
№10-11
(20483-20484)

21 қаңтар, сенбі 2023 жыл e-mail: syrboyi@yandex.kz          /          www.syrboyi.kz

Қызылорда облыстық қоғамдық-саяси газет  •  1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

 t.me/syrboyi_kzwww.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyiwww.instagram.com/syrboyi_kz

ПРЕЗИДЕНТ

3 4 65Сағым 
жылдар

Құрметті отандастар!
 
Мен  Конституцияға  

сәй кес, Парла мент пала та
ла рының төраға ларымен, 
Премьерминистрмен ке ңе
сіп, Мә  жі лісті тарату және 
мәсли хаттардың өкілеттігін 
мер зімінен бұрын тоқтату 
туралы Жарлықтарға қол 
қойдым. Депутаттарға 
белсенді әрі жемісті жұмысы 
үшін алғыс айтамын. Мәжіліс 
пен мәслихат депутаттары 
еліміздегі ауқымды 
реформаларды іске асыруға 
барынша атсалысты. Олар 
сайлаушылармен жиі кездесу 
өткізді. Шалғайдағы елді 
мекендерге барды. Сондай
ақ жұртты толғандырған 
өзекті мәселелерді көтеріп, 
қоғамдық пікірталасқа ұйыт
қы болды.

Жаңадан сайланатын 
депутаттар да жұмысты осы 
қарқынмен жалғастырып, 
елі міздің жанжақты жаң
ғыруына ерекше үлес қосады 
деп сенемін. Мәжілістің 
кезектен тыс сайлауы 2023 
жылғы 19 наурызда өтеді. 
Барлық деңгейдегі мәсли
хаттардың сайлауын Орта
лық сайлау комиссиясы бел
гілейді.  

Өздеріңізге мәлім, мен 
былтыр күздегі Жолдауымда 
Мәжіліс пен мәсли хаттар 
сайлауы осы жылдың бірінші 
жартысында болатынын жа
рия ладым. Яғни, бұл бастама 
айтылған сәттен сайлауға 
дейін жарты жылдан астам 
уақыт өтеді. Тәуелсіздік 
жылдарында сайлауға дайын
далу үшін кандидаттар мен 
саяси партияларға осыншама 
көп уақыт берілген емес.   

Мәжілістің және мәсли
хаттардың кезектен тыс 
сайлауы – консти туция
лық реформаның жалғасы. 
Былтырғы референдумда 
хал қымыз бұл реформаға 
қол дау білдірді. Соның нәти
жесінде еліміз өкілді билікті 
жаңа, әділ әрі ашық бәсекеге 
жол ашатын қағида бойынша 
жасақтауға көшті.

Енді Мәжіліс депутат
тарының 70 пайызы пар
тиялық тізім арқылы, ал 
қалған 30 пайызы бір ман
датты округтерден сайланады. 
Облыстар мен республикалық 
маңызы бар қалалардағы 
мәслихат депутаттары да 
аралас жүйе бойынша сай
ланады. Депутаттардың 50 
пайызы бір мандаттық жүйе 
арқылы, 50 пайызы партиялық 
тізім бойынша өтеді. Ал 
аудан және облыстық маңызы 
бар қалалардағы мәслихат 
сайлауында азаматтар бір 
мандатты округтерден шық
қан кандидаттарға дауыс 
береді. Осылайша, Мәжіліс 
пен мәслихаттар жаңа үлгі 
бойынша жасақталады. Сонда 
сайлаушылардың мүддесі 
жалпы ұлттық және аймақтық 
деңгейде толық қорғалады. 
Өкіл ді билікке түрлі көз
қарастағы аза мат тардың кел
уіне мүмкіндік туады. Аза
маттық қоғамның одан әрі 
да муына айтарлықтай жағдай 
жасалады.

Конституциялық реформа 
аясында саяси партияларды 
тіркеу рәсімі жеңілдетілді. 
Атап айтқанда, партия 
мүшелерінің санына қатысты 
талап өзгерді. Оның төменгі 
шегі төрт есе төмендеп, 20 
мыңнан 5 мыңға дейін азайды. 
Партиялардың әр аймақтағы 

өкілдерінің саны кемінде 600 
адам болуға тиіс еді, ал қазір 
200 адамға дейін төмендеді. 
Осы және басқа да жүйелі 
шаралардың нәтижесінде 
елімізде көп уақыттан бері 
алғаш рет бірнеше жаңа саяси 
партия тіркелді.

Сонымен бірге сайлау 
бюлле теніне «бәріне қар
сымын» деген баған ның ен
гізілуі өте маңызды шешім 
болды. Партиялардың Мәжі
ліске өтуіне қажетті дауыстың 
төменгі шегі 7ден 5 пайызға 
дейін азайды. Бұл да – 
елімізді демо кратияландыру 
жолындағы айрықша 
мәні бар қадам. Сайлау 
үдерісіне қоғам ның түрлі 
өкілдерін барынша тарту 
үшін заңнамаға басқа да тың 
өзгерістер енгізілді. Мысалы, 
депутаттық ман даттың 30 
пайызын әйел дерге, жастарға 
және ерек ше қажеттілігі 
бар аза маттарға бөлу заң 
жүзінде бекітілді. Мұның бәрі 
саяси бәсекені күшейтеді, 
саяси жүйенің ашықтығын 
қамтамасыз етеді. Сондайақ 
саясаткерлердің жаңа буы
нының қалыптасуына жол 
ашады.

Сайлау науқанын ұйым
дастыру және оны өткізу 
ісінде аумақтық сайлау 
комис сиялары маңызды рөл 
атқарады. Енді облыстық 
сайлау комиссиялары кәсіби 
түрде тұрақты жұмыс істейді. 
Бұл шешім сайлауға қатысты 
ісшаралардың сапалы 
атқарылуын қамтамасыз 
етеді.

Алдағы сайлаудың заңға 
сәйкес өтуіне, әділ әрі ашық 
болуына қатаң бақылау жа
салады. Бұған Орталық сай
лау  комиссиясы  және  Бас 
прокуратура жауапты. Сайлау 
науқанын отандық және 
халықаралық байқаушылар 
жіті қадағалайды. Осы тұста 
азаматтарымыздың байқаушы 
ретінде белсенділік танытуы 
маңыз ды. Заңға сай барлық 
кандидат пен партияның 
бұқаралық ақпарат құрал
дарына шығуына бірдей 
мүмкіндік беріледі. Осы 
сайлау науқаны еліміздегі 
саяси мәдениеттің жоғары 
екенін айқын көрсетіп, қоға
мымызды ұйыстыра түседі 
деп сенемін. 

Біз дамудың жаңа дәуіріне 
қадам бастық. Қазақстанда 
қарқынды және жанжақты 
жаңару үдерісі жүріп жатыр. 
Бұл сайлау қоғамдағы 
өзгерістердің көрінісі ре
тінде саяси жүйеміздің одан 
әрі жаңғыруына зор ық
палын тигізеді. Қазір әлем
де дәл осындай ауқымды 
өзге рістерді қолға алған 
мемлекеттер көп емес.     

Мәжіліс пен мәслихаттар 
сайлауы мемлекеттік билік 
институттарын жаңғырту 
жұмыстарының қорытынды 
кезеңі болмақ. Осылайша, 
«Күшті Президент – ықпалды 
Парламент – есеп беретін 
Үкімет» қағидаты толық іске 
асады.   

Біз бір ел, бір халық 
болып, Әділетті Қазақстанды 
құрып жатырмыз. Осы жолда 
түрлі сынқатерді еңсеріп, 
көптеген маңызды міндетті 
бірге атқаруымыз керек.

Мен баршаңызды аза
маттық жауапкершілік та
нытып, Мәжіліс пен мәслихат 
сайлауына белсене қатысуға 
шақырамын.

«Сайлау туралы» конс ти  туция лық 
заңның нор маларына сәйкес, өкі лет
тіктері мерзімінен бұрын тоқ татылған 
мәслихаттар депу тат тары ның кезектен 
тыс сайлауын Орта лық сайлау комис
сиясы та ғайын дайды және бұл сай
лау мәсли хаттар өкілеттігі мерзімінен 
бұрын тоқтатылған күннен бастап екі 
айдан кешіктірілмей өткі зілуге тиіс. 
Осылайша, ҚР Президентінің Жар
лықтарына сәйкес, бүгінгі күннен 
бастап Парламент Мәжілісі мен 
мәсли хаттардың депутаттарын сай
лау науқаны басталды» деді ҚР Ор та
лық сайлау комиссиясының төр ағасы 
Нұрлан Әбдіров күні кешегі отырыста.

ҚР «Сайлау туралы» конс  ти
туциялық заңының 101ба бының 3тар
мағына сәйкес, өкілеттіктері мерзі
мінен бұ рын тоқтатылған мәс лихат 
депутаттарының кезектен тыс сайла
уын ОСК төрағасы тағайындайды.

«Осыған байланысты мәс ли хат депу
таттарын кезек тен тыс сай лауды науқан 
өткізудің жеке ле ген ұсыну, тіркеу, 
үгіт жүргізу кезең дерін біріздендіру 
мақсатында ҚР Парламенті Мәжілісі 
депутат тары ның сайлауымен бірге 
өткізу, яғни 19 наурызға тағайындау 
ұсы ны ла ды» деді ҚР Орталық сай
лау комис  сиясының мүшесі Сәбила 
Мұстафина.

Н.Әбдіровтің айтуынша, мәсли хат 
депутаттарын сай лауды ұйым дастыру 
мен өткізуді тиісті аумақ тық сай лау ко
миссиялары қам та масыз етеді.

Айта кетсек, 19 қаңтарда Мем
лекет басшысы жетінші сайлан ған 
ҚР Парламентінің Мәжілісін тарату 
және ҚР Парламенті Мәжілісі депу
таттарының кезектен тыс сайлауын 
тағайындау туралы Жарлыққа қол 
қойды.

Мәжіліс депутаттарын кезектен тыс 
сайлау 19 наурызға белгіленді.

Мәжіліс пен 
мәслихат 
сайлауы қатар 
өткізілмек

ЖОЛДАУ ЖҮГІ

ҰЛТ САУЛЫҒЫ ЖАҚСЫ БОЛСА, 
қоғам орнықты дамиды

АПЫРАЙ-Ә!

Гүлбану МАҚАЖАН,
«Сыр бойы»Sb

Облыста қаңтар айындағы ҰБТ өтуде. Тестілеуге облыс бойынша 8048 
түлектің 7044-і немесе 87,5%-ы қатысуға өтінім берген.  Ұлттық бірыңғай 

тестілеу 10 қаңтардан 10 ақпанға дейін жалғасады.

Киелі жануар 
қорғауда болады

ТАБИҒАТ ТӘҢІР

Sb Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы» 6-бет 

Қазақ танымында киіктің киелі екені әу бастан белгілі. Біз мұны талқылап 
жатпаймыз. Кең далада жүйткіген жануар жайында аңыз да көп әрі 

жаратылысы да тым ерекше екенін білеміз. Ол жайлы жеткілікті жазылды.
Тағы бір дерек, киіктің төл атамекені қазақ даласы деседі. Расымен 

солай. Өйткені, бөкеннің 90 пайыздан астамының тіршілігі біздің республика 
аймағына байланған.

Ұрпақ санасын 
сыбайластық уламасын

ҚұжатҚұрылыс салынса, 
баспана да, жұмыс та бар

Ғалым 
атындағы дәрісхана

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ 
ҚАСЫМ-ЖОМАРТ 
ТОҚАЕВТЫҢ ПАРЛАМЕНТ 
МӘЖІЛІСІ ЖӘНЕ МӘСЛИХАТ 
ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ 
КЕЗЕКТЕН ТЫС САЙЛАУЫН 
ТАҒАЙЫНДАУ ТУРАЛЫ 
МӘЛІМДЕМЕСІ

2023 жылдың 19 наурызында 
Мәжіліспен қатар мәслихат 

депутаттарын да кезектен тыс 
сайлау ұсынылып отыр. Орталық 

сайлау комиссиясы қаулы 
жобасын қабылдады. 

Sb
Айнұр БАТТАЛОВА, 
«Сыр бойы»

Мемлекет басшысы былтырғы 
«Әділетті мемлекет. Біртұтас ел. 

Берекелі қоғам» атты Жолдауында 
ұлт саулығына басымдық беріп, 
медициналық инфрақұрылымды 

жақсарту, әсіресе, ауылдық 
жерлердегі денсаулық сақтау 

қызметін дамыту жөнінде айтып, 
бұл бағытта ұлттық жобаны жүзеге 

асыруды тапсырды. «Еліміздің 
басты құндылығы – адам. Бұл 

– айқын нәрсе. Сондықтан, 
ұлттық байлықты тең бөлу және 

баршаға бірдей мүмкіндік беру 
– реформаның басты мақсаты. 
Ұлт саулығы жақсы болса ғана, 

қоғам орнықты дамиды. Үкіметке 
денсаулық сақтау саласын 

және жалпы әлеуметтік саланы 
қаржыландыру жүйесін қайта 

қарауды тапсырамын. Мен келесі 
жылдан бастап ұлттық жобаны 

жүзеге асыруды тапсырдым. 
Бұл құжат, ең алдымен, ауыл 

тұрғындарының сұранысын 
қанағаттандыруға арналған» 

делінген Жолдауда.

Жалпы елімізде, оның 
ішінде біздің облыста ден
сау лық сақтау сала сын да
мыту бағытында көп те ген 
жұмыстар атқарылуда. Әсіре
се, ауылдық жерде меди
ци налық қызметтің сапасы 
мен қол жетімділігін арттыру 
үшін ауқымды істер қолға 
алынуда. Атап айтсақ, Қазалы 
ауданы Әйтеке би кентінде 
республикалық бюджет есе
бінен  жалпы құны 2,3 млрд  
теңгені құрайтын 80 мыңнан 
аса тұрғынға қолжетімді және 
жоғары сапалы бастапқы 

меди циналықсанитарлық кө
мек көрсететін 250 келушіге 
ар налған  емхана  құрылысы 
аяқ талды. Былтырғы наурыз 
айында шалғай  медициналық 
ғимараты жоқ елді мекендерде 
2 медициналық бекет іске 
қосылды. 

