккедегі қасиетті 
Қағбаның кілтіне иелік етуші 
əулеттің өкілі Шейх Мұхəммəд, 
«Зəмзəм су» меке ме сінің директо-
ры Шейх Айман, «Нұр-Қазақстан» 
қажылық компаниясының президенті 
Амангелді қажы Еренғайып, 

облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Серік Дүйсенбаев, қоғам 
қайраткері Рзақұл Нұр таев сөз 
сөйлеп, ізгілікті істі жүзеге асырған 
кəсіпкер Мұрат Нұрсейітовке жəне 
қолдау танытқан азаматтарға алғыс 
білдірді. Үш жүзге пір болған Марал 
ишан бабаның білімдарлығы туралы 
ой толғап, осынау шаңырақтан білім 
алатын жастардың болашағына сенім 
артты.

Жиынды ұйымдас тыру шы лардың 
айтуынша, 2020 жылы Наурыз-
бай қажы Тағанұлы өңірге келген 
іссапарында дəл осы жерде «Марал 
ишан» Сыр қариларын дайындау 
орталығының іргетасы қалануына 
тілегін білдірген екен. Бұл ізгі ниетті 
бастамаға қалың көпшілік те қолдау 
танытқан. Араға екі жыл салып, сол 
тілек қабыл болып, рухани ілімнің 
кəусар бұлағы, имандылық пен 
адамгершіліктің алтын тұғыры Ма-
рал ишан медресесі халық игілігіне 
пайдалануға берілді. 

Нақтырақ айтқанда, Марал ишан 
атындағы қарилар дайындау орта-
лығының құрылысы жергілікті 
кəсіпкер Мұрат Нұрсейітовтің демеу-

шілігімен 2019 жылы басталып, 2022 
жылы аяқталды. Ғимарат екіқабатты, 
80 адамға шақталған. Сондай-ақ, 
дəл осындай типтегі қарилар дайын-
дау орталығы Арал қаласында жəне 
Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінде 
де қолданысқа беріледі. Жаңа 
ғимараттардың ашылуына Бас мүфти 
қатысады деп күтілуде. Айта кетейік, 
бұған дейін осындай Құран жаттау 
орталығы Шиелі кентінде ашылған. 

Үшкүндік іс-шара аясында 
Қазақстан мұсылмандары діни бас-
қар масының төрағасы, Бас мүфти 
Наурыз бай қажы Тағанұлы бастаған 
дін қызметкерлері мен қарилар 
еліміздің игілігі мен болашағы 
үшін құрбан болған батырларымыз 
бен хан-сұлтандарымыздың, талай 
нəу бетті замандарда репрессияға 
ұшыраған ата-бабаларымыздың 
ру хына қасиетті Құран аяттарын 
бағыштап, жарылқау тілейді. Соны-
мен қатар тəуелсіз еліміздің ертеңі, 
халқымыздың бірлігі мен амандығы 
үшін дұға жасайды.

Суреттерді түсірген 
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ

Құран байқауы және 
Марал ишан медресесі 
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