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облыстық
мәслихаттың сессиясы

 
Қызылорда облыстық мәслихатының 

кезектен тыс 36 сессиясы 2015 жылғы 
9 сәуірде  сағат 12-00-де облыстық 
мәслихаттың мәжіліс залында (Облыс-
тық мекемелер үйі) ашылады және 
сессияның күн тәртібіне мына мәселелер 
ұсынылады: 

1. «2015-2017 жылдарға арналған 
облыстық бюджет туралы» Қызылорда 
облыстық мәслихатының 2014 жылғы 
12 желтоқсандағы № 236 шешіміне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы.

2.  Қызылорда облысы әкімдігінің 
дербес құрамына өзгерістер енгізуге 
келісім беру туралы.

3. Қосымша мәселелер. 

Облыстық мәслихаттың тұрақты 
комиссияларының бірлескен отырысы  
2015 жылғы 9 сәуірде сағат 11-00-де 
өткізіледі.

Облыстық мәслихат.

Облыс бойынша 2015 жылдың 1 қаңтарына зейнетақы 
және төлемақы алушылар саны 276 мың адамды құрады. 
Оның ішінде зейнетақы және әлеуметтік төлемақы алушылар 
саны – 61619, базалық зейнетақы төлемін алатындар – 63111, 
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алатындар – 31004, 
арнаулы мемлекеттік жәрдемақы алушылар – 66815 және 
басқа да төлем алушылар бар. 
Бұл деректерді «Сыр медиа» жанындағы облыстық 

коммуникациялар орталығында өткен брифингте Еңбек, әлеуметтік 
қорғау және көші-қон комитетінің Қызылорда облысы бойынша 
департаменті басшысы Төрахмет Жолымбетов ақпарат құралдары 
өкілдеріне жеткізді. Ол облыс бойынша 2014 жылға зейнетақы және 
әлеуметтік төлемге төленген қаржы көлемі 51,9 млрд теңге болғанын 
хабарлады. Т.Жолымбетов атап өткеніндей, 2015 жылдың қаңтарынан 
бастап ең жоғары зейнетақының мөлшері базалық зейнетақыны қоса 
есептегенде 72128 теңгені, орташа зейнетақы 52300 теңгені және ең 
төменгі зейнетақы мөлшері 34874 теңгені құрайды. 

Брифингте өткен жылдың қорытындысы бойынша алғашқы 
мүгедек болып танылғандардың саны көбейгені туралы деректер 
келтірілді. Егер де 2013 жылы алғашқы мүгедектіктің интенсивтік 
көрсеткіші 10 мың адамға шаққанда 26,6 пайыз болса, 2014 жылы бұл 
көрсеткіш 29,3 пайызға жеткен. Әйтсе де алғашқы рет мүгедектікке 
шалдыққандардың басым көпшілігі еңбекке жарамды адамдар 
болып табылады. Департамент басшысы бүгінгі күні жергілікті 
атқарушы органдардың аймақтың мүгедектің жағдайын тұрақты 
деңгейге келтіру бағытында облыс әкімі тапсырмасына сәйкес 
департамент облыстық денсаулық сақтау басқармасымен бірлесіп, 
жұмыс жүргізуде. Сонымен бірге, департамент арқылы мүгедектерді 
кешенді түрде оңалту мақсатында мүгедектерге арналған жеке оңалту 
бағдарламасын әзірлеу және оның орындалу тиімділігін қадағалау 
жұмыстары жүргізілуде. 

Қазіргі уақытта ел халқының 15,4 пайызы немесе 1 млн-нан 
астам адам халыққа қызмет көрсету орталығы және зейнетақы төлеу 
жөніндегі мемлекеттік орталықтың бөлімшелері жоқ ауылдық елді 
мекендерде тұрады. Осыған байланысты шалғай елді мекендерде 
тұратын азаматтарға әлеуметтік төлемдер тағайындауға құжаттарды 
қабылдау үшін арнаулы мобильдік топтар ұйымдастырылатын 
болады. Саладағы тағы бір жаңалық – 2015 жылдың 1 сәуірінен 
бастап міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушылар үшін 
жұмыстан айырылған жағдайда мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
қорынан төленетін төлемдерді тағайындау жұмыссыз ретінде 
тіркелген кезде автоматты түрде жүзеге асырылады. 

Ы.ТҰРЛЫҒҰЛОВ.