Медициналық мекемелер 
құралжабдықтармен толық
тырылды. Был тыр салаға жал
пы сипаттағы транс ферттер 
есебінен 1 523,9 млн теңге 
қаражат қаралды. Бөлінген 
қаражат шеңберінде 536,8 
млн теңгеге Қармақшы және 

Шиелі аудандық ауруханасына 
компьютерлік то мо граф, №3 
қалалық емханаға,  Арал және 
Жаңақорған аудан ара лық 
ауру ханаларына  443,9 млн 
тең геге видеоэндоскопиялық 
жүйе, қалалық орталық ем
ханаға 36,5 млн теңгеге цифр
лы стационарлық флюоро
графиялық рентген ап параты, 
№3 қалалық емханаға 48,1 
млн теңгеге радиографиялық 
рентген жүйесі, №5 қалалық 
емханаға 49,5 млн теңгеге 
маммографиялық рент ген жү
йесі аппараттарын  сатып алу 

жоспарлануда. Нәтижесінде 
құралжабдықтармен қамтылу 
көрсеткіші 83,5 пайыздан 
85%ға дейін көтерілетін 
болады. Одан бөлек,  об
лыс тық жедел жәрдем стан
сасына линзинг арқылы  20  
санитарлық автокөлік алын
ды. Осының нәти жесінде 
құралжабдықтармен  және 
санитарлық автокөліктермен 
жаб дықталуы 100%ға жетті. 
Ал биыл республикалық 
бюд жеттен 3,5 млрд теңгеге 
медициналық бұйымдар сатып 
алу көзделуде.

3-бет

Қаңтардағы ҰБТға жоғары оқу орын
дарына шартты түрде қабылданған сту
денттер, шығармашылық дайындықты 
талап ететін басқа білім беру бағдар
ламалары тобына ауысуға ниет білдірген 
ЖОО білім алушылары, ақылы негізде 
«Педагогикалық ғылымдар» білім беру 

саласына ауысуға ниет білдірушілер, 
сондайақ қалауы бойынша ЖООға ақылы 
негізде оқуға қабылданғысы келетін мектеп 
түлектері қатысады. Тіркелу кезінде тест 
тапсырушылар емтихан орнын, күнін және 
уақытын өздері таңдайды.

3-бет
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Аймақ
ТАҒАЙЫНДАУ

Оған «ҚазАвтоЖол» және 
«Қа зақстан темір жолы» АҚ 
облыстық филиал басшылары, 
селекторлық байланыс 
арқылы Қызылорда қаласы 
мен аудан әкімдері қатысты.

Мархабат Жайымбетұлы 
сани тар лық тазалық мәселесі 
аймақ басшы сының тұрақты 
бақылауында екенін атап өтті.

– Бүгінгі күні «Батыс 
Еуропа-Батыс Қытай» ав-
то дәлізі, теміржол бойында 
орналасқан халық пайда-
ланатын объектілердің сани-
тарлық тазалық мәселесі өзекті 
болуда. Бұл бойынша облыс 

әкімі тарапынан бірқатар сыни 
ескертпелер айтылды.

Өздеріңіз білесіздер, «Ба-
тыс Еуропа-Батыс Қы тай» 
жолы – Еуропа елдерінен 
Қытайға баратын оңтайлы және 
ірі көлік дәлізі. Қазіргі таңда, 
осы жол арқылы тәулігіне 
10 мыңнан аса автокөлік 
қатынайды. Сонымен қатар, 
облыс аумағынан өтетін 
магистральдық теміржол 
желісі арқылы айына 500-
ге жуық жолаушылар 
пойызы өтеді. Сондықтан, 
бірінші кезекте осы жол 
бойында орналасқан және 

халық тұтынатын нысандар, 
көлік инфрақұрылымдары 
күнделікті тазалықты қажет 
етеді, – деді М.Жайымбетов.

Жиын барысында 
«ҚазАвтоЖол» және «Қазақ-
стан теміржолы» АҚ об-
лыстық филиал басшылары 
мен қала, аудан әкімдері 
жүргізілген жұмыстарды 
баяндап, алдағы уақытта 
аймақ басшысының сын-
ескерт  пелері жойылатынын 
жеткізді.

Мәжілісті қоры тын ды -
лаған облыс әкімінің орын-
басары «ҚазАвтоЖол» АҚ 
облыстық филиалы, ау-
дан және Қызылорда қа-
ласы әкімдіктеріне тиісті 
аумақтағы республикалық 
және жергілікті маңызы 
бар жол дардың бойында 
орналасқан жал пы пайда-

ланымдағы нысандар мен 
көлік объектілерінің сани-
тар  лық тазалығын күнделікті 
қам та масыз етуді тапсырды. 
«Қа зақ стан теміржолы» АҚ 
облыстық филиалы бас-
шыларына магистральді те-
міржол желісі бойы, теміржол 
станциялары мен вокзалдарды 
және олардың аумақтарының 
санитарлық тазалығын 
тұрақты негізде қам тамасыз 
етуі керектігін айтты. Вокзал 
кешеніндегі сауда орындары, 
перрондар, демалыс 
алаңдары, қоқыс жәшіктерін 
күнделікті тазалауды және 
вокзал ғимараттары мен 
сауда орындарының сыртқы 
келбеттерін ретке келтіруді 
жүктеді.

«СБ» ақпарат

ТАЗАЛЫҚҚА ТҰРАҚТЫ 
БАҚЫЛАУ ҚАЖЕТ
Облыс әкімінің тапсырмасы бойынша республикалық 

және облыстық маңызы бар жолдардың, сондай-
ақ магистральдық теміржол бойында орналасқан 

нысандардың санитарлық тазалық мәселесі 
талқыланды. Мәжіліске облыс әкімінің орынбасары 

Мархабат Жайымбетов төрағалық етті.

Алдымен аймақ басшысы 
2022 жылдың сәуір айынан 
бастап облыстық мәдениет 
және спорт басқармасының 
басшысы лауазымын абы-
роймен атқарып келген Рус лан 
Рүстемовті Қазақстан Рес  пуб-
ликасы Парламенті Сена тының 
депутаты болып сайла нуымен 
құттықтап, сәт тілік тіледі.

– Руслан Рүстемовті ай-
мақ жұрты жақсы біледі. 
Мемлекеттік қызметтің бар-
лық сатысынан өткен және 
қай қызметте болмасын өзін 
білікті басшы, мықты ұйым-
дастырушы, тәжірибелі азамат 
ретінде танытып келді.

Руслан Рүстемұлының ай-
мақтың өсіп-өркендеуі жолын-
дағы 30 жылға жуық жергілікті 
атқарушы органдағы үздіксіз 
қызметіне шынайы алғысымды 
білдіре отырып, алдағы қыз-
метіне абырой тілеймін. 
Алдағы уақытта депутаттық 
аманатқа адалдықпен қарап, 
Сенат мінберінен Сыр елін-
дегі өзекті мәселелердің оң 
шешілуіне ықпал етіп, туған 
жеріңіздегі байырқалы бас-
тамаларды қолдайды деп 
сенеміз, – деді облыс әкімі.

Аймақ басшысы Руслан 
Рүстемовті Сыр елінің әлеу-
меттік-экономикалық және ру-
хани-мәдени дамуына қос қан 
ерекше үлесі үшін Қы зылорда 
облысының Құр мет грамота-
сымен Сыр жұрт шы лығының 
атынан марапаттады.

Өз кезегінде, Руслан Рүс-
тем ұлы облыс әкіміне көр-
сет кен қолдауы үшін алғыс 
білдірді.

Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігі және Қазақстан Респу-
бликасы Мәдениет және спорт 
министрлігінің ке лі сімдері бой-
ынша облыс әкі мінің өкімімен 
облыстық мәдениет және спорт 
басқар масының басшысы ла-
уазымына Қазбекова Мира 
Жомартқызы тағайындалды.

Облыс әкімі Н.Нәлібаев 
басқарманың жаңа басшы-
сын таныстырып, Сыр елінің 
мәдениеті мен спортында 
бұдан да жоғары нәтижелер 
мен көрсеткіштерге қол жеткі-
зетініне сенім білдірді.

– Мира Жомартқызы – ай-
мақтың әлеуметтік-саяси 
ахуа лымен жақсы таныс, 
мем лекеттік  қызметте  мол 

тәжірибе жинақтаған, облыс-
тың мәдени-рухани өмірін 
дамытуға зор үлесін қосып 
жүрген және мәдениет саласын 
жақсы меңгерген білікті маман. 

Басқарманың аймағы-
мыз дағы саяси-мәдени және 
спорт саласын дамытуда алға 
қойған өзіндік міндеттері 
бар. Оның ішінде жерлесіміз, 
көрнекті мемлекет және 
қоғам қайраткері Темірбек 
Жүргеновтің 125 жылдығына 

арналған мерейтойлық ша-
ралар, «Қорқыт және Ұлы 
дала сазы» атты халықаралық 
фольклорлық-музыкалық фес-
тивалі, композитор Кеңес 
Дүйсекеев атындағы «Ту-
ған жер» халықаралық ән-
ші лер байқауын өткізу, рес-
публикалық және халықаралық 
турнир мен чемпионаттарды 
абыроймен атқарып, облыстың 
озық дәстүрін сақтауды қа-
лыптастыруға тиіс.

Сізге, өңір өркениеті үшін 
жаңадан басталған «Өнер 
орталығы», стадион құры-
лыстарының тиісті салалық 
құры лымдармен бірге талапқа 

сәйкес іске қосылуын қатаң 
бақылауды тапсырамын, – деді 
аймақ басшысы.

Жиын барысында облыс-
тық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Серік Дүйсенбаев 
сөз алып, әріптестерін жаңа 
қызметтерімен құттықтады.

Мира Қазбекова 1984 жылы 
туған. Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік уни-
верситетін «Қазақ тілі мен 

әдебиеті», «Экономика» және 
«Бо лашақ» университетін 
«Заң тану» мамандықтары бо-
йынша бітірген.

Еңбек жолын 2005 жылы 
Мемлекеттік қызметшілерді 
және бюджеттік сала қызмет-
керлерін қайта даярлау және 
олардың біліктілігін арттыру 
өңірлік орталығының баспасөз 
клубының маманы ретінде 
бастаған.

2006-2011 жылдары Қызыл-
орда қаласы және Қызылорда 
облысы әкімі аппараттарында 
түрлі деңгейде жауапты қыз-
меттерде болған.

2011-2017 жылдары Қы-
зылорда облы сының мәдениет, 
мұрағаттар және құжаттама 
басқармасы басшысының 
орын басары қызметін атқарды.

2017-2019 жылдары Қы-
зыл орда қала лық мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлі-
мінің басшысы. 2019-2020 
жылдары Қызылорда қаласы 
әкімі аппаратының  бас шысы 
және Қызылорда қаласы 
әкімінің орынбасары лауа зы-
мындарында абыройлы еңбек 
етті. 

2020 жылдың мамыр айы-
нан бастап осы кезге дейін 
облыстық қоғамдық даму бас-
қармасының басшысы қыз-
метін атқарып келді.

Мира Қазбекова – облыстық мәдениет және 
спорт басқармасының басшысы

Қазақстан Республика-
сы Президенті Әкімшілігі 
және Қазақстан Республи-
касы Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігінің келісімдері 
бойынша облыс әкімінің 
өкіміне сәйкес, меритокра-
тия қағидатымен Қызылорда 
облысының қоғамдық даму 
басқармасының басшысы 
 ла уазымына Есмаханов Ал-
мас бек Әбілқасымұлы таға-
йындалды.

Жиында облыс әкімі 
басқарманың жаңа басшы-
сын құттықтап, оған алдағы 
уақытта атқарылуы тиіс 
маңызды міндеттерді тапсыр-
ды.

– Алмасбек Әбілқасымұлы 
тәжірибе толыстырған, қызмет 
баспалдағынан сатылап өскен 
білікті кадр ретінде аймақтың 
қоғамдық-саяси ахуалымен 
жақсы таныс. Мемлекетіміздің 
алдында тұрған саяси модер-
низацияны жүзеге асыру мен 
қоғамдық-саяси ахуалдың 
тұрақтылығын қамтамасыз 
етуде қоғамдық даму басқар-
масының орны ерекше.

Бүгінде жаңа реформалар-
ды жүзеге асыруды бастаған 
елімізде ішкі саяси тұрақтылық 
ерекше маңызға ие болмақ. 

Осыны ескере отырып, 
басқарма мен оның жаңа 
басшысының алдына жаңа 
міндеттер қойылады.

Бірінші. Өңірде азаматтық 
қоғамның дамуына жағдай жа-
сау және мемлекетпен өзара 
сенімгерлік қатынастарды да-
мыту.

Екінші. Өңірлік бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы 
мемлекеттік ақпараттық сая-
сатты жетілдіру.

Үшінші. Мемлекеттік 
жас тар саясатын іске асыру, 
NEET санатындағы жастармен 
жұмысты күшейту.

Төртінші. Қоғамдық келісім 
мен этносаралық татулықты 
нығайту жөнінде кешенді ша-
ралар қабылдау.

Бесінші. Мемлекеттiк тiлдi 
дамытуға бағытталған жүйелі 
жұмыстар кешенiн жүзеге асы-
ру.

Аталған мәселелердің жү-
йелі жүзеге асуы үшін билік 
пен халық арасында тығыз диа-
лог орнатудың маңыздылығы 
күн санап артуда.

Осы ретте, басқармаға, 
Сізге жауапкершілік жүгі арта 
түсетіні анық. Себебі халық 
пен билік арасындағы ашық 
диалогты қамтамасыз етуде, 
қоғамдағы өзекті мәселелерді 
оңтайлы шешуде алдыңғы 
қатардан көрінулеріңіз қажет, 
– деді облыс әкімі.

Облыстық ардагерлер ке-
ңесінің төрағасы Серік Дүй-
сенбаев сөз алып, Алмас-
бек Әбілқасымұлын жаңа 
қызметімен құттықтады.

Алмасбек Есмаханов 1982 
жылы туған.

Қызылорда гуманитарлық 
университетін «Қаржы және 
несие», Қазтұтыну одағының 
Қарағанды экономикалық 
уни верситетін «Заңтану» ма-
ман дықтары бойынша бі-
тірген.  Қазақстан Республи-
касы Президенті жанындағы 
Мемлекеттік басқару акаде-
миясының «Саясаттану» ма-
гистрі. 

Еңбек жолын 2006 жылы 
Қызылорда қалалық экономи-
ка және бюджеттік жоспар-
лау бөлімінің маманы ретінде 
бастаған.

2006-2012 жылдары жер-
гілікті атқарушы органдар-
да түрлі деңгейде жауапты 
қызметтерде болған. 

2012-2014 жылдары Қы-
зылорда қаласы Қар ауылтөбе 
ауылдық округінің әкімі.

2014-2015 жылдары Қы -
зылорда облысы әкімі ап-
паратының ұйымдастыру 
– инс пекторлық жұмыс және 
аймақтық даму бөлімінің бас-
шысы.

