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Сейсенбі, 17 наурыз 2015 жылАуа райы:  Қызылорда +12  Жаңақорған, Шиелі +14  Тереңөзек, Жалағаш +12  Қазалы, Арал +9 Қармақшы, Байқоңыр +9
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1929 жылдың 1 шілдесінен шығады
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Сапар

Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, мереке қарсаңында облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев Жалағаш ауданына қарасты елді мекендерді ара-
лап, бірқатар шаруашылық және әлеуметтік нысандарда болған еді. 
Жұмыс сапары аясында, ауыл азаматтарымен жүздесіп, ашық-жарқын ой 
бөлісіп, алда тұрған міндеттерді сарапқа салды. Облыстың өркен жаюы 
берекелі бірлікте екендігін тілге тиек еткен аймақ басшысы Сыр елінің 
келешегі кемелдене беретініне зор сенім артты. 
Облыс әкімі іссапар барысында «Таң» ауылдық округінде орналасқан «Таң 

ЛТД» серіктестігінің жаңадан құрылған тұқым шаруашылығы жұмысымен таныс
ты.  

«Таң ЛТД» ЖШС – жергілікті халықты жұмыспен қамтамасыз етіп отырған 
елді мекендегі бірденбір ұжым. Қарамағында 32 техника және жүзге жуық 
еңбеккер бар. Жыл сайын мың гектар жерге күріш егетін серіктестік былтыр облы

ста бірінші болып «Бораншы» учаскесінде 10 гектар жерге тамшылап суару әдісі 
арқылы картоп екті. Бастама нәтижесіз емес. Биыл да тың әдіс жалғасып жатады. 
Жылданжылға қуат алып, еңбек өнімділігін арттыруды көздеп отырған серіктестік 
биылғы жылдан бастап тұқым шаруашылығы мәртебесін алды.

Көршілес жатқан «Аққыр» ауылында былтыр ғана пайдалануға берілген 
дәрігерлікамбулаториялық емханасында медицина қызметкерлерімен кездесу 
өткізген аймақ басшысы Қ.Көшербаев денсаулық саласында атқарылып жатқан 
игілікті істер жайын сөз етті. Ашылғалы бері емханада мыңнан астам адам емдом 
қабылдаған. Аядай ауылда орналасқан емхана көрші  елді мекен тұрғындарына да 
қызмет көрсетеді. 

Сапар аясында аймақ басшысы «Жаңаталап» және «Мақпалкөл» ауылдық 
округіндегі №119 орта мектебінде мектеп бітірушілерімен кездесті.  Ел болашағы 
– жастардың ҰБТға дайындық барыстарын пысықтады. «Білім мен ғылымға терең 
зейін аударылып жатқан ғасырда ұрпақтың сапалы білім алуына жағдай жасау – 
біздің парызымыз», – деген аймақ басшысы, аудан бойынша оқушыларды ҰБТға 
дайындаудың тыңғылықты жүріп жатқанына көз жеткізді. 

Жастармен кездесуден соң «Ер Әлі» шаруа қожалығының танаптарында аймақ 
басшысына МАРА, НОВАК лазерлік жер тегістеуіш агрегат жұмыстары танысты
рылды. Шаруашылық осы техникалардың көмегімен қазірде 486 гектар аумақты 
тегістеген. Ол егістіктегі зиянкестерді тамырымен жойып, мол өнім алуға септігін 
тигізеді. 

Аудандағы ескі ғимараттардың бірі «Мәдениет» ауылындағы №32 орта мек
теп. Былтыр білім ошағы күрделі жөндеуден өтті. Жаңа келбетке ие мектептің 
материалдықтехникалық базасы да жаңарып, соңғы үлгідегі оқытудың техникалық 
құралдарымен толықтырылған. Аймақ басшысы күрделі жөндеуден өткен мектеп 
ғимаратын аралап шықты.

Мұнан соң «Мырзабай ахун» ауылдық округінде орналасқан №122 орта мек
тепте кездесу өткізген аймақ басшысы ауыл тұрғындарымен жүздесіп, риясыз 
әңгімелесті. Әңгіме барысында ауыл жанынан өтетін «Майжарма» каналына дре
наж салу мәселесі көтерілді.

«Еңбек» және «Аламесек» ауылдық мәдениет үйлерінде тұрғындармен кездесу 
барысында аймақ басшысы «Қызғалдақтар» және «Асыл аналар»  халықтық 
әнби ансамблінің өнерімен танысып, облыс көлемінде көрермендер 
ықыласына бөленген шығармашылық ұжымға сәттілік тіледі.

АУЫЛДАҒЫ АУҚЫМДЫ ІС –
ӨҢІР ӨРІСІНІҢ НЕГІЗІ

Функционалдық мүмкіндіктері мол 
және халыққа барлық қажетті ақ па
раттармен қамтылған Қызылорда облы
сы әкімдігінің ekyzylorda.gov.kz рес ми 
интернетресурсы жұмыс жасайды.

Қазақ, орыс және ағылшын тіл
де рінде ақпарат тарататын интернет
ресурста «Аймақ», «Билік», «Құ қық», 
«Бизнес», «Экономика», «Ин фра  құ
рылым», «Қоғам», «Таби ғат», «Мем ле
кеттік қызметтер», «Анық та ма» секілді 
басты бөлімдер ор на ластырылған.

«Аймақ» бөлімінде – облыс басшы
лары, әкімшіліктікаумақтық бөлініс, 
облыс тарихы;  

«Билік» бөлімінде – Қызылорда 
облысы әкімдігі құрылымдары, 
мәслихаттар, «Нұр Отан» партиясы, 
аумақтық бөлімшелер, мемлекеттік 
рәміздер, сыбайлас жемқорлықпен 

күрес шаралары, мемлекеттік қызмет, 
мемлекеттік сатып алулар туралы 
мәліметтер алуға болады. 

Облыс әкімінің блогына кіріп, 
толғандырып жүрген сауалдарыңызға 
жауаптар ала аласыздар. Соны
мен бірге, басқарма басшыларына 
да сұрақтарыңызды қоюларыңызға 
мүмкіндіктеріңіз бар.

Осы интернетресурста «Гео
портал» ақпараттық жүйесіне кіріп, 
Қызылорда облысы аумағы бой
ынша космотүсірімдердің дерек
тер қорын көруге болады. Жаңа 
ақпараттықнавигациялық сервистерді 
ұсынып отырған геопорталда мекен
жай тіркелімі ақпараттық жүйесіндегі 
қозғалмайтын нысандардың мекен
жайлары көрсетілген. Оған қоса 
қаладағы маршрутты автобустардың 

бағыттары, тоқтайтын аялдамалары бар 
картасызбасы орналастырылған.    

Мекемелер каталогы бөлімінде 
орналасқан  облыстағы 4211 нысандар, 
яғни халыққа қызмет көрсететін орын
дар, денсаулық сақтау, спорт, білім 
беру, мәдениет, демалыс, компаниялар, 
сауда, көлік салалары бағытындағы 
көптеген мекемелер мен ұйымдар ме
кенжайлары, байланыс телефондары 
және т.б. мәліметтері енгізілген.

«Анықтама» бөлімі арқылы 
қоғамдық қолжетімділік пункттері, 
самолеттердің ұшу кестесі, пойыз
дардың және қалааралық автобустардың 
жүру кестелері, қонақ үйлер мен бан
ктер жөнінде мәліметтер алуға болады.

Сыр өңірі мен еліміздің басты 
оқиғалары мен жаңалықтары жария
ланып отыратын интернетресурста 

облыс көлемінде жұмыс жасайтын 
жеке кәсіпкерлердің салық органында 
тіркелуі және тиісті лицензиясының бо
луы туралы ақпараттар берілген.

 Арзан бағада азықтүлік сатыла
тын әлеуметтік сауда орындарын, бос 
жұмыс орындарын, түрлі хабарланды
руларды, аймақта өткізілетін қоғамдық
саяси маңызды ісшаралардың 
аңдатпасын осы интернет ресурстан 
табуға болады.

Егер Қызылорда облысы туралы 
мәлімет алғыңыз келсе, көкейіңізде 
жүрген сауалыңызға нақты жауап 
білгіңіз келсе, онда Қызылорда облы
сы әкімдігінің ekyzylorda.gov.kz ресми 
интернетресурсы қызметін пайдалану
ды ұсынамыз.

ekyzylorda.gov.kz – сенімді ақпарат 
көзі әрі жаңалықтар жаршысы!

e-kyzylorda.gov.kz - Сенімді ақпарат көзі әрі жаңалықтар жаршыСы!

Кеше облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының ұйымдастыруымен 
«Денсаулық» керуені жолға шықты.
Облыстық медицина орталығы, Арал 

және Жаңақорған аудандық ауруханасының 
жылжымалы медициналық кешендерінен 
жасақталған бұл керуен бір ай бойы шалғай 
елді мекен тұрғындарын медициналық тексе
руден өткізетін болады. 

Облыстық медицина орталығында 
өткен «Денсаулық» керуенін шығарып салу 
рәсімінде орталық директоры Сәбит Пазы
лов аталған шараның мақсаты мен маңызына 
тоқталып, сәт сапар тіледі.

– Біз бүгін дәстүрлі «Денсаулық» керуенін 
сапарға шығарып салғалы жиналып от
ырмыз. Биылғы ісшара облыс көлемінде 
Қазақ хандығының 550 жылдығы, Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығы және Қазақстан халқы 
Ассамблеясының жылы аясында өткізіледі.  

Мақсаты қызылордалықтардың қолжетімді, 
сапалы медициналық көмек алуын қамтамасыз 
ету, ауыр жағдайдағы науқастарды анықтау 
болып табылады. Сондықтан әріптестерімізге 
сәттілік тілеймін,– деді  орталық директоры. 

Керуенде стоматолог, терапевт, гинеко
лог, офтальмолог, хирург, рентгенолог маман
дары бар. Сондайақ, ультрадыбысты зерттеу 
аппараты, ЭКГ, өзге де қажетті құрылғылар  
тұрғындар денсаулығын тексеруге қызмет 
етсе, зертханалық зерттеулер де жүргізілетін 
болады. Мәліметтерге сүйенсек, былтыр   жыл
жымалы кешен облыстың 135 елді мекенінде 
болып, 286 мың тұрғын медициналық тексе
руден өткен. Аталмыш шарада 26 елді мекен 
қамтылады деп күтілуде. 

Жалпы, «Денсаулық» керуені жыл аяғына 
дейін жалғасады деп жоспарлануда.

Айнұр БАТТАЛОВА.

Орталық алаңға тігілген 20ға жуық киіз үйде 
салтдәстүр жаңғыртылып, қолөнер шеберлерінің 
көрмелері ұйымдастырылды. Жастар жағы қыз бен 
жігіт айтысын жасап, жарапазан айтса, жергілікті 
өнерпаздар сахналық көрініс арқылы жаңа жылдың 
басталғанын айшықтайтын көріністер көрсетті.

Жиылған жұртшылықты облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев құттықтап, жылы лебізін білдірді.

– Күн мен түн теңесетін, өмірдің жылы лебі 
есетін, дүние ерекше өзгеретін, Жер ана өзгеше 
күйге енетін, ырыс пен берекенің, ризық пен 

несібенің бастауындай болған әз Наурыз құтты бол
сын. Бүгінде Наурыз көпұлтты халқымыздың сүйікті 
мейрамына айналып, бірлік пен ынтымақтың, сая
си тұрақтылықтың нығаюының негізі болды. Өткен 
жылға өкпе жоқ, келер күннен үміт көп. Деген
мен, былтырғы жыл облыс үшін табысты жыл бол
ды. Сыр диқандары екі жыл қатарынан рекордтық 
көрсеткіште өнім жинады. Экономиканың әр 
саласында өсім бар. Күні кеше «Нұр Отан» 
партиясының XVI съезінде Елбасы Қазақстанның 
даму көрсеткішін бір ғана Қызылорда облысының 

жетістіктерінен қарап бағалауға болады деді. Бұл 
– біздің аймақ үшін берілген үлкен баға, – дей 
келе, аймақ басшысы әрбір шаңыраққа береке мен 
молшылық тіледі.

Бұдан кейін өңір басшысы алаңда тігілген киіз 
үйлерді аралап, көпшілікті мерекемен құттықтап 
шықты. Сондайақ облыс әкімі тұсаукесер рәсіміне 
қатысты. Қырымбек Елеуұлы «Ұмай» балалар 
үйінің тәрбиеленушісі бір жасар Ернұрдың тұсауын 
кесті. 

Сыр жұртшылығы жетi түрлi дәмнен жасалған 

наурызкөжеден дәм татты. Алаңға келген қала 
тұрғындары мен қонақтары қазақша күрес, арқан 
тарту, асық және жамбы ату, гір тасын көтеру, қол 
күрес секілді жарыстарға белсене қатысып, тігілген 
жүлделерді ұтып алды. 

Сонымен қатар, орталық алаңда «Қазақстанда 
жасалған» деген ұранмен жәрмеңке өтті. Ал «Ал
люр авто» автосалоны Қазақстанда елімізде 
құрастырылған темір тұлпарларды халық назары
на ұсынды. 

Ұлық мерекені алаңда еңбектеген бала
дан еңкейген қарияға дейін қалыс қалмай, тойла
ды. Қамзолын киген зейнеткер Алтын Ахметова 
шөбересін ертіп келіпті.

– Жүздеген жыл бойы атабабамыз тойлаған осы 
мейрамды өткен ғасырда алғаш жаңғыртқандардың 
қатарында біз де болып едік. Әрине, алғашқыда оңай 
болған жоқ. Ол уақытта Наурызбен байланысты 
көптеген дәстүр, салт, ғұрып санадан өшіп, ұмытыла 

бастағанды. Алайда солақай саясаттың тыйымы
на қарамастан, бұл мереке әрбіріміздің жүрегімізде 
сақталды. Бүгінде міне барлық қазақстандықтар 
тойлап жатыр, – дейді Алтын апа.

– Наурыз – нағыз татулықтың мерекесі. Бұл 
күні ескі жылдағы өкперенішті ұмытып, көңілдегі 
кірбіңді кетіріп, ынтымақ пен ізгілікке жол ашыла
ды. Бұған қоса, бұл күні өткен жылға есеп беріледі. 
Біз осы тұрғыда мақтанарлық істер барын айта ала
мыз. Тұрмыстіршілік жылдан жылға жақсарып 
келеді. Әсіресе, Қызылорда қаласының сәулеті 
сәнді болып, келбеті көріктене түскенін ерекше атап 
өту керек. Сырдария өзенінің сол жағалауында жаңа 
қала бой көтермек. Осы бастама да бізді қуантады. 
Мерекені пайдалана отырып, қызылордалықтарға 
зор денсаулық, толайым табыс тілеймін, – деді қала 
тұрғыны Ерназар Абылаев. 

Дәурен ОМАРОВ.

МЕЙІР СЫЙЛАҒАН МЕРЕКЕ

Ұлыстың ұлы күні Сыр елінде 
ерекше аталып өтті. Бұл күні күн 
жайма шуақ болып, көпшіліктің 

көңілі көтерілді. Әсем әнді 
әуелетіп, күй күмбірлетті. Шат-

шадыман жұрт төс қағыстырып, 
амандық сұрасып, бір-біріне 

береке-бірлік тілеп жат-
ты. Әрбірінің жылы жүзінен 
мерекелік көңіл күй аңғару

қиын емес. 

«ДЕНСАУЛЫҚ» КЕРУЕНІ 
ЖОЛҒА ШЫҚТЫ

Хабарландыру
Қазақстан Республикасы Консти туция сы

ның 20 жылдығы, Ұлы Жеңістің 70 жылдығы, 
Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы ая
сында,  2015 жылдың 26 наурызы24 сәуірі 
аралығында «Денсаулық» кереуені халыққа 
қызмет көрсетеді. Бұл күндері амбулаторлық
емханасы бар жылжымалы медициналық 
кешендері Арал, Сырдария, Шиелі, Жаңа
қор ған аудандарының шалғай елді ме
кен тұрғындарын медициналық тексеруден 
өткізеді. 

«Денсаулық  керуені» бір ай бойы 
облыстың 26 елді мекенінде болады.

Мына төмендегі кесте бойынша ауыл 
тұрғындары жоғары білікті және тар буынды 
дәрігерлердің кеңестерін алып, медициналық 
тексеруден өтулеріне болады.

Арал ауданының Жақсықылыш кентінде 26 
наурыз4 сәуір, Шижағада 611 сәуір, Сексеуіл 
кентінде 1324 сәуір, Сырдария ауданының 
Аманкелді ауылында 2627 наурыз, Жетікөлде 
3031 наурыз, Айдарлыда 13 сәуір, Бесарықта 

67 сәуір, Н. Ілиясов елді мекенінде 1315 
сәуір, Шіркейліде 1617 сәуір, Шағанда 20
22 сәуір, Ақжармада 2324 сәуір, Шиелі 
ауданының Бәйгеқұм ауылында 26 наурыз, 
Бұланбайда 13 сәуір, Бидайкөл, Ақтам, Р22  
елді мекендерінде 14 сәуір, Бала биде 15 сәуір, 
Досбол би елді мекенінде 17  сәуір, Алмалы, 
Лесхоз, Р21, Жансейіт елді мекендерінде 21 
сәуір, Жаңақорған ауданының Сүттіқұдық елді 
мекенінде 28 наурыз, Жайылма елді мекенінде 
30 наурыз, Құттықожа ауылында 31 наурыз, 
Шалқияда 1 сәуір, Кейденде 3 сәуір, Бірлікте 
6 сәуір, Қырашта 8 сәуір, Қосүйеңкіде 9 сәуір, 
Қандөз, Көктөбе, Қалғансыр, Қашқанкөл елді 
мекендерінде 23 сәуір, Қызылорда қаласының 
Махамбет ауылында  810 сәуір күндері 
аралығында терапевт, гинеколог, офтальмо
лог, хирург, стоматолог және өзге де сала 
дәрігерлері ауыл тұрғындарына медициналық 
қызмет көрсетеді.

Өз денсаулығыңды қорғай біл! Ауырып ем 
іздегенше, ауырмайтын жол іздеген абзал!
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Халықаралық байқаушыларға және шетелдік бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдеріне жәрдемдесу орталығы ашылды

Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауының өткізілуіне байланысты Қызылорда 
облысы бойынша жұмыстар жүргізіліп, тиісті шаралар атқарылуда, соның ішінде шет мемлекеттердің, 
халықаралық ұйымдардың байқаушыларына, сондай-ақ, шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдеріне арналған Жәрдемдесу орталығы ашылды.

Жәрдемдесу орталығы Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі, 29-А, Қорқыт Ата атындағы мемлекеттік 
университетінің бас ғимараты, 202-бөлмеде орналасқан (тел.26-29-57). 

Жәрдемдесу орталығына осы университеттің халықаралық байланыстар бөлімінің бастығы Кеншінбай 
Темірболат Ыбрайұлы жетекшілік жасайды. 

26 наурыздан бастап ҚР Президенттігіне 3 кандидат өздерінің үгіт-
насихат жұмыстарын бастайды. 

Айта кетейік, еліміздің Орталық сайлау комиссиясы ҚР Президенттігіне 
кандидат ретінде «Нұр Отан» партиясы атынан Нұрсұлтан Назарбаевты, 
Қазақстанның Коммунистік халық партиясы атынан Тұрғын Сыздықовты, 
кезектен тыс президенттік сайлауға өзін-өзі ұсынған Әбілғазы Құсайыновты 
тіркеген болатын. Олардың барлығы да ҚР Президенттігіне кандидаттардың 
мемлекеттік тілді еркін меңгергендігін анықтау жөніндегі лингвистикалық 
комиссиясының емтиханын тапсырып, «Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» ҚР Конституциялық заңында талап етілетін барлық 

құжаттарды ОСК-ге өткізген. Сонымен қатар, 1 млн. 60 мың теңге көлеміндегі 
сайлау жарнасын да төледі.

ҚР Президенттігіне кандидат болып тіркелу үшін үміткерлер 
сайлаушылардың 93 мыңнан астам расталған қолын жинау керек болатын. 
Ең алдымен, Н.Назарбаев өз қолдаушыларының 560 523 расталған қолын 
жинады.

Ал кезектен тыс президенттік сайлауға өзін-өзі ұсынған Әбілғазы 
Құсайынов сайлаушылардың 132 152, Қазақстанның Коммунистік халық 
партиясының атынан кезектен тыс президенттік сайлауға түсіп отырған 
Т.Сыздықов сайлаушылардың 98 384 расталған қолын жинаған.

ҚР ПРЕЗИДЕНТТІГІНЕ КАНДИДАТТАРДЫҢ ШТАБЫ ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ
Кеше,  26 наурызда елордалық 

«Дәулет» спорт кешенінде Қазақ
стан Республикасының Пре
зидент тігіне кандидат Нұрсұлтан 
Әбіш ұлы Назарбаевты қолдау 
фо румы өтті. Шара сайлау нау
қанының үгіт кезеңін бастап берді.

Форум қатысушылары – Қазақстан 
Республикасы Президенттігіне канди-
даттың Республикалық қоғамдық штабы-
ның, Астана қалалық қоғамдық штабының 
мүшелері, халық сенген өкілдері және 
саяси партиялар, үкіметтік емес ұйымдар, 
ғылыми және шығармашыл зиялы 
қауым өкілдері, Қазақстан Республикасы 
Парламенті мен Астана қалалық мәс ли-
хатының депутаттары, жастар белсен-
ділері, спортшылар, сондай-ақ бизнес 
өкілдері болды.

Шараға ҚР Президенттігіне кандидат 
Н.Ә.Назарбаевтың Республикалық қо-
ғам дық  штабының жетекшісі Мұхтар 
Құл-Мұхаммед, Халық қаһарманы Ба-
қытжан Ертаев, Қазақстанның Еңбек Ері 
Айман Мұсақожаева, жетекші саяси пар-
тиялардың басшылары, Қазақстан халқы 
Ассамблеясы төрағасының орынбасары 
Анатолий Башмаков, «Жас Отан» жас-
тар қанаты астаналық филиалының көш-
басшысы Салтанат Әли және басқалар 
қатысты.  