МҮГЕДЕКТЕРГЕ 
АРНАЛҒАН
жеке оңалту 
бағдарламасы әзірленуде

елдІң саяси ӨмІрІндеГІ ең маңызды оқиҒа
Елдің саяси өміріндегі ең маңызды 

оқиға – Президент сайлауы жақын 
қалды. Бүгінде сайлауға дайындық 
кезең-кезеңімен жүргізілуде. Енді аз 
күнде сайлаушылар елдің болашағына 
қатысты тарихи таңдауын жасайды. 
Осындай салмақты саяси оқиға 
қарсаңында облыстық сайлау 
комиссиясының төрағасы Қорғанбек 
Қайроллаұлымен сұхбаттасқан едік. 

– Қорғанбек Қайроллаұлы, алдағы Прези
дент сайлауының маңызы туралы не айтасыз? 

– “Қазақстан Республикасы Президентінің 
кезектен тыс сайлауын тағайындау туралы” 
2015 жылғы 25 ақпандағы №1018 Жарлығымен 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
кезектен тыс сайлауы 2015 жылдың 26 сәуіріне 
тағайындалды.  Бүгінде ҚР Орталық сайлау 
комиссиясының қаулысымен 3 кандидат 
тіркеліп, үгіт жұмыстарын жүргізуде: өзін-өзі 
ұсынған Ә.Құсайынов, “Нұр Отан” халықтық 

партиясы ұсынған қазіргі еліміздің Президенті 
Н.Назарбаев және “Қазақстан Коммунистік 
Халық партиясы” ұсынған Т.Сыздықов. Әрине, 
Президент сайлауының маңызы жоғары, 
демократиялық қоғам құрудағы келесі қадам 
екені анық. 

– Сайлауға әзірлік, яғни, сайлау учаскелері 
шекарасының, комиссия  құрамының, 
сайлаушылар тізімінің нақтылануы барысы 
қалай жүргізілуде?

– Сайлауға дайындық өзінің реттілік 
кезеңдерімен жүруде. Сайлау учаскелерінің 
шекаралары, сайлау комиссияларының 
құрамы үстіміздегі жылдың 4 наурызына 
дейін жергілікті газет беттерінде жарияланған. 
Облыс әкімдігінің «e-kyzylorda.gov» ресми 
сайтында “қоғам” сілтемесінің ішінде “Сайлау 
– 2015” айдары ашылып, онда учаскелердің 
шекаралары мен комиссиялардың құрамдары 
және облыстық, қалалық барлық аудандық 
және облыс бойынша 345 учаскелік сайлау 
комиссияларының мекен-жайы, орналасқан 

орны, телефон нөмірлері, электронды поштасы 
көрсетілген. Сайлау учаскелерінің осы 
деректері «118», «169» анықтама қызметтеріне 
де берілген.

Сонымен қатар осы сайттың басты бетінде 
«Өзіңді тексер! Сенің даусың маңызды!» 
ұраны жазылып, сайлаушы өзінің жеке куә-
лігіндегі ЖСН көрсету арқылы қай  сайлау 
учаскесінде тіркелгендігін анықтай алатын 
із деу жүйесі іске қосылғандығын атап өткім 
келеді. Сайлаушылардың тізімін сайлау ко-
мис сиялары осы жылдың 5 сәуірінен бастап 
әкімдіктерден қабылдайды, оны нақтылау жұ-
мыстарын жүргізіп, 10 сәуірден бастап сайлау 
учаскелері арқылы таныстырыла бастайды. 

– Сайлаушылардың тізімінде сайлаушы 
жоқ болған жағдайда не істеу керек?

– Сәуірдің 5-не дейін сайлаушы әкімдікке 
барып, өзін енгізу туралы өтініш жазуы 
қажет, ал 5 сәуірден кейін учаскелік 
сайлау комиссиясына хабарласады.

Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев-
тың Арал ауданына жұмыс сапарының  
екінші күні орталықтандырылған 
кітапханалар жүйесінің қызметімен та-
нысудан басталды. 
Жұмыс уақыты енді ғана басталғанымен, 