2015-2018 және 2020-
2022 жылдары Шиелі ауданы 
әкімінің орынбасары қызметін 
атқарып, әлеуметтік мәселелер 
саласына жетекшілік жасады.

2018-2020 жылдары Қы-
зылорда қаласы әкімі аппа-
ратының, қалалық мәдениет 
және тілдерді дамыту, 
кәсіпкерлік, өнеркәсіп және ту-
ризм, ішкі саясат бөлімдерінің 
басшысы қызметтерін ат-
қарған.

2022 жылдың қыркүйек 
 айынан бастап осы кезге дейін 
облыстық қоғамдық даму 
басқармасы басшысының 
орын  басары қызметін атқарып 
келді.

Кеше облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың 
төрағалығымен кадрлық өзгерістерге байланысты актив 
отырысы өтті. Жиында облыстық мәдениет және спорт 

басқармасының жаңа басшысы таныстырылды.

Алмасбек Есмаханов – 
облыстық қоғамдық 
даму басқармасының 
басшысы

Кеше сондай-ақ облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың 
төрағалығымен өткен кадрлық өзгерістерге байланысты 

актив отырысында облыстық қоғамдық даму 
басқармасының басшысы таныстырылды.

Аймақ басшысы жаңа 
қызметтің тізгінін ұстаған 
Мақсат Шәкірбаевтың әділ әрі 
дұрыс шешім қабылдайтынына 
сенім білдірді. 

– Мақсат Сәмитұлы 
осы кезге дейін жинақтаған 
мол тәжірибесі мен жоғары 
білімін облыстық жергілікті 
атқарушы органдар бойынша 
ұжымда моральдық-әдептілік 
нормаларына сәйкес өзара 
қатынастар мәдениетін қалып-
тастыруға, мемлекеттік қыз-
метшілердің құқықтары мен 
заңды мүдделері бұзылған 
жағдайда оларды қорғауға 
жұмсайды деп сенеміз. 

Мемлекеттік қызметтің 
оң бейнесін қалыптастыру 
мақсатында азаматтық қоғам 
институттарымен және мем-
лекеттік органдармен тиісті 
деңгейде жұмыс жасауды 
тапсырамын, – деді облыс 
әкімі. 

Мақсат Шәкірбаев 1981 
жылы дүниеге келген. Қазақ 
гуманитарлық заң уни-
верситетін «Құқықтану» ма-
мандығы бойынша бітірген. 
Әл Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің «Заң-
тану» магистрі.

Еңбек жолын 2002 жылы 
облыстық прокуратураның 
прокуроры қызметінен бас-

таған. 2003-2007 жыл дары 
Қызылорда табиғат про-
ку рорының аға көмекшісі, 
2007-2019 жылдары бірқатар 
орталық атқарушы органдарда 
түрлі жауапты қызметтерді 
атқарған.

2019-2020 жылдары Қазақ-
стан Республикасы Премьер-
министрі кеңсесінің бас 
кон сультанты және Ұлттық 
экономика министрлігінің 
де партамент директорының 
орын басары болған. 

2020 жылдан осы күнге 
дейін Ұлттық экономика 
министрлігінің бас сарапшысы 
қызметін атқарып келген.

Мақсат Шәкірбаев – 
облыс әкімі 
аппаратының 
әдеп жөніндегі уәкілі

Актив отырысында сонымен қатар, конкурстық 
комиссияның шешіміне сәйкес облыс әкімі 

аппаратының Әдеп жөніндегі уәкілі лауазымына 
Шәкірбаев Мақсат Сәмитұлы тағайындалды.

Алдымен  өңір басшы-
сы осы уақытқа дейін облыс 
әкімінің баспасөз хатшысы 
болған Абай Тағыбергенге 
алғыс айтып, жаңа қызметіне 
сәттілік тіледі.

– Екі жылдай уақыт ішінде 
облыс әкімінің баспасөз 
қызметін орнықты түрде 
үйлестіріп, қоғаммен, БАҚ 
өкілдерімен берік қарым-
қатынас жасап, аймақ имиджін 
оң бағытта дамытуға өзіндік 
үлесін қосты. Абай Тағыберген 
алдағы өтетін маңызды сайлау 
науқандарын ұйымдастыру, 
оны ақпараттандыру, қоғаммен 
ашық диалог орнату бағытында 
жауапты жұмыстарды атқа-
ратын болады, – деді аймақ 
басшысы. 

Мұнан кейін облыс әкімі 
жаңадан тағайындалған Сал-
танат Шаханованың осы 
саладағы мол тәжірибесін атап 
өтіп, аймақтың оң имиджін 
қалыптастыруда аянбай еңбек 
ететініне сенім білдіріп, 
қызметіне сәттілік тіледі. 

Салтанат Қасымқызы 1988 
жылы туған. Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің «Филоло-
гия» факультетін бітірген. 
Ең бек жолын 2010 жылы 
«Қы зылорда қоғамдық теле ра-
дио компаниясында редактор 
ре тінде бастаған. 

2012-2013 жылдары рес-
публикалық КТК теле ар-
насы бағдарламалар бөлі -

мінің редактор-үйлес тірушісі, 
2013-2015 жылдары «Қы зыл  -
орда қоғамдық теле радио  ком -
паниясының» редак торы, шеф 
редакторы болған. 

2015-2018 жылдары облыс 
әкімі баспасөз қызметінің ин-
спекторы, 2018-2020 жыл дары 
облыс әкімінің баспасөз хат-
шысы қызметтерін ат қарған. 

2020 жылдың наурызынан 
бастап  2021 жылдың сәуіріне 
дейін облыстық мәдениет, 
архивтер және құжаттама 
басқармасының бас мама-
ны, 2021 жылдың тамыз ай-
ынан бүгінгі күнге дейін 
облыстық қоғамдық даму 
басқармасының бас маманы 
қызметтерін атқарып келді.

Салтанат Шаханова – 
облыс әкімі баспасөз 
қызметінің басшысы

Кеше облыс әкімінің төрағалығымен өткен актив 
отырысында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

қызмет туралы Заңына сәйкес Шаханова Салтанат 
Қасымқызы облыс әкімінің баспасөз хатшысы-баспасөз 

қызметінің басшысы болып тағайындалды. 

Облыс әкімінің баспасөз қызметі
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Аймақ

Ұрпақ санасын 
сыбайластық
уламасын

Биылғы ҰБТ-да тестілеу форматы 
өзгеріссіз қалды. Қазақстан тарихы бойын-
ша тестілеуге қатысушылар 20 тапсырманы, 
оқу сауаттылығы 15, математикалық 
сауаттылық 15 және екі бейіндік пән 
бойынша 35 тапсырманы орындайды.   
Барлығы – 120 сұрақ. Ең жоғары балл – 
140. Тестілеудің жалпы уақыты – 4 сағат 
(240 минут). Сондай-ақ, ерекше білім беру 
қажеттіліктері бар балалар үшін қосымша 
40 минуттық уақыт сақталады. 

− Сонымен қатар дистракторлар (жауап 
нұсқалары) саны азайды. Бір дұрыс жауабы 
бар тест тапсырмаларында нұсқалар саны 
бестен төртке дейін, бір немесе бірнеше 
дұрыс жауаптары бар тест тапсырмаларында 
(үш дұрыс жауаптан көп емес) сегізден 
алтыға дейін азайтылды. Қаңтардағы ҰБТ-
дан бастап «Информатика мұғалімдерін 
даярлау», «Ақпараттық технологиялар», 
«Ақпараттық қауіпсіздік» білім беру 
бағдарламаларының топтарына түсуге 
ниет білдірушілер ҰБТ-ны «Математика-
информатика» комбинациясы бойынша 
тапсырады, − дейді облыстық білім 
басқармасының баспасөз қызметі. 

Тестілеу кезінде калькулятор, 
Менделеев және тұздар ерігіштігі кестелері 
барлық талапкер үшін компьютер 
экрандарында қолжетімді болады. Сондай-
ақ ҰБТ қатысушыларына өздерімен бірге 
қалам, су және шоколад алып келуге рұқсат 
етіледі.

Аймақта ҰБТ өткізуге Ұлттық тестілеу 
орталығының облыстық филиалы мен Usta-
dy аймақтық орталығы теңдей жауапты. 
Себебі Ustady техникалық қолдау көрсетіп, 
компьютермен, интер нетпен қамтамасыз 
етеді. 

Осыдан біршама уақыт бұрын ақшалай 
сыйақы үшін бір топ адам түлектерге, 
мұғалімдер мен мектеп басшыларына 
ұлттық бірыңғай және біліктілік 
тестілеуінен сәтті өтуге көмектескені 
анықталған.  Қызылорда №2 сотының 
баспасөз қыз метінің мәліметінше, алты 
айыпталушы ақпараттандыру және 
байланыс саласына қарсы ауыр қылмыстық 
құқық бұзушылық жасаған.

«С. және Д. есімді азаматтар ақшалай 
сыйақы алу мақсатында заңсыз тестілеуді 
ұйымдастыру үшін тест орталығының 
техникалық директорымен өзара сөз 
байласқан. Келісімге сәйкес, Ұлттық тесті-
леу орталығының компьютерлік тестілеу 
базасына қашықтан заңсыз қо сылуды 
филиал операторы А. жүргізуі керек еді, 
ол үшін оған сыйақы үлесі уәде етілген» 
делінген хабарламада.

Схеманың тағы бір қатысушысы − 
IT маманы тестіленушілердің компью-
терлеріне қашықтан қол жеткізуді қамта-
масыз ететін арнайы құрылғы дайындап, 
оны серіктесіне берген. Осылайша, А. 
есімді оператор Ұлттық тестілеу орталы-
ғының компьютерлік тестілеу базасына 
тиесілі 100-ден аса тестілеу компьютеріне 
заңсыз қосылып, заңсыз рұқсат алып, тест 
сұрақтарын көшіріп, дұрыс жауаптарын 
белгілеген. VNC Viewer және AnyDesk 
қосым шалары арқылы тестіленушілерге 
жоғары балл жинаған, сөйтіп сыйақы алған.

«Сотталушылардың заңсыз әрекет-
терінің салдарынан мемлекетке 27594052 
теңге көлемінде материалдық шығын 
келген. Алайда сотқа дейінгі тергеп-
тексеру барысында келтірілген залал 
толығымен өтелді. Сот үкімімен олар 
кінәлі деп танылып, үш жыл мерзімге 
бас бостандығынан айыру жазасы 
тағайындалды. Бұл іс бойынша басқа 
айыпталушылар да дәл осындай мерзімге 
жазаланды. Барлық сотталушыға 
Қылмыстық кодекстің 63-бабы 1-бөлігіне 
сәйкес шартты жаза тағайындалды», 
делінген хабарламада.

Ustady аймақтық орталығына жаңадан 
келген басшы Гүлжанна Дүйсенбаева 
журналистпіз дегеннен бізді салқын 
қабылдады. «Ұлттық тестілеу орталығына 
техникалық қызмет көрсетіп отырсыздар, 
бұрынғы қателіктер қайталанбас үшін 
қандай іс-шаралар жасалды?» деген 
сауалымызға, «Жұмысқа жаңадан екі 
оператор алынды. Қазір тестілеу қалыпты 
өтіп жатыр. Астанадан басшылар бақылап 
отыр. Басқа ештеңе айта алмаймын. Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінен сұраңыздар» деп 
қысқа қайырды.  Ал Ұлттық тестілеу орта-
лығының аймақтық филалының сарапшысы 
Айдос Серікбаев қазір тестілеудің қалай 
өтіп жатқаны жөнінде пікір білдіруден бас 
тартты. 

«ҰБТ-дан  сыныптасым жоғары балл 
жинады. Көрдіңіз бе, олардың ата-аналары 
кімдермен араласатынын, жоғарыда та ныс-
тары бар» депті аз балл алып қал ған оқушы 
ата-анасына. Осылайша бала ның санасы 
да жемқорлықпен уланып жатыр. Қазір 
ата-аналар мен ұстаздар ҰБТ қалай өтеді 
деп алаңдап отыр? Сыбайлас жемқорлық 
әрекеттері қайталанып, білімді баланың 
болашағына балта шабыла ма деп қорқады. 
Әділдік салтанат құруы үшін сот әділ 
шешім шығарса игі.

Былтыр наурыз айында Қызыл-
орда қаласында бір ауысымда 
100 келушіге арналған емханасы 
бар 300 төсек-орынға арналған 
көпбейінді аурухана (онкологиялық 
бөлімшемен) салу жобасы бойынша 
жоба-сметалық құжаттама әзірленіп, 
мемлекеттік сараптаманың оң  
қорытындысы алынды.

Әкімдік тарапынан Денсаулық 
сақтау министрлігіне 2023-2025 
жыл дарға арналған республикалық 
бюджет қаражаты есебінен жос пар-
ланған инвестициялық жобалардың 
тізбесіне енгізу үшін бюджеттік 

өтінім ұсынылды.  Осыған орай, 
облыс үшін жедел және шұғыл 
қажеттілігін, сонымен қатар, Арал 
өңірі аймағы үшін маңыздылығын 
ескере отырып, аталған нысан 
құрылысын бастауға республикалық 
бюджет есебінен биылға 750 
млн теңге бөлінді. Қазір конкурс 
рәсімдері жүргізілуде.

Жоғарыда Президент денсаулық 
сақтау жүйесін дамытудың ұлттық 
жобасын әзірлеуді тапсырғаны жө-
нінде айттық. Осы орайда «Ауыл -
дық денсаулық сақтауды жаң -
ғыр ту» пилоттық ұлттық жоба  сы 
әзір ленді. Жоба аясында облыс 

бо йынша ауылдық инфра құры-
лым  ды дамытуда жалпы құны  
9,7 млрд теңгеге 27 нысан құры-
лы сының тізімі бекітіліп, Ден-
саулық сақтау министрлігіне жол-
дан ған болатын,  қолдау тапты. 
Олардың қатарында 24 дәрігерлік 
амбулатория, 2 фельдшерлік-аку-
шерлік бекет, 1 медициналық бекет 
құрылыстары бар. Қазіргі кезде 
құны 6,5 млрд теңге болатын 15 
дәрі герлік амбулатория  және 1 
меди циналық бекет құрылысының 
жоба-сметалық құжаттамасы әзір-
леніп, сараптама қорытындысы 
алын ды. Нысан құрылысына жер 

учас кесі бөлініп, инженерлік инфра-
құ рылымы жүргізілген. Аталған 
16 нысанның құрылысы  биыл 
бас та лады деп күтілуде. Қалған 
9 дәрі герлік амбулатория мен 2 
фельд шерлік-акушерлік бекет құры -
лысына осы жылы типтік жо баға 
байланыстыру жүргізілетін бо ла-
ды. Қызылорда қаласында жы лына 
5000-10000  жоспарлы дона ция лық 
IV санаттағы облыстық қан орта-
лығының құрылысын жал ғас тыру 
да жоспарланған. Биыл рес пуб-
ликалық бюджет есебінен   нысан 
құрылысына 250 млн теңге бөлінген.

ҰЛТ САУЛЫҒЫ ЖАҚСЫ БОЛСА, 
қоғам орнықты дамиды

1-бет 

Тегі, аты, 
әкесінің аты

Атқаратын 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау күні мен 

уақыты

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан жері

Байланыс 
телефоны

Нұрмағанбетов 
Руслан 

Аймырзаұлы

Басқарма 
басшысы

Әр аптаның 
сәрсенбі күні16:00-

18:00-ге дейін Қызылорда 
қаласы, 

Бейбарыс 
сұлтан, Құрылыс 
1, 4-қабат, №407 

бөлме

8 (7242) 60-53-87

Жоламанов 
Ерлан 

Ералыұлы 

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
бейсенбі күні 16:00-

18:00-ге дейін

8 (7242) 60-53-88

Мұстафаев 
Қайсар 

Мақсұтұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
сейсенбі күні 16:00-

18:00-ге дейін

8 (7242) 60-53-58

Қызылорда облысының энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық басқарма басшысы 

және орынбасарларының жеке және заңды 
тұлғаларды қабылдау кестесі

–  Жыл   басынан  бері  облыста 
115 нысанның  құрылысы жүр-
гізіліп, бюджеттен 24,2 млрд 
теңге бөлінді. Оның ішінде білім 
саласында 12 нысан, медицина 
саласы бойынша 6 нысан, мәдениет 
және спорт саласында 25 нысан, 
тұрғын үй құрылысы бойынша 1422 
пәтерді құрайтын 32 тұрғын үй және 
инже нерлік-коммуникациялық 
инфра  құры лым тарту бойынша 38 
жоба қаржы ландырылды, – деді 
басқарма басшысы.

Айта кетейік, алдағы жылда 
құрылыс жұмыстарының көле-
мі ауқымды. Осы орайда әлеу мет-
тік нысандар мен тұрғын үй құ-
рылысына мемлекеттік бюд ж еттен 
44,5 млрд теңге бөлінген. Басқарма 
басшысының айтуынша бұл 
қаржыға 135 нысанның құрылысы 
жүргізіледі.

Сондай-ақ, биыл 10 мектептің 
құрылысы басталады. Бүгінде бар-

лығының жері рәсімделіп, смета-
лық құжаттары дайындалып, бюд-
жеттен қаржы бөлінді. Онан бөлек 
денсаулық сақтау саласы бойынша 
16 дәрігерлік амбулатория, сол 
жаға лауда онколо гиялық орталық 
және Сексеуіл кентінде 40 төсектік 
ауру  хана нысандарын салу жоспары 
бар.

– Мұнан өзге, инженерлік- 
коммуникациялық инфрақұрылым 
тарту бойынша 46 жобаны іске 
асыруға 4,9 млрд теңге қаралды. 
Сонымен қатар республикалық 
бюджеттен қаржыландыруды 
талап ететін 64 жоба дайын тұр. 
Айта кететін тағы бір жайт, 
аймақ басшысының қолдауымен 
өңірімізде заманауи үлгідегі 
жаңа әлеуметтік нысандар салу 
бастамасы сәтті іске асуда. Сондай 
бастамалардың бірі Бейбарыс 
сұлтан көшесінің бойындағы «Неке 
сарайының» құрылысы басталып, 

келер жылы ел игілігіне берілетін 
болады, – деді Е.Төрәлиев.

Ал тұрғын үй құрылысы 
бойынша бюджеттен бөлінген 
2,7 млрд теңгеге, 23 тұрғын үйдің 
құрылысы жүргізіледі. Оның 
ішінде сатып алу құқығынсыз жалға 
берілетін 462 пәтерлі 12 тұрғын үй 

салынса, кредиттік бағытта 520 
пәтерді құрайтын 11 тұрғын үйдің 
құрылыс жұмыстары жүзеге асады. 
Сонымен бірге басқарма басшысы 
бюджет есебінен алғаш рет сол 
жағалауда 84 пәтерлі 7 қабатты 
6 тұрғын үй құрылысын салу 
жоспарда бар екенін айтты.

ҚҰРЫЛЫС САЛЫНСА, 
БАСПАНА ДА, ЖҰМЫС ТА БАР

Облыста 2022 жылдың 12 айында құрылыс жұмыстарының 
көлемі 116,6 пайызға, ал тұрғын үйді пайдалануға беру 

көрсеткіші 103,3 пайызға өсті.
Бұл туралы өңірлік комму ника циялар қызметінде өткен 

брифинг те облыстық құрылыс сәулет және қала құрылысы 
басқармасының басшысы Ерлан Төрәлиев айтты.

Sb
Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»

№ Тегі, аты, әкесінің 
аты Лауазымы Азаматтарды қабылдау күні 

мен уақыты

1 Шәменов
 Бауыржан Серікұлы

Басқарма 
басшысы

Әр аптаның
сәрсенбі күні 16:00-18:00

2 Ілкібаев
Ғалымжан Маратұлы

Басқарма
басшысының орынбасары

Әр аптаның
сейсенбі күні 16:00-18:00

3 Баймаханов
Дастан Бахытұлы

Басқарма
басшысының орынбасары

Әр аптаның
бейсенбі күні 16:00-18:00

4 Шәмшиев
Ербол Рысдәулетұлы

Басқарма
басшысының орынбасары

Әр аптаның
жұма күні 16:00-18:00

Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу 
басқармасы басшылығының азаматтарды қабылдау 

кестесі

БРИФИНГ

ЭПИЗООТИЯЛЫҚ 
АХУАЛ ТҰРАҚТЫ

Былтыр облыста эпизоотиялық 
тұрақтылықты сақтау мақсатында 

14 түрлі жұқпалы ауруға 6 мыңға жуық 
ветеринариялық препарат жеткізіліп, 

алдын ала егу жұмыстары жүргізілген.

– Қазір республика бойынша 299 елді мекен 
аса қауіпті 20 түрлі аурудың қолайсыз ошағы 
ретінде тіркеліп отыр. Алайда біздің өңірімізде 
эпизоотиялық жағдай тұрақты деп бағалануда. 
Биыл жұқпалы ауруларға қажетті 6973,5 мың 
доза ветеринариялық препаратқа тапсырыс 
берілді. 2023 жылға арналған жануарлардың 
аса қауіпті ауруларының алдын алу бойынша 
ветеринариялық іс-шаралардың жоспары 
бекітілді. Осы жоспарға сәйкес тиісті жұмыстар 
ақпан айында басталады. Үстіміздегі жылдың 
1-жарты жылдығында 3830,8 мың доза, 2- жарты 
жылдықта 3142,7 мың доза егілетін болады  – 
деді облыстық ветеринария басқармасының 
басшысы Шахмардан Қойшыбаев. 

Сонымен қатар, өткен жылы  облыс әкімінің 
қолдауымен ветеринариялық ұйымдардың 
материалдық-техникалық базасын жаңарту 
үшін  140 термочемодан және 140 компьютер 
жиынтығы сатып алынды. Ал биыл 30 арнайы 
автокөлік, 23 термочемодан, 23 компьютер 
жиынтығын сатып алуға қаражат қаралған.

«СБ» ақпарат

– Ауыл шаруашылығы 
– өңір экономикасының 
маңызды саласының бірі. 
Биыл 192,4 мың гектар  жерге 
ауыл шаруашылығы дақыл-
дары егіледі. Оның ішінде 
күріш 86,5 мың гектар жерге 
орналастырылмақ. Қазір көк-
темгі егінге дайындық  бас-
талды. Былтыр облыс әкі мінің 
тап сыр масымен жер гілікті тұр-
ғын дарды көкөніс-бақша да-
қыл  дарын егумен айналысуға 
арнайы жер бөлінген еді. 
Нәтижесінде оған 6 мыңнан 
астам отбасы тартылып, қысқы 
азығын жинап алды. Игілікті іс 
биыл да өз жалғасын табады. 
Осы мақсатта Қызылорда 
қаласы мен барлық ауданда 
2000 гектардан астам жер 8 
мың отбасыға беріледі деп 
күтілуде, – деді облыстық 

ауыл шаруашылығы және жер 
қатынастары басқармасының 
басшысы Талғат Дүйсебаев 
өңірлік коммуникациялар қыз-
ме тінде өткен брифингте.

Кейінгі жылдары өңір дің 
ауыл шаруашылығы өнім-
дері нің экспорттық әлеуеті 
артып келеді. Былтырғы 1 
желтоқсанға дейінгі мәлімет 
бойынша 105,2 мың тонна өнім 
шетелге шы ғарылған. Оның 
жалпы құны – 50 млн доллар. 
Әлем нің 23 мемлекетіне күріш, 
күріш қал дығы, балық өнімдері, 
қамыс, қарбыз, қауын, көкөніс, 
қыза нақ, күнбағыс тұқымы 
экспортталған. Бұл көрсеткіш 
өткен жылдың сәйкес кезеңімен 
салыс тырғанда 60,2 пайызға 
жоғары. 

Былтыр мемлекет тарапынан 
аграрлық саланы субсидиялауға 
11,9 млрд теңге қаржы бөлінген 

еді. Биыл оның көлемі тағы 1,9 
млрд теңгеге көбейді. 

– Өткен жылғы егін жинау 
қоры тындысымен дән ді да-
қыл  дардан 464,3, кү ріштен 
444,8, майлы дақыл дардан 
5,8, малазықтық да қыл дар-
дан 299, картоп, көк өніс, бақ-
шадан 418,7 мың тонна өнім 
жи налды. Сондай-ақ, су 
үнемдеу технологияларын қол-
дану арқылы әртараптандыру 
бағытында 793 гектарға 
дақылдар егілген болатын. 
Оны 2025 жылға дейін 17,2 
мың гектарға жеткізуді 
жоспарлап отырмыз. Ал мал 
шаруашылығын  субсидиялауға   
4,6 млрд теңге  қаржы бөлінді. 
Осының нәтижесінде аймақта 
төрт түлік мал басы өсіп, өнім 
өндіру тұрақты ұлғаюда, – деді 
басқарма басшысы.

ЕГІНГЕ ДЕ ДАЙЫНДЫҚ 
БАСТАЛДЫ

Сыр өңірі аграрлық саласының 
қызметкерлері өткен жылды оң 

нәтижемен қорытындылады. 
Еңбеккерлер су тапшылығы 

жағдайына қарамастан, мол өнім 
алды. Мал шаруашылығы, экспорт, 
инвестициялық жобалар бойынша 

жоғары жетістіктер бар. Әлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік өнімдері 

бағасын тұрақтандыру бағытында 
нақты жұмыстар жүзеге асты.

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb



Өткенге ой жіберсек, өмірдің 
шапқан аттай зулап, бір сәтке де 
тоқтамай, тарихқа ойдым-ойдым із та-
стап өтіп жатқанын сезінеміз. Кешкен 
ғұмыр бейне бір сағымдай бұлдырап, 
қалып барады екен. Мұндайда: 

– Сағындым, сағым жылдар,
Өттің-ау ағып жылдар.
Баладай алаңсыз,
Баянды, баянсыз.
Тағдырға бағынумен, – деп баста-

латын Гүлнәр Дәукенованың ақын 
Шөмішбай Сариевтың сөзіне жазған 
«Сағындым, сағым жылдар» әні ойыңа 
еріксіз оралады. Әрі қарай жалғасақ:

– Сағыныш-ай, сағыныш-ай,
Сен де бір арман, сен де бір жалған... 

Осылайша ән жаныңды тербеп, қимас 
сезімдерге жетелейді. Адам қоғамды 
жасайды, бірақ қоғамнан тыс тіршілік 
ете алмайды. Бұл бір, екіншіден 
қоғамда жеке адамның, яки тұлғаның 
рөлін ешкім жоққа шығармаған. Олар 
– дүниенің қозғаушы әрі дамытушы 
 күші.

...1957 жылы солақай саясаттың 
кесірі ме, әлде басқа себептер бол-
ды ма, Жалағаш ауданының «Таң» 
ұжымшарын Сырдарияның терістік 
бетіндегі Молотов атындағы 
ұжымшарға қосып жіберіп, орталығын 
Молотов етті. Ауылдағы орталау мек-
теп жабылды да, бастауыш сынып-
тар ғана қалды. Елдің іргесі сөгілейін 
десе әп-сәтте екен ғой, амалдың 
жоқтығынан жұрт үдере көшті. Көп 
үй Молотовқа, қойшы ағайын отар-от-
ар қойымен Жалағаш қой совхозына 
(кеңшар) өтті. Қалаға, қала маңындағы 
Қарауылтөбеге, басқа ауылдарға кет-
кен отбасылар да болды. 

Келесі 1958  жылдың  жазын-
да  біздің үй де көшті. Себебі менің 
5-сыныпқа баруым  керек еді.  Осы  
жылдың  бірінші  қыркүйегінде «Бер-
лімбет» көлінің жағасындағы №34 
«Иіркөл» орта мектебіне келдім. 
Бөтен ауыл, бөтен мектеп. Бастапқыда 
тосырқағаным шындық. Мектеп ди-
ректоры Камал Сүлейменов, оқу ісінің 
меңгерушісі Кенжебай Қайнарбаев 
деген кісілер екен. Жақсылық 
Жылқышиев, Бибінұр Бөлегенова, Ка-
мал Тығынбаев, сәл кейінірек Кенже-
бек Байдәулетов, Жадырасын Күзенов, 
Қайырберген Әбдиев сабақ берді. 

Ауыл көше тәртібімен салы-
на бастаған. Ағаш егу  қолға алы-
ныпты. Ұжымшар төрағасы Мөрәлі 
Шәменовтің өзі көрсетіп берген жер-
ге  тезелдетіп шағын үш бөлмелі үй 
тұрғызып алдық. Бұрынғы Молотов 
атындағы ұжымшар енді «Комму-
низм» кеңшары атанды. Шәменовтің 
тәртібі күшті. Өз ауылына бастық 
болғаннан кейін, бұған дейін әр 
жерде қақырада шашырап отырған 
жұртты көше тәртібімен кесектен жер 
үй  салуға жағдай жасаған. Халыққа 
мәдени-тұрмыстық қызмет көрсететін 
орындар ашыла бастады. 1958 жылы  
клуб, келесі жылдары жаңа мектеп 
пен дәрігерлік пункт бой көтерді. 
«Коммунизмнің» өз электр стансасы 
ауылға жарық берді. Үй-үйге радио 
желілері тартылды. Жергілікті радио 
торабы жұмыс істеді. Күріш ақтайтын, 
ұн шығаратын цехтар, ағаш-темір 
өңдейтін ұстаханалар ашылды. Мон-
ша, асхана халыққа қызмет етті. Аудан 
орталығына қатынайтын жабдықталған 
автокөлік болды. Алғашқы автокөлікті 
Шәріпқұлов Әбдір деген біздің жақын 
ағамыз жүргізгені есімде. Тәжен де-
ген киномеханик аудандық, облыстық 
кино жүйелерінен небір қызықты ки-
нофильмдер әкеліп көрсететін. 

Алматыдан, Қызылордадан ар-
тистер концерт қоюға жиі келетін. 
Көрші Ақтөбеден Геннадий Шульга 
деген әнші бірнеше рет келіп кон-
церт берді. Әлі есімде бір жылы  
Сара Тыныштығұлова келді. Өзі сон-
дай сүйкімді, көзі ботаның кө зіндей, 
жап-жас қыз концерт жүр гізушінің 
хабарлауынша Алматы филармония-
сына енді келіпті. Әйгілі Жамал Ома-
рова апамыздың дауысына ұқсайтын 
әншіні клубқа жиналған көрермен зор 
ілтипат көрсете тыңдады ғой деймін. 
Елуінші жылдардың аяғы, алпысын-
шы жылдардың басында композитор 
Әбілахат Еспаевтың әндері жиі айты-
латын. Радиодан тыңдап, тез үйреніп 
алатынбыз. Сара Тыныштығұлова осы 
ком пози тордың әндерін бірінен соң 
бірін құйқылжыта шырқаған:  

– Ұстазым менің, ұстазым
Өзіңмен өткен қыс-жазым.
Қалдырған ізің мәңгілік
Жадымда тұрар жаңғырып, – деген 

ән жолдарын кім білмейді, сөйтсек әлі 
күнге дейін мектеп оқушыларының 
гимніндей  болып   жүрген  бұл  кере-
мет әннің авторы Әбілахат Еспаев 
екенін сол жолы Сара орындағанда  
білдік ғой... 

Әкем Әубәкір Есжанұлы жырау 
кісі еді. «Шәкір-Шәкірат», «Самұрық 
құс» қиссалары мен Сыр сүлейлері – 
Балқы Базардан бастап, Шораяқтың 
Омары, Тұрмағанбет, Кете Жүсіп, ке-
рейт Даңмұрынның жыр-термелерін 

әкемнен тыңдап өскен маған ән мен 
жыр ерекше ұнайтын. Оның үстіне  
бозбалалық дәуреніміз Шәмші 
Қалдаяқов әндерінің бірінен-кейін бірі 
шығып жатқан кезіне сәйкес келді. 
60-жылдар бейнелеп айтсақ, қала да, 
дала да Шәмші әндерінің ырғағымен 
тербеліп тұрғандай болатын. Бала-
уса сезімді тап басқан әндер  жас 
жүректердің лүпілі мен оның сырла-
рын білдіретіндей де еді.

Күзде күріш жинауға барамыз. 
Машинаға отырсақ болды қыздарымыз 
бастап, біз қоштап, қосылып әнге ба-
самыз. Егін алқабына барғанша да, 
қайтарда да ән.

«Ақмаңдайлым», «Ақсұңқарым», 
«Қайықта», «Қайдасың», «Бәрінен де 
сен сұлу», «Кешікпей келем деп ең», 
«Құшақ жайған қандай адам», «Ақ 
бантик» болып жалғаса береді. «Ком-
мунизм» кеңшарының (кейін кеңшар 
болған – Т.Е.) егіні, оның ішінде негізгі 
дақыл – күріші «Таңның» жерінде 
егілетін. 1964 жылдан бастап «Естек», 
«Құс ұясы»  аталатын  жерлердегі  
күзгі егін  жинау  науқанына  қа-
тыстық. Күндіз жұмыстан шаршап 
қайт қанымызбен  кешкілік  тамақ-
танып алған соң, ойын-сауыққа 
кірісеміз. Ән айтамыз, би билейміз, 
түрлі ойындар ойнаймыз дегендей. 
Жұмысқа алып келген мұғалімдеріміз 
Кенжебек Байдәулетов, Жадыра-
сын Күзенов, Шәмшадин Тайбасаров 
ағайлар. Кенжебек ағай бізге орыс 
тілі мен әдебиетінен сабақ беретін. 
Жоғарғы сыныптың бірінің орыс 
әдебиетінде А.Пушкиннің «Капи-
танская дочка» деген шығармасынан 
үзінді бар. Сондағы басты кейіпкерлер 
Маша мен Гриневтің кездесетін жерін 
түсіндіргенде ағай қуақы жымиып, 
«олар көзбен ғана ұғынысты» деп 
кірпігін қағып-қағып жіберетін. Жа-
дырасын ағай химия пәнінен сабақ 
берді, кейін көп жыл бойы  «Таң» 
кеңшары партия комитетінің хатшы-
сы болды. Ал Шәмшадин ағай – біздің 
сынып жетекшіміз. Сол жылдары 
мектептің оқу бағдарламасына енген 
«Ауыл шаруашылығы практикумы» 
деген пәннен сабақ жүргізетін. Шәкең 
кейін «Таң» кеңшарының бас инженер-
механигі, ауыл әкімі қызметтерін абы-
роймен атқарды.

...1964 жылдың күзінде мектеп-
ке Қызылорда педагогикалық инсти-
тутының филология факультетінде 
сырттай оқитын Қалмахан Нұрғалиев 
деген жас жігіт қызметке келген. Сол 
жылдары шағын прозалық шығармалар 
жазып көріне бастаған ол мектепте 
«Жас қалам» үйірмесін ашып, оған 
әдебиетке жақын оқушыларды тарт-
ты. Менің «Кездесу» атты  алғашқы 
әңгімемді қарап, аудандық газетке 
жібертті. Көп ұзамай әңгімем басы-
лып шықты. Осыдан бастап жазуға 
үйірсектеп, жергілікті жерден га-
зетке мақалалар жібере бастадым. 
«Жаңадария» (сол кездегі Жалағаш 
аудандық газетінің аты – Т.Е.) газетінің 
«Коммунизм» кеңшарындағы штаттан 
тыс тілшісі болғанмын. Жоғары оқу 
орнын бітіргесін, ұмытпасам Қалекең 
«Ақсу» кеңшарындағы №116 орта 
мектепте қазақ тілі мен әдебиетінен 
сабақ берді білем. Әрі қарай аудандық 
газеттің қызметкері ретінде көрінді. 
Жалағаш аудандық білім бөлімінің 
бас инспекторы, Темірбек Жүргенов 
атындағы №123 орта мектептің ди-
ректоры қызметін атқарды. Қалмахан 
Нұрғалиевтің бірнеше повесі «Жалын-
ның» жабық бәйгесінде жүл делі 
орын дарды қанжығалаған. Нақ тылап 
айтар болсақ, олар «Ақ желкен», 
«Бозторғайдың шырылы», «Мазасыз 
шақ» деп аталады. Қалекең повесть 
жазудың  шебері еді. «Екінші көктем» 
атты алғашқы повесі 1971 жылы басы-
лып шығып, әдебиетсүйер қауымның 
ыстық ықыласына бөленгенін айта 
кету парыз. Ал жазушының «Көктем 
шуағы» атты повесі өте әсерлі 
шығарма. Оқырмандарына, әсіресе 
жас буынға рухани азық сыйлаған 
осы повесі Нұрғалиев қаламының 
қарымды екенін көпке мойындатты. 

Повестің шұрайлы тілі бір сәттік сезім 
толғаныстарын көркем суреттейді. 
Сөзім жалаң болмас үшін шығармадан 
кішкене бір эпизодты келтіре кетейін: 
«...Құралай сыртқы есік ауызында тұр 
екен. Қолында ораулы заты бар. Тоңып 
қалған ба, бетінің ұшы нарт қазыл. 
Етігінің өкшесін бір-біріне тық-тық 
еткізіп соғып қояды.

– Алмат, сені әскер күнімен 
құттықтағалы келдім, – деді ол жарқын 
жүзбен қолын ұсынып. 

–  Рахмет, – деді бұл кібіртіктеп. 
Абдырап қалды да қыздың ұсынған 
қолын екі қолымен бас салды. Құралай 
газеттің орауын  жазып, әлі лак иісі 

кетпеген үшқатты бұған батылсыздау 
ұсынды.

– Мынау менен ескерткіш болсын.
Бірақ, көңілінде күдік сауал жылт 

еткен. Анасына ұқсата алдым ба екен? 
Таныса жақсы шыққаны. Ал танымаса 
масқара. Неге үндемейді өзі? Алматтың 
бұл кездегі көңіл-күйі буырқанған 
теңіздей астаң-кестең. Әуелі сурет 
жұмбақ көрінген. Тесіле қарап еді, та-
ныс кескін жылыұшырап шыға келді. 
«Алматым! Көкем! Көкешім!» деп 
еміренгендей таныс үн тап құлағының 
түбінен естілгендей. Алмат бар даусы-
мен «Апа» деп айқайлап жібере жаз-
дады...» Міне, суреткерлік шеберлік  
осылай болса керек.

Жазуға деген әуестігім арта берді. 
Шығармашылығыма жол-жоба көр-
сеткен тағы бір асыл азаматты айта 
кетейін. Ол маған нағашы болып 
келетін Мырзамұрат Ілиясов еді. 
Мырзекең аудандық газеттің кор рек-
торынан  бас редакторлық қыз метке 
дейінгі журналистік жолдан өткен, 
ойы ұшқыр, қаламы жүйрік қаламгер 
болатын. Ұзақ жыл бойы аудандық 
«Жаңадария» газетіне басшылық етті. 

1966 жылы №34 «Иіркөл» орта 
мектебінің он бірінші сыныбын 21 
оқушы бітірдік. Орта білім туралы 
аттестатпен қоса «3-сыныпты трак-
торист-машинист» мамандығын 
бірге алып шыққан біз облыс мек-
теп бітірушілеріне үндеу тастадық. 
Онда: «Аулымыздың экономикасы 
мен мәдениетін көтеру мақсатында 
өндірісте қалып, еңбек етеміз» делін-
ген. Үндеу суреттерімізбен қоса «Ле-
нин жолы» (қазіргі «Сыр бойы» газеті 
– Т.Е.) газетіне басылып шыққан.

1967 жылдың басында «Ком-
мунизм» кеңшарынан бөлініп, «Таң» 
өз алдына кеңшар болғанда  маған су 
жаңа «МТЗ-80» тракторы бұйырды. 
Осы тракторға тіркеме тіркеп, ағайын-
дарымызды  ауылға көшіріп әкелгенім 
есімнен кетпейді.

Ерте көктемнен егін егу харекетіне 
кіріскенбіз. Тракторыммен кеңшардың 
сан-салалы жұмыстарына араластым, 
егістікке тыңайтқыш тасыдым, бір 
бригаданың күріш тұқымын септім, 
мал азығын дайындауға қатыстым. 
Тракторымды қимадым, бірақ оқу ке-
рек еді.

Осы жылы күзде Н.Гоголь атын-
дағы Қызылорда мемлекеттік педа-
гогикалық институтына түсіп кеттім. 
Сөйтіп, студенттік  өмір басталған. 
Институт ректоры – Базарбек Өсер-
баев, деканымыз – Нұрлыбек Жүнісов. 
Кейінірек білгендей, екеуі де қазақтың 
маңдайына біткен марқасқа тұлғалары 
екен ғой. Институттың 3-курсында 
«Әдебиет және музыка» деген сабақ 
жүрді. Одан Ибрагим Мұхамеджанов 
деген оқытушы дәріс оқыды. Өте 
әңгімешіл кісі. Сөйтсек, Ибрагим 
ағай жазушы-драматург Қалтай 
Мұхамеджановтың туған інісі болып 
шықты. Бірде Шыңғыс Айтматовтың 
«Жәмилә» повесі бойынша сөз қозғап, 
қырғыз-қазаққа мағұлым болған 
«Даниярдың әні» туралы айтқаны 
бар. Сонда Ибрагим ағай: «Данияр-
дың әуелете салған әні қырғыз Ала-
тауының ана бөктеріне бір соқты, 
мына бөктеріне бір соқты, сөйтіп  
Жамиләның жүрегіне келіп орнықты, 
әннің құдіреті деген осы емес пе?» де-
ген. 

Енді бір сабақта қазақтың айтыс 
өнері әңгіме болды. Сырдың бой-

ында  өмір сүрген Ұлбике ақын тура-
лы айтқан: «Тума талант, суырып сал-
ма ақын, ойын-тойдың көркі Ұлбике 
өнерімен көпті тәнті еткен. Менің арғы 
атам Күдеріқожамен де бірнеше рет 
сөз қағыстырыпты. Шашасына шаң 
жұқпаған ақынның күйеуі қызғаншақ 
екен, ақыры Ұлбикені ұрып өлтірген» 
деп күрсінген еді.

Арада 23 жыл өткенде біздің «Таң» 
ауылына Қалтай ағаның келетінін 
және  тұз-дәмдес болатынымды  әрине, 
білгенім жоқ.

Талантты адамдар аз емес ғой, 
солардың бірі – балетмейстр Дәурен 
Тастанбекұлы Әбіров. 1984 жылы 

Қазақстанның халық артисі, 1988 
жылы Қазақстанға еңбегі сіңген өнер 
қайраткері атақтарын алған, «Еңбек 
Қызыл ту» орденінің иегері. Абай 
атындағы мемлекеттік академиялық 
опера және балет театрының бас балет-
мейстрі болған. «Дударай», «Қыз 
Жібек», «Жалбыр», «Біржан-Сара» 
опера ларының биін қойған. «Қазақ-
фильм» студиясы шығарған «Қыз 
бен жігіт», «Біздің сүйікті дәрігер» 
кинофильмдеріндегі биді де қойған осы 
Дәурен Әбіров. Осындай кәсіпқой ма-
ман 1970 жылы сәуір айының алғашқы 
күндерінің бірінде облыстық партия 
комитетінің шақыруымен Алматыдан 
Қызылордаға іссапармен келді. Мақсат 
– Лениннің туғанына 100 жыл толуына 
орай «Сыр сұлуы» ән-би ансамблінің 
репертуарын  мерекеге лайықтап қайта 
дайындап, оны салтанатты  жиыннан 
соң көрсету. Айтпақшы,  Ленинск 
(қазіргі Байқоңыр қаласы – Т.Е.)  
қаласынан композитор, полковник Ка-
расев деген әскери кісі алдырылған. 
А.Тоқмағанбетов атындағы мәдениет 
үйінде дайындық басталып кетті. Бізді 
– ансамбль мүшелерін сабақтан бо-
сатты. Дәурен Әбіров өзін де, бізді де 
аямады, әбден сілелетіп, екі аптаның 
ішінде дайындықты аяқтаған. 

21 сәуір күні кешкілік «Сыр сұлуы» 
ән-би ансамблінің мерекелік концертін 
салтанатты жиналыстан соң халық 
тамашалады. 1971 жылдың шілде 
айында институтты аяқтап,  дипло-
мымызды алдық. Жалағаш аудандық 
оқу бөлімінің меңгерушісі Ижанов  
өтінішіміз бойынша мені №118 «Таң» 
орта мектебіне мұғалім, ал жұбайым 
Зияда Дәниқызын балабақшаға 
тәрбиеші етіп жіберді.

1973 жыл.   Мамыр   айындағы  
шуақ ты күндердің бірі болатын. 
Жала ғаштан Қайрош Ыбраев деген 
мүғалім жігіт іздеп келді. Келген ша-
руасы Қызылорда қаласында тұратын 
әйелінің нағашысы, ақын Зейнол-
ла Шүкіровке үйінен шәй бермекші. 
«Жалағаштан көлік таба алмадым, 
сосын көзкөрген ғой деп саған келіп 
тұрмын» дегесін әрі аты елге белгілі, 
өзім кейбір өлеңдерін жатқа білетін 
сүйікті ақынымды көріп, қызмет 
жасағым келіп кетті де, алғаныма 3-4 
ай ғана болған су жаңа «Москвич-412» 
жеңіл мәшинемді оталдырдым.

Есіме ә, дегеннен-ақ лирик ақын-
ның:

– Қайда ұйқым, ұйқым менің қайда 
қашқан?

Бозарып келеді әне жайлап аспан,
Түсіме бүгін тағы кірдің сәулем.
Сол менің тәтті ұйқымды шайдай 

ашқан, – деп басталатын өлеңі түскен. 
Қалаға жетіп, Зекеңнің үйіне кірдік. 
Бір-екі кесе шәй ішіп алғасын ақынды 
көлікке отырғызып, кейін қарай 
Жалағашқа тарттық. Ол кезде ауылда 
менен басқа адамда жеңіл көлік жоқ. 
Мұны «Таң» кеңшарындағы ірі қара 
бақташысы әкем Әубәкір Есжановқа 
бәйгеге кезексіз берген. (Малшы 
еңбегін бағалағандарға рахмет айтып 
жүрдім ғой – Т.Е.) Алдыңғы орындықта 
екі көзін алысқа қадап, қырандай 
қомданып, иісі қазаққа танымал ақын 
Зейнолла отыр. «Шағанға» жақындай 
бергенде (сол жылдары Жалағашқа 
баратын тас жол бітпеген)  «ГАЗ-21» 
жеңіл көлігі  қапталымнан сигнал 
беріп оза берді. Ескілеу «Волганың» 
басып озғанына намысым келіп, газды 
бастым да, мен оздым. Озуын озсам 

да, жол нашар еді әрі жаңа мәшинемді 
аядым білем, бір сәт газды азайта 
қойдым.Олар күліп,  озды да кетті.

– Теміржан, – деді ақын баяу, 
салмақты үнмен, жассың ғой, өмірде 
жарыс көп болады, әлі талай озасың, 
талай қаласың, бірақ қашқанға да 
қуғанға да серік болмасаң жарайды, – 
деген. Зекең айтқандай «талай оздық, 
талай қалдық», бірақ «қашқанға да, 
қуғанға да серік болдым» дей алмай-
мын.

Жаңылмасам, 1974 жылғы қараша 
айының аяғы еді. Жалағаш кентінде 
аудандық оқу бөлімінің меңгерушісі 
Зияда Ижановтың басшылығымен 
«Кабинеттік оқу жүйесіне көшу» ту-
ралы семинар-кеңес өту жоспарла-
нып, тәжірибе алмасу мақсатында 
Қызылорда  қаласынан  мектеп бас-
шылары, озат мұғалімдер келіп 
қатысуы тиіс болған. Қаладан 
келетін қонақтарды түс ауа пойыз-
дан күтіп алып, орналастыру қазіргі 
Бұқарбай батыр ауылындағы №33 
және «Таң» ауылындағы №118 орта 
мектептерге тапсырылды. Жала-
ғаштың әрі кетсе оншақты ғана адам 
сиятын қонақ үйіне жиырмадан аса 
қонақты толық орналастыру мүмкін  
болмағандықтан  кенттегі  бір ағайын-
ның  кеңдеу үйін сұрап алғанбыз. Екі 
мектептің директоры және 4-5 жас 
жігіт-қыздар дайындыққа кірістік. 
Түс ауа қалалықтарды күтіп алып, 
аудан орталығындағы  екі  мектепті  
ара лат тық. Кешкілік дайындаған дас-
тар ханымызға әкелдік. Жетпісбаев 
деген ересектеу кісі келушілерді 
біртін деп таныстыра бастады. Біздің 
директорлар Комвуз Бердәулетов пен 
Қайырберген Әбдиев те осындай рәсім 
жасады. Шәй-пәй ішіліп, еркін отырыс 
басталды.

– Мұндайда қонақкәде деген бо-
лады, – деп Жетпісбаев өзі бастап, 
қасындағылар қосылып бір ән айтты. 
Менің иығыма ілген баяным болатын, 
оларды сүйемелдедім.

– Ал, біз құтылдық, енді ауылдың 
алты ауызы сендерде, – деді Барақбаева 
деген қартаңдау әйел. Директорым 
маған қарады, түсіне қойдым да бая-
нымды бір-екі созып-созып алып енді 
ғана шығып,  жұрт әлі айта қоймаған 
бір әнді баяу бастадым:

– Арманым – ақсәулелі гүлімбісің?
Әлде сен алаулаған күнімбісің?
Әлде сен албыраған ай ма екенсің?
Арманым айтшы маған қайда 

екенсің?
Асыл арман, асыл арман,
Мен сенен күдерімді үзбей жүрмін. 

Баяу басталған әнді биікке көтере 
бердім. Жұрт тым-тырыс, бәрі құлақ 
түре қалғанға ұқсайды. Әнді аяқтағанда 
алақандарын соғып жатты.

– Тағы бір рет айтыңызшы, – деді 
орта тұста отырған жіңішкелеу келген, 
аққұбаша келіншек.

– Сұрап жатыр ғой, қонақтың 
тілеген орында, Теміржан мен де 
қосылайын, – деген Комвуз ағайдың 
сөзінен кейін әнді қайта бастадым. 
(Комвуз Бердәулетов өнерді сүйетін 
азамат еді, кейін көп жыл  бойы  
Жалағаш аудан дық мәдениет бөлімін 
басқарды – Т.Е.) Кәмекең мен әлгі 
өтініш жасаған келіншек арагідік 
қосылып қалып отырды. Әп-әдемі дау-
ысы бар келіншектің есімі Нәзипа екен. 
Түннің бір уағына дейін жақсы оты-
рыс болған. Ертесіне ерте басталған 
семинар жұмысы кештете  аяқталып,  
қонақтарды пойызға отырғызып 
жіберген едік. 

Осы жерден алға ілгерілейін. Көп 
жылдар өткен. Жалағаш ауданындағы 
«Таң» кеңшарының директоры едім. 
Жерлесім әрі жолдасым, журналист 
Құттыбай Сыдықов елуге толған той-
ына шақырғасын Қызылордаға келдім. 
Әне-міне дегенше той басталып та 
кетті. Той иесіне ақ тілектер айтылып, 
ән мен биге ұласқан. Орта жасқа келіп 
қалған толықша әйел биге шақырды. 
Жұптасқан көп ішінде бізде жүрміз.

– Сіз мені танымадыңыз-ау, – деп 
күлімсіреді бейтаныс әйел. 

– Кешіріңіз, тани алмадым. 
– Осыдан 22 жылға шегініс 

жасаңыз, Жалағашта «Асыл арман» 
әнін сізден үйренгенбіз.

– Нәзипасыз ба?
– Ия, мен сол Нәзипамын.
– «Асыл арманды» ұмытпаған бо-

ларсыз?, – дедім мен.
– Неге ұмытамыз, ел аузынан 

түспейтін ән ғой ол.
Жалпы ер адамдардай емес, 

әйелдердің есте сақтау қабілеті жоғары 
болатынына сонда көзім жеткен. 
Отырыстың ортасына таман Нәзипаға 
сөз тиіп, тілегін қысқа қайырды да: 
«Той иесіне музыкалық сәлем жолдай-
мын» деді:

– Сағындым, сағым уақыт,
Табатын жаным бақыт,
Балалық ұяның,
Қарлығаш қиялым,
Еске алып тербелемін.
Жұлдызы көгімнің,
Бақытын өмірдің,
Аңсаумен мен келемін... Ән 

ырғағына ұйыған жұрт қайырмасына 
келгенде тегіс қосылып кеткен. Той 
аяқталып, ауылға бет түзедім. «Сырлы 
аяқтың сыры кетсе де, сыны кетпейді» 
деген сөз рас екен-ау?! Десе де жас 
дәуренге не жетсін?! «Сағыныш-ай, 
сағыныш-ай сенде бір арман, сенде бір 
жалған» деп жібердім білем:

– Бірдеңе дейсіз бе, аға? – деді 
жүргізушім. Ой жетегінде кеттім 
білем, тіс жармадым. 

Тас жолдың апшысын қуырып, 
«Волга-31»  зулап келеді.

Темірбек ЕСЖАНОВ,
Қазақстан Республикасы білім 

беру ісінің құрметті қызметкері,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
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«Жақсыларда жаттық жоқ», «Көзкөрген», «Гауһартас», «Керуен», «Ақ толқын», «Бір нәзік сәуле», «Қызылқұмның қызы», 

«Ауылдан аттанғандар», «Толғауы тоқсан тіршілік», «Беласқан» кітаптарының авторы, Қазақстан Журналистер одағының 
мүшесі Темірбек Есжанов биыл 75 жасқа толып отыр. 

Т.Есжанов 1948 жылы 22 қаңтарда Жалағаш ауданының «Таң» ауылында туған. №34  «Иіркөл»  орта мектебін бітірген.  Еңбек 
жолын жұмысшылықтан бастап кейін механизатор болған. Н.Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институтының 
«Филология» факультетіне түсіп, оны «Музыка және әдебиет пәні мұғалімі» мамандығы бойынша 1971 жылы аяқтайды. 

Алғашқы ұстаздық жолы өз ауылындағы №118 «Таң» орта мектебінде басталып, мектеп директорының тәрбие, кейін оқу 
ісі жөніндегі орынбасары болды. 

Мырзабай ахун ауылындағы №122 орта мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары, мектеп директорының 
міндетін атқарды. «Таң» кеңшары кәсіподақ комитетінің төрағасы, ауылдық кеңесі атқару комитетінің төрағасы, 
кеңшар директоры болды. Өндірістен қол үзбей жүріп Қызылорда ауыл шаруашылығы техникумын және идеология 
кадрларын дайындайтын университеттің «Философия» бөлімін бітірген. Қызылорда қаласы білім бөлімінің қызметкері, 
қаладағы №235 және №173 орта мектептерде директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметтерін атқарған. 

«Ел тілегі» газетінде әдеби кеңесші, осы газеттің бас редакторы болды. Ширек ғасырдан бері тарихи-танымдық 
мақалалар жазып, өңірдің рухани-мәдени дамуына өз үлесін қосып келеді. Өмірлік серігі Зияда Дәниқызы екеуі 6 бала 
тәрбиелеп өсіріп, 18 немеренің ата-әжесі болып отыр. 

Сағым   
жылдар
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Қызмет 
атауы

Өткізу көлемі, мың кВт*с Өткізу көлемі, мың теңге (ҚҚС-сыз) Өткізу бағасы, теңге (ҚҚС-
сыз)

Табыстылық деңгейі

Барлығы Тұтынушылар санаты Барлығы Тұтынушылар санаты Бар-
лығы

Тұтынушылар санаты Шығын-
дар мың 

теңге

Ретте-
летін қыз-

меттен 
түскен 

кіріс, мың 
теңге

Табыс-
тылық 
деңгейі 

%
Заңды 
тұлға

Жеке тұлға Заңды 
тұлға

Жеке тұлға Заңды 
тұлға

Жеке тұлға

Жалпы 
көлем

Тұтыну 
көлеміне 

қарай

орташа 
та-

рифке 
қарай

Жалпы 
көлем

Тұтыну 
көлеміне 

қарай

орташа 
та-

рифке 
қарай

Жал-
пы 

көлем

Тұтыну 
көле-
міне 

қарай

орта-
ша та-
рифке 
қарай

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Электро-
энергия

73 240, 
969

36 497, 
908

36 014, 
223

728,838 1 490 321, 
020

839 877, 
510

637 507, 
130

12 936, 
380

20,35 23,01 17,70 17,75 1 553 813, 
840

1 490 321, 
020

-4,09%

“Дәулетэнерго” ЖШС-ның 2022 жылғы 2-жартыжылдығына электр энергиясын бөлшек 
сауда нарығында өткізу көлемі және табыстылық деңгейі жөніндегі мәлімет

БСН 980340002633

Шығындар Бекітілген 
шығындар сме-
тасы, мың теңге

Нақты 
шығындар, 
мың теңге

Айырма

Электр энергиясын сатып алу 
шығындары

684 432 708 849 24 417

Электр энергиясын тасымалдау 
шығындары

581 667 635 334 53 667

Электр қуатының теңгерімдеу қызметін 
ұйымдастыру, қуатты реттеу, жүктемені 

әзірлігін қамтамасыз ету шығындары

111 997 121 011 9 014

Жиынтығы 1 378 096 1 465 194 87 098

“Дәулетэнерго” ЖШС-ның 
2022 жылдың 2-жартыжылдығына электр 

энергиясын бөлшек сауда нарығында 
нақты және іс жүзіндегі шығындары 

жөнінде мәлімет
БСН 980340002633

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

«Қазақстан Республикасының Жер кодексі» Қазақстан 
Республикасының Кодек сінің 121-бабының 1 және 
4-тар мақтарына және «Магистральдық құбыр туралы» 
Қазақстан Респуб ликасының Заңының 14-бабының 
1-тарма ғына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Айқындалсын:
1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес «Бейнеу-

Шымкент» магистральды газ құбы рынан автомат тан-
дырылған газ тарату стан саларына дейінгі газ құбыры-
бұрып, автомат тандырылған газ тарату стансаларының 
күзет аймағының шекаралары;

2. осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес 

«Бейнеу-Шымкент» магистральды газ құбырынан 
автоматтандырылған газ тарату стансаларына дейінгі 
газ құбыры-бұрып, автоматтандырылған газ тарату 
стансаларының күзет аймақтарындағы жерлерді пайдалану 
режимі.

3. Ауыл шаруашылығын жүргізуге бай ланысты 
емес мұқтаждар үшін күзет аймақтары белгіленетін 
аумақтардан ауыл шаруашылығы өндірісіндегі ысырап 
мөлшерінің актісі осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес 
бекітілсін.

4. «Қызылорда облысының ауыл шаруа шы лығы және 
жер қатынастары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі «ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамының 

ауыл шаруашылығын жүргізуге байланысты емес 
мұқтаждар үшін күзет аймақтары белгіленетін аумақтардан 
ауыл шаруашылығы өндірісіндегі тиісті ысырапты 
KZ24070105KSN0000000 есеп айырысу шотына (Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігі Қазына шылық 
комитетiнің Қызылорда облысы бойынша қазынашылық 
департаментi, KKMFKZ2A, БСН: Қызылорда қаласы 
090440021657, Арал ауданы 980740001154, Қазалы ауданы 
941240000699, Сырдария ауданы 961040000665, Шиелі 
ауданы 961040000615, Жаңақорған ауданы 961040000635, 
код 201901 «ауыл шаруашылығы өндірісінің ысырабын 
өтеу») осы қаулы қабылданған кезден бастап алты ай 
мерзімде өтеуін қамтамасыз етсін.

5. «Қызылорда облысының ауыл шаруа шылығы және 
жер қатынастары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі, Қызылорда қаласы, Арал, Қазалы, Сырдария, 
Шиелі және Жаңақорған аудандарының әкімдіктері осы 
қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда 
облысы әкімінің бірінші орын басары С.С.Қожаниязовқа 
жүктелсін.

7. Осы қаулы алғашқы ресми жария ланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
                  әкімі                                    Н.Нәлібаев

«ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамына уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығымен табысталған «Бейнеу-Шымкент» 
магистральды газ құбырынан автоматтандырылған газ тарату стансаларына дейінгі газ құбыры-бұрып, автоматтандырылған газ тарату 

стансаларының күзет аймақтары шекараларын және олардағы жерді пайдалану режимін айқындау туралы

Қызылорда облысы әкімдігінің
2023 жылғы « __ » _________ № ___қаулысына

1-қосымша

«ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамына уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығымен 
табысталған «Бейнеу-Шымкент» магистральды газ құбырынан автоматтандырылған газ тарату 

стансаларына дейінгі газ құбыры-бұрып пен автоматтандырылған газ тарату стансаларының күзет аймағы 
шекаралары

№ Аудан, қала 
атауы

Жер санаты күзет аймағы 
шекарасының 
көлемі, гектар

құбыр осінің 
(автоматтандырылған 
газ тарату стансалары 

аумағы шекараларынан 
барлық жаққа жүз метрге 

кейін қалатын) күзет 
аймағының шекаралары, 

метр
1 2 3 4 5
1 Қызылорда ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 107,78 25

2 елдi мекендердiң (қалалардың, кенттер мен 
ауылдық елдi мекендердiң) жерi

16,3813 50

3 су қорының жері 5,15 50
4 босалқы жер 564,0187 50

Жинағы: - 693,33 -
5 Арал өнеркәсiп, көлiк, байланыс, ғарыш қызметі, 

қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына 
арналған жер және ауыл шаруашылығына 

арналмаған өзге де жер
1,8378 50

6 босалқы жер 65,483 50
Жинағы: - 67,3208 -

7 Қазалы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 14,6599 25
8 елдi мекендердiң (қалалардың, кенттер мен 

ауылдық елдi мекендердiң) жерi
27,7868 50

9 өнеркәсiп, көлiк, байланыс, ғарыш қызметі, 
қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына 

арналған жер және ауыл шаруашылығына 
арналмаған өзге де жер

1,4088 50

10 орман қорының жерi 15,7898 50
11 су қорының жері 0,8072 50
12 босалқы жер 614,0135 50

Жинағы: - 674,466 -
13 Сырдария ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 18,383 25
14 өнеркәсiп, көлiк, байланыс, ғарыш қызметі, 

қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына 
арналған жер және ауыл шаруашылығына 

арналмаған өзге де жер
0,2649 50

15 босалқы жер 53,6288 50
Жинағы: - 72,2767 -

16 Шиелі ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 11,6752 25
17 елдi мекендердiң (қалалардың, кенттер мен 

ауылдық елдi мекендердiң) жерi
118,6139 50

18 өнеркәсiп, көлiк, байланыс, ғарыш қызметі, 
қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына 

арналған жер және ауыл шаруашылығына 
арналмаған өзге де жер

3,1446 50

19 су қорының жері 3,9904 50
20 босалқы жер 150,4453 50

Жинағы: - 287,8694 -
21 Жаңақорған ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 6,6416 25
22 өнеркәсiп, көлiк, байланыс, ғарыш қызметі, 

қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына 
арналған жер және ауыл шаруашылығына 

арналмаған өзге де жер

8,2501 50

23 босалқы жер 17,6695 50
Жинағы: - 32,5612 -
Барлығы: - 1827,8241 -

№ Күзет аймағының атауы Күзет аймағындағы жерді пайдалану режимі
1 2 3
1 «ҚазТрансГаз Аймақ» 

акционерлік қоғамына 
уақытша өтеулі жер 
пайдалану (жалдау) 

құқығымен табысталған 
«Бейнеу-Шымкент» 

магистральды газ 
құбырынан автоматтан-

дырылған газ тарату 
стансаларына дейінгі 

газ құбыры-бұрып пен 
автоматтандырылған газ 
тарату стансаларының 

күзет аймағы

«Бейнеу-Шымкент» магистральды газ құбырынан автоматтандырылған газ тарату 
стансаларына дейінгі газ құбыры-бұрып, автоматтандырылған газ тарату стансаларының 
күзет аймағында:

1) өткелдерді, қара жолдарды және магистральдық құбыр трассасы мен оның күзет 
аймағын өзге де уақытша немесе тұрақты көлікпен кесіп өтудің орналасу орындарын, 
салу, жайластыру және пайдалану тәртібін магистральдық құбырдың меншік иесімен 
келіспей, орнатуға;      

2) бағбандыққа және орман өсіруге, сондай-ақ жер жырту тереңдігі отыз бес 
сантиметрден аспайтын далалық ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру үшін агро-
техникалық жұмыстар кешенінен басқа, магистральдық құбырдың меншік иесімен 
келісілмеген кез келген жұмысты орындауға; 

3) магистральдық құбырдың меншік иесі не оператор жайластырған, магистральдық 
құбырға қызмет көрсету мен оның физикалық қорғалуын қамтамасыз етуге арналған 
жолдарды рекультивациялауға, сондай-ақ магистральдық құбырда өртке қарсы және 
күзет функцияларын орындайтын қызметкерлердің осы жолдармен қозғалысына, 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, 
кедергі келтіруге; 

4) кез келген құрылыстар мен ғимараттар салуға;

5) автомобиль көлігі құралдарының, тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын 
ұйымдастыруға;           

6) мелиоративтік жер жұмыстарын жүргізуге, суару және құрғату жүйелерін салуға;      

7) магистральдық құбырдың меншік иесінің келісімінсіз тау-кен, құрылыс салу, 
монтаждау және жару жұмыстарын жүргізуге, жерді тегістеуге;      

8) ұңғымалар, тікқазбалар орнатуға және топырақ сынамаларын (топырақ үлгілерінен 
басқа) алуға байланысты геологиялық түсіру, іздеу, геодезиялық және басқа да іздестіру 
жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады.

№ Нысаналы мақсаты Жалпы 
көлемі 

(гектар)

Оның ішінде: Топырақ
түрі

Жаңа 
жерлерді 

игеру бағасы
(теңге/гек-

тар)

Ауыл 
шаруашы-

лығы 
өндірісінің 

шығасыларын 
өтеу сомасы 

(теңге)

жайылым-
дығы

егістігі

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Қызылорда қаласын 
«Бейнеу-Шымкент» 
магистральды газ 
құбырына қосудың № 1 
учаскесінің, АГРС-2 
алаңының күзет аймағы 
үшін

136,8 74,31 - қоңыр 22 800 1 694 268

- 0,791 қоңыр 22 800 409 105

14,68 - құм 21 600 317 088

2 Қызылорда қаласын 
«Бейнеу-Шымкент» 
магистральды газ 
құбырына қосудың № 2 
учаскесінің күзет аймағы 
үшін

41,11 26,7 - қоңыр 22 800 608 760

9,51 - құм 21 600 205 416

3 Қызылорда қаласын 
«Бейнеу-Шымкент» 
магистральды газ 
құбырына қосудың № 3 
учаскесінің күзет аймағы 
үшін

4,68 4,2 - қоңыр 22 800 95 760

4 Қызылорда қаласын 
«Бейнеу-Шымкент» 
магистральды газ 
құбырына қосудың күзет 
аймағы үшін

10,9309 8,406 - қоңыр 22 800 191 657

5 редуциялау алаңының 
күзет аймағы үшін

6,7958 5,2803 - құм 21 600 114 054

6 «Бейнеу-Шымкент» 
магистральды газ 
құбырынан «Арал» 
автоматтандырылған 
газ тарату стансасына 
дейінгі газ құбыры-
бұрыптың, «Арал» 
автоматтандырылған газ 
тарату стансасының күзет 
аймағы үшін

29,4486 21,2534 - құм 21 600 459 073

7 «Бейнеу-Шымкент» 
магистральды газ 
құбырынан «Әйтеке би» 
автоматтандырылған 
газ тарату стансасына 
дейінгі газ құбыры-
бұрыптың, «Әйтеке би» 
автоматтандырылған газ 
тарату стансасының күзет 
аймағы үшін

284,9028 10,2876 - қоңыр 22 800 234 557

179,9637 - құм 21 600 3 887 216

8 «Бейнеу-Шымкент» 
магистральды газ 
құбырынан «Шиелі» 
автоматтандырылған 
газ тарату стансасына 
дейінгі газ құбыры-
бұрыптың, «Шиелі» 
автоматтандырылған газ 
тарату стансасының күзет 
аймағы үшін

124,8496 92,8689 - қоңыр 22 800 2 117 411

0,0104 - құм 21 600 225

9 «Бейнеу-Шымкент» 
магистральды газ 
құбырынан «Жаңақорған» 
автоматтандырылған 
газ тарату стансасына 
дейінгі газ құбыры-
бұрыптың, «Жаңақорған» 
автоматтандырылған газ 
тарату стансасының күзет 
аймағы үшін

15,0036 6,243 - сұр 
топырақ

56 400 352 105

Жинағы: 654,5213 453,7133 0,791 - - 10 686 695

Қызылорда облысы әкімдігінің
2023 жылғы « ___ » ____________ № ____қаулысына

2-қосымша

«ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамына уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығымен 
табысталған «Бейнеу-Шымкент» магистральды газ құбырынан автоматтандырылған газ тарату стансаларына 

дейінгі газ құбыры-бұрып пен автоматтандырылған газ тарату стансаларының күзет аймағындағы жерді 
пайдалану режимі

Қызылорда облысы әкімдігінің
2023 жылғы « __ » ____________ № _____ қаулысына

3-қосымша

Ауыл шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мұқтаждар үшін 
күзет аймақтары белгіленетін аумақтардан ауыл шаруашылығы өндірісіндегі 

ысырап мөлшерінің актісі 

«Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары
басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы             _________ Дуйсебаев Талгат Турсынович

Келісілді
«ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамының атынан 
сенімді өкілі – «ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамының 
Қызылорда өндірістік филиалының директоры                                         ___________ Карибаев Шакир Болатович

Жоба
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«Достық Жер МК» ЖШС-ның 
қызметін жүйеге қою мақсатында 
Серіктестік мүддесі жағдайларына 
байланысты  «Достық Жер МК» 
жауап  кершілігі шектеулі серік тесті-
гінің жалпы жиналысын ұйым дастыру 
қажеттілігі туындауда.

Осыған орай, «Жауапкершілігі 
шектеулі және қосымша жауап-
кершілігі бар серіктестіктер туралы» 
Қазақстан Республикасының 1998 
жылғы 22 сәуірдегі №220-І Заңының 
талаптары бойынша «Достық Жер 
МК» ЖШС-ның жалпы жиналысына 
шақырамыз.

Жиналыстың өтетін уақыты, 
орны мен күні: Жалпы жиналыс 23 
ақпан 2023 жылы сағат 09:00-де ІІІ 
Интернационал ауылының мәдениет 

үйінде өтеді. Тіркелу уақыты сағат 
07.00-ден 09.00-ге дейін.

23 ақпан 2023 жылы сағат 09:00-
де өтетін жалпы жиналыстың күн 
тәртібі:

1. «Достық Жер МК» ЖШС дирек-
торын (атқарушы органын) сайлау;

2. Серіктестікке арызбен жүгін ген 
қайтыс болған құрыл тай шылардың 
(қатысушылар) мұрагерлерін Серік-
тестік қатысушы ларының қатарына 
қабылдау туралы;

3. «Достық Жер МК» жауап кер-
шілігі шектеулі серіктестігінің жар-
ғылық капитал мөлшерін нақтылау 
туралы; 

4. «Достық Жер МК» жауап кер-
шілігі шектеулі серіктестігінің Жар-
ғысына өзгерістер енгізу туралы; 

5. Күн тәртібінде қаралған мәсе-
лелер бойынша өзгерістерді құзыретті 
органда тіркеу бойынша өкілеттіктер 
беру туралы.

Жалпы жиналыстың түрі: Кезек-
тен тыс

Жалпы   жиналысты    өткізу   
тәртібі: Регламент бойынша ҚР Аза-
маттық кодексі, «ҚР Жауап кер шілігі 
шектеулі және қосымша жауап-
кершілігі бар Серіктестіктер тура-
лы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі №220-І 
Заңының нормалары басшылыққа 
алынды.

«Достық Жер МК» ЖШС-ның 
құрылтайшылары 

(қатысушылары)

ХАБАРЛАНДЫРУ
«ПЕТРОКАЗАХСТАН ВЕНЧЕРС 

ИНК» филиалы, 02.03.2023 жылы сағат 
15.00-де Қызылорда обл., Жалағаш 
ауд., Жалағаш кенті, Әйтеке би  к-сі, 
12 (әкімшілік  ғимараты) мекен-
жайы бойынша «18.09.1998 ж. №240 
келісім-шарттық аумақта жер қойнауы 
учаскесін консервациялау және жер 
қойнауын пайдалану салдарын жою 
жобасы» бойынша ашық жиналыс 
түрінде қоғамдық тыңдау өтетінін 
хабарлайды.

Жобалық құжаттама пакеті 
Бірыңғай экологиялық порталында 
(БЭП) https://ecoportal.kz/, сондай-ақ 
ЖАО «Қызылорда табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы» ММ сайтында танысуға 
болады.

Ескертулер/ұсыныстар қоғамдық 
тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 
3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін 

мерзімде БЭП, сондай-ақ Қызылорда 
қ-сы, Бейбарыс Сұлтан көшесі 1,  
«Қызылорда облысы табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы» ММ, тел.: 8(7242)605369, 
a r . zho lda sbekova@korda .gov .kz 
эл.адресі бойынша қабылданады. 

Төтенше жағдай және (немесе) 
шектеу іс-шаралары енгізілген 
жағдайда, қоғамдық тыңдаулар онлайн 
режимде өткізіледі. 

Конференция сәйкестендіргіші: 
848 0473 4714

Кіру коды: 83irjS
Қосымша ақпаратты белгіленген 

қызметтің бастамашысы – 
«ПЕТРОКАЗАХСТАН ВЕНЧЕРС 
ИНК» филиалы. БСН 140440028389, 
ҚР, Қызылорда обл., Қызылорда қ-сы, 
Қазыбек би к-сі 13 арқылы алуға 
болады, тел.: 87242299504.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Бір кездері  қыруар киік ті  азай-
туға өзіміз үлес қосыппыз. Бұл өтірік 
дерек емес. Етінен бөлек, тағы бір 
дүниесіне құнықтық. Теке біткенді 
топырлата қырып атып, мүйізді 
шетелге арттық. Сонда да осындай 
қуғын көрген қайран жануар қазақ 
даласынан  безбепті. Әсіресе, тоқы-
рау жылдары тым азайса да, үйренген 
аймақтан алыстамаған. Сары арқа 
мен Сыр, Торғай мен Орал маңында, 
кей-кейде Ресейдің Астрахань же-
ріне дейін өтіп, кейін қайтып келіп 
отырған.

Бізге белгілі мәлімет, екі мы-
ңыншы жылдардың ба сында 
Қазақстанда 23 мың бас киік 
қалыпты. Содан соң Үкімет оларды 
қорғау бойынша шара қабылдады. 
Дұрысы, мораторий енгізілді. Міне, 
осындай қатаң қорғау арқасында 
жойылуға шақ қалған киелі аңның 
саны артқан. 20 жылға жуық уақытта 
олардың саны 1 млн 300 мыңнан 
асты. Айтып отырған сандық 
көрсеткішіміз былтырғы екен. Әрі 
ешкісінің төлдемеген уақытындағы 
санақ.

Жыл соңында әдеттегідей «Киік» 
акциясы өткен болатын. 1 желтоқсан 
мен 1 қаңтарға дейін өткен акцияның 
міндеті – облыс аумағындағы киік 
пен өзге де аңдардың тыныштығын 
күзету. «Охотзоопром» ӨБ» РМҚК 
өңірлік филиа лы ның мәліметінше, 
бұған 35 инс пектор, 15 авто көлік, 7 
моби ль дік топ жұмыл ды рылған.

– Жалпы қыста  киік  біздің  
облыс аумағында кө бейеді. Сол 
себепті бір ай көлемінде оларды 
қорғау жұ мыстары күшейтілген түр-
де жүргізіледі. Бұл шара еліміздің 
12 облысында ұйым дастырылады. 
Бұған дейін айтқаны мыздай, был-
тыр жүр гізілген арнайы са нақ тың 
нәтижесінде киіктің саны 1 млн 318 
мың басқа көбейген. Ал біздің Қы зыл-
орда облы сының солтүстік-шығыс 
беткейіндегі «Қарақұм» даласында 
30 мыңға жуық киік қоныстанған, 
– дейді «Охотзоопром» ӨБ» РМҚК 
өңір лік фил иа лының басшысы Расул 
Маханов. 

Сондай-ақ акция барысында 
«Қызыл орда-Ақтөбе», «Қы зыл-
орда-Жез қаз ған» және «Қызылорда-
Түркістан» ба ғы  тындағы жолдарда 

мобильдік топ тар мен арнайы бекет-
тер жұмыс істепті. Жалпы өткен 
айдағы акция бойынша 22 бірлескен 
іс-шара жүр ген. Соның барысында 
1 қылмыстық құқық бұзушылық 
және 2 әкімшілік құқық бұзу шылық 
тіркеліпті.

Ал облыстық орман шар-
уашылығы және жануарлар дүниесі 
аумақтық инс пек ция сының бөлім 
басшысы Рахымжан Бурабаевтың 
ай туынша, табиғат бай лығын қор-
ғауда атқарылған іс аз емес. Жыл 
сайын инспекциямен бірге табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы, «Охотзоопром» 
ӨБ» мекемесі, облыстық полиция 
депар таментінің табиғатты қорғау 
полициясы, республикалық, об-
лыстық БАҚ өкілдері және өзге де 
органдармен бірлескен арнайы іс-
шара жоспары жасалып, бекітіледі. 
Осы бойынша та биғат мүлкін 
арашалау ба ғытында аталған мекеме 
қыз меткерлерімен бірлескен рейд тер 
тұрақты жүреді. 

Ерекшелеп айтатын бір жаңалық 
бар. Кейінгі кезде киікке қатысты дау 
көбейді. Бұған себеп – төрт түлікке 
тиесілі жайылымдық жердің көбінде 
осы жануардың көптеп жүруі. Оған 
қоса әр өңірдегі егістікті бүлдіріп, 
шаруаларға да қолайсыздық ту-
дыруда.

Осыған байланысты, са лалық 
минис трлік биыл киік популяциясын 
басқару жөніндегі биологиялық не-
гіздеме аясында оларға ғы лыми 
зерттеуді жоспарлап отыр. Зерттеу 
бо йынша киік популяция ла ры ның 
даму бол жамы, ареалы мен көші-
қон жол да рын нақ тылау, азықтық 
базасын зерделеу және ауыл шар-
уашылығымен бә секелестігін тө мен -
дету бо йынша ұсы ныстар әзір ленбек.

Екіншіден, зерттеуге қа тыс-
ты Орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі комитеті был-
тыр жел тоқсан айында бұйрық 
шығарыпты. Онда ай тылғандай, ғы-
лыми зерттеу жұмыстары кезінде 
республиканың бүкіл аума ғын дағы 
киіктерді, олар дың бөліктері мен 
дери ваттарын пай далануға қа тысты 
мора  торийді 2024 жылға дейін 
ұзартқан. Демек, киік әлі де мемлекет 
қорғауында деген сөз.

Киелі жануар 
қорғауда 
болады

1-бет

Турнирдің ашылу  салта натында 
аудандық білім бөлімі басшысының 
міндетін атқарушы Гүлзира 
Абдазиева сайыс қатысушыларына 
сәттілік тілеп, құттықтау сөз сөйледі.

Әлиасқар Бекқадам 1939 жылы 
Қармақшы ауданы Диірментөбе 
станциясында дүниеге келген. Еңбек 
жолын 1963 жылы Жалағаштың №117 
«Мақпалкөл» орта мектебінде өндіріс 
мең геру  шілігінен бастаған. 1966 
жылы Қармақшы ауда нының Жосалы 

совхозы құрыл ғанда №199 сегізжыл-
дық мектепке алғашқы директор 
болып, 1975 жылға дейін қызмет 
атқарған. Саналы ғұмырында №№108, 
185 мектептерде оқу-тәрбие ісінің 
меңгерушісі, кейін зей нетке шыққанға 
дейін №199 орта мектепте мұғалім 
болып, оқу-тәрбие жұмыстарының 
өз дәрежесінде жүруіне зор үлес 
қосқан. Терең білімін шәкірттеріне 
арнаған ол ұстаздық жолда талай 
жанға үлгі болды. «Ұстазы жақсының 

ұстамы жақсы» демекші, тәлім алған 
шәкірттерімен бірге мектепаралық, 
қалалық, облыстық, республикалық 
са йыс тарда жүлделі орындардың 
иегері атанды.

Ұстаздық жолдағы ерен ең-
бегінің арқасында 1996 жылы «Білім 
беру ісінің үздігі» төс белгісімен 
марапатталып,  мақтау грамоталары 
мен Алғыс хаттарға ие болды. Ол 
кісінің елі үшін еткен еңбегі ауыл 
тұрғындары, отбасы, шәкірттері  үшін  
үлгі  болып қала бермек.

Сайыс қорытындысы бойынша 
жүлделі бірінші орынды №199 
мектеп ұжымы иеленді. Екінші 
орын №105 орта мектеп ұжымына 
бұйырды. Ал үшінші орынмен №107 
орта мектеп ұжымы марапатталды. 
Сайыс жеңімпаздары ақшалай 
сертификаттарға ие болды.

Сондай-ақ, «Ең үздік шаб-
уылдаушы» номина циясымен Н.Қа-
зиев, «Ең үздік қорғаушы» номи-
нация сымен Б.Тоғай баев, «Ең үздік 
ойыншы» номинациясы бо йынша 
Е.Сағындықов ақшалай сыйақы 
иеленіп, марапат төрінен көрінді. 
№№106,108,109 мектептер ұжымы 
аудандық білім бөлімінің Алғыс 
хатымен марапатталды.

Іс-шара соңында Әлиасқар Әбіл-
тайұлының баласы Рахат Әлиас-
қарұлы білім бөлімінің мамандарына, 
№199 мектеп ұжы мына және сайыста 
белсенділік танытқан қатысушыларға 
алғыс білдірді.

«СБ» ақпарат

Сөз соңы. Айналадағы жорғалаған аң мен ұшқан құс мемлекеттің 
мүлкі екені белгілі. Заңсыз аттыңыз ба, зиян келтіргеніңіз үшін айыппұл 
арқалайсыз, тіпті, одан көп мөлшерде залал келтірсеңіз, түрмеге қамау 
жағы да қарастырылған. Айтпақшы, оқырман қаперінде қалсын деген 
қажеттілікпен айтайық. Биылғы биологиялық негіздемеге сәйкес, облыстан 
246 бас қасқыр мен 7 мыңға жуық шибөрі санын реттеуге лимит берілген 
екен. Қазір қасқыр аулау лимиті толық игеріліп, бұған қатысты рұқсат 
құжаты берілмеуде. Ал шибөріні жоюға рұқсат қағазыңыз болса, кедергі 
жоқ.

Ұстаздың ұлағатты
жолы
Қармақшы ауданы Төребай би ауылындағы №199 орта мектепте 

Білім беру ісінің үздігі, ардагер-ұстаз Әлиасқар Әбілтайұлын 
еске алуға арналған волейбол турнирі өтті. Тартысты бәсекеде 

аудандағы 6 мектеп ұжымы бақ сынады.

Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінде  

профессор, фило логия 
ғылымдарының кандидаты 

Өскенбай Көзбеков атындағы 
дәрісхананың ашылу 

салтанаты өтті. Бұл – кейінгі үш 
жылда демеушілер есебінен 

ашылған он төртінші дәрісхана.

Жиында басқарма төрағасы-
ректор Бейбіткүл Кәрімова ғалым-
ның еліміздегі білім мен ғылым 
саласына қосқан еңбегін атап өтіп, 
университеттің стратегиялық дам-
уына қосқан үлесі үшін Өскенбай 
Арысбайұлының ұлы Ерсұлтан 
Өскенбайұлын «Қорқыт ата атындағы 
Алтын медальмен» марапаттады. 
Дәрісхананың лента қию құрметі 
Бейбіткүл Сәрсемханқызы мен 
профессор Жеңіс Сәдуақасұлына 
берілді.

Салтанатты шарада ғалымның 
шығармашылығы жайлы айтылды, 
әріптестері естеліктерін бөлісті. 
Басқосуға Қожа Ахмет Ясауи атын-
дағы халықаралық қазақ-түрік уни-
вер ситетінің вице-ректоры Асқар 
Әбдуәлиұлы, облыстық мәде ниет 
және спорт басқармасы басшы-
сының міндетін атқарушы Қуаныш 
Қуантқанұлы, университеттің про-
фессор-оқытушылары Жеңіс Сәдуа-
қасұлы, Ұлжан Нахатқызы, Сара 
Тамшыбайқызы, Ғабит Әнешұлы, 
студенттер мен ғалымның отбасы, 
достары және шәкірттері қатысты.

– Жаңа дәрісхана әдебиеттану 
теориясына арналған. Дәрісхана 

интерактивті тақтамен қамтылған, 
онда еліміздегі ғалымдардың 
Өскенбай Көзбеков туралы ең үздік 
лекциялары жинақталды. Мұндағы 
барлық көрнекілік білім алушыларға 
заманауи білім беруге негізделген, 
– деді «Қазақ тілі мен әдебиеті және 
журналистика» кафедрасының қа-
уым дастырылған профессоры Аман 
Абасилов.

1986-1991 жылдары Қазақтың әл 
Фараби атындағы Ұлттық универ-
ситетінде білім алған Өскенбай 
Көзбеков педагогикалық еңбек жолын 
тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінде оқы-
тушылық қызметтен бастаған. Кейін 
аға оқытушы, факультет деканының 
орынбасары болды. Ол осы 

қызметімен қоса ғылыми ізденістерін 
де жалғастырып, 1998 жылы 
«О.Бөкеев прозасының поэтикасы» 
тақырыбында қазақ әдебиеті маман-
дығы бойынша кандидаттық дис-
сертация қорғады. Бұл ғылыми 
жұмысы әде биеттанушы ғалымдар 
тарапынан оң бағаланды. Мәселен, 
академик Т.Кәкішев мұны ерекше 
еңбек ретінде атап көрсетті. 

Ғалым әдебиетті оқыту әдістемесі 
мәселелерімен де айна лысып, 
«Әде биеттануға кіріспе» пәні бо-
йынша әдістемелік нұсқаулық 
әзір леді. Сонымен қатар, «Орыс 
әдебиетінің тарихы» атты типтік 
оқу бағдарламасын құрастырды. 
Өс кенбай Көзбеков – 30-дан астам 
ғылыми-әдістемелік мақаланың 
авторы.

Ғалым атындағы 
дәрісхана