«Қазақстан Республикасының негізін 
қалаушы және Тұңғыш Президентінің 
арқасында біз тәуелсіздік жылдарында 
ға сырларға тең жолдан өттік! Біздің 
Ұлт Көшбасымыздың арқасында бар-
лық қазақстандықтар бейбітшілік пен 
келісімде өмір сүруде. Біздің Елба сы -
мыздың арқасында біз күшті, гүл денген, 
бәсекеге қабілетті, бүкіл әлемде құр-
метпен аталатын мемлекет құрдық! Біз-
дің Президентіміздің арқасында турбу-
ленттілік жағдайында біз қоғамымыздың 
саяси, экономикалық, әлеуметтік салала-
рын ойдағыдай жаңарттық. Нұрсұлтан 
Әбішұлының арқасында елімізде біре гей 
«Стратегия-2050» жасалды, онда мем-
лекетіміздің стратегиялық мақсаттары 
мен бағдарлары жіті де айқын көрсетілген. 
На зарбаевтың арқасында біздің еліміздегі, 
сондай-ақ әр отбасындағы экономикалық 
өсім мен игіліктің дұрыс жолы – «Нұрлы 
жол» бағдарламасы жасалды. Сондықтан 
да мен бұдан дәл бір айдан кейін бүкіл 
қазақстандықтар сияқты, осы форумға 
барлық қатысушылар, Қазақстан Респуб-
ликасы деп аталатын туған Отанымыздың 
болашағы, өз балалары мен немерелерінің 
болашағы, әр отбасының игілігі үшін, 
мемлекетіміздің гүлденуі үшін, бей-
біт шілік пен тұрақтылық үшін сайлау 
учас келеріне келіп, өз дауыстарын бере-
тініне кәміл сенімдімін. Мұның бар-
лығына әлемдік өркениет шыңына 
же те леп келе жатқан Ұлтымыздың 
Көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зар баев қана бізге кепілдік бере алады. 
Ұлт Көшбасшысымен бірге, жаңа же ңіс-
терге қарай, қымбатты достар!» – деді 
ҚР Президенттігіне кандидат Н.Ә.На зар-
баевтың Республикалық қоғамдық шта-
бының басшысы Мұхтар Құл-Мұхаммед 

Ас та надағы жақтаушылар форумында 
сөй леген сөзінде.

Шараға қатысушылар Елбасы Нұрсұл-
тан Назарбаевты алдағы 2015 жылғы 26 
сәуірде өтетін сайлауда қолдауға әзір 
екендіктерін білдірді.

Форум барысында сайлауалды науқан 
аясында бүгін үгіт жұмыстары басталғаны 
атап өтілді. Астана қаласының өзінде 
ғана кандидаттың 535 халық сенген өкілі 
жұмыс істейді.  

 Сонымен қатар, бүкіл елде Қазақстан 
Республикасы Президенттігіне кандидат 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 224 қоғамдық 
қабылдау бөлмесі өз жұмысын бастады. 
Республикалық қоғамдық қабылдау бөл-
месінің ашылуына ҚР Президенттігіне 
кандидат Н.Ә.Назарбаевтың Республи-
калық қоғамдық штабының басшысы 
Мұхтар Құл-Мұхаммед қатысты.

Қоғамдық қабылдау бөлмелері 2015 
жылдың 24 сәуіріне дейін жұмыс істейді. 
Оларды беделді қазақстандықтар – «Нұр 
Отан» партиясының белсенділері, Ар-
дагерлер кеңесінің төрағалары, Қазақ-
стан халқы Ассамблеясының мүшелері, 
облыстық, аудандық және қалалық мәс-
лихат депутаттары, кәсіпорындар мен 
ұй ымдардың жетекшілері, сондай-ақ қо-
ғамдық бірлестік өкілдері басқаратын 
болады.

Қоғамдық қабылдау бөлмесінің негізгі 
міндеттері азаматтардың тілек-ниеттері 
мен ұсыныстарын қабылдау, Қазақстан 
Республикасы Президенттігіне кандидат 
Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлауалды тұ-
ғырнамасын насихаттау және сайлау заң-
намасын түсіндіру болып табылады.

Қоғамдық қабылдау бөлмелерінде 
Қазақстан Республикасы Президенттігіне 
кандидат Н.Назарбаевтың 600-ге жуық 
сенімді өкілі дүйсенбі-жұма аралығында 
сағат 9-дан 19.00-ге дейін, сенбі күні сағат 
9.00-ден 13.00-ге дейін сайлаушыларды 
қабылдау жүргізеді.

Қазақстан Республикасы Президентті-
гіне кандидат Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Республикалық қоғамдық қабылдауы Ас-
тана қаласы, Кенесары көшесі, 25 ме кен-
жайы бойынша «Нұр Отан» партиясының 
ғимаратында орналасқан.

Республикалық қоғамдық қабылдау 
жұ мысының алғашқы күнінде Мұхтар 
Құл-Мұхаммед бірқатар азаматтарды қа-
был дады.

Республикалық қоғамдық штаб басшы-
сы қоғамдық қабылдау бөлмелерінің 
қыз меті «Нұр Отан» партиясының XVI 
Съезінде Н.Ә.Назарбаев ел алдына жүк-
теген 5 негізгі міндетті табысты жүзеге 
асыруда елеулі үлес қосатынына сенім 
білдірді.

«Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстанның 
тағдыры республиканың әр азаматына 
байланысты екенін айтқаны кездейсоқтық 
емес. Қоғамдық қабылдаулар қазақстан-
дықтарға еліміздің нығаюына және да-
муы на атсалысуға мүмкіндік береді», – 
деп атап өтті Мұхтар Құл-Мұхаммед.

Республикалық қоғамдық штаб бас-
шы сы азаматтардың ең қызықты ұсы-
ныстары Н.Назарбаевқа міндетті түрде 
жеткізілетіндігін айтты.

Кеше,  Астанада Қазақстанның 
Ком му нистік халық партиясы аты
нан үміткер Тұрғын Сыздықовқа 
қол дау білдіретін республикалық 
сай лауалды штабтың таныстыры
лымы өтті. Штаб Астана қаласында 
орналасқан, деп хабарлады ҚКХП 
ОК баспасөз қызметінен. 

Таныстырылым шарасына ҚКХП 
атынан кандидат Тұрғын Сыздықов, 
ҚКХП ОК хатшысы Жамбыл Ахмет
беков, «Халық коммунистері» фрак
ция сының жетекшісі Владислав Ко са
рев, кандидаттың сайлауалды шта
бының жетекшісі Айқын Қоңы ров және 
БАҚ өкілдері қатысты. 

ҚКХП ОК баспасөз қызметінің ха
барлауынша, ҚКХП атынан кандидат 
Тұрғын Сыздықовтың сайлауалды 
шта бына Мәжіліс депутаты Айқын 
Қоңыров жетекшілік ететін болды. 

Сайлауалды штаб ҚКХП атынан 
кандидат Тұрғын Сыздықовқа қол
дау көрсетуді, партия активінің ай
мақ  тар да кеңеюіне, сайлауалды мін 
дет терді сәтті орындау үшін пар тия 
жақтастарын жұмылдыруды алдына 
міндет етіп қойған. 

Таныстырылым барысында Тұрғын 
Сыздықовтың жақтастары сайлау нау
қаны кезінде жоспарларымен бөлісті. 
Штаб жетекшісі Айқын Қоңыров қа
ты сушыларды сайлау науқанына ар
нал ған жоспарды таныстырды. «Біз 
алдағы сайлау науқаны мезгі лін қам
титын жоспар құрдық. Біз зауыт, фаб
рика ұжымдарымен, партия мыздың 
қоғам дық қабылдауына келген азамат
тармен кездесетін боламыз», – деді 
Айқын Қоңыров. 

Сонымен қатар, бүгін ҚКХП атынан 
кандидат Тұрғын Сыздықовтың сай
лауалды штабының 3 автокөліктен тұ
ратын «үгіт пойызы» таныстырылды.  
Айқын Қоңыровтың айтуынша, «үгіт 
пойызының» алғашқы аялдамасы Ақ
мола облысы Көкшетау қаласы бол
мақ. Көкшетауда кандидат аймақтағы 
өндірістің еңбек ұжымдарымен және 
жастармен кездеседі. Содан кейін, 
делегаттар Қостанай, Петропавл, Ал
маты және өзге де Қазақстанның қа
лаларында болмақ. Жалпы, жоспар 
бой ынша, кандидаттың 11 қоғамдық 

кездесуі, 40 ісшара өткізу көзделген. 
Брифингте коммунистер бірінші ре

сурсты жұмылдыру қажеттігін, себе бі 
кең ауқымды насихат жұмысын жүр
гізуге штабтың күші жеткіліксіз екенін 
айтты. 

ҚР Президенттігіне кандидат Тұр
ғын Сыздықов өз сөзінде осы элек
торальдық науқанның маңызын атап 
өтіп: «біз сайлау үдерісіне бірінші рет 
қатысып отырған жоқпыз, біз үшін бұл 
жаңа нәрсе емес, біз бұл мүмкіндікті 
халыққа өз бағдарламамызды жет
кі  зу ге, өз мақсаттарымызбен жә не 
міндеттерімізбен танысты руға, сай
лауалды тұғырнама ның басым дық
тарын егжейтегжейлі түсіндіруге пай
да  ланғы мыз келеді», – деді. 

«Біз жұмысты адал, тағаттылықпен 
жүргізе отырып, адамдарға қандай бағ
дарлама ұсынылатынын оның айқын 
болуы үшін жұмыс жасаймыз және 
бұл бағдарлама қайда апаратынын 
адамдар білуі тиіс. Біздің сайлауалды 
тұғырнамамыздың құрамдас бөлігінің 
бірі – елдің болашақ азаматтары ұр
пағының тең мүмкіндіктерге ие болуы, 
тиімді әлеуметтік лифтілер және қо
ғамдық жоғары мұраттар», – деді кан
ди дат Тұрғын Сыздықов штабының та
ныстырылымында. 

Таныстырылым соңында шақырыл
ғандарға үгіт материалдарының үлгі
лері тапсырылды. 

Бүгін кандидаттың сайлауалды 
штаб тары елдің барлық өңірлерінде 
ашыл ғанын атап өткен жөн. 

Кандидат Тұрғын Сыздықов 1966 
жылы механизация және элект ри
фикация техникумында «техникме ха
ник» мамандығы бойынша оқып, 1974 
жылы Мәскеудегі БЛКЖО ОК жоғары 
комсомол мектебін тәмәмдаған. Кей
ін 10 жыл өткесін, Целиноград Ауыл 
шаруашылығы институтында білім 
алған. Кандидат Тұрғын Сыздықов 
еңбек жолын слесарь болып бастаған. 
Кей ін «Қазақсельмаш» зауытында 
мас тер, механик, тракторшы болып 
жұмыс жасаған. Коммунистік партия 
қатарына 26 жасында КСРО мезгілінде 
өткен. Қазір 67 жасқа келді, Партияның 
ОКнің хатшысы.

Кеше,  Астанада Қазақ стан Рес
публикасының Президент тігіне 
кан дидат Әбілғазы Құсайы новтың 
сай лауалды штабы ашылды.

Ә.Құсайынов республикалық сай
лауалды штабының жетекшісі Рүстем 
Жо ламанды таныстырды, ол өз ке
зегінде штабтың таяу кезеңдегі жұмыс 
жоспары туралы баяндады.

«ҚР Президенттігіне кандидат 
Ә.Қ.Құ сайыновтың штабы жұмысын 
бас тады. Біздің алдымызда өте көп 
жұмыстар тұр, Президенттікке канди
даттан көптеген тапсырмалар алдық.

Біз бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы, баспа және электронды БАҚ 
арқылы үгіт науқанын өрістететін бо
ламыз, әртүрлі салаларда  сайлау шы
лармен кездесуіміз қажет.

Біз  қазір халық сенген өкілдермен 
үлкен жұмыс әзірлеп жатырмыз, олар   
біздің кандидаттың тұғырнамасын әр
бір сайлаушыға жеткізіп, барынша көп 
адамды қамтуы қажет», – деп атап өтті 
Р.Жоламан.

Ағымдағы жылдың 26 наурызынан 
24 сәуірге дейінгі үгіт жұмыстары ке
зеңінде республикалық және өңірлік 
штаб тар  бірқатар ұйымдастыру шара
ларын жүргізуді, соның ішінде аймақ
тардағы сайлаушылармен кездесуді, 
халық сенген өкілдермен кездесулер, 
бұқаралық ақпарат құралдарында сай
лауалды үгіт жұмысын жүргізу жос
парлануда.

Р.Жоламанның атап өтуінше, штаб 
үгіт жұмыстарын жоспарлады, көптеген 
кездесулер өткізіледі. Атап айтқанда, 
бірқатар кәсіпорындардың еңбек 
ұжым дарымен, шаруа қожалықтары 
жә не фермерлік шаруашылықтардың 
қыз меткерлерімен кездесулер белгі
ле ніп отыр. Қазақстанның барлық өңір
лерінде сайлауалды штабтар құрылды, 
халық сенген өкілдер тіркелді. Әрбір 
ауданда ел заңнамасында көзделген 
үгіт шараларының бүкіл кешенін өткізу 
қарастырылуда.

Штабтың ашылуы кезінде Ә.Құсайы
нов сайлауалды бағдарламадағы көте
ріл ген мәселелердің өзектілігін және 
осы келелі проблемаларға қоғамның 
на за рын аудару қажеттігін атап өтті.

Атап айтқанда, экологияны сақтау 
мә се лелері.

Қазақстан Республикасының Пре
зи  денттігіне кандидат Ә.Құсайы нов
тың тұ ғырнамасының басты мақ саты 

адам ды дамыту тұрғысынан эко 
логиялық қауіпсіз дамуға көшу мін 
деттерін қа растырады, мұндай эко 
логиялық аспек тілерге көшуде өнер
кәсіп қауіпсіздігі мәселелерін де ес
керу қажет.

Ә.Құсайыновтың пікірінше, эколо
гия лық саясатты жаңарту және эко
логиялық дамуға жоспарлы түрде 
кө шуде азаматтық қоғамның рөліне 
ерек ше көңіл бөлу қажет.

Сондайақ Ә.Құсайыновтың сай
лау  алды бағдарламасында өнеркә
сіптік қауіпсіздік принциптерін бұл
жыт пай сақтау және техникалық рег
ламент тер ді сақтау мәселелеріне 
ерек ше көңіл бөледі. 

Өсімнің көзі экономиканы экология
лық таза, қалдығы аз технологияларға 
айналдыру, қоршаған ортаға ұқыпты
лықпен қарау және біздің бәсекеге қа
бі леттілігімізді арттыру дәрежесін қам
тамасыз етуге мүмкіндік беретін болуы 
тиіс, бұл қоғамның өмір сапасын және 
әлауқатын арттыратын жол болмақ.

Экологиялық тепетеңдік пен өнер
кә сіп қауіпсіздігін сақтау идеясын тара
туда бұқаралық қоғамдық ұйымдар 
жә не кәсіби институттар ерекше рөл 
ат қаруы тиіс.

Мұндай институттарды орталықта 
да, аймақтарда да дамыту экология
лық дамуды қамтамасыз ету үшін эко
номиканы жаңартудың жіті міндеттерін 
жүзеге асыруға және сарапшылық 
қоғамдастық пен азаматтық  қоғамның 
күшжігерін шоғырландыруға жәрдем
де сетін болады.

Ә.Құсайыновтың сайлау алдын
дағы бағдарламасында өнеркәсіп қау
іпсіздігі мәселелеріне да елеулі орын 
берілген.

Ә.Құсайынов өнімдер мен үдеріс
тердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мүддесінде кәсіпорындар қызметіне 
жүйелі қоғамдық бақылауды жақтайды.

Әбілғазы Құсайынов Қазақстан 
Рес  публикасы Президенттігіне өзінің 
кан дидатурасын 2015 жылғы 12 
наурызда ұсынған болатын.

ОСК белгілеген барлық рәсім
дерден ойдағыдай өтіп, ол 2015 жылғы 
18 нау рызда үшінші болып Қазақстан 
Рес публикасы Президенттігіне канди
дат болып тіркелді.

Кандидат Ә.Құсайыновты қолдап, 
132 мың 152 сайлаушының шынайы 
қолдары жиналды.

ҮГІТ-НАСИХАТ ЖҰМЫСТАРЫНА КIРIСТI

«Сыр медиа» ЖШС 
жанындағы облыстық 
коммуникациялар 
орталығында өткен брифингте 
Қызылорда облысының 
статистика департаментінің 
басшысы Бақыт Сапар 
аймақтың әлеуметтік
экономикалық дамуының 
қорытындылары жайлы 
әңгімелеп берді. 

Оның атап өткеніндей, 2015 жыл
дың қаңтарақпанында өңір өндірісінің 
көлемі ағымдағы бағаларда 107,5 
млрд. теңгені құрап, нақты көлем 
индексі 2014 жылғы сәйкес кезеңдегі 
деңгейден 1,9 пайызға артты. Кен 
өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазудағы 
өсім 1,0 пайыз, өңдеу өнеркәсібінде 3,3 
пайыз, электрмен жабдықтау, газ, бу және ауа 
баптауда 10,3 пайызды құрады. Ал 2014 жылы 
облыстың өңдеу өнеркәсібінде 73,5 млрд тең
генің өнімі өндірілді, бұл алдындағы жылға 
қарағанда 7,9 пайызға артық. 

Үстіміздегі жылдың алғашқы екі айында 
негізгі капиталға салынған инвестициялардың 
көлемі бағалау есебімен 13,5 млрд. теңге 
болды, бұл 2014 жылмен салыстырғанда 56,7 
пайызға кем. Шаруашылық субъектілерінің 
мен шікті қаражаттары инвестициялардың ба
сым көздерін құрады. Жыл басындағы инвес
тиция көлемі 9,3 млрд. теңгені құрап, 2014 
жылмен салыстырғанда 67 пайызға азайған. 
Қаңтарақпандағы инвестицияның басым үлесі 
кен өндіру және карьерлерді қазу (58,9 пайыз), 
көлік пен қоймалау (12,7 пайыз), жылжымайтын 
мүлікпен жасалатын операцияларға (19 пайыз) 
тиесілі. 

Департамент басшысы брифингке қатысу

шыларға кәсіпорындар статистикасына қа
тыс ты келесі деректерді ұсынды. 2015 жылғы 
1 наурыздағы Қызылорда облысы көле
мінде тіркелген заңды тұлғалар саны 8490 
бірлікті құрағанын жеткізді. Өткен жылмен 
салыстырғанда тіркелген заңды тұлғалар саны 
3,1 пайызға көбейген. 1 наурыздағы жұмыс істеп 
тұрған заңды тұлғалар саны 6296 бірлікті құраса, 
5921і шағын кәсіпорындар. Белсенді заңды 
тұлғалар саны – 4525 бірлік. Ең көп тіркелген 
заңды тұлғалар саны құрылыста болып шықты. 
Оның үлесі 18,6 пайызды және көтерме сауда 
мен бөлшек саудада (автомобильдер мен 
мотоциклдерді жөндеу қызметін қоса алғанда) 
(16,9 пайызды), үшінші орында – білім беру 
(10,9 пайызды) құрады.  Ал шағын және орта 
бизнес мониторингі келесі көрсеткіштерге 
сәйкес келді. 2015 жылдың 1 қаңтарына облы
сымызда шағын және орта бизнестің 5434 
кәсіпорны тіркелген. Осы саладағы белсенді 
кәсіпорындар үлесі Қызылорда қаласына  (80 
пайыз), Шиелі ауданына  (5,4 пайыз), Қазалы 
ауданына (3,9 пайыз) тиесілі болды. 

2014 жылдың қаңтарқыркүй
егінде шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілерінің өнім өндіруі 183,1 
млрд теңгені құраған. Ал жұмыспен 
қамтылғандар саны 2014 жылдың 
1 қазанына 84,6 мың адамға жетіп, 

2013 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 
4,7 пайызға артты. 2015 жылдың 1 наурызына 
облысымызда шағын және орта бизнестің 5491 
кәсіпорны тіркелген. Бұл өткен жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 0,3 пайызға кем.

Облыс бойынша тұтыну тауарлары мен 
қызметтерінің индексі ағымдағы жылдың 
ақпан айында 2014 жылдың желтоқсанымен 
салыстырғанда 101,3 пайызды құрады. Оның 
ішінде азықтүлік тауарлары бағасының индексі 
101,9 пайызды, азықтүлік емес тауарлар 100,5 
пайызды, ақылы қызметтер көрсету 101,3 
пайызды  құрады. 2015 жылдың 1 қаңтарына 
шаруашылықтың барлық санаттарында ірі қара 
малдың саны 0,9 пайызға, түйе 3,9 пайызға, қой 
5,1 пайызға өссе, жылқы басы 0,2 пайызға, ешкі 
6,6 пайызға, құс 11 пайызға кеміген. Ал Сыр 
өңірінің демографиялық ахуалы көрсеткішін 
келесі деректер бейнелейді. Биыл жыл 
басында қызылордалықтардың жалпы саны 
753 мың адамды құрады. 2014 жылы облыста 
20562 нәресте дүниеге келіп, 4556 адам 
қайтыс болды. Халықтың туу коэффициенті 
1000 тұрғынға есептегенде 27,54ті құрады. 
Өлім көрсеткішінің коэффициенті әрбір 1000 
адамға шаққанда 6,58ден 5,47ге азайып отыр. 
Табиғи өсім 1000 тұрғынға шаққанда  облыста 
21,44 болып отыр. Бұл аймақтар арасындағы 
төртінші көрсеткіш саналады.

2014 жылдың қаңтаржелтоқсан айындағы 
орташа айлық жалақы мөлшері 104668 теңге. 
Облыстағы жұмыссыздық деңгейінің соңғы 
көрсеткіші 5 пайыз. Мәслихатта департамент 
басшысы журналистер тарапынан қойылған 
сұрақтарға жауап берді. 

Ы.ТҰРЛЫҒҰЛОВ. 

СТАТИСТИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕРДI 
ДӘЙЕКТЕГЕНДЕ

Өткен жылдың 13 қарашасында 
Жалағаш ауданында аудандық 
дағдарысқа қарсы штаб құрылды. Оны 
құрудағы мақсат – ауданның әлеуметтік
экономикалық тұрақты дамуын 
қамтамасыз ету және өндірістің даму 
қарқынын төмендететін жағдайларды 
анықтау, еңбек нарығында тұрақты 
жағдайды ұстап тұрудың алдын алу 
болатын. Штаб отырысы ай сайын 
өткізіліп келеді. Онда әлеуметтік 
шиеленістердің алдын алу, азық
түлік және өндірістік тауарларына 
көрсетілетін қызметтерге бағаның 
өсуіне жол бермеу, жалақыға 
қарыздарды төмендету, халықты 
жұмыспен қамту мәселелері қаралады. 

Ағымдағы жылы аудан әкімінің «Жалағаш 
ауданы бойынша дағдарысқа қарсы күреске 
арналған іс-шара жоспары» бекітілді. Аталған 
іс-шара төрт бағыттан тұрады. Олар – 
қаржылық тұрақтылық, әлеуметтік тұрақтылық, 
экономиканың нақты секторын дамыту және 
қатаң бюджеттік саясатты жүргізу. Бұл Жалағаш 
ауданы әкімінің орынбасары Өмірзақ Елеусіновтің 
«Сыр медиа» ЖШС жанындағы облыстық 
коммуникациялар орталығында өткен брифингте 
аудан көлемінде дағдарысқа қарсы шаралар 
туралы БАҚ өкілдеріне айтқан хабарламалары 
болатын. Аудан әкімінің орынбасары қатаң 
бюджеттік саясатты жүргізу бағытында жергілікті 
бюджет кірісі 200 млн теңгеге қысқартылып, 
жоспарланғанын жеткізді. Нәтижесінде аудан 
бюджетінің шығыс жоспары 5,4 млрд теңге болып 
бекітілді. Аудан бюджеті негізінен әлеуметтік 
шығындарға бағытталған. Салық базасын ұлғайту 
жұмыстарының нәтижесінде жергілікті кірістер 
болжамы 2014 жылы 101,2 пайызға орындалды. 

Ө.Елеусінов әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақса-
тында бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі ая-

сын да аудандық кәсіпкерлік, өнеркәсіп және 
туризм бөлімі, ауыл шаруашылығы бөлімі жә-
не кәсіпкерлер Б.Берхатова, Б.Сейітова, Б.Ах-
метова арасында өзара әріптестік келісімі туралы 
меморандум жасалғанын айтып берді. Осы 
меморандумға сәйкес аудан орталығындағы 
«Қаракөз» және «Ақниет» сауда орталықтарында 
бірінші сұрыпты нан және бидай ұнының бағасы 
тұрақты болып, 1 бөлке нан 40 теңгеден сатылуда. 

Аудан көлемінде жол құрылысы аяқталған 
уақытта босаған жұмысшыларды таяуда ашыл-
ған «БИС ГРУПП» ЖШС-на жұмысқа орна-
ластыру жоспарланып отыр. Сол секілді, мұнай 
компанияларында вахталық әдіспен жұмыс 
істейтін жеке тұлғалар жұмыстан қысқарып 
жатқан жағдайда осы мия өңдеу кәсіпорнына 
жұмысқа орналасады деген жоспар бар. Бұл 
кәсіпорында 156 тұрақты және 500-дей маусымдық 
жұмыс орны болады деп болжанған. Қазіргі күні 
аудан бойынша егін орналастыру жұмыстары 
нақтыланып, жаңа технология бойынша егілетін 
дақылдар көлемі бекітілген.

Ы.ТӘЖІҰЛЫ.

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ 
ЖАЙЫ ОЙЛАСТЫРЫЛҒАН



СБ
www.syrboyi.kz

Жұма, 27 наурыз, 2015 жыл

3АЙМАҚ ТЫНЫСЫ

САПАР

Ұлыстың Ұлы күні  – 
22 нау рыз да облыс әкімі 
Қырымбек Кө шер баев 
Шиелі ауданы жұрт
шылығымен кездесіп, 
көктем ме ре кесімен 
құттықтады. Ау дан ор та
лығындағы Мұстафа Шо
қай атындағы алаңда тігіл
ген қазақ тың ақ шаңқан 
киіз үйлерін ара лап, ұлттық 
салтдәстүрлерінің салта
нат құруын тамашалаған 
аймақ бас шысы өзінің 
жүрекжарды сөзін жа
мағатқа арнады: 
– Сіздермен мынадай шуақ

ты күні жүздескеніме барынша 
қуаныштымын, – деді Қырымбек 
Елеуұлы, – Ақ пен қара, жұп пен 
тақ, жақсылық пен жамандық ал
макезек алмасатын өмірдің заң
дылықтарына сай қазақ халқы ның 
басына туған кешегі алмағай ып 
күндер артта қалып, тәу ел сіздіктің 
игіліктерін көріп, емінеркін 
дәурен сүрудеміз. Аза мат тарымыз 
қалауынша білім алып, өз қабілет
қарымына сай еңбек етуге қол 
жеткізді. Мем  лекет басшысы 
ұсынған игі бағ дарламаларға сай, 
біздің ай ма  ғымызда да көптеген 
баста ма лардың Сыр өңірінің 
ажарын аша түскендігіне өздеріңіз 
куә сіздер. Қиынқыстау замандарда 
Алты Алаштың анасы, бар қазақ
тың па  насы болған Сыр өңірі 
қазіргі кез де өзінің даму көрсеткіші 
бой ынша республикада алғашқы 
орынға шықса, облыс бюджеті 
кейінгі екі жылда 84 млрд тең
геге өсті. Индустриялықиннова
циялық жобаларды іске асыруда 
да қарыштап алға басып келеміз. 
Осы істердің барлығына шиелілік 
жерлестер, Сіздердің қосқан үлес
теріңіз ерекше, – деп атап көрсетті 
облыс әкімі.   

Қырымбек Көшербаев осы 
күн гі сапарында тек аудан орта
лығындағы кездесумен іркі ліп 
қал мады, ауылдарды ара лап, Ши
елі ауданының он бес елді ме
кені тұрғындарымен кездес ті. 
Ме реке күнгі халықтың ауыз бір
лік  ке ұйысқан  қуанышты кезін 
тап басу және де қай шаруаға да 
қауырт дайындық үстіндегі жа 
ма ғатпен тілдесуі әкімге де кө
теріңкі көңіл мен ерекше ша быт 
сыйлағандай. Қызылорда об   лы 
сының жетістіктерімен қа тар алдағы 
перспективалы жос   пар   лары туралы 
әдемі де әсер лі әңгімелеп берді. 
Аймақ бас шы  сының күнде көріп 
жүр ген ауылдас кісідей жақын тар
туы мен қарапайымдылығы ау
ыл адам дарын жігерлендіріп, олар 
да өзімсіне тіл қатысты.  Ұсы
ныспікірлерін айтты, қолдау да 
көрсетті. Әкім жергілікті жағ
дайға жіті бойлап, кей мәсе ле
лердің шешімін сол жердеақ, 
табуға тырысты. Мәселен, Ең бекші 
ауылының тұрғындары «Ба тыс 
ЕуропаБа тыс Қытай» ав   то  банының 
салынуы көптеген игіліктерге жол 
ашқандығын ай та келіп, бұрынғы 
ауылға қарай өтетін тура өткелдің 
жабылып, ен ді барукелуі бес 
шақырым ай налма бұрылыс арқылы 
айналып келудің әурешілігіне 
қынжылыс білдірісті. Әкім аудан 
басшысы мен жолға қатысты мекеме 
бас шыларына халыққа қолайлы жағ
дайды тиісті тәртіп бойынша ше
шуге дереу тапсырма берді. 

Ауыл ақсақалы, осындағы ар да
герлер кеңесінің төрағасы Бе рікқара 
Әбжаппаров, соңғы екі жылдың 
ішінде осы шеткі ау ыл дың өзінде 
қаншама әлеу меттік нысандардың 
бой көтер ген дігін сүйсініспен 

айтты: – Ау  ылға келетін жолымыз 
екі рет жөндеуден өткізілсе, ау ыл 
кө ше лері асфальтталып, жарық
тан  ды рылды. Ал екі қабат ты мек 
теп ғимаратының салы нуы бала ла
ры мыз бен немереле рі міз дің бі лім 
жолындағы өрісін ке ңейте түс ті. 
Мінеки, ауыл орта сынан саябақ 
салынып, қаладағыдай мәдениетті 
демалыс ұй ым дастыруға қол жет
кізілді. 

Облыс әкімімен Шиелі өңірін
де жолы түйіскен республикалық 
«Айқын» газетінің бас редакторы, 
белгілі журналист Нұртөре Жү
сіп те әңгімеге араласып, елге 
кел ген әр сапарында мұндағы оң 
істерге көз сүйсініп, көңілі то
ғаятындығын білдірді. Сыр өңі

ріне өткен жылы келген үш күндік 
іссапары барысында қаламынан 
туған «Қарышты, құрышты Қы
зыл орда» атты сериялы мақа ла
сының шын мәніндегі өскелең 
өмірдің көрінісі екендігін тілге ти ек 
етті. Ал ауыл имамы Мұқан қожа 
көпшіліктің атынан ел бас қарып 
жүрген азаматтарға ақ бата берді.

Аймақ басшысының назары
нан елге үлгі көрсетер, өнегесімен 
ұрпақ өсірген керегесі кең, ша
ңырағы биік отбасылар тыс қал ған 
емес. Еңбекшідегі саялы бәйте
ректей өркен жайған отбасының 
анасы, бұл күндері тоқсан жасқа 
келіп отырған Рәбиға апаның үйі
не соғып, сәлем берді. Ізгі тілегін 
білдіріп, сыйсияпат жасады. Аб
зал ананың батасын жаудырып, ел
дің амандығын, жұртының тыныш 
болуына шүкіршілік айтқандығы 
расында елдегі ынтымақ пен жа
расымның белгісі еді. 

Шиелі ауданындағы ірі елді 
мекеннің бірі – Сұлутөбе ауылы. 
Мұнда 4 мыңнан астам халық 
тұрады. Ауылдық округке қарасты 
үш елді мекенде үш жаңа типтегі 
мектеп ғимараты салынған, ауыл
ішілік жолдар жөнделген. Міне, 
алдағы келе жатқан Жеңістің 70 
жылдығы қарсаңында «Тағзым» ала
ңы пайдалануға берілді. Бұл Отан 
үшін жанын пида ет кен азаматтарды 
ардақ тұтып, елдік істерді ақылдасар, 
үлкенкі ші нің бас қосып, жиын 
өткізер же рі не айналмақ. Облыс 
әкімі осы жерде ауыл үлкендерімен 
кез десіп, әңгімелесті. Жаймашуақ 
тү сі ністікте өткен кездесу бары
сында ел ағалары мемлеке ті міз дің 
көрсетіп отырған қам қор лықтарына 
ризашылық та рын біл дірді.

Тартоғай ауылдық округіндегі 
№153  Ш.Есенов атындағы орта 
мектеп алдындағы, Керделі ауыл дық 
округіндегі Н.Бекежанов атын дағы 
мәдениет үйіндегі жә не де Бидайкөл 
мен Иіркөл, Жи де ліарық, Ақтоған, 
Бәйгеқұм ау ылдарындағы мектеп 
пен мәдениет жұрт шылықпен 

кездесулерде Қы   рымбек Елеуұлын 
жылы қар сы алып, өз ойларын 
ашық ай тып жатты. Мемлекеттік 
бағдар ламаларға сай ауылдардағы 
әлеу меттік мәселелердің дені ше
ші мін тапқандықтан атқару шы 
орындардың қызметіне риза шы 
лық білдіріп, алдағы жұмыс та
рына тілектестік көбірек айтыл
ды. Дегенде, адам баласы жақ сы 
лықтарға құштар ғой, облыс ай
мағынан газ құбырының өтуі, оның 
аудандарға тартылу ба ры  сынан 
хабардар көпшілік сол игі лікті 
тезірек көргісі келе тін дік терін де 
жасырмады. Басқалай да сауалдарға 
облыс басшысы тия нақты жауап 
беріп, алдағы атқа рылар күрделі 
істерден хабардар етті.  

Төңкеріс ауылында клуб үйі 
салы нып жатыр. Жалпы құны 
177 млн теңге тұратын мәдениет 
саласына қажетті ғимарат биылғы 
жылы пайдалануға беріледі. Сон
дайақ, үстіміздегі жылы осы ау 
ыл да және Жөлек, Бестам ау ыл
дарында әкімшілік кеңсе үйі са 
лы нады. Бұл туралы аудан әкі мі 
Қайратбек Сәрсенбаев баян дап, 
түрлі әлеуметтік салаға жаса лынып 
жат қан қамқорлықтар ая сы ның мол 
екендігін мәлімдеді. 

Облыс әкімінің тікелей арала
суы нәтижесінде Шиелідегі төрт 
ірі шаруашылықтың банк ке піл 
дігінде тұрған инже нер лік жүйеден 
өткен егістік ал қап  тары босатылып, 
онда қазір дер бес жұмыс істеуге 
мүмкін шілік жа салғандығынан 
оқырман дарымыз хабардар. Сол 
ірі шаруашылықтың бірі – «Шиелі
Авангард» ЖШС. Мұн да қазір 
жаңаша шаруа ұй ымдастыру қауырт 
жүргізіліп, ди қандардың алды дала 
жұмыс та рына шығып та үлгеріпті. 

Талаптан ауылында халық са
нының өсіміне байланысты мек
тепке баратын бала саны арта түс
кен. Осы себепті де бұрынғы білім 
ордасының ғимараты тарлық ете
ді. Тұрғындардың өтініштеріне 
сергек қарау нәтижесінде былтыр
дан бері мұнда 900 орындық мек
теп ғимаратының құрылысы жүр
гізілу үстінде. Оған мемлекет қор
жынынан 1 млрд 175 млн тең ге 
қарастырылып, кезеңкезе ңі мен 
игерілуде. Облыс әкімі мек теп 
құрылысымен танысып, құры лыс
шылар және ардагерлермен пікір
лесті. 

Иә, Наурыз мерекесі күнін
дегі облыс әкімінің сапары тұр
ғындардың жігерін жанып,  алдағы 
күндерге деген сенімін нығайтты. 
Бастысы, елдің ынтымағы – ел 
болашағын айқындайтын ке зең
дерде сыр бермейтіндігін аң ғартты. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы 

АЛДАҒЫ КҮНГЕ 
СЕНІМ ЗОР

Негізгі кәсібі ауылшаруашылық саласы 
саналатын жалағаштықтар көктемгі дала 
жұмыстарын қарқынды жүргізуде. Шаруа 
қожалықтары жаңа технологиялар әкеліп, бау
бақша өнімдерін өсіруде тың әдістер қолдануда. 
Осындай тың әдіспен аймақ басшысы 
«Жаңадария» ауылына қарасты «Бестам» 
учаскесіндегі тамшылатып суару әдісімен 
егі летін картоп және баубақша жобасымен 
танысты. 

Аталмыш жобаны, «Байқоңыр» әлеу
меттік кәсіпкерлік корпорациясымен бі рі гіп 
«Қазына», «Қожық Ата» шаруа қо жалықтары 
ұйымдастырып отыр. Үсті  міздегі жылы олар 
«Бестам» учас тогіне 100 га жерге бақша 
егістерін салмақ шы. Сонымен қатар, «Агро эко
продукт» ЖШС 300 гектар жер ге тамшылатып 
суару әді сімен картоптың «Нев ский» тұқымын 
егуді қолға алады. Былтыр осы участокке 
баратын «Жаңа арна» каналының 7,5 ша
қырым қа шық тығы қазылып, оған 5 млн теңге 

жұмсалған болатын. Құралсайманы 
сай шаруашылықтар биыл жаңадан 
6 млн 250 мың теңгеге МТЗ1221 
тракторы, 700 мың теңгеге тұқым 
сепкіш, прессбу ғыш, 348 мың 

теңгеге шұңқыр қазатын бұр ғы және у шашатын 
техникалар алды. Толық жұмыс күшіне енгенде 
елуге жуық адам тұрақты жұмысқа алынады 
деп жоспар лануда.

Келесі күнгі іссапарын Аққұм ауыл ынан 
бастаған облыс әкімі ауылдық клуб үйіне 
жиналған жұртшылық алдында аймақ дамуы 
жайлы ой өрбітті. Биыл ел ді мекенде қолға 
алынғалы отырған зә кірлік жоба аясында 
бірнеше жұмыс орын дары ашылмақшы. 
Ақсақалдардың ақ ба тасынан соң, аймақ 
басшысы Бұхарбай батыр ауылына ат басын 
бұрды. Аудан ор талығына іргелес ауылда 2026 
адам тұрады. Сыр салысын егуді мұрат тұтқан 
ауыл тұрғындарының тұрмыстіршіліктері, 
әлеуметтік жағдайы жыл сайын жақсарып 
келеді. Бүгінде ауылда зәулім де сәулетті 
орта мектеп, мәдениет үйі, «Балдырған» 
балабақшасы, ауылдық емхана, кітапхана, 
байланыс және халыққа қызмет көрсету 
орталықтары жұмыс істеуде. Бұхарбай ба тыр 
атындағы мешіт үйі де ауыл ажарын ашып тұр. 

Қаракеткен ауылында былтыр ашыл ған 50 
орындықты «Қарақат» жеке ба ла бақ шасының 
жұмысымен таны сып, ау ыл ақсақалдарымен 
әңгімелескен об лыс әкімі М.Шәменов ауылдық 

дәрі гер лікамбулаториялық емханасы қызмет
кер ле рі  мен де кездесті. Кездесуде денсаулық 
сала сында атқарылып жатқан жұмыстарға баға 
беріліп, тұрғындар денсаулығына нем құрайлы 
қарамауды тапсырды. 

Сапар барысында аймақ басшысы Ақсу 
ауылдық округінде күрделі жөндеуден өткен 
№116 орта мектептің жұмысымен танысып, 
ұстаздар қауымымен кездесті. Онда мек теп 
бітіруші түлектердің алдағы ҰБТ сы нынан 
сүрінбей өту үшін дайындықты пы сықтай түсу 
қажеттігін айтты. Сондайақ, елді мекендегі 
әлеуметтік нысандардың жұмысын көріп, 
тұрғындармен жүздесті. 

Ауданның ауылшаруашылық жұмыста
рымен және әлеуметтік жағдайымен таны сып, 
ауданға қарасты  14 елді мекенді түгел аралаған 
облыс әкімі атқарылып жатқан ауқымды істер 
легін көрді. 

Ал бүгінде облыстың әр ауданында осындай 
қарқынды істер тындырылып жат қанын 
ескерсек, бағындырар белестің де ауылы алыс 
емес екендігін аңғарамыз. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

АУЫЛДАҒЫ АУҚЫМДЫ ІС — 
ӨҢІР ӨРІСІНІҢ НЕГІЗІ

Апта басында аймақ 
басшысы Қы рым
бек Көшербаев жұмыс 
сапарымен Қармақ
шы ауданында болды. 
Ауылай мақты аралап, 
елдің тыныстіршілігімен 
танысты. 

Аймақ басшысының іссапары 
Қызыл құм қойнауындағы Кеңес 
Одағының Ба тыры Тәйімбет Кө
мек баев ауылынан бас  та л ды. Мұн
да ол екі жыл бұрын қол да  ныс қа 
берілген №185 орта мектептің жұ
мысымен танысты. Өткен жы лы 
бұл білім ошағы ҰБТда тө мен 
көрсеткіш алған болатын. Ай
мақ басшысы мектеп бітіруші тү
лектерге дайындықты пы сық тай 
түсіп, білім жолында үлкен же
тістікке жетулеріне сәттілік тіледі. 

Еліміздің шебін бекітіп, іргесін 
қорғап тұрған шекарашылардың 
«Қосшың» заста ва сында облыс 
әкімі шекара бөлімінің, сар
баздардың халжайымен танысты. 
Сар баз дар мен офицерлердің 
жайы на қаны ғып, әскери машықта
рына разы болған Қы рымбек Елеу
ұлы Қуандария және Ал даш бай 
ауылындағы аббаттандыру жұ
мыс тарын көрді. Биыл қос ау
ыл көркейту, кө галдандыру жұ
мыс тарына жоғары дәре жеде 
дайындық өткізуде. 

Ал «Тұрмағамбет» ЖШС 
көктемгі дала жұмыстарына са
қадай сай. Осыған дейін 30ға жу
ық техника сатып алған болса, 
биыл «ҚазАгроҚаржы» АҚ арқы
лы 12 техниканы лизингке алуды 
жос парлап отыр. Серіктестік ди
қан дарымен кездескен аймақ бас
шысы, асыраушы саланың алдағы 
міндеттері мен жұмыста рына баға 
берді.

Осындай кездесу «АқжарАг
ро инвест» серіктестігінің дала 
қо сы нында өтті. Еңбеккерлермен 
кездесуінде облыс әкімі диқандарға 
үлкен сенім артылатынын жет
кізді. Серіктестікте былтыр 84 
адам жұмыс  атқарып, 851 га кү
ріш егілді. Биыл «Ақжар Агро 
Инвест» ЖШС 1200 га  күріш егуді 
жоспарлап отыр. 

Ауылдың өсіпөркендеуі үшін 
ұсақ құрылымдарды ірілендіру 
аса маңызды. Бұ рынғы ірі ауылдар 
жекешелендіру сая саты негізінде 
бірнеше ондаған, жүзде ген шаруа 
қожалықтарына бөлініп кетті. 

Ұсақ шаруашылық қоғам үшін де, 
жеке ша руашылық үшін де тиімсіз 
екені бесенеден белгілі. Майда 
шаруашылықтар мемлекеттің бе
ре тін жәрдемін де, субсидиясын 
да ала алмай келеді. Сондықтан, 
бірігіп ірі шаруа шылыққа айнал
ғандар мемлекет жәрдеміне қол 
соза алады.

Ақтөбе ауылдық мәдениет үй
інде өткен кездесуде аймақ бас
шысы тұрғындармен майда ша
руашылықтарды ірілендіруге қа
тыс ты ойымен бөлісті. Сонымен 
қатар, клуб ғимараты биыл күрделі 
жөндеуден өте тіндігін айтты. 

ІІІ Интернационал ауылында 
орналасқан «Достық Жер МК» 
соңғы озық техникамен жаңаланып 
отырған шаруа қожалықтардың 
қа тарында. Екі жыл ішінде 30ға 

жуық түрлі егіске арналған тех
никалар алған. 

Ауылда 11 ұлттың өкілдерінен 
құралған 2500ден астам халық 
тұрады. Наурыз мерекесіне және 
Қазақстан халықтары Ас сам блея
сының 20 жылдығына орай «Қа
зақ стан – достық мекені» атты 
фес тиваль өт ті. Шарада өзге ұлт 
өкілдері өнерлерін көр сетіп, пат
риоттық әндер шырқады. 

Ал Цай Ден Хактың шәкірті, 
облыстық мәслихат депутаты Қы
лышбек Әбішев бас қаратын «Жа
ңажол» ұжымы көктемгі егістікке 
сақадай сай. Ауылдық округтің 
дамуы бойынша атқарылып жат
қан іргелі істердің жайына қа
ныққан аймақ басшысы ауыл тұр
ғындарына жетістік тек еңбекпен 
келетінін айтты.

Сапар барысында облыс әкімі 
Жоса лы кентіне көршілес жатқан 
Иіркөл ауыл ындағы күрделі жөн
деуден өткен №106 мектеп жұ
мысымен танысып, ұстаздармен 
кездесті. Былтыр күрделі жөн
деуден өт кен мектептің сырт қы 
қасбеті әрленіп, көзтар тар ғи
маратқа айналған. 1988 жы лы 
типтік жобада салынған 464 орын
дық мектепте бүгін де 177 бала бі
лім алуда. Оларға 32 мұғалім дәріс 
береді. 

Жосалы кентіндегі аудандық 
мәдениет үйінің көрермен залында 
өнерпаз жастар мен кездескен 
аймақ басшысы №94 «Те мір жол» 
учаскелік сайлау комиссиясы жұ
мысымен танысты. Ел дамуы 
жолындағы сайлаудың алар орнын 
ерекше атаған аймақ басшысы 
сайлауға біркісідей қатысудың 
маңыздылығын атап өтті. 