мұндағы  оқырмандар шоғыры мол екен. 
Жиналған қауым ел ағасының киелі ордаға 
ертелетіп келуін жақсы нышанға балаған 
еді. Арал қаласында бірнеше кітапхана 
бар. Солардың ішіндегі Пушкин атындағы 
кітапхана кітап қоры жағынан өзгелерден 
шоқтығы биік саналады. Бірақ ескі ғимарат 
апатты жағдайда тұр. Көптен бері қозғалып 
келе жатқанымен  әліге дейін шешімін 
таппаған  бұл мәселе көпшілік қауымның 
қабырғасына аяздай батып жүрген еді. Енді 
білім - ғылымды бәрінен биік қоятын аймақ 
басшысының тікелей қолдауымен  мәселе 
шешімін табатын болды. Ел ішіндегі жалпақ 
тілде  «Аралдың төлқұжаты» атанған абыз 
ақсақал, байырғы журналист Шәкірат 
Дәрмағанбетұлының аталмыш кітапханаға 
«жаңа ғимарат  бой көтерсе» деген өтінішін 
Қырымбек Елеуұлы салғаннан қуаттады. 
Әкімнің «Шәке, ұсынысыңыз орындалады. 
Көп ұзамай  алғашқы кірпішін қалайтын бо-
ласыз» деген жауабын естіген үлкен-кішінің 
қуанышында шек  болмады.

Аралдықтарды күтіп тұрған жарқын 
істер мұнымен шектелмейді. Қалада көптен 
халықтың арманына айналған газданды-
ру жұмысы қызу жүргізілуде. Құрылыс 

жұмыстарын үйлестіруші «Спец Газ Мон-
таж» ЖШС. Серіктестік басшыларымен 
тілдескен облыс әкімі құрылыс жұмыстарына 
жергілікті тұрғындарды  көптеп тарту-
ды, газ құбырын салуды мүмкіндігінше 
жеделдетуді, үйге жүргізу сәтінде тұрмысы 
төмен отбасыларға жәрдем жасауды тапсыр-
ды. Аймақ басшысының «Тағзым» алаңы, 
«Батыр аналар», «Ауданның құрметті аза-
маттары» аллеясындағы ардагерлермен 
жүздесуінде   облыс, ел өміріндегі жаңалықтар 

мен жетістіктер маңызды  шаралар әңгіме 
өзегіне айналды. Сыр өңіріндегі ілкімді 
істер баршаның көз алдында. “Жезқазған-
Сексеуіл-Бейнеу” теміржол құрылысы салын-
ды. Елдің ертеңін бұдан да нұрлы ететін газ-
дандыру қолға алынды. Аймағымыздың ре-
спублика бойынша алдыңғы лектен табылуы 
– ынтымақ-бірліктің, еселі еңбектің жемісі.

– Алда ауқымды жобаларды  жүзеге асы-
ру межеленген. Олардың қатарында эконо-
миканы әртараптандыру, ірі кәсіпорындар 

салу, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу 
бағытын дамыту тәрізді өзге де жоспарлар 
бар. САРАТС-тың екінші кезеңінен күтер үміт 
тіпті зор. Оған қоса аралдық ағайындар тұз 
өндіріп, балық аулаумен, мал өсірумен ғана 
шектелмей, егін егумен айналысқаны ләзім, – 
деген Қырымбек Елеуұлының лебізіне арда-
герлер зор ықыласпен құлақ түрді.

Келесі кезекте  Жеңістің 70 жылдығы 
қарсаңында қайта жаңғыртудан өтетін 
алаңның, аллеяның жобасы облыс әкімінің 
назарына ұсынылды.  Батаменен ер көгерер. 
Абыз ақсақалдардың облыс әкіміне ақ ни-
етпен бата беруі осы нақылды жадымызға 
оралтты.   

Жіңішкеқұм, Тоқабай ауылдарындағы 
мектеп құрылысының  ахуалымен танысып, 
тұрғындармен жүздескен соң Қырымбек 
Көшербаев «Аралтұз» акционерлік қоғамы-
ның тұз қалталау цехында болды. Ұжым 
мүшелерімен ой бөлісті.  Айта кетерлігі, осы 
жерде «Кәсіптік білім беру мен бизнестің ин-
теграциясы – дуалды оқытудың негізі» ая-
сында «Аралтұз» АҚ-ның сұранысына сәйкес 
қажетті  мамандықтар бойынша кадрлар дай-
ындау мақсатында «Аралтұз» АҚ мен Арал 
көпсалалы колледжі, Арал индустриалды-
техникалық  колледждері арасында әріптестік 
туралы келісім-шартқа қол қойылды. 

Тұтас қос тәулікті қамтыған Аралдағы 
іссапарын Ақирек ауылдық округінде 
қорытындылаған облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев мұнан соң Қазалы ауданына келді. 

Ж.АйдАРБАЕВ.
Арал ауданы.