Сапар барысында аймақ басшы
сы Тұр мағамбет ауылындағы 
Социалистік Еңбек Ері Сәлима 
Жұмабекова мен Жосалыдағы Ұлы 
Отан соғысының ардагері Шәкіман 
Бек тібаевтың отбасында болып, 
әзНаурыз ме рекесімен құттықтап, 
сыйсияпат жаса ды. 

Іссапар соңын Қармақшы 
ауы лымен түйіндеген Қырымбек 
Елеуұлы күрделі жөндеуден өткен 
№113 орта мектепте бо  лып, ауыл 
тұрғындарымен кездесті. Ауданда 
атқарылып жатқан жұмыстарға 
баға беріп, күрмеуі шешілмей 
жатқан жұмыстарды биылдан 
қал дырмай шешуді аудан бас шы
лығына жүктеді. 

Нұрбек САҒАДАТ.

ЕЛ ЕҢСЕСІН ЕҢБЕК БИІКТЕТЕДІ

Қазақстан халқы Ассамблеясы жылына орай «Менің 
Қазақстаным!» пойызы акциясы 2015 жылғы 4-5 сәуір 
күндері аралығында Арал және Жаңақорған аудандарында 
ұйымдастырылады. 

Пойыз Арал ауданында 4 сәуір сағат 9.15-те, Жаңақорған 
ауданына 5 сәуір сағат 9.10-да келеді. 

Пойыз құрамында ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы мүшелері, ҚР Әділет, Ауыл 
шаруашылығы, Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму, 
Білім және ғылым министрліктерінің мамандары, «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры, «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасы, Қазақстан темір жолы, Ұлттық кітапхана өкілдері 
аудан халқына кеңестер береді. 

Сол күндері кешке сағат 19.00-де Арал, Жаңақорған 
аудандарының орталықтарында Қазақстан эстрада жұлдыз-
дарының концерті өтеді.

Жоғары білікті сала мамандарының тұрғындармен 
кездесіп, қабылдайтын және кеңес беретін орындарын аудан 
әкімдіктерінен білуге болады.

КЕЛІҢІЗДЕР, КЕҢЕС АЛЫҢЫЗДАР ЖӘНЕ ТАМАША ӘН-
ДУМАН КЕШІНЕ КУӘ БОЛЫҢЫЗДАР! 

«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!» ПОЙЫЗЫ ҚЫЗЫЛОРДАҒА КЕЛЕДІ! 

Сайын дала сардарына айналған, есімі ұрпақтар 
жадында мәңгілік сақталатын Бұқарбай батырдың 200 
жылдығы 2013 жылы кеңінен атап өтіліп, Қызылорда 
қаласында еңселі ескерткіші бой көтерген болатын. 
Батыр баба есімі, даңқы – тек Сыр өңірінде ғана 
емес, тұтас қазақ сахарасына танымал. Қазақ елінің 
қалыптасуына өзіндік үлес қосқан ұлы даланың 
қас батыры, ұлтазаттық көтерілістің қолбасшысы 
Бұқарбай батыр Естекбайұлының есімін ұлықтау, 
ұмытылмас ерліктерін халық арасында кеңінен 
насихаттау – ұрпақтар алдындағы ұлы парыз. Осы 
мақсатта батыр баба ұрпақтары мен жерлестері 
“Шұғыла” мөлтек ауданындағы Бұқарбай батыр 
ескерткіші жанында Наурыз тойын ұйымдастырды. 

Мерекелік шара  ұлттық нақышта киінген жігіттер 
мен қыздардың салған әнжырымен басталды. Одан 
кейін ортаға батыр бабаның ұрпақтары Жадырасын 
Күзенов, Әмзе Жарылқасынов, Ахат Жанаев шығып 
жиналған қауымды Ұлыстың ұлы күні әзНаурызбен 
құттықтап, ізгі тілектерін жеткізді. Сонымен қатар, 
мерекелік шараның өткізілуіне белсене атсалысқан 
Жалағаш ауданынан түлеп ұшып, елге танымал 
болған азаматтар – Қожахмет Баймаханов, Жаңабай 
Бекішев, Адайбек Отарбаев, Райкүл Байназарова, 
Хусайн Қоразбаев және басқалардың атына жылы 
лебізін білдірді. Мұнан соң батыр баба ескерткіші 
түбіндегі мерекелік шараның шырайын ашқан 
тұсаукесер рәсімдері басталды. Ең алғаш тұсауы 
кесілген бал бөбек халық ағарту саласында ұзақ 
жылдар еңбек етіп, елге танымал болған Әбжаппаров 
Әбшекеннің шөбересі Мұратқызы Бибінұр болды. 

Тұсау кесерді Ә.Әбшекеновтың жары, бүгінде үлкен 
әулеттің анасы атанған, сексеннің сеңгіріне шыққан 
Батыр ана, өнегелі әже Жақсылық Жалғасбайқызы 
атқарды.  Одан кейінгі тұсау кесу кезегі Ұлы Отан 
соғысынан майор шенінде отставкаға шығып, ұзақ 
жылдар ұстаздық қызмет еткен, ел билеу ісіне 
белсене араласқан Әлиулла Байсопақовтың шөбересі 
– Аланаға келді. Оның атаанасы Батырбек пен 
Жанельдің қалауы бойынша рәсімді «АсарХолдинг» 
ЖШС бас директоры, «Құрмет» орденінің иегері, 
Республиканың еңбек сіңірген құрылысшысы, 
Қызылорда қаласы және Жалағаш ауданының 
құрметті азаматы Қожахмет Баймаханов атқарып 
шығып, сәбиге алғашқы қадам жасатты.

Наурыз тойы дастарханынан қала тұрғындары 
наурызкөжеден ауыз тиіп, әртүрлі ойындарды 
тамашалады. Осы жерде гір тасын көтеруден, арқан 
тартудан жарыстар ұйымдастырылып, жеңімпаздар 
сыйлықтармен марапатталды. Басқа да түрлі 
байқаулар өткізілді. Шара барысында Бұқарбай 
батыр көшесінде тұратын 25 отбасына азықтүлікпен 
көмек көрсетілді. Қазақтан Журналистер одағының 
мүшесі, Жалағаш ауданының құрметті азаматы 
Рысбай Кәрімов мерекеге жиналған халыққа жыр 
арнап, содан кейін «Ағайынды Бозжановтар» атты 
кітабын таратты. 

Бұқарбай батыр ескерткіші жанында өткізілген 
Наурыз тойына қатысқан қала тұрғындары мен 
қонақтары мерекені ұйымдастырушылар атына 
ризашылық сезімдерін жеткізіп жатты. 

Ы.ТӘЖІҰЛЫ.

ӘЗ-НАУРЫЗДА БАТЫР БАБА 
ЕСІМІ ҰЛЫҚТАЛДЫ

«Қызылорда су жүйесі» мекемесінде мемлекеттік 
«Ақбұлақ» бағдарламасын жүзеге асыру және тұрғындарды 
ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесіне қатысты «дөңгелек 
үстел» болып өтті. Басқосуға мекеме басшысының міндетін 
атқарушы А.Қожантаева, «Нұр Отан» партиясы Қызылорда 
қалалық филиалының өкілдері қатысты. 

Мекеменің бас инженері Қайрат Нұрбековтің айтуынша, «Ақ бұлақ» 
бағдарламасы бойынша облысымызда 20 млрд теңге қаржы бөлінсе, 
бүгінгі уақытта оның 12 млрд 700 млн теңгесі игеріліп отыр. 

– Бізде 750 адам жұмыс істейді. Біздің ұжым қаладағы «Сәулет», 
«Шұғыла», «Южный», «Сырдария», «Астана», «СПМК-70», Саяхат, 
Арай, КБИ, Мұнайшы, Жаңа ауыл, Қызылжарма, Рисмаш, ЦКЗ, Титов, 
Гагарин, әл-Фараби, Тасбөгет және «Ақмешіт», «Мерей» аумақтарын 

ауыз сумен қамтамасыз ету және кәріз суларды әкету, тазарту 
қызметтерін көрсетеді, – деді ол.

Кездесу бары сын    да 
«Қызылорда су жүй есі» 
мекеме сі нің қыз мет кер-
лері ҚР ке зек тен тыс 
Пре  зи дент сай лауы на 
қа  ты сатынын мә лім  деп, 
бар ша қы зы л ор да лық-
тар ды бел сенділік та ны-
тып сай лауға қаты суға 
ша қырды.

Дәурен ОМАРОВ.

Басқосуда «Ақбұлақ» бағдарламасы талқыланды
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Жуырда 
редакциямызға 77 жастағы 
еңбек ардагері, Иіркөл 
ауылының тұрғыны 
Ықыласов Темірбек 
ақсақал келді. Қолындағы 
хатында соғыста қаза 
тапқан ағасы Табынов 
Жеткербай туралы 
жазыпты. 

– 1924 жылы Арал ауда-
ны Көзжетпес ауыл советінде 
дүниеге келген Жеткербай ағам 
1943 жылы аудандық əскери 
комиссариат арқылы майданға 
аттанады. Сержант шенімен 

360 АД құрамында зеңбірек көздеушісі ретінде соғысқа қатысқан. 
Өзі БЛКЖО мүшесі, орта білімді ағам соғысқа аттанғанда 
мен небəрі алты жасар бала едім» – дейді зейнеткер əңгімесін 
жалғастырып. – Сол кезде Арал ауданының атақты балықшы кол-
хозы атанған «Красный рыбакта» жұмыс істеп жүрген, 19 жасар 
бозбала майданға аттанды. Осы жылдары Көзжетпес ауылынан 
біраз жігіттер соғысқа кетеді. Олардың ішінде Абилдаев Сақым, 
əкемнің інісі Ықыласов Теңгебай, нағашым Нұржанов Қареке 
барлығы да хабарсыз кетті. Жеткербай ағамнан келген хаттарды 
ауылда нағашы ағам Нұржанов Шағырбай оқып беретін. Қан май-
данда түскен бірнеше суреті де бар.  

1944 жылы 11 қазанда асыл ағам «ерлікпен қаза тапты» деген 
қаралы қағаз келді. Содан бері ағамыздың қайда жерленгені, қай 
жерде қаза тапқаны жөнінде деректер табылмады. Тек, 1999 жылы 
Мырқы Исаевтың бас редакторлығымен шыққан «Боздақтар» 
кітабынан хабарсыз кеткен ағамның жерленген жерін таптым. 
Кітапта Жеткербай ағам 1944 жылы 11 қазанда Литва ССР-і, Па-
тиш деревнясында жерленген екен. Менің оған барып қайтқым 
келеді, бірақ та оған қаражат көтермейді» – дейді еңбек ардагері. 
Дегенмен, еліміздегі Ұлы Отан соғысы ардагерлерін жалпыұлттық 
қолдау шарасы жөніндегі бастамасына орай, ардагердің арма-
ны ағасының жатқан жеріне барып, Құран бағыштап, басы-
на топырақ салып келу екен. Ардагерлерге құрмет пен қолдау 
көрсетіліп келе жатқанын ескерсек, Темірбек ақсақалдың ама-
натын жеткізуді біз парызымыз санадық. Өйткені, сұм соғыста 
сүйегі сырт жерде қалған қаншама боздақтар бар, олардың артын-
да қалған ұрпақтары қаза тапқан, жерленген жеріне барып қайтса 
дұрыс болар еді. «Елбасының Ұлы Отан соғысының ардагерлерін 
қолдау бойынша жариялаған акциясы бізді қуантып отыр. Кешегі 
өткен сұрапыл соғысты, оның құрбандарын мəңгі есте сақтау 
баршамыздың борышымыз. Біз, бүгінгі көзі тірі тыл жəне еңбек 
ардагерлері жоғалтқан жандарымызды тауып, басына белгі орната 
алсақ деген арманымыз бар» – дейді ақсақал хатында.

Шындығында, биыл ТМД елдері шеңберінде Ұлы 
Отан соғысының 70 жылдығына орай «Ардагерлер жылы» 
жарияланғаны белгілі. Осыған орай, Темірбек ақсақалға жəрдем 
беріп, ағасының басына барып келуге қолдау көрсетілсе деген 
ниетімізді тиісті орындардың назарына салып отырмыз. 

Нұрбек ДƏУРЕНБЕКОВ.

Тарихшы ғалымдардың сөзіне назар аударайық. 
“Сталинград түбіндегі қорғаныс қимылдары екі 
айға созылды. Генерал Чуйков басқарған 62-ші 
кеңес əскері қаланың ішін  бермей тұрып алды.  
Олармен қарсыласып жатқан Паулюс басқарған 
германдардың 6-əскері де мықты болатын. 
Германияға Венгрия, Италия, Румыния əскерлері 
көмекке келсе, қызыл əскерге Орал, Сібір, 
Қазақстан, Таяу Шығыстан қосымша күштері 
келіп жетті...”  Ж.Ермекбай, тарих ғылымдарының 
докторы. 

Міне, осы Сталинград шайқасына қатысқан 
нағашым Əбу Əзбергенов Сталинико селосы үшін 
болған қанды қырғында ауыр жараланып, 1943 
жылы 15 тамызда Саратов госпиталында қайтыс 
болған. Сол қаладағы бауырластар зиратына жер-
ленген.

“Боздақтар” кітабының 33-бетінде: “Əзбер-
генов Əбу 1921 жылы Арал ауданының Ақирек 
ауылсоветінде туған, 1941 жылы №19 ауылдан 
əскерге алынған” деп жазылған.

Нағашым үйленбеген. Ақылды да білімді 
жігіттің тағдыры осы алапат соғыстың ойыншығына 
айналды. Айтпағым, бір ұрпақтың басынан кешкен 
қасірет. Əкесі тап ретінде ұсталып, жер аударыл-
са, өзі соғысқа қатысып, жанын қиды. Ата-тегі де 

ағайынның атына жазылған. Өз əкесінің тегімен 
комсомолға өте алмаған.

Əбу Əзбергенов Арал-Қазалы өңіріне белгілі 
Есмырза бидің немересі. Əкесі Есмырзаұлы Демек-
бай Нұрша жерінде болыс басқарып, ел-жұртына 
қамқор болған жан екен. Алайда заманының 
аумалы-төкпелі кезеңіне тап келіп, əкесін бай 
ретінде жер аударған екен. Сондықтан да Əбу 
нағашым менің анамның қолында тəрбиеленген.

Анам Демекбай қызы Нүлжамал інісін келер 
деп көп күтті. Соңғы хатында ауыр соғысқа кіргелі 
тұрғанын жазған екен. Кейін елге нағашыммен 
бірге соғысқа аттанған Нұғыман ағай аман-
сау оралғанда, “бауырымды көрдің бе?” – деп 
сұрағанын талай естідім. Алайда оларда ерік бол-
ды ма, бөліп жіберген.

Қолымда нағашымның суреті де қалмаған. 
Көзді ашып-жұмғандай өмірде неге үлгіруге бо-
лады? Елге аман оралғандардың соңында ұрпақ 
қалды. Бұл азаматтарда арман жоқ. Сөз соңында 
сол қан майданда ақ жүрекпен елін қорғаған 
жандарға мың тағзым дегім келеді.

Құралай ҚҰЛМЫРЗАҚЫЗЫ,
ардагер ұстаз.
Ақтөбе қаласы.

Ата Заңымыздың 77-бабы 1-тармағында «Судья сот төрелiгiн 
iске асыру кезiнде тəуелсiз жəне Конституция мен заңға ғана 
бағынады» деп көрсетілген.   

Осы орайда, Ел Президентінің 2000 жылы 1 қыркүйектегі 
«ҚР сот жүйесiнiң тəуелсiздiгiн күшейту жөнiндегi шаралар тура-
лы» Жарлығы мен  2000 жылы 25 желтоқсандағы «ҚР сот жүйесi 
мен судьяларының мəртебесi туралы» конституциялық заңының 
қабылдануы əділ сот төрелігінің құзыреті мен беделін анықтаудағы 
үлкен тарихи қадам болды десек, жаңылыспаймыз.

Сот-құқық реформасы бойынша əлеуметтік беделін көтеру, 
соттарды тұлғаның құқығы мен еркіндігін қорғайтын сенімді 
кепілге айналдыру, қоғамдағы дау-жанжалды заңды жəне əділ 
шешуге қол жеткізу, судьялардың құқықтық жəне əлеуметтік 
қорғалуын қамтамасыз ету сынды  маңызды аспектілер бүгінгі 
таңда мақсатты түрде жүзеге асырылып жатыр.

«Халықтың көз жасын күннің шуағы да кептіре алмайды», 
«Өмірім өзгенікі, өлім ғана өзімдікі» – деген екен Əйтеке би. Би 
бабамыздың дара жолын қазіргі қазылар жалғастырып келеді. 
Өзге заман өкілдері болса да, бүгінгі уақыттың биі саналатын 
судьялардың халық алдындағы жауапкершілігі жеңілдей қойған 
жоқ. Себебі, көне замандағы би алдына барушы да, осы заманғы 
судьялар алдына келуші де – сол бұқара халық. Олардың қояр та-
лабы да түбегейлі өзгеріске түсе қойған жоқ. Қазіргі кезде де жер 
дауы, ел дауы судья алдында өз шешімін тауып жатады.

 Қазақстан Судьялар одағының съезінде «Біз Қазақстан-2050 
стратегиясын темірқазық ете отырып, сот жүйесін жетілдіруді 

жалғастыра беруіміз керек. Кез келген азамат сот жүйесі арқылы 
өзінің мəселелерін əділ шеше алуы, өзін қорғай алуы керек» – 
деп еліміздегі сот жүйесінің маңызы атап өтілді. Стратегияда сот 
төрелігін жүргізу процесін оңайлату, жаңа ақпараттық технология-
ларды белсенді енгізу жəне дауларды соттардан тыс реттеу инсти-
туттарын дамытуды жалғастыру туралы міндеттер межеленген.

Стратегиялық бағытта белгіленген тапсырмалар негізінде 
«Медиация туралы» Заңы қабылданып, бітімгершілік институты 
дүниеге келді. Бітімгершіліктің пайда болуы қазақ мүддесінің дала 
заңдарымен түбірлес екенін, ғасырлар бұрынғы халық санасының 
тамырлас екенін еріксіз мойындатады. Дауласушылардың меди-
ация арқылы бітімге келуі сот өндірісі төрінде ғана емес, сотқа 
дейінгі кезеңде де қолға алынуы құқықтық нормаларда көзделгені 
дұрыс. Осы ретте, Азаматтық іс жүргізу кодексінің жаңа редак-
циясында «Мүліктік дауларды сотқа дейін реттеу» деген жаңа та-
рау қосу көзделгенін айта кетейік.  Осымен бірге судьяға екі та-
рапты бітімге келтіру, яғни, мəмілегерлік ұстаным жасау құқығы 
берілмек. «Би төрттің құлы: адал еңбек, таза ниет, терең ой, 
əділдік» деген екен дана халқымыз. Бүгінгі судьяларымыздың 
арасында да осындай төрт талапқа лайық əріптестеріміздің бар 
екені анық, олар билер жолын жалғастырып, қарапайым халықтың 
мүддесін қорғауда əділдіктің биік шыңдарынан көріне алатыны-
на сенемін. 

С.СҮЛЕЙМЕН,
Қызылорда қалалық № 2 сотының төрағасы.

Менің  əкем Шахмаран  Қанат бай ұлы  
1911 жылы Қазалы ауданы Бозкөл ауылында 
өмірге келген. Əкесі  Қанатбай бай, қуатты 
кісі болыпты. Тазагүл əжемнің атасы Балқы 
ишан мешіт ұстап, бала оқытқан. Сон-
дай текті тұқымнан шыққан Тазагүл əжем 
жас тайынан намаз оқып, ораза ұстаған, ел-
жұртқа емшілік қасиетімен аты шыққан жан 
еді. Осындай  отбасынан шыққан Шахмаран 
əкем сауатты болған. Облыс орталығындағы 
техникумда мал-дəрігерлік мамандық алып, 
4 ауылға мал-дəрігері болып жұмыс істеген. 
Анам Зейнегүл мені босану үстінде көз 
жұмыпты. Тазагүл əжем мені 40 күн бойы 
тымаққа салып, 60 күн кереге басына іліп 
қойып өсірген екен. 

Əкем Шахмаран соғыс басталғанда мал 
жайымен алыс Қарақұмда жүр екен. Ауылға 
қараша  айында оралады. Келсе  аға-інілері 
Шазында мен Жансап, өзге ауыл азаматта-
ры соғысқа кетіпті. Келіні қайтыс болғаннан 
кейін баласының соқабас жүруі Тазагүл 
əжеме ұнамайды. Ол қырда жүргенде өзінің 
сыйлас туыстарына барып, қызына құда 
түседі. Баласы келген соң көндіріп,  Абай 
ауылына, қызға жібереді. Əкем ел басына 
күн туған шақта өзінің əйел алып, той той-
лап жүруін ерсі санады ма, қыз ауылына 
бармай, бірден əскери комиссариатқа келіп, 
өз еркімен соғысқа аттанып кетеді. Келін 

күткен шаңыраққа жеті күннен соң əкемнің 
кешірім өтінген хаты келеді. Оның елде 
қалуына да əбден болатын еді, алайда, əкем 
өзгелерден жаным артық па деп соғысқа ат-
танып кетіпті. Əжем əкемнен келген хат-
тарды, наградаларын кешегі күнге дейін 
сақтады. Алайда,  үйіміз отқа оранғанда 
оның бəрі де жанып кетті. Кейін  Қазалы 
аудандық əскери комиссариаты арқылы 
Ресейдің Орталық мұражайына іздеу сал-
дым. Əкем Шахмаран Қанатбайұлы артел-
лерия полкінде сержант шенінде соғысқа 
қатысып, 32 жасында Ленинград қаласында 
ерлікпен қаза тапқан. Соғыстан келген  «қара 
қағаз» əжеме берілмей, бір туыс ағамыздың 
қолында қырық жыл сақталып, маған жетті. 
Шүкір, Тасарық  ауылында  əкем атындағы 
көше бар, оған ескерткіш орнатылды.

Тымақта өскен мен  қазір 77 жастамын,  
9 ұл-қызға əке, отыз шақты немере-жиенге 
ата болдым. Өмір бойы  Тасарық ауылын-
да жүргізуші болып, зейнетке шықтым.  Бо-
латбек балам мен Гүлбану келінім, олар-
дан өрбіген немерелерім менің жағдайымды 
жасайды. Бəріне де шүкірлік, тек əкеме де-
ген перзенттік   сағынышымның жүрек тер-
бейтіні болмаса. 

Əмірбек ШАХМАРАНОВ,
еңбек ардагері. 
Қазалы ауданы.

Кеңестер Одағының екінші дү-
ние  жүзілік  соғыстағы  Ұлы Же ңі-
сінің құрметіне орай КСРО Қарулы 
Күштерінің Бас қолбасшысы 
И.В.Сталин нің  бұйрығымен  1945 
жыл дың 24 маусымы күні Мəскеу 
қаласында əскери парад ұйым-
дастырылды. Салтанатты шеру-
ге қатысу үшін əр майданның ең 
таңдаулы деген генералдары, офи-
церлері, сержанттары мен қызыл 
əскерлері  іріктеліп алынды. Барлығы 
он майданның жауынгерлерінен 
жасақталған полктер, əскери мо-
ряктар мен Мəскеу горнизонының 
теңізшілері, суворовшылар мен на-
химовшылар, 6 жаяу əскер ротасы, 
ұшқыштар мен саперлер, байланыс-
шылар мен атты əскер жауынгерлері 
əскери парадқа қатысты.  Салтанат-
ты шеруді  ақбоз атқа мінген мар-
шал К.К.Рокосовский басқарып, 
КСРО Бас Қолбасшысының І орын-
басары Кеңестер Одағының Мар-
шалы Г.К.Жуков қабылдады. 
Бүкіл дүниежүзі назар аударып, 
үлкен қуаныш, толғаныс сезіммен 

бақылаған  осы шеруге жалағаштық 
екі жауынгер қатысқанын, оның бірі  
аты шулы И.В.Панфилов атындағы 
Қызыл Тулы №8-ші гвардиялық 
атқыштар двизиясының барлаушысы, 
менің əкем Ілияс Қарақұлов екенін 
мақтанышпен айтуға болады.

Əкем Ілияс  1910 жылы Сырда-
рия облысы, Байұзақ  болысындағы 
Елтай колхозында дүниеге  кел-
ген. Аудандағы алғашқы өндіріс 
орындарының бірі – Жалағаш қамыс 
зауытында жұмысшы болып  еңбек 
жолын бастаған. 1942 жылдың наурыз 
айында Қармақшы аудандық əскери 
комиссариаты арқылы əскерге алы-
нып, Қиыр Шығыстағы  Забайкалье 
əскери  бөлімшесінен жеделдетілген 
саперлік курсты  бітіреді де №8-ші  
гвардиялық атқыштар двизиясының  
құрамында соғысқа араласады.  Жау 
танктері өтетін жерлерге миналар 
қою, шабуыл  алдында  бұршақша 
жауып тұрған  оқ астында жер ба-
уырлап еңбектей жүріп, түрлі 
жарылғыштарды залалсыздандыру, 
қирап жатқан көпірлер мен өткелдерді 

қайта тұрғызу, “тіл” алып келу 
мақсатында жау тылына аттанып бара 
жатқан  барлаушыларға  немістердің 
кедергілеріне тартылған тікенек сым-
дар мен миналанған аумақтардан  жол 
ашып беру, оларды алдыңғы шептен  
жау тылына өткізіп жіберу секілді 
жауынгерлік тапсырмаларды орын-
дау əкем секілді саперлердің негізгі 
жұмысы болатын. Осындай қауіпті  
тапсырмаларды  абыроймен атқарып 
жүрген жауынгерге командирлері 
жоғары баға беріп, əкем Ілиясты бар-
лау ротасына жібереді. Ол аты шулы 
“Смерш”  əскери барлау қызметінің 
қатаң “сүзгісінен” өткен жан.

І.Қарақұлов барлаушылар қата-
рын да Балтық жағалауындағы Лат-
вия,  Эстония елдерін жаудан азат ету-
ге қатысып, өзінің жауынгерлік жо-
лын Эстонияның Хапсалу қаласында 
аяқтап, Жеңіс күнін сол жақта қарсы 
алады. Жеңіс парадына І Прибалти-
ка майданының құрама полкінің са-
пында  қатысу мəртебесіне  ие бо-
лады. Соғыста көрсеткен ерліктері 
үшін ІІІ дəрежелі Даңқ, І жəне ІІ 

дəрежелі  Отан соғысы ордендерімен, 
“Ерлігі үшін”, “Германияны жеңгені 
үшін”, “Жауынгерлік  ерлігі үшін”, 
“Кенинсбергті  алғаны үшін”, т.б. 
жауынгерлік жəне мерекелік медаль-
дармен марапатталады. 

Елге  гвардия аға сержанты бо-
лып оралған əкем қамыс зауытындағы 
жұмысын одан əрі жалғастырады. 
Кейін түлік төресі жылқы ма-
лын бағып, ел экономикасының 
өркендеуіне үлес қосты. Қазіргі 
М.Шəменов ауылында 1970 жылға 
дейін жемісті еңбек етіп, жас ұрпақты 
адалдық пен еңбексүйгіштікке 
тəрбиелеуге атсалысты. Анам екеуі 
алты бала тəрбиелеп, бақытты ғұмыр 
кешті.

Əкем Ілияс  соғыста көрген 
ауыр күндері мен ұйқысыз өткен 
түндерін, ұрыс даласындағы қанды 
қырғындарды еске алып, кейде көзіне 
еріксіз жас алатын. “Бұл күндерді  ке-
лешек ұрпақ басына бермесін” деп 
отыратын еді. Əкем өзінің оң жам-
басында бармақ басындай оқ ба-
рын, оның өзімен бірге жасасып келе 

жатқанын айтатын-ды. Бұлтты күн-
дері сол жарықшақ денесін ауыр  тып, 
төсекке жатып қалушы еді. Əкем-
нің əңгімелерін тыңдай отырып, 
сұрапыл соғыста жаулармен жан ая-
май шайқасқан, Жеңісті жақындатуға 
атсалысқан əр жауынгердің батыр 
екеніне көз жеткізуші едім. Мен əр 
кез халқының амандығын, ағайынның 
татулығын, ұрпағының абыройын 
ойлап, қазыналы қарттар қатарына 
қосылған əкем Ілияс Қарақұловты 
мақтаныш етемін. 

Шолпан ІЛИЯСҚЫЗЫ.
Жалағаш ауданы.

ӨЗІ СҰРАНЫП СОҒЫСҚА АТТАНҒАН

ЖЕҢІС ШЕРУІНЕ ҚАТЫСҚАН ЖАУЫНГЕР

БАУЫРЫН КҮТУМЕН ӨТТІ

ÀҒÀÑÛÍÛҢ 
ÆÅÐËÅÍÃÅÍ ÆÅÐІÍÅ 
ÁÀÐÛÏ ҚÀÉÒҚÛÑÛ 
ÊÅËÅÄІ

Биыл Ұлы Жеңіске 70 жыл толғалы отыр. Әрине, мереке. Бірақ, қазақ даласына қасірет 
әкелген соғыстың салған жарасы жазылды ма? Сұм соғысты айтқанда қазақтың мүддесі 
ескерілді ме?

Анам қырық бес жыл өмірдің ащысы мен тұщысын бірге 
татқан жылдарында əкемнің құдай қосқан адал жарына деген 
сүйіспеншілігін əр уақытта мақтанышпен айтып отыратын.

Өзімнен екі жас үлкен Баян апам көп жағдайда нағашы 
Асыл əжемнің үйінде жүретін. Ол қазақ мектебін күміс ме-
дальмен бітірді. Ал мені əкем: “Сен орыс тілінде өте жақсы 
сөйлей аласың, сондықтан орыс мектебіне барасың”, – деп, мені 
1957 жылы орыс мектебіне берді. Өзіммен тетелес Бектемір 
есімді ініме əке-шешемнің мейірімдері ерекше еді. Балалық 
қой, кей кездері мен: “Папа, Бектемірді неліктен бізден артық 
көресіздер?” деген сұрайтынмын. Сонда əкем: “Ой, ақ Дана-ай, 
Баянның алдында анаң дүниеге үш сəби əкелген, бірақ үшеуі де 
шешек ауруынан шетінеп кетті,” – деп айтатын. Əкемнің бұл 
сөздерінен екі қыздан кейін туылған бірінші ұлға деген мейірімі 
аңғарылып тұратын. Бектемір дүниеге келген кезде бүкіл ауылға 
дүркіретіп үлкен той жасапты.

Біз тұрған елді мекенде халықтың көпшілігі орыс ұлты бо-
латын, əйтсе де əкем ана тілін, дінін, туған жерін еш уақытта 
ұмытқан емес. Олай дейтінім, сонау 1957 жылдың қазан айын-
да отбасымызбен өзі дүниеге келген, Арал теңізінің жағасында 
орналасқан Шығанақ ауылына жол тарттық. Əкем мен анам жеті 
айлық інім Шынтемірмен көліктің кабинасында, ал біз борттың 
үстінде екі күн, екі түн жол жүріп, үшінші күн дегенде жеттік. 
Шығанаққа келісімен ата-анам туған-туыстарымен көрісіп, 
жылап-сықтап, азан-қазан болып жатыр. Сірə, бір-бірлерін ұзақ 
жылдар бойы көрмеген-ау. Ал мен болсам ертегі əлеміне еніп 
кеткендей болдым, көз алдымда асау толқындары ашық аспанға 
қарай атқылап, буырқанған, ұшы-қиыры жоқ Арал теңізі жатыр. 
Шіркін, неткен əсем табиғат, қарасаң көзің тоймайды... Келесі 
күні теңіздің жағасына келіп, ау салып, балық аулап жатқан 
балықшыларды көрдік. Біз қайыққа мініп, əкемнің ата-анасы 
жерленген аралға барып, мал шалып, құран бағыштадық. Кейін 
папамның əңгімесінен сол барған үй оның жиені, яғни, əлемге 
əйгілі “Қан мен тер” романының авторы жазушы Əбдіжəміл 
Нұрпейісовтің үйі екенін білдім. Папам ол кісі туралы көп айта-
тын. Тағы бір есте қалған қызықты сəт: бесінші сыныпта оқып 
жүргенімде, көп баланың арманы болған Мəскеу қаласына сапа-
рым еді. Наурыз айы болатын. Папам бір күні шайдың үстінде:

– Дана, Ленин атаны көргің келе ме? Ертең мен Мəскеуге 
жол жүремін, қаласаң, сені алып кетейін, – деді. Қуанышымда 
шек жоқ, сегізінші наурыз күні “Қазан” вокзалынан түсіп, 
алғаш рет метроға мініп, “Алтай” қонақ үйіне аялдадық. Сол 
жылы қыс өте қатты болған еді, бірақ біз отыз-қырық градус 
суыққа шыныққанбыз ғой, “Қызыл алаңды” тамашалап, “Ленин 

мавзолейінде” болып, сол кездің көсемі туралы көп əңгімелерге 
қанық болдық. Кремльдің ішіне кіріп “Царь пушканы”, “Ору-
жейная палатаны”, “ВДНХ”-ны араладық. Əкем апаммен де та-
лай рет Мəскеуге барған. Бəрімізге ылғи əдемі киімдер əкелетін. 
Сəл мақтаншақтау болдық па, əлде балалығымыз ба, Баян апам 
екеуміз əкем пен анам əкелген əдемі киімдерді киіп, орталыққа 
бір барып қайтатынбыз. Бүгінгі күні басымыз қосылса, сол бір 
сағым жылдарды еске түсіріп, қуанып та, мұңайып та қаламыз.

Əкем көп жылдар бойы басшы қызметте еңбек 
жасағандықтан біздің үйге қонақтар жиі келуші еді. Анамыз:

– Бүгін кешке қонақ келеді, залды əдемілеп жинап қойыңдар, 
– деп бізді қуантып қояды. 

Ол кезде телевизор жоқ, “Рига” маркалы радиоқабылдағыш 
пен патефон болған, өзіміз күйтабақтан орысша-қазақша 
əндерді, “Қобыланды батыр”, “Алпамыс батыр” дастандарынан 
үзінділер тыңдайтынбыз. 

Ол жылдары ауылымызда даталы мереке күндері міндетті 
түрде аталып өтілетін. Ата-анама еріп, қазақтың атақты 
əншілері Рашид, Мүсілім Абдуллиндер, Роза Бағланова, Бибігүл 
Төлегенова апаларымыздың өнерін тамашалауға клубқа бара-
тынбыз.

Апамның музыкадан хабары болмаса да, бесік тербетіп оты-
рып, “Ах, Самара қаласы”, “Бипыл”, “Ақ тамақ”, “Беу, қыздар-
ау” əндерін нақышына келтіріп айтатын. Мен 1968 жылы Ақтөбе 
қаласындағы жоғары оқу орнына түскенімде əкем: “Орыс тілі 
пəнінің мұғалімі болатыныңды əуел бастан сезгенмін. “Қыз жат 
жұрттық” деген қазақта сөз бар,  аман-есен бітірсең, өз теңің 
де адамгершілігі мол жоғары білімді, сауатты адам болсын – 
дейтін.

Əкемнің арманы орындалып, жоғары білімді азамат Омаров 
Бердіханмен 1969 жылы бас қостым. Əкем де, анам да ақ бата-
сын беріп, жолдасымды жиі мақтап отыратын. Күйеуім үлкенге 
іні, кішіге аға болған, өмірінің соңғы сағатына дейін халқына 
адал қызмет жасап кетті. Аллаға шүкір, балаларымның барлығы 
жоғары білімді, өмірден өз орнын тапқан жандар. Бүгінгі күні 
он алты немерем бар. Мен балаларыма, немерелеріме əке-
шешемнің, енемнің, əкелерінің өнегелі өмір жолдарын үнемі 
үлгі етіп оты рамын. Ендігі қолымыздан келетіні бақилық 
болған жандарға алақанымызды жайып, Құран бағыштау ғана. 
Ал халқыма, ағайын-туыстарыма, дос-жарандарыма бейбіт 
өмір, жарқын күн тілеймін.

Дана ОМАРОВА,
ардагер ұстаз.

САҒЫНЫШ ЕКЕН СОЛ БІР КЕЗ...

Менің балалық шағым Арал ауданына қарасты Сексеуіл елді мекенінде өтті.  Қазір сол туған жерім, ағайын-
туысқан, дос-жаран жадыма жиі оралады. Ал мені жарық дүниеге әкелген, қатарымнан кем қылмай өсірген, 
нағыз адами қасиеттерді бойыма сіңірген әке-шешеме бұл жалғанда тең келер адам жоқ.

Сол бір сағыныш билеп, мәңгі ұмытылмас елес болып, күні бүгінге дейін көз алдымда тұрған бақытты балалық 
шағымды, қамқор пейіл анамды, асқар таудай әкемді үлкен мақтанышпен сағына еске алғалы отырмын.

ӘДІЛ ТӨРЕЛІК – БИГЕ АБЫРОЙ

24 наурыз күні Қызылорда 
қаласындағы З.Шүкіров көшесі бойын-
да салынып жатқан 35 пəтерлік 5 қабатты  
ғимараттың іргетасы сөгіліп, нысан орта-
сына құлап түсті. Бұл туралы алғашқы 
хабар облыстық төтенше жағдайлар 
департаментіне келіп түскен.  Ол кезде 
жұмысшылар нысанның 3 қабатын жасап 
жатқан екен. Оқиға орнында 10 жұмысшы 
болған. Ал зардап шеккендер саны үшеу. 
Олардың біреуі яғни, өзбек азаматы апат 
кезінде қаза тапқан. Сонымен қатар зардап 
шеккен екі азамат ауруханаға жеткізіліп, 
тиісті ем-дом қабылдап жатыр. Оның 
біреуі жарақатының жеңіл болуына байла-
нысты үйіне қайтарылды.

Осы негізде тиісті сала маманда-
ры БАҚ өкілдеріне арнап баспасөз жи-
ынын өткізді. Онда оқиғаның себебі 

мен орын алу жағдайлары түсіндірілді. 
Нақты дерек болмағандықтан, алдағы 
уақытта қорытындысы бойынша тағы да 
ақпараттар берілетін болды.

Негізінен нысан “Қолжетімді тұрғын 
үй – 2020” бағдарламасы аясында салынып 
жатқан. Бас жобалаушысы “ССК-Проект” 
ЖШС мекемесі болса, бас мердігер – 
“Дəнекер СК” ЖШС. Мамандар басты се-
беп құрылыс жұмысының қыс мезгілінде 
жүргізілгені болуы мүмкін дегенді айтады. 

Оқиға орнына облыстық ішкі істер 
департаментінен 90 адам, 15 техни-
ка, төтенше жағдайлар департаментінен 
– 4 техника, 41 адам, ал жұмылдыру 
жұмыстары жəне дағдарыс жағдайындағы 
шұғыл талдау орталығынан – 2 техника, 8 
адам, жедел жəрдем қызметінен 3 техника, 
9 адам жұмылдырылып, зардап шеккен-

дерге дер кезінде көмек көрсетілді. 
Осы ретте облыстық төтенше 

жағдайлар департаменті басшысының 
міндетін атқарушы Мұрат Келесов 
атқарылып жатқан жұмыстарға кеңінен 
тоқталды. Жəне өзге де тиісті сала ма-
мандары оқиғаға байланысты ойларын 
білдіріп, БАҚ өкілдерінің сауалдарына жа-
уап берді. 

Қазіргі таңда осы оқиғаға байланы-
сты тиісті іс-шаралар жүргізілуде.  Ал 
құрылысты жүргізген мердігер мекемеге 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
кодексінің 279-бабы 1-тармағымен қыл-
мыстық  іс қозғалды. Оқиғаның орын алу 
себептеріне орай тиісті зерттеу жұмыстары 
қолға алынды. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

ҚҰРЫЛЫС НЫСАНЫ ҚҰЛАП ҚАЛДЫ
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ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
ЖОБА

Концессиялық жобаларды 
консультативтік сүйемелдеу жөніндегі 

заңды тұлғаны айқындау туралы
«Қазақстан Республикасындағы  жергілікті  мемлекеттік  басқару  және  өзін-өзі басқару 

туралы»  Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарындағы Заңының 27 бабының 2 
тармағына, 2006 жылғы 7 шілдедегі «Концессия туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 13 
бабының  3-1)  тармақшасына сәйкес, Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:     

1.«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын сүйемелдеу орталығы» жауапкер-
шілігі шектеулі серіктестігі жергілікті концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу 
жөніндегі заңды тұлға ретінде айқындалсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
Н.Н.Годуноваға жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                                                             Қ.Көшербаев.

ЖОБА

Қызылорда облысында тауарлық 
және сұйытылған мұнай газын 

тұтыну нормаларын бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және      өзін-өзі басқару 

туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және  «Газ және 
газбен жабдықтау туралы»  Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 9 қаңтардағы Заңына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қызылорда облысында тауарлық және сұйытылған мұнай газын тұтыну нормалары 
осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы қаулының әділет органдарына мемлекеттік тіркелуін;
2) осы қаулының Қызылорда облысы әкімдігінің интернет-ресурсында орналас-

тырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары Н.Н.Әлібаевқа 

жүктелсін.
4. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді 

және алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                                                             Қ.Көшербаев.

Қосымша №1 

Қызылорда облысында тауарлық және сұйытылған мұнай газын 
тұтыну нормалары

№ Тауарлық газын тұтыну сипаттамасы Өлшем бірлігі
(м3)

Айлық 
тұтыну 

нормасы (кг)
1 Тамақ дайындау 1 адамға 10
2 Тамақ дайындау және газбен суды ысыту болмаған 

кезде
1 адамға 12,5

3 Тамақ дайындау және газбен суды ысыту болған кезде 1 адамға 18,5
4 Орталықтындырылған ыстық сумен жабдықтау 

болмаған жағдайда шаруашылық және санитарлық-
гигиеналық мұқтаждар үшін суды ысытуға

1 адамға 8,5

5 Тұрғын үй-жайларды (жеке тұрғын 
үйлерді,пәтерлерді,бөлмелерді) жеке (пәтер бойынша) 
жылыту

1 адамға 9,6

№ Сұйытылған мұнай газын тұтыну сипаттамасы Газдың 
қолданылатын 
көрсеткіштері   

(1 айға)

Газдың 
тұтыну 

көлемі (кг)

1 Қызылорда қаласы үшін
1.1 Газ плитасы және орталықтандырылған ыстық сумен 

қамтылған
1 адамға 4,0

1.2 Газ плитасы және газбен су жылытатын 
қондырғысымен қамтылған және орталықтандырылған 
ыстық сумен қамтылмаған

1 адамға 8,0

2 Аудандар үшін
2.1 Газ плитасы және орталықтандырылған ыстық сумен 

қамтылған
1 адамға 4,5

2.2 Газ плитамен қамтылған және орталықтандырылған 
ыстық сумен қамтылмаған

1 адамға                   
9,0

3 Автокөліктер үшін
3.1 Автокөліктерде газ моторы ретінде пайдалану үшін 1 автокөлікке 265

ЖОБА

Облыстық және аудандық 
маңызы бар жалпыға ортақ 

пайдаланылатын ақылы 
автомобиль жолымен жүріп 

өту үшін ақы алу қағидаларын 
бекіту туралы

«Автомобиль жолдары туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 17 шілдедегі Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ 
пайдаланылатын ақылы автомобиль жолымен жүріп өту үшін ақы алу 
қағидалары осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын 
шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің 
орынбасары Н.Н. Әлібаевқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                                                             Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «____» наурыздағы 

№____қаулысымен бекітілген

Қызылорда облысының облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға 
ортақ пайдаланылатын ақылы автомобиль жолымен жүріп өту үшін ақы 

алу қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы облыстық және аудандық маңызы бар ақылы автомобиль 
жолымен (жол бөлігімен) жүріп өту үшін ақы алу қағидалары (бұдан әрі – 
Қағидалар) «Автомобиль жолдары туралы» 2001 жылдың 17 шілдесіндегі 
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 5-бабына сәйкес 
әзірленді және облыстық және аудандық маңызы бар ақылы автомобиль 
жолымен (жол бөлігімен) жүріп өту үшін ақы алу тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) ақылы жүруді ұйымдастырушы – автомобиль жолдарын басқару 

жөніндегі ұлттық оператор немесе концессионер;
2) ақылы жүруді ұйымдастыру – қазіргі заманғы ақы төлеу 

тәсілдерін, автокөлік құралдарының габариттерін, салмағын айқындайтын 
техникалық құралдарды пайдалану арқылы облыстық және аудандық 
маңызы бар ақылы автомобиль жолдары (жол бөліктері) бойынша жүріп 
өту үшін ақы алу процесі;

3) ақы алу пункті – облыстық және аудандық маңызы бар ақылы 
автомобиль жолдарында (жол бөліктерінде) орналасқан, автокөлік 
құралдарын бақылау мен сәйкестендіруге мүмкіндік беретін техникалық 
құралдармен жабдықталған және онда автомобиль жолдарын 
пайдаланушылар жүріп өту үшін ақы төлеуді жүзеге асыратын өткізу 
пункті;

4) POS-терминал – жүріп өту үшін ақы төлеу ретінде автоматты 
режимде қолма-қол ақша қабылдауды немесе төлем карточкаларын 
пайдалану арқылы қолма-қол жасалмайтын төлемдерді қабылдауды жүзеге 
асыратын электрондық-механикалық құрылғы;

5) аралық шеп – автокөлік құралдарын, оның ішінде ақы алу 
пункттерін айналып өтіп, ақылы автомобиль жолына (жол бөлігіне) 

шыққан автокөлік құралдарын сәйкестендіруге және есебін жүргізуге 
мүмкіндік беретін, ақылы автомобиль жолдарының (жол бөліктерінің) 
бойында орналасқан техникалық құралдар;

6) қашықтықтан ақы төлеуге арналған құралдар – техникалық 
құрылғы, оны пайдалану кезінде автокөлік құралы ақы алу пункті 
арқылы жүріп өткен кезде облыстық және аудандық маңызы бар ақылы 
автомобиль жолы (жол бөлігі) бойынша жүріп өту үшін ақы автоматты 
түрде жүзеге асырылады;

7) автомобиль жолдарын пайдаланушылар – жол қозғалысына 
қатысушылар болып табылатын немесе автомобиль жолдарына бөлінген 
белдеу мен жол бойындағы белдеу шегінде өзге де қызметті жүзеге 
асыратын жеке және заңды тұлғалар.

Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен анықтамалар 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолданылады.

2. Ақылы автомобиль жолдарымен (жол бөліктерімен) жүріп өту 
үшін ақы алу тәртібі

3. Автокөлік құралдарының ақылы жүріп өтуін ұйымдастыру 
облыстық және аудандық маңызы бар ақылы автомобиль жолдарына (жол 
бөліктеріне) кіру мен шығу жолдарында орналасқан ақы алу пункттерінде 
жүзеге асырылады. 

4. Облыстық және аудандық маңызы бар қылы автомобиль жолымен 
(жол бөлігімен) жүріп өту автомобиль жолдарын басқару жөніндегі 
ұлттық оператор немесе концессионермен жасасқан шарт негізінде жүзеге 
асырылады. Облыстық және аудандық маңызы бар ақылы автомобиль 
жолына (жол бөлігіне) кіру пунктін кесіп өткен кез шартты жасасу кезі 
болып табылады. автомобиль жолдарын басқару жөніндегі ұлттық 
оператор немесе концессионер мен ақылы автомобиль жолдарын (жол 
бөліктерін) пайдаланушылар арасындағы ақылы автомобиль жолдарын 
(жол бөліктерін) пайдалануға арналған шарт жария шарт болып табылады. 

5. Облыстық және аудандық маңызы бар ақылы автомобиль 
жолдарын пайдаланушылардан жүріп өту үшін ақы автомобиль жолдары 
жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен және мөлшерлеме 
бойынша алынады.

6. Облыстық және аудандық маңызы бар ақылы автомобиль жолы 
(жол бөлігі) бойынша автокөлік құралдарының жүріп өту үшін ақы 
Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүргізіледі. 

7. Ақылы жүруді ұйымдастырушыға облыстық және аудан-
дық маңызы бар ақылы автомобиль жолдарын (жол бөліктерін) пайда-
ланушылар үшін жүріп өтуге ақы төлеудің мынадай тәсілдерін қамтамасыз 
ету ұсынылады:

1) артық ақшаны қайтарып беретін POS-терминалға қолма-
қол ақшаны төлеу арқылы берілетін ақы төлеу жүргізгенін растайтын 
құжатпен;

2) POS-терминал арқылы төлем карточкасынан қолма-қол 
жасалмайтын төлем арқылы; 

3) қашықтықтан ақы төлеуге арналған құралдардың көмегімен 
алдын ала ақы төлеу.

8. Ақылы жүруді ұйымдастырушыға облыстық және аудандық 
маңызы бар ақылы автомобиль жолына (жол бөлігіне) шығу алдында 
ақылы автомобиль жолына (жол бөлігіне) шығу туралы ақпараттық табло 
орнату ұсынылады. Ақпараттық таблода сондай-ақ мынадай ақпарат 
орналастыру ұсынылады:

1) ақылы автомобиль жолдарымен (жол бөліктерімен) жүріп өту 
үшін ақы мөлшерлемелері;

2) жол бөлігінің ұзындығы;
3) жүріп өту үшін ақы төлеудің тәсілдері;
4) ақылы жолдарды (жол бөліктерін) пайдаланғаны үшін ақы 

төлеуден босатылған автомобиль жолдарын пайдаланушылардың тізбесі;
5) басқа да пайдалы ақпарат.
9. Ақылы жүруді ұйымдастырушыға ақы алу пункттерінде өз 

өкілдері болуы ұсынылады, олар облыстық және аудандық маңызы бар 
ақылы автомобиль жолдарымен (жол бөліктерімен) жүріп өту мен ақы 
төлеу тәртібіне қатысты пайдаланушыларға туындаған сұрақтар бойынша 
түсініктеме береді.

10. Облыстық және аудандық маңызы бар ақылы автомобиль 
жолдарымен (жол бөліктерімен) автокөлік құралдарының ақылы жүріп 

өтуін ұйымдастыруды ақылы жүруді ұйымдастырушыға ақы алу пунктінде 
жол кептелістері қалыптаспайтындай етіп қамтамасыз ету ұсынылады.

11. Облыстық және аудандық маңызы бар ақылы автомобиль 
жолдарымен (жол бөліктерімен) жүріп өту үшін қашықтықтан ақы төлеуге 
арналған құралдардың көмегімен ақы төлеу үшін, ақылы автомобиль 
жолдарын (жол бөліктерін) пайдаланушылар жүрместен бұрын алдын 
ала қашықтықтан ақы төлеуге арналған құралды ол сатылатын жерлерде 
сатып алады және оны осы құралдарға қоса берілген нұсқауға сәйкес 
пайдаланады.

12. Егер ақы алу пункті арқылы жүріп өткен кезде автомобиль 
жолын пайдаланушының облыстық және аудандық маңызы бар ақылы 
автомобиль жолымен (жол бөлігімен) жүріп өту үшін ақы төлеуді 
жүзеге асыру мүмкіндігі болмаса, ақы төлеу үшін шотты ақылы жүруді 
ұйымдастырушы автокөлік құралының иесіне автокөлік құралының 
тіркелген мекен-жайы бойынша жібереді. 

13. Ақы алу пункті және/немесе аралық шеп арқылы жүріп өткен 
кезде ақылы жүруді ұйымдастырушыға сәйкестендіруші техникалық 
жабдық арқылы автокөлік құралдары туралы деректерді жинауды және 
тіркеуді жүзеге асыру ұсынылады. Мұндай деректер автокөлік құралының 
тіркеу нөмірлік белгісін, жүріп өту күні мен уақытын бекітетін автокөлік 
құралдарының бейнесуреті болып табылады. 

14. Осы Қағидалардың 12-тармағында көрсетілген деректер тиісті 
пайдаланушылардың ақылы автомобиль жолдарын (жол бөліктерін) 
нақты пайдаланғанын растау болып табылады және құпия ақпарат болып 
табылады. Ақылы жүруді ұйымдастырушыға Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, оған үшінші 
тұлғалардың қолжетімділігін шектеу ұсынылады. Деректер ақылы жүруді 
ұйымдастырушының серверлік жабдығында жинақталады және бір жыл 
бойы сақталады. 

15. Егер автокөлік құралы ақы алу пунктін айналып өтіп ақылы 
автомобиль жолына (жол бөлігіне) өткен болса, мұндай көлік құралы 
туралы деректер аралық шептерде белгіленіп, ақы мөлшерін айқындау 
үшін және автокөлік құралының кейіннен облыстық және аудандық 
маңызы бар ақылы автомобиль жолы (жол бөлігі) арқылы өту кезінде ақы 
алу үшін ақы алу пунктінің жабдығына жіберіледі. 

16. Автокөлік құралы ақы алу пунктін айналып өтіп облыстық және 
аудандық маңызы бар ақылы автомобиль жолынан (жол бөлігінен) шығып 
кеткен жағдайда жүріп өту үшін ақы осы Қағидалардың 11-тармағында 
белгіленген тәртіппен автокөлік құралының иесінен алынады.

17. Автокөлік құралы облыстық және аудандық маңызы бар ақылы 
автомобиль жолдарымен (жол бөліктерімен) басқа автокөлік құралын 
сүйреп жүріп өткен жағдайда ақы көлік құралдарының екі бірлігінен де 
алынады. 

18. Облыстық және аудандық маңызы бар ақылы автомобиль 
жолдарын (жол бөліктерін), оның ішінде концессияға берілген облыстық 
және аудандық маңызы бар ақылы автомобиль жолдарын (жол бөліктерін) 
пайдаланғаны үшін ақы төлеуден:

1) қызметтік міндеттерін орындаған кезде: жедел медициналық 
жәрдем ұйымдарының; өртке қарсы қызметтің; авариялық-құтқару 
қызметтерінің; жол-патруль қызметінің; әкери техниканың арнаулы 
автокөлік құралдары босатылады; 

2) қала маңындағы қатынастарда және ақылы автомобиль жолына 
(жол бөліктеріне) іргелес елді мекендерді: кенттерді, ауылдарды аудан 
немесе облыс орталықтарымен қосатын қатынастарда жолаушылар мен 
багажды тұрақты тасымалдауды жүзеге асыратын автобустар; ақылы 
автомобиль жолына (жол бөлігіне) іргелес аудандардың аталған әкімшілік-
аумақтық бірлік аумағында белгіленген тәртіппен тіркелген автобустары 
бір аудан шегінде жүріп-тұру үшін; жүк автокөлік құралдары, өздігінен 
жүретін доңғалақты ауыл шаруашылық, мелиорациялық машиналар 
таяу көлікке арналған айрықтары арасындағы жол кесінділері шегінде 
су тосқауылдары мен темір жолдарды кесіп өту үшін; ақылы автомобиль 
жолына (жол бөлігіне) іргелес аудандардың жеке заңды тұлғаларының 
аталған әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында белгіленген тәртіппен 
тіркелген жеңіл автомобильдерді бір аудан шегінде жүріп-тұру үшін 
босатылады.

ЖОБА

Облыстық және 
аудандық маңызы 

бар, жалпыға ортақ 
пайдаланылатын ақылы 

автомобиль жолдарын 
және көпiр өткелдерiн 
пайдалану тәртібі мен 

шарттарын бекіту туралы
«Автомобиль жолдары туралы» Қазақстан 

Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңына сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ 
пайдаланылатын ақылы автомобиль жолдарын және көпiр 
өткелдерiн пайдалану тәртібі мен шарттары осы қаулының 
қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы 
қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда 
облысы әкімінің орынбасары Н.Н. Әлібаевқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                                     Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «___» наурыздағы 

№___ қаулысымен бекітілген

Облыстық және аудандық маңызы бар, жалпыға ортақ 
пайдаланылатын ақылы автомобиль жолдарын және көпiр 

өткелдерiн пайдалану тәртібі мен шарттары

1. Жалпы ережелер

1. Осы Ақылы автомобиль жолдарын және көпір 
өткелдерін пайдалану тәртібі мен шарттары (бұдан әрі 
– Тәртіп) «Автомобиль жолдары туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңына (бұдан әрі 
– Заң) сәйкес әзірленді және Автомобиль жолдарын басқару 
жөніндегі ұлттық оператор немесе концессионерге берілген 
Қазақстан Республикасының ақылы автомобиль жолдарын 
(жол учаскелерін) және көпір өткелдерін пайдалану тәртібі 
мен шарттарын айқындайды.

2. Осы Тәртіпте Заңда көзделген ұғымдар және мынадай 
ұғымдар пайдаланылады:

1) автомобиль жолдарын пайдаланушылар – жол қозға-
лысына қатысушылар болып табылатын немесе автомобиль 
жолдарына бөлінген белдеу мен жол бойындағы белдеу 
шегінде өзге де қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды 
тұлғалар.

2) ақылы автомобиль жолдарын (жол учаскелерін) және 
көпір өткелдерін пайдалану – ақылы автомобиль жолдары 
(жол учаскелері) және көпір өткелдері бойынша автокөлік 
құралдарының белгіленген жүктемелерімен, габариттерімен 
үздіксіз, қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету жөніндегі іс-
шараларды жүзеге асыру және пайдалану кезеңінде олардың 
көліктік-пайдалану жай-күйін ұстау;

3) жергілікті маңыздағы автожолдарда ақылы жүруді 
ұйымдастырушы – Автомобиль жолдарын басқару жөніндегі 
ұлттық оператор немесе концессионер;

4) көпір өткелі – көпірді, көпірге кіреберісті, реттеу 
және қорғау құрылыстарын қамтитын, су кедергілерін 
реттеуге арналған инженерлік құрылыстар кешені.

2. Ақылы автомобиль жолдарын (жол учаскелерін) 
және көпір өткелдерін пайдалану тәртібі мен шарттары

3. Ақылы автомобиль жолдарын (жол учаске ле рін) және 
көпір өткелдерін пайдалану Қазақстан Респуб ли касының Көлік 
және коммуникация министрінің 2014 жылғы 24 қаңтардағы 
№56 бұйрығымен бекітілген «Жалпы пайдаланымдағы 
авто мобиль жолдарын күтіп ұстау, ағымдағы, орташа және 
күрделі жөндеулер кезінде орында латын жұмыстар түрлерін 
жіктеу»-ге сәйкес оларды жөндеу мен күтіп ұстау жөніндегі 
іс-шараларды Ақылы жүруді ұйымдастырушының уақтылы 
қамтамасыз етуін көздейді.

4. Ақылы жүрудің ұйымдастырушысы ақылы автомо-

биль жолдары (жол учаскелері) мен көпір өткелдерін тиісті 
пайдалану мақсатында: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
автомобиль жолдарын пайдалану кезінде қауіпсіздік 
талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді;

2) ақылы автомобиль жолдарын (жол учаскелерін) және 
көпір өткелдерін қыс мезгілінде қардан тазартуды қамтамасыз 
етеді және жамылғының тайғақтығына қарсы шаралар 
қабылдайды;

3) көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз жүріп 
өтуін және Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 
қаңтардағы Экологиялық кодексі талаптарының сақталуын 
қамтамасыз етеді;

4) Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілде-
дегі Азаматтық кодексіне сәйкес автомобиль жолдарын 
пайдаланушыларға жол жағдайларының себептері бойынша 
туындаған жол-көлік оқиғалары келтірген зиянды өтеу 
жөніндегі шараларды қабылдайды;

5) Өсімдіктерді қорғау туралы Қазақстан Республи-
касының 2002 жылғы 3 шілдедегі заңына сәйкес автомобиль 
жолдарына бөлінген белдеудің фитосанитариялық жай-күйін 
қамтамасыз етеді;

6) автомобиль жолдарының бойында қорғаныш 
екпелерін күтіп-ұстайды; 

7) жол органдарымен келісім бойынша, жол полициясы 
бөлімшелерімен және төтенше жағдайлар жөніндегі уәкілетті 
органмен бірлесіп, шұғыл жағдайларда (қолайсыз ауа райы-
климаттық жағдайлар, дүлей апаттар, өрт, автомобиль 
жолдарының көтеру қабілетінің жойылуы), сондай-ақ, 
жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізген кезде бұл жөнінде 
жергілікті атқарушы органдарды және автомобиль жолдарын 
пайдаланушыларды тиісті жол белгілерін қойып және 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабардар ете отырып, 
көлік құралдары қозғалысын шектейді немесе тоқтатады;

8) дүлей метеорологиялық құбылыстар мен табиғи және 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарларын 
жояды; 

9) жол полициясы бөлімшелерімен өзара іс-қимыл 
жасай отырып, жол-көлік оқиғаларының есебін жүргізеді, 
олардың туындауына ықпал ететін себептер мен жағдайларды 
талдайды, олардың алдын алу мен жою жөніндегі іс-
шараларды әзірлейді; 

10) Көлiк құралдарын пайдалануға жiберу жөнiндегi 
негiзгi ережелер мен жол қозғалысының қауiпсiздiгiн 
қамта масыз ету бойынша лауазымды адамдар мен жол 
қозғалысына қатысушылардың мiндеттерiн және Арнайы 
түстiк-графикалық схемалар бойынша арнайы түстiк және 
дыбыстық белгiлермен жабдықталуға және боялуға жататын 
жедел және арнайы қызметтердiң, көлiктiң тiзбесiн бекiту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
13 қарашадағы №1196 Қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы Жол қозғалысының ережелерiн белгіленген 
жылдамдық режимінің шеңберінде көлік құралдарының 
қауіпсіз жүріп өту мүмкіндігін қамтамасыз етеді;

11) жол қозғалысына қатысушыларды құтқару, жол-
көлік оқиғалары, авариялар, дүлей апаттар жағдайларында 
оларға дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету бойынша 
шаралар қабылдайды; 

12) жол полициясы бөлімшелеріне жол-көлік 
оқиғаларын тергеуге жәрдем көрсетеді, сондай-ақ, егер 
жол-көлік оқиғасы ілеспе жол жағдайлары бойынша болса, 
қызметтік тексеру жүргізеді;

13) «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Қазақстан 
Республикасының 1994 жылғы 15 қыркүйектегі заңына сәйкес 
жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдарға жәрдем 
көрсетеді; 

14) жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық 
құралдарын (қоршаулар, жол белгілері, жолды белгілеу, 
бағыт тайтын құрылғылар, жарықтандыру желілері, бағдар-
шамдар, қозғалысты автоматтандырылған басқару жүйелері) 
орнату мен жөндеуді қамтамасыз етеді; 

15) қажетті ақпараттық-коммуникациялық желілерге 
қосу арқылы автокөлік құралдары қозғалысының мониторингі 
үшін өлшеу құрылғыларын, жабдықтарды орнатуды және 
бағдарламалық қамтуды қамтамасыз етеді; 

16) автомобиль жолдары жөніндегі уәкілетті орган 
айқындайтын тәртіп пен мөлшерлемелерге сәйкес ақылы 
автомобиль жолдары (жол учаскелері) бойынша жүріп өткені 
үшін ақы алуды қамтамасыз етеді.

5. Ақылы автомобиль жолдарын (жол учаскелерін) және 
көпір өткелдерін күтіп-ұстау бойынша жұмыстар тұрақты 
негізде жүзеге асырылады. 

6. Автомобиль жолдары (жол учаскелері) мен көпір 
өткелдерін күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды уақтылы 
жүргізу мақсатында оларды визуалды тексеру күн сайын 
жүзеге асырылады.

7. Ақылы автомобиль жолдарының (жол учаскелерінің) 
және көпір өткелдерінің пайдаланылуын бақылауды 
Қызылорда облысы бойынша автомобиль жолдары жөніндегі 
уәкілетті мемлекеттік орган жүзеге асырады.

ЖОБА

Жалпы пайдаланымдағы 
облыстық және аудандық 

маңызы бар автомобиль 
жолдарының жолақ бөлігінде 
сыртқы (көрнекі) жарнаманы 

орналастыру тәртібін бекіту 
туралы

«Автомобиль жолдары туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 17 шілдедегі Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жалпы пайдаланымдағы облыстық және аудандық маңызы бар 
автомобиль жолдарының жолақ бөлігінде сыртқы (көрнекі) жарнаманы 
орналастыру тәртібі осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын 
шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің 
орынбасары Н.Н. Әлібаевқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                                                             Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «___» наурыздағы 

№_____ қаулысымен бекітілген

Жалпы пайдаланымдағы облыстық және аудандық маңызы бар 
автомобиль жолдарының жолақ бөлігінде сыртқы (көрнекі) жарнаманы 

орналастыру тәртібі

1. Осы жалпы пайдаланымдағы облыстық және аудандық маңызы 
бар автомобиль жолдарының жолақ бөлігінде сыртқы (көрнекі) жарнаманы 
орналастыру тәртібі «Жарнама туралы» Қазақстан Республикасының  
2003 жылғы 19 желтоқсандағы Заңына сәйкес әзірленген және автомобиль 
жолдарының жолақ бөлігінде плакаттар, стенділер, жарық тақталар, 
билбордтар, транспаранттар, афишалар және басқа де жарнамаларды 

тұрақты орнату объектілері түріндегі сыртқы көрнекі жарнамаларды 
орналастыру шарттарын, келісу және орналастыру тәртібін белгілейді. 

2. Жалпы пайдаланымдағы облыстық және аудандық маңызы 
бар автомобиль жолдарына бөлінген белдеуінің жол органдары немесе 
концессионер пайдаланбайтын жер учаскелерін облыстың немесе 
ауданның жергілікті атқарушы органы, жолдардың көліктік-пайдалану 
сапасының төмендеуіне жол бермеу, көлік құралдары жүрісінің қауіпсіздігі 
мен қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтауы шартымен сыртқы 
(көрнекі) жарнаманы орналастыру үшін жеке және заңды тұлғаларға шарт 
бойынша қысқа мерзімді уақытша жер пайдалануға беруі мүмкін. 

3. Cыртқы (көрнекі) жарнама объектілерінің орналастыру көлік 
құралдарының жол қозғалысы қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау 
шарттарының және қолданылып жүрген нормативтік құқықтық актілер мен 
стандарттар талаптарының сақталуы шартымен, жолдың көлік-пайдалану 
сапасын төмендетуге жол берiлмеуі шартымен жүзеге асырылады. 

4. Нысан иелері облыстық және аудандық маңызы бар жалпы 
пайдаланымдағы автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде 
сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыруға рұқсат алу үшін жалпы 
пайдаланымдағы автомобиль жолдары иелігіне қарайтын жергілікті 
атқарушы органдарға осы Тәртіптің қосымшасында белгіленген нысан 
бойынша өтініш береді. Өтінішке түстік шешімі мен мөлшері бар 
объектінің эскизі, сондай-ақ, объектілер иелерінің өкілі жүгінген кезде 
уәкілетті өкілдің жеке басын куәландыратын құжат және өкілдік етуге 
құзыреттілігін куәландыратын құжат қоса беріледі. Жергілікті атқарушы 
органдар өтінішке сәйкес объектілердің орналасу орнын айқындайды 
(немесе басқа орын ұсынады), сондай-ақ, сыртқы (көрнекі) жарнама 
объектілерінің өлшемдері мен көркемдік орындалуының Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексереді. 

5. Мәселе оң шешілген жағдайда нысанды (объектіні) жолға 
байланыстыру жүзеге асырылады және паспорт ресімделеді, онда: 
паспорттың қолданылу мерзімі, объект бойынша және оған таяу жерде 
қозғалысты ұйымдастырумен бірге объектіні жалпы пайдаланымдағы 
автомобиль жолына орналастырудың схемасы мен сыртқы (көрнекі) 
жарнама объектісінің эскизі көрсетіледі. 

6. Паспортты облыстық немесе аудандық маңызы бар жалпы 
пайдаланымдағы автомобиль жолдары бойынша жергілікті атқарушы 
орган бес жұмыс күні ішінде береді. Паспорт бір жылдан аспайтын мерзімге 
беріледі және сыртқы (көрнекі) жарнама объектісі иесінің жазбаша өтініші 
бойынша ұзартылады. Орнатылған объектілердің мөлшерлері өзгерген 
жағдайда паспорт қайта ресімдеуге жатады. Паспорттың қолданылуы 
объектінің іс жүзіндегі мөлшері паспортқа енгізілген мөлшерге сәйкес 
келмейтіндігі анықталған кезде тоқтатылады. 

7. Сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерінің иелерінен алынатын 
төлем тиісті бюджетке енгізілуі тиіс. 

8. Құжаттамаларды тиісінше ресімдемей және оны жергілікті 
атқарушы органдарда келіспей, сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін 
өз бетінше орналастыруға тыйым салынады. Сыртқы (көрнекі) жарнама 
объектілерін нақты орналастыру тиісті рұқсат беру құжаты болмаған 

кезде төлем сомасын өндіріп алу және бюджетке енгізу үшін негіз болып 
табылады. 

9. Сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін өз бетінше орналастырған 
иелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында 
белгіленген тәртіппен жол шаруашылығына келтірілген материалдық 
залалды өтейді.

Жолақ бөлікті өз бетімен пайдалану, заңсыз пайдаланған уақытта 
тартқан шығындары өтелместен, тоқтатылады.

 

Жалпы пайдаланымдағы 
Облыстық және аудандық маңызы бар 

автомобиль жолдарының жолақ бөлiгiнде 
сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру 

тәртібіне қосымша

__________________________________ 
 (жергілікті атқарушы органның 

құрылымдық бөлімшесі)  
__________________________________ 

 (басшының Т.А.Ә.)                        
___________________________________ 

 (жеке тұлғаның Т.А.Ә. не                     
___________________________________ 

 заңды тұлғаның толық атауы)                   
______________________________ 
 (жеке (ЖСН) немесе заңды (БСН) 

тұлғалардың жеке басын      
_____________________________________________ 

 куәландыратын құжаттардың деректемелері,             
______________________________________ 

 байланыс телефоны, мекен жайы)                 

ӨТІНІШ

Облыстық және аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы 
автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде сыртқы (көрнекі) жарнама 
объектісін орналастыруға паспорт беруіңізді сұраймын.

Күні_______Алушы 
__________________________________________________ 

 (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты немесе 
__________________________________________________ 

заңды тұлғаның не уәкілетті адамның 
__________________________________________________ 

атауы, қолы)

«Қармақшы ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі, 120500, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, 
Жосалы кенті, Т.Рысқұлов көшесі №2/А үй, анықтама 
үшін телефондары 8(7243) 72-19-59, факс 8(7243) 72-19-59. 
karmakchi@mail.ru  

«Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды:

Қармақшы ауданы әкімі аппаратының мемлекеттік 
құқықтық жұмыстар бөлімінің бас инспекторы (E-3 санаты, 
индексі N 05-2) - 1 бірлік. Лауазымдық жалақысы мемлекеттік 
қызмет өтіліне қарай 78798 теңгеден 106345 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда). 

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Аудан әкімі аппаратының құқық қорғау, сот және бақылау 

органдарымен, кент, ауыл әкімдерімен, аудандық бөлімдермен 
және басқа да мекемелермен құқық жұмысына қатысты 
мәселелерімен байланыс жасау. ҚР Президентінің Жарлықтарын, 
Үкімет қаулылары мен басқа да нормативтік актілерінің және 
құқық мәселесіне байланысты аудан әкімі шешімдері мен 
өкімдерінің орындалуын бақылау және нормативтік құқықтық 
актілерінің тіркеуге жолдау және жариялануын қамтамасыз ету. 
Аудан әкімдігі жанындағы терроризм мен экстремизм көрінісіне 
қарсы күрес жөніндегі аудандық штабтың, қоғамдық тәртіп пен 
қауіпсіздіктің сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі аудандық 
ведомствоаралық комиссия жұмыстарын үйлестіру. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес және мемлекеттік қызметшілердің 
қызмет этикасын сақтау мәселелері және қылмыстың алдын алуға 
және жолын кесуге жәрдемдескен, қоғамдық тәртіпті қорғауға 
қатысатын азаматтарды көтермелеу мәселелерін қарау жөніндегі 
аудандық ведомствоаралық комиссия жұмыстарын үйлестіреді.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:  
1. Жоғары заңгерлік білімі;                                                                                                    
2. Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы 

тиіс:              
1) мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес;                                                        
2) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 

бағытына сәйкес облыстарда жұмыс өтілі екі жылдан кем емес;                                                        
3) жоғары және жоғары оқу орындарынан кейінгі білім 

бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті жанындағы білім беру ұйымдарында мемлекеттік 
тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары оқу орындарында 
Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия 
бекітетін  басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы;

4)  ғылыми дәрежесінің болуы.                                                                               
Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі фотосурет пен осы өкілетті орган белгілеген 

нысанда толтырылған сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 

көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәлан-

дырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігінің 

2010 жылғы 23 қарашадағы  №907 бұйрығымен бекітілген 
(Қазақ стан Республикасының Нормативтік құқықтық актілердің 
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда №6697 болып тіркелген) 
нысандағы денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 
көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті органмен белгіленген 
шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы 
қолданыстағы сертификат (немесе нотариалдық куәландырылған 
сертификат көшірмесі).

Егер азамат еңбек өтілін жүзеге асырмаған және конкурс 
жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін 
жағдайларда 4) тармақшасында көрсетілген құжатты ұсыну 
талап етілмейді. 

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс 
комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып 
табылады. 

Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын 3) және 4) 
тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін 
мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр 
қызметі) куәландыра алады. 

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби шеберлiгiне 
және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың көшiрмелерi, 
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де 
олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) 
қосымша ақпараттарды бере алады. Азаматтар жоғарыда 
аталған, құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды 

қолма-қол тәртіпте немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау 
мерзiмiнде бере алады. Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды 
хабарламада көрсетілген электрондық почта мекен-жайына 
электронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда 
көрсетілген құжаттарды электрон дық почта арқылы берген 
азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға 
дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда 
аталған құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға 
әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Кы-
зыл ординские вести» және «Сыр бойы») соңғы жарияланған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қармақшы ауданы 
әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде Қызылорда облысы 
Қармақшы ауданы Жосалы кенті Т.Рысқұлов көшесі №2/А үй 19 
кабинетте қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы 
шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде әңгімелесу 
өткізу күні туралы конкурс комиссиясының хатшысымен хабар-
лан дырылады. Хабарландыру қатысушылардың электрон дық 
мекен-жайларына және ұялы телефондарына ақпарат жіберу 
жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қармақшы ауданы әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесінде (Қызылорда облысы Қармақшы 
ауданы Жосалы кенті Т.Рысқұлов көшесі №2/А үй) әңгімелесуге 
шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен 
объектив тілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына 
байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретін де 
Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық деңгей дегі 
мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңнама-
сында белгіленген тәртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат 
құрал дарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық 
ұйымдардың және саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті 
органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына 
қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу басталуына 1 жұмыс күні 
қалғанға дейін кешіктірмей персоналды басқару қызметіне (кадр 
қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар персоналды басқару 
қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын куәландыратын құжаттың 
көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін растайтын құжаттардың 
түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен 
(жау апты хатшы) конкурс комиссиясының отырысына сарапшы-
лар дың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде 
конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып 
табылмайтын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына 
сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ 
персоналды іріктеу және жоғарылату бойынша мамандар, басқа 
мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан 
Республикасы Парламентінің және мәслихат депутаттары қатыса 
алады. 

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына 
үміт керлер Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің 
Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, 
Өскемен, Орал, Петро павл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, 
Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шымкент қалаларындағы 
аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

 E-3 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық  тест (10 тапсырма); 
Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 
сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 
сұрақ); «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ); «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ); «Әкімшілік 
рәсімдер туралы» (15 сұрақ); «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ); «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ); «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-
өзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
заңдарын білуге арналған тест сұрақтары кіреді.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетiн 
жерге келу және қайту, тұратын жер жалдау, байланыс қызметiнiң 
барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен 
жүргiзедi.

«Қармақшы ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

Қазіргі кезде тұрмыста (газ плита ла-
рында, автокөлікке отын есебінде) қол-
данылып жүрген газдарымыз негізінен 
про пан мен бутанның қоспасы. Бұл газдар 
мұнай өңдеу зауыттарында мұнайдың 
ілес пе газдарын өңдеу барысында алы-
нады.

Пропанның да, бутанның да иісі 
жоқ, түрі түссіз, кәдімгі жағдайда (тем-
пературасы О С, қысымы 760 мм сынап 
бағанасы)газ күйінде кездеседі. Егер 
газдың қысымын көтерсек, олар сұйыққа 
айналады. Қысым азайған кезде қайтадан 
газ күйіне айналады.

Пропан мен бутанның қоспасы газ 
күйінде ауамен салыстырғанда 1,5-2 
еседей ауыр, егер қатты жел болмаса, 
ауамен өте жай араласады. Ауадан ауыр 
болғандықтан, төменге түсіп, шұңқырда,  
құдықта жиналып тұрады. Сұйық күйінде 
судан екі еседей жеңіл болады.

Газ ауаға белгілі мөлшерден көп 
тара ғанда өртке және жарылысқа әкеліп 
соқтыруы мүмкін. Газдың қауіпті қа сиет-
тері болғандықтан, оны тез байқаудың, 
қай жерден шығып тұрған дығын анықтап, 
оны жөндеудің тұрмыста алатын орны 
ерекше. Газдың иісі болмағандықтан, 
ереже бойынша оған мұнай өңдеу зауыт-
тарында өткір иісі бар зат – одорант қо-
сады. Біздің қазіргі газдың иісі деп жүрге-

німіз осы одоранттың иісі.
Сұйытылған газ ауаға 0,4-0,5 пайыз 

тараған кезде оның иісі сезіледі. Біздің 
елімізде одоризация процесі үшін одорант 
– этилмеркаптан газы қолданылады. Ол 
бір тонна газға 60-90 грамм көлемінде 
ғана қосылады.

Заманауи  талаптарға сәйкес, автокө-
лік терде бензин орнына сұйытылған газ-
ды отын ретінде пайдалану халықтың сұ-
ранысына ие болып отыр. Сонымен қатар, 
мұндай автокөліктердің қоршаған ортаға 
зияны аз келетіні белгілі. Мысалы, газ 
қондырғысымен жүретін автокөліктердің 
қозғалтқышынан  қалдық  газ, күйе 
мен шаң шықпайды. Сондықтан, отын 
ретінде сұйытылған газды қолдану үшін 
автокөліктерге газ жабдығы құралдарын 
орнату тиімді. Автокөліктерге газ қондыр-
ғысын орнатқаннан кейін әрбір азамат 
мына қауіпсіздік шараларын орындауы 
міндетті:

- автокөліктерге газ қондырғысын ар-
найы оқытылған маман орнату керек;

- автокөліктің газ құю ыдысы екі жыл-
да бір рет арнайы қондырғысы бар меке-
меде сынақтан өткізілуі тиіс;

- автокөліктің қозғалтқышына сұйы-
тылған газ пайдалану рұқсаты жылына 
бір рет  алынуы керек;

- автокөлік газ құю бекетіне келгенде 

ав то көлік ішіндегі адамдар түсірілуі 
қажет;

- газбен жабдықталған автокөлік ішін-
де, жанында темекі тартуға қатаң тыйым 
салынады;

- газ жабдығымен жүретін автокөлік-
тердің техникалық ақауы болған жағдайда 
өз бетінше жөндеуге тыйым салынады; 

- автокөліктерге газ құю бекеттерінде  
тұрмысқа қажетті 27-50 литрлік газ 
баллондарын  толтыруға тыйым салына-
ды, баллондар арнайы газ толтыру 
пунктте рінде ғана толтырылады.

Бүгінгі күні облыс аумағында авто-
көліктерге газ құю бекеттері көптеп 
ашы луда, алайда осы бекеттердің басым 
көп шілігі негізгі қызметі автокөліктерге 
газ құю екеніне қарамастан, тұрмыста 
газ плиталарына қолданылатын сыйым-
дылығы 27 және 50 литрлік баллондарға 
да газ толтырумен айналысуда, бұл өте 
қауіпті. Себебі, мұндай бекеттерде ар найы 
дозатор қондырғысы болмаса, бал лон-
дарға жөндеу-профилактикалық жұмыс-
тарын жасайтын бөлімшелері болмаса, 
баллондарды газбен толтыруға ережелер 
бойынша қатаң тыйым салынған. Сон-
дықтан да тұрғындардың бұл іске бай-
ыпты қарағандарын қалар едік.

«Тұрангаз» ЖШС.

ҚАУІПСІЗДІКТІ САҚТАУДЫ ҰМЫТПАЙЫҚ

2014 жылдың 
сәуірі біздің әуле-
тіміз үшін айықпас 
ауыр қаза әкелді.

Айтып кел-
мей  тін ажал аяулы 
ұлы  мыз Ғамзат 
Шын  темірұлы  Дар-
ба евты арамыздан 
алып кетті. Ол Қы-
зыл орда облы сы 
бой ынша эко но ми-
ка лық қылмыс қа 

қар сы күрес департаментінің аға инспек то-
ры болып қызмет атқарып жүрген болатын.

Көзім көрмесін дейтін, құлағым есті-
месін дейтін бұл қаралы оқиға бауырымызды 
езіп, қабырғамызды қайыстырды.  Бізбен 
бірге ұлымыздың ұжымы, барша ағайын, 
дос-жар қайғырды.

«Атамды атсаң, атамды ат, ботам ды 
атпа» деген тағдыр басымызға түскен-
де осы қалың жұрт қайғымызды сейіл тіп, 
жанымызды жұбатса да, ғазиз Ғамзатымыз-

дың бейнесі жүрегімізден өшкен жоқ.  Оның 
мұнан арғы ғұмыры біздің, ата-анасының, 
бауырларының, артында қалған жары мен 
бүлдіршіндерінің кеудесінде күндей ыстық,  
айдай жарық болып қалды, қала да бермек.

Ашылып ажал араны,
Сені алды десе сенбейміз.
Кеудеге түскен жараны,
Сағынышыңмен емдейміз.

Артыңда тірі қалды арман,
Өшпейді енді бұл есім.
Кетсең де мына жалғаннан,
Жүректе өмір сүресің.
Алла алдыңнан жарылқасын, құлыным. 

Жаның жанатта болғай.
***

Ағайынға Ғамзат Шынтемір ұлы ның 
жылдық асы наурыз айының 28-і күні, 
сағат 13:00-де «Орда» мейрамханасында 
берілетінін хабар лай мыз.

Еске алушы: ата-анасы Шын темір-
Бота, бауыры Ләззат, зайыбы  Айсана, 

балалары Жания, Расул.

ЖҮРЕКТЕ ӨМІР СҮРЕСІҢ

«Шиелі Жарығы» ЖШС бойынша 1 сәуір 2015 жылдан 
бастап электр энергиясының тарифі арзандады және төмендегіше 
белгіленді:

1. Орташа босату (базалық) тарифі 1 кВт*сағатына – қосымша 
құн салығынсыз – 14,93 теңге, қосымша құн салығымен – 16,72 
теңге мөлшерінде белгіленді.

Сонымен қатар  төмендегіше сараланған тарифтер енгізілді:  
2. Жеке тұлғалардың электр энергиясын тұтыну көлеміне сай:. 
2.1. Электр плиталарын қолданбайтын тұтынушыларға:
- орташа босату тарифі – 16,72 теңге (қосымша құн салығымен)
 *  1- деңгей – 1 адамға 1 айға (70 кВт*сағ.дейін ) – 16 теңге 51 

тиын  (қосымша құн салығымен);
  *  2- деңгей – 1 адамға 1 айға (71 -150 кВт*сағ. аралығы) – 20 

теңге 07 тиын (қосымша құн салығымен);
*  3- деңгей – 1 адамға 1 айға (150  кВт*сағ.жоғары )– 25 теңге 

09 тиын (қосымша құн салығымен).       
2.2. Электр плиталарын қолданатын тұтынушыларға:
- орташа босату тарифі – 16,72 теңге (қосымша құн салығымен)
 *  1- деңгей – 1 адамға 1 айға (90 кВт*сағ.дейін ) – 16 теңге 51 

тиын  (қосымша құн салығымен);
  *  2- деңгей – 1 адамға 1 айға (91 -170 кВт*сағ. аралығы  ) – 20 

теңге 07 тиын (қосымша құн салығымен);
*  3- деңгей – 1 адамға 1 айға (170  кВт*сағ.жоғары )– 25 теңге 

09 тиын (қосымша құн салығымен).       

2.3. Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, Ұлы Отан 
соғысына қатысушылар және оларға теңестірілген тұлғаларға:

- орташа босату тарифі – 16,72 теңге (қосымша құн салығымен)
 *  1- деңгей – 1 адамға 1 айға (100 кВт*сағ.дейін ) – 16 теңге 51 

тиын  (қосымша құн салығымен);
  *  2- деңгей – 1 адамға 1 айға (100 -150 кВт*сағ. аралығы  ) – 

20 теңге 07 тиын (қосымша құн салығымен);
*  3- деңгей – 1 адамға 1 айға (150  кВт*сағ.жоғары )– 25 теңге 

09 тиын (қосымша құн салығымен).       
3. Тәулік зоналары бойынша сараланған тарифтер:
3.1. жеке тұлғалар (тұрмыстық тұтынушылар) үшін (қосымша 

құн салығымен) – 
- күндізгі аймақ (сағ.07.00 - 23.00 аралығы) тарифі  – 22 теңге 

08 тиын 
- түнгі аймақ (сағ. 23.00 -07.00  аралығы) тарифі – 5 теңге 36 

тиын 
3.2. заңды тұлғалар және  кәсіпкерлік пен басқа да шаруашылық 

нысандары үшін – 
- күндізгі аймақ (сағ.07.00 -19.00 аралығы) тарифі  – 16 теңге 

72 тиын 
- кешкі аймақ (сағ.19.00 - 23.00 аралығы) тарифі  – 37 теңге 

24 тиын 
- түнгі аймақ (сағ. 23.00 -07.00 аралығы) тарифі – 5 теңге 36 

тиын. 

«ШИЕЛІ ЖАРЫҒЫ» ЖШС ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ ТАРИФІНІҢ 
ТАҒЫ ДА АРЗАНДАҒАНЫН ХАБАРЛАЙДЫ!
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Жарамсыз деп есептелсін

Утегенов Ғалымжанның атына Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі 
Жанқожа батыр атындағы №70 орта мектепті 1994 жылы бітіргені жөнінде берілген ОА-ІІ 
№0101115 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Беркимбаева Айгуль Турсыновнаның атына Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Иван 

Панфилов көшесі 30 үй, 18 пәтерге берілген сатып алу-сату келісім-шарты (№7686 27.05.2013 
ж.), жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісі (10:156:002:000:(203:0030:103К/08227):
018), техпаспорты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Ислам Гүлжазира Исламқызының атына Қызылорда облысы, Қармақшы ауданындағы 

Ә.Егізбаев атындағы №121 орта мектептің 9 сыныбын 2007 жылы бітіргені жөнінде берілген 
ЖНБ №0242701 куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Әріпханов Дархан Әділханұлының атына Қызылорда қаласындағы №7 кәсіптік мектепті «Ав-

томеханик» мамандығы бойынша 25.06.2008 жылы бітіргені жөнінде берілген КББ №0077253 
дипломының қосымшасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

«Алуан-Ас» ЖШС («С.Сейфул-
лин Жер» ЖШС-да 90% үлесі бар 
қатысушы), «С.Сейфуллин Жер» ЖШС 
қатысушыларының ке  зек тен тыс жиналысы-
на 2015 жыл дың 14 сәуірі күні сағат 12.00-де 
ша қырылатыны туралы хабарлайды. Жина-
лыс келесі мекен-жай бойынша жүргізіледі: 
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, 
С.Сей фул лин ауылы, мәдениет үйі ғимараты.

Қатысушыларды тіркеу 2015 жылдың 14 
сәуірі күні сағат 11.00-де басталады.

Егер 2015 жылдың 14 сәуірінде кезек-
тен тыс жиналысқа қатысушылардың квору-
мы жиналмаса, «С.Сейфуллин Жер» ЖШС 
қатысушылардың кезектен тыс жиналы-
сы екінші рет 2015 жылдың 15 сәуірінде 
сағат 12.00-де келесі мекен-жай бойынша 

жүргізіледі: Қызылорда облысы, Сырдария 
ауданы, С.Сейфуллин ауылы, мәдениет үйі 
ғимараты.

Қатысушыларды тіркеу 2015 жылдың 15 
сәуірі күні сағат 11.00-де басталады.

Кезектен тыс жиналыстың күн тәртібінде 
келесі мәселелер қаралады:

1. «С.Сейфуллин Жер» ЖШС директорын 
тағайындау.

2. Көктемгі ауыл шаруашылығы егіс 
жұмыстарын жүргізу.

Жиналысқа қатысушы «С.Сейфуллин 
Жер» ЖШС-да 10% үлесі бар қа-
тысушыларының өздерімен бірге төл-
құжаттары және сенімхат негізінде әрекет 
етуші қатысушылардың сенімхат тарының 
көшірмесі болуы тиіс.

«Алуан-Ас» ЖШС («А.Тоқмағамбетов 
Жер» ЖШС-да 90% үлесі бар қатысушы), 
«А.Тоқмағамбетов Жер» ЖШС қатысу-
шыларының кезектен тыс жиналысына 
2015 жылдың 14 сәуірі күні сағат 10:00-де 
шақырылатыны туралы хабарлайды. Жина-
лыс келесі мекен-жай бойынша жүргізіледі: 
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, А.Тоқ-
мағамбетов ауылы, мәдениет үйі ғимараты.

Қатысушыларды тіркеу 2015 жылдың 14 
сәуірі күні сағат 09.00-де басталады.

Егер 2015 жылдың 14 сәуірінде кезек-
тен тыс жиналысқа қатысушылардың кво-
румы жиналмаса, «А.Тоқмағамбетов Жер» 
ЖШС қатысушылардың кезектен тыс жина-
лысы екінші рет 2015 жылдың 15 сәуірінде 
сағат 10.00-де келесі мекен-жай бойынша 

жүргізіледі: Қызылорда облысы, Сырдария 
ауданы, А.Тоқмағамбетов ауылы, мәдениет 
үйі ғимаратында.

Қатысушыларды тіркеу 2015 жылдың 15 
сәуірі күні сағат 09.00-де басталады.

Кезектен тыс жиналыстың күн тәртібінде 
келесі мәселелер қаралады:

1. «А. Тоқмағамбетов Жер» ЖШС дирек-
торын тағайындау.

2. Көктемгі ауыл шаруашылығы егіс 
жұмыстарын жүргізу.

Жиналысқа қатысушы «А.Тоқмағамбетов 
Жер» ЖШС-да 10% үлесі бар қатысу-
шыларының өздерімен бірге төлқұжаттары 
және сенімхат негізінде әрекет етуші 
қатысушылардың сенімхаттарының көшірмесі 
болуы тиіс.

Хабарландыру

***

Қазалы ауданындағы «Шапағат» мүгедек балаларды 
сауықтыру орталығы өз тәрбиеленушілеріне «Армысың, 
Әз-Наурыз!» тақырыбында ертеңгілік ұйымдастырды.

Құрылғанына 20 жыл болған «Шапағат» орталығы 
бүгінге дейін 500-ге жуық мүмкіндігі шектеулі балаға 
түрлі медициналық-психологиялық және әдістемелік 
көмек көрсетті. Сауықтыру мекемесінде олардың ден-
саулықтарының оңалып, мұңданып емес, шаттанып  жүру-
леріне жан-жақты  жағдай жасалған. 

Қазіргі таңда орталықта 4 топ бойынша 50-ге жуық 
мүгедек бала тәрбиеленуде. Аталмыш мекеме  2001 жыл-
дан бастап аймақтағы жетекші мұнай өндіру компаниясы 
– «ПҚҚР» АҚ демеушілігімен өз жұмысын жандандырып 
келеді.

– Биыл біздің орталыққа 20 жыл толса, соның 15 
жылында  «ПҚҚР» компаниясының шарапатын көріп 
келеміз. 2001 жылдан бастап қызметкерлердің жалақысы, 
балалардың  тамағы, коммуналдық шығындар,  барлығы 
«ПҚҚР» АҚ атсалысуымен толықтай шешіліп отыр. 
Мұнайшыларға осы үшін де алғысымыз шексіз, -  дейді 
«Шапағат» сауықтыру орталығының басшысы Шынар 
Жеңсікбаева.

Ұлыстың Ұлы күні қарсаңында жергілікті «Жас Орда» 
жастар қоғамдық ұйымы орталыққа арнайы концерттік 
бағдарламамен келіп, қамкөңіл балаларға қуаныш сыйла-
ды. Балғын өнерпаздар ән салып, түрлі заманауи би билеп, 
мерекенің көрігін қыздыра түсті. 

– «Шапағатта» атқарылып жатқан жұмыстарға, іс-
шара ларға біз де ұйытқы болып,  көмек беріп тұрамыз, – 
дейді Қазалының «Жас Орда» ұйымының  мүшесі Светла-
на Мыңжасарова. 

Ертеңгілік барысында шараға қатысушылар ұлттық 
салт-дәстүрді насихаттайтын қойылымды сахнала-
ды. Халық әндерін шырқап, «Қара жорға» биімен 
көрермендердің көңілін сергітті. 

«Ақ мол болсын!» - деп тілек айтып,  ұйымдастырушы-
лар ертеңгілікке келушілерге ағарған ұсынып, Наурыз көже 
таратты. Ал «ПҚҚР» АҚ-ның жұртшылықпен байланыс 
бөлімінің менеджері Хұсейін Сәрсембаев компания аты-
нан Ұлық мерекеге орай «Шапағат» тәрбиеленушілеріне  
түрлі тәттілер мен ойыншықтар тарту етті.

– Сіздердің орталарыңызға келгендегі басты мақ-
сатымыз – балаларға шаттық және игілік сыйлау, 
«ПетроҚазақстан» компаниясының атынан Наурыз мей-
рамымен құттықтау лебізімізді қабыл алыңыздар! – деді 
балалардың қуанышына ортақтасуға келген  «ПҚҚР» АҚ 
өкілі Хұсейін Сәрсембаев.  

«Жыл бойы өткізілетін дәстүрлі қайырымдылық 
акциясына дән ризамыз. Осындай көмек-қолдаулар 
балаларымыздың сауығып кетуіне деген үмітімізді арт-
тырады», – дейді ата-аналар. Сондай-ақ, ата-ана Ақмарал 

Сапар да балаларға сыйлықтар ұсынып, көңілдерін 
көтергшені үшін ұйымдастырушыларға алғысын жеткізді.

– Арманы асқақ балаларымызға осындай думанда-
тып, мерекелік көңіл-күй сыйлағаны үшін «Жас Орда» 
ұйымына, сый-сияпатымен, ойыншықтарымен балалардың  
жүзіне қуаныш ұялатқаны үшін «ПҚҚР» мұнай компания-
сына мың да бір рахмет, - дейді тағы бір ата-ана Мақсат 
Орынбасар.  

Еліміз тәуелсіздік алып, егемен ел атанған тұста 
іргесі қаланған «Шапағат» оңалту орталығы – балалар-
ды  сауықтырумен қатар, оларға білім беріп, келешегіне 
сеніммен қарайтындай етіп тәрбиелеп келе жатқан іргелі 
шаңырақ. Қызметкерлерінің айтуынша,  орталық алдағы 
уақытта да өз  жұмысын ізденіспен жетілдіріп, көпшіліктің 
алғысына бөлене бермек.  

«пҚҚр» аҚ жұртшылықпен
байланыс жүргізу бөлімі.

Армысың, әз-Наурыз! 

2015 жылдың 16 наурыздағы мүлікті
жария етуге байланысты

есептіліктің қорытындысы

Ә к і м ш і л і к - э к о н о м и к а л ы қ 
бөлімінің бас маманы (D-О-4 сана-
ты -  1 бірлік). Лауазымдық жалақысы 
мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 
64063 теңгеден 86485 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

негізгі функционалдық міндет-
тері: 

Мемлекеттік қызметшілердің 
мем  ле  кеттік қызмет өткеруіне байла-
нысты шешімдерін рәсімдейді. Қыз-
метшілердің жеке істерін жүргізу, 
қызметшілердің еңбек кітапшаларына, 
қызмет ету тізімдеріне қажетті 
жаз балар енгізеді. Мемлекеттік 
қызметшілерді оқытуды, қайта даяр-
лауды және олардың біліктілігін арт-
тыруды ұйымдастырады. Мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілердің кәсіби 
даярлығы, құқықтық мәдениеті, аза-
маттармен жұмыс істеу қабілеті 
деңгейін анықтау мақсатында атте-
статтаудан өткізуді ұйымдастырады. 
Кадрлық жұмыстар жөнінде басқарма 
басшысының бұйрықтарының орын-
далуын қадағалау, кадрлық жұмыстар 
бойынша есептерді бекітілген мер-
зімде уәкілетті органға және қажетті 
мәліметтерді дайындауды қамтамасыз 
етеді. Басқармадағы аттестациялық, 
тәртіптік, конкурстық және 
мемлекеттік қызметшілердің еңбек 
өтілін анықтайтын комиссиялардың 
қызметін ұйымдастырады. Мемле-
кеттік тіл саясатын жүргізуде жұмыс-
тар жасайды. Мұрағаттық құжаттарды 
әзірлейді. Кіріс-шығыс құжаттарының, 
құжат айналымының есебін дайындай-
ды.  Жеке және заңды тұлғалардан 
түскен арыз-шағымдар мен өтініштер 
туралы 1-ОЛ формасындағы есебін тап-
сырады. Қазақстан Республикасының 
«Жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тәртібі туралы» 
Заңына сәйкес мекемелерден және аза-
маттардан түскен хаттарды және сау-
алдарды қарап тиісті жауап әзірлейді, 
бөлімге келіп түскен корреспонденци-
ялар мен құжаттарды нақты мерзімде 
орындауды қамтамасыз етеді.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі 
талаптар:  

Әлеуметтік ғылымдар, экономи-
ка және бизнес (экономика немесе  
мемлекеттік және жергілікті басқару 
немесе есеп және аудит немесе қаржы 
немесе маркетинг) немесе құқық 
(құқықтану)   мамандықтары бойынша 
жоғары  білім.

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттағы 
нақты лауазымның функционалдық 
бағытына сәйкес облыстарда екі жыл-
дан кем емес жұмыс өтілі бар болған 
жағдайда ортадан кейінгі қызмет 
көрсету, экономика және басқару (эко-
номика немесе есеп және аудит неме-
се қаржы) немесе құқық (құқықтану) 
білімі барларға рұқсат етіледі.  

Конкурсқа қатысуға қажетті 
құжаттар:

1) нысанға сәйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға 

сәйкес толтырылған сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың 

нотариалдық куәландырылған көшiр-
мелерi; 

4) еңбек қызметін растайтын 
құжаттың нотариалдық куәлан-
дырылған көшiрмесi;

5) Қазақстан Республикасы 
Ден саулық сақтау министрлігінің 
2010 жылғы 23 қарашадағы №907 
бұйрығымен бекітілген (Қазақстан 
Республикасының нормативтік 
құқық тық актілердің тізілімінде 2010 

жылы 21 желтоқсанда №6697 болып 
тіркелген) нысандағы денсаулығы ту-
ралы анықтама; 

6) Қазақстан Республикасы аза-
матының жеке куәлігінің көшірмесі; 

7) құжаттарды тапсыру сәтін-
де шекті мәннен төмен емес нәти-
жемен тестілеуден өткені туралы 
қолданыстағы сертификат (немесе но-
тариатты куәландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге 
асырмаған және конкурс жарияланған 
бос лауазым бойынша жұмыс өтілі та-
лап етілмейтін жағдайларда 4) тар-
мақ шасында көрсетілген құжатты 
ұсыну талап етілмейді. Құжаттардың 
толық емес пакетін ұсыну конкурс 
комиссиясының оларды қараудан бас 
тартуы үшін негіз болып табылады. 
Мемлекеттік қызметшілермен тапсы-
рылатын 3) және 4) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттарды олар жұмыс 
істейтін мемлекеттік органдардың 
персоналды басқару қызметі (кадр 
қызметі) куәландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс 
тәжiри бесiне, кәсiби шеберлiгiне 
және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн 
арттыру, ғылыми дәрежелер мен 
атақтар берiлуi туралы құжаттардың 
көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсыным-
дар, ғылыми жарияланымдар және 
өзге де олардың кәсіби қызметін, 
біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) 
қосымша ақпараттарды бере алады.  
Азаматтар жоғарыда аталған құжат 
тігілетін мұқабада орналастырылған 
құжаттарды қолма-қол тәртіпте неме-
се почта арқылы құжаттарды қабылдау 
мерзiмiнде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құ-
жаттарды хабарламада көрсетілген 
электрондық почта мекен-жайына 
электронды түрде бере алады. Кон-
курсқа қатысу үшін жоғарыда 
көрсетілген құжаттарды электрондық 
почта арқылы берген азаматтар 
құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу 
басталғанға дейін бір жұмыс 
күн бұрын кешіктірілмей береді. 
Жоғарыда аталған құжаттардың 
түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға 
әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу тура-
лы хабарландыру БАҚ-та («Кызылор-
динские вести» және «Сыр бойы») 
соңғы жарияланған күннен бастап 
он жұмыс күні ішінде «Қызылорда 
облысының энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық бас-
қар масы» мемлекеттік мекемесі, 
Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс 
көшесі, н/з, «Облыстық мекемелер 
үйі» ғимаратының 4 қабаты № 402 ка-
бинетте қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткер-
лер конкурс комиссиясы шешім 
қабыл даған күннен бастап екі жұмыс 
күні ішінде әңгімелесу өткізу күні ту-
ралы конкурс комиссиясының хатшы-
сымен хабарландырылады. Хабарлан-
дыру қатысушылардың электрондық 
мекен-жайларына және ұялы теле-
фондарына ақпарат жіберу жолымен 
жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қы-
зылорда облысының энергетика және 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 
Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейба-
рыс көшесі, н/з, «Облыстық мекеме-
лер үйі» ғимаратында әңгімелесуге 
шақырған күннен бастап бес жұмыс 
күні ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының 
ашықтылығы мен объективтілігін 
қамтамасыз ету үшін оның отырысы-

на байқаушыларды қатыстыруға жол 
беріледі.

 Конкурс комиссиясының отыры-
сына байқаушылар ретінде Қазақстан 
Республикасы Парламентінің жә-
не барлық деңгейдегі мәслихат де-
пу  таттарының, Қазақстан Рес пуб-
ликасы заңнамасында белгілен ген 
тәр тіпте аккредиттелген бұқа ра-
лық ақпарат құралдарының, басқа 
мем лекеттік органдардың, қоғам-
дық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйымдардың), коммерциялық ұйым-
дардың және саяси партиялардың 
өкілдері, уәкілетті органның қыз-
меткерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комис-
сиясының отырысына қатысу үшін 
тұлғалар әңгімелесу басталуына 1 
жұмыс күні қалғанға дейін ке шік -
тірмей персоналды басқару қызметіне 
(кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу 
үшін тұлғалар персоналды басқару 
қызметіне (кадр қызметіне) жеке 
басын куәландыратын құжаттың 
көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін 
растайтын құжаттардың түпнұсқасын 
немесе көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк 
орган ның басшысымен (жауапты хат-
шы) конкурс комиссиясының от-
ы рысына сарапшылардың қатыс-
ты рылуына жол беріледі. Сарап-
шы ретінде конкурс жариялаған 
мемлекеттік органның қызметкері бо-
лып табылмайтын, бос лауазымның 
функционалдық бағыттарына сәйкес 
облыстарда жұмыс тәжірибесі бар 
тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу 
және жоғарылату бойынша маман-
дар, басқа мемлекеттік органдардың 
мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан 
Республикасы Парламентінің және 
мәслихат депутаттары қатыса алады.   

«Б» корпусының бос мем ле-
кет тік әкімшілік лауазымына үміт-
кер лер Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері  және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл агенттігінің Астана, Алматы, 
Атырау, Көкшетау, Павлодар, Та-
раз, Өскемен, Орал, Петропавл, 
Қос  танай, Қызылорда, Қарағанды, 
Тал  дықорған, Ақтөбе, Ақтау және 
Шым кент қалаларындағы аймақтық 
тестілеу орталықтарында белгіленген 
тәртіппен өтеді.

D-O-4 - cанаты үшін тестілеу 
бағдарламасы: мемлекеттік тілді 
білу ге тест (20 тапсырма); логикалық 
тест (10 тапсырма); Қазақстан Рес-
пуб ликасының заңнамасын білу-
ге арналған тестке Қазақстан Рес-
пуб ликасының Конституциясы (15 
сұрақ); «Қазақстан Республикасының 
Пре зиденті туралы» (15 сұрақ)  Қа-
зақ стан Республикасының консти ту-
циялық заңдары; «Мемлекеттік қыз -
мет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
(15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер ту-
ралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi 
туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік 
көр  сетілетін қызметтер туралы»                
(15 сұрақ), «Қазақстан Республи ка -
сындағы жергілікті мемлекеттік бас -
қару және өзін-өзі басқару туралы» 
(15 сұрақ) Қазақстан Рес публи  ка-
сының заңдарын бiлуге арналған тест 
сұрақтары кiредi.

Азаматтар конкурсқа қатысу 
шығындарын (әңгімелесу өтетiн жер-
ге келу және қайту, тұратын жер жал-
дау, байланыс қызметiнiң барлық 
түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке 
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қызылорда облысының
энергетика  және тұрғын

үй-коммуналдық
 шаруашылық басқармасы»

мемлекеттік мекемесінің  
конкурстық комиссиясы.

Қызылорда қаласында әс кери бөлімнің 
ашылуына байланысты, әскери борышын 
өтеп келген азаматтарды  келі сімшарт бой-
ынша әскери қыз метке жинақтау жұмысының 
жүргізіліп жатқанын хабарлаймыз.
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде 
келісімшарт бойынша қызмет етемін деген 
азаматқа төмендегідей жағдай жасалынған:

1. Айлық жалақының уа қы тылы төленуі 
(әскери қыз метшінің еңбек сіңірген  жыл-
дары мен лауазымдық жағдайына сәйкес 
қарастырылған).

2. Мемлекет есебінен айлық ақының 20 
пайызын зейнеткерлік қорға тұрақты   аудару-
лар.

3. Мемелекет есебінен тұрғын үймен 
қамтамасыз ету. Тұрғын үй қорында қызметтік 
тұрғын үй  болмаған жағдайда – тұрғын үйді 
жалдауға арналған ақшалай төлемақы мөлшері 
отбасы мүшелерінің санына және жұмыс ор-
нына байланысты төленеді.

4. Әскери қызметшілер мен олардың от-
басы мүшелерін әс кери-медициналық ме-
кемелерде мемлекет есебінен ме ди циналық 
қамтамасыз ету (диагностика,емделу) қарас-
тырылған.

5. Белгіленген нормалар бойынша зат-
тай мүліктермен (киім үлгісімен) мемлекет 
есебінен қамтамасыз етіледі.

6. Кезекшілік атқарған кезде, далалық 
шығулар кезінде, ұшуға дайындалу және 
орындау кезінде, әскери эшелондарға ілесіп 
жүрген кезде, стационарлық емделуде болған 
кезде белгіленген нормалар бойынша мемле-

кет есебінен тамақтанумен қамтамасыз етіледі.
7. Келісімшарт бойынша әскери 

қызметшілер қашықтығы 100 шақырымнан 
астам бір елді мекеннен басқасына қоныс 
аударуға байланысты қызмет бабымен ауысқан 
кезде оларға әскери қызметшінің өзіне екі 
айлық ақшалай қаражат және онымен бірге 
қоныс аударған әрбір отбасы мүшесіне айлық 
ақшалай қаражаттың жартысы мөлшерінде 
көтерме жәрдемақысы төленеді.

8. Жыл сайынғы негізгі демалыс беріледі, 
әскери қызмет шіге демалыс беру кезінде 
екі лауазымдық айлықақы мөл шерінде 
сауықтыруға жәрдемақы төленеді.

9. Күнтізбелік есептеуде кемінде сегіз 
жыл қызмет өткерген келісімшарт бойын-
ша әскери қызмет өткеретін сарбаздар (ма-
тростар), сержанттар (старшиналар) лауа-
зымдарында әскери қызметшілерге Қазақстан 
Республикасының жоғары оқу орындарында 
ақылы негізде оқуға жұмсалатын шығындарын 
бюджет қаражаты есебінен оқыту құнының 
елу пайызы мөлшерінде өтетуге құқылы.

10. Әскери қызметшілердің балаларына 
тұрғылықты жері бойынша мектепке дейінгі 
балалар мекемелерінде кезектен тыс орындар 
беру жеңілдіктері қарастырылған.

ниет білдірген азаматтар Жергілікті 
мекен жайлары бойынша қалалық, 
аудандық Қорғаныс істері жөніндегі 
басқармаларымен бөлімдерге хабарласуға 
болады (Военкоматтарға).

Байланыс телефондары
24-42-65, 27-52-41.

«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, Қызылорда қаласы, сұлтан 
Бейбарыс н-з, анықтама үшін телефондары:

 8(7242) 60-53-91, 8 (7242) 60-53-90, факс 8 (7242) 60-53-95 эл. мекенжай: 
alieva_m@jkh.orda.gov.kz  «Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды:

Аудан Келіп түскен 
өтініштер саны

Орны

Арал 15 4
Қазалы 10 7

Қармақшы 45 2
Жалағаш 12 6
Сырдария 10 7

Шиелі 13 5
Жаңақорған 25 3

Қызылорда қаласы 251 1

қызметке конкурс

әскери қызметке
жинақтау жұмысы жүргізіледі

Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз 
мерекесі қарсаңында «Сыр ме-
диа» ЖШС ұжымы атаулы мей-
рамды лайықты деңгейде атап 
өтті. Серіктестік ұжымы шара 
барысында ұлттық ойындар-

дан сайысқа түсіп, әсем әндерді 
әуелете білді. Салт-дәстүрімізді 
қайта жаңғыртып, жас ұрпаққа 
үлгі етті.

Аталмыш шарада облыс әкі-
мінің орынбасары Рауан Кен-

же ханұлы, облыстық ішкі са-
я сат басқармасының басшы-
сы Ғайнулла Жарқынбаев және 
өз ге де меймандар ұжым мү-
шелерін ұлттық мейраммен 
құттықтап, жылы лебізін білдірді. 
Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді 
марапаттады. 

Шара барысында бірнеше сай-
ыс түрлері болды. Атап айтқанда, 
арқан тартудан облыстық «Сыр 
бойы» газеті ұжымына ешкім 
қарсы тұра алған жоқ. Одан 
кейінгі орындарды «Ақмешіт» 
және ақпараттық-талдау орталы-
ғының командалары өзара бө-
лісті. Ал асық атудан Сырда-
рия аудандық «Тіршілік тыны-
сы» газетінің қызметкері Ақтөре 
Ибрагимұлы мергендік таныт-
са, ләңгі тебуде серіктестікке 
қарасты баспахана маманы 

Шыңғыс Бекішев жеңімпаз атан-
ды. Гір тасын көтеру мен қол 
күресінен жігіттер арасында 
баспахананың тағы бір маманы 
Азамат Рашидинов мықтылық 
көрсетті. Қол күресінен әйелдер 
арасында серіктестік әкімшілігі 
атынан қатысқан Роза Шалбаева 
алға шықты. 

Ал «Сыр бойы» газетінің 
тілшісі Бақтыбай Бердібаев ең 
үздік ұлттық киім иесі атан-
са, балалар арасында Саида 
Нұрғалиева бұл сайыста үздік 
деп танылды. Әсем әнді әуелете 
шырқаған «Ақмешіт апталығы» 
газетінің тілшісі Жайна Шерни-
язова, жас бүлдіршін Лаура Бек-
затхан, серіктестік әкімшілігінің 
заңгері Болат Қожахметов жеңім-
паздар қатарынан көрінді. 

Ә.тҰрсынБеКҰлы.

«сыр медиа» наурызды тойлады

дүйсенбі күні «сыр медиа» серіктестігіне қарасты бұқаралық 
ақпарат құралдарының өкілдері қаламын қармаққа айырбастап, «Үздік 
балықшы» жарысына қатысты.

Балық аулау орны болып Жамбыл ауылының аумағындағы көл жағасы 
белгіленді. Балықшылар байқауға құрал-саймандарын дайындап, сақадай сай 
болып келген. Тіпті, олардың мерекелік көңіл күйін қолайсыз күн райы да бұза 
алмады. Керісінше, сайыскерлер көл жағасындағы төрт сағаттың қалай өткенін 
білмей қалды. 

Байқаудың жеңімпаздарына демеуші компания «ПетроҚазақстан» Құмкөл 
Ресорсиз» акционерлік қоғамының сыйлықтары табысталды. Марапаттау 
рәсімінен соң жарысқа қатысушылар мен ұйымдастырушылар, қонақтар көл 
жағасында әзірленген балық сорпасының дәмін татты. 

дәурен ОмарОВ.

қаламды қармаққа айырбастап...

Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы.

береке