КОММУНАЛДЫҚ 
ҚЫЗМЕТТЕР БАҒАСЫ 
НЕГІЗСІЗ КӨТЕРІЛМЕЙДІ

“Сыр медиа” ЖШС жанындағы облыстық комму-
никациялар орталығында журналистермен жүздескен 
табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау 
комитеті Қызылорда облысы бойынша департаментінің 
басшысы Нұрлан Пірімов департаменттің өткен жылғы 
қорытындылары мен биылғы жылы атқарылатын міндеттер 
жайында айтып берді.
Департамент 60 қызмет түрін көрсететін 38 табиғи монополия 

субъектілері қызметтерін реттейді және үстемдік жағдайға ие 10 
нарық субъектілеріне қатысты баға белгілеуді де іске асырады.

Жалпы өткен жылы облыс бойынша реттелетін коммуналдық 
қызметтердің тарифтері жылумен жабдықтау қызметімен айналы-
сатын 3 субъектінің тарифтерін қоспағанда өзгеріссіз қалдырылды. 
Соның ішінде департаменттің тарифтік сметалардың орындалу-
ына жасаған талдау қорытындысы бойынша 19 табиғи монопо-
лия субъектілеріне 28 уақытша өтемдік тарифтер 0,04 пайыздан 
14,4 пайызға дейін төмендетіліп енгізілді. Сөйтіп тұтынушыларға 
қайтару сомасы 890 млн теңгені құрады. Сонымен қатар 13 субъектіге 
нормативтік-техникалық ысыраптар деңгейі бекітіліп, оның ішінде 
10 субъектіге төмендетілді. Оның экономикалық тиімділігі 64,3 млн 
теңгені құраған. Ал 11 субъектінің шикізат, материалдар, отын және 
энергия шығынының техникалық және технологиялық нормаларының 
экономикалық тиімділігі 15,8 млн теңге болды. Осы жылы 1682 млн 
теңге болатын алты инвестициялық бағдарлама да бекітілді. Сондай-
ақ, өткен жылы бәсекелестік деңгейін және нарықта үстеме неме-
се монополиялық жағдайға ие субъектілерді анықтау мақсатында 14 
тауар нарығына талдау жүргізілді. Талдау қорытындысы бойынша 4 
субъекті тізілімге енгізіліп, 3 субъекті тізілімнен шығарылды. Мұнан 
бөлек есепті кезеңде 2 табиғи монополия субъектілеріне жоспар-
лы тексеру және 3 үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық 
субъектілеріне тергеулер жүргізілді. Олар бойынша және бақылаудың 
өзге нысандары арқылы 30 заң бұзушылықтар анықталып, тиісті ша-
ралар қабылданған.

Биылғы жылдың бірінші тоқсанында да реттеліп көрсетілетін 
коммуналдық қызметтердің тарифтері электр энергиясының тарифін 
қоспағанда өткен жылғы деңгейде қалдырылды. Дегенмен үстіміздегі 
жылдың ақпан және сәуір айларынан бастап электр энергиясын 
өндіріп, босататын компаниялардың тарифі төмендетілуіне байла-
нысты облыстағы энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың тарифтері 
де төмендетілді. Осы бірінші тоқсанда облыстағы газ бағасы да 
айтарлықтай арзандады. Жалпы тарифтерді қайта қарау және бекіту 
бойынша жүргізілген жұмыс нәтижесінің экономикалық тиімділігі 
3192,4 млн теңгені құрады.

Айғали ҚАРАБАЛАЕВ.
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ЕЛ БІРЛІГІ –  ЕРЕН ІСТЕР БАСТАУЫ

ЖАСТАР ҚУАТТЫ 
ҚАЗАҚСТАН ҮШІН

Орал қаласында Мемлекет басшысының қатысуымен 
«Жастар қуатты Қазақстан үшін» атты форум өтті. Форумға 
студент, спортшы, шығармашыл және жұмысшы жастардың 
2000-ға жуық өкілі келді. Сондай-ақ Атырау және Маңғыстау 
облыстарының жастары да тікелей эфир арқылы осы іс-
шараға қатысты.
Мемлекет басшысы қатысушыларды форум жұмысының баста-

луымен құттықтап,  жастардың негізгі бастамаларды жүзеге асыруға 
белсене қатысып жүргеніне тоқталды.

Қазақстан Президенті форумға көптеген белгілі спортшылар 
қатысып отырғанына назар аударды.

– Біздің Илья Ильин, Геннадий Головкин, Денис Тен, Александр 
Винокуров және оларға қоса Лондон Олимпиадасында көпті тәнті ет-
кен өзге де олимпиадашыларымыздың есімдері бүкіл әлемге танымал. 
Олар жаңа буын үшін лайықты үлгі болып саналады. Бүгінде спорт 
саласында 1500 спорт нысаны – стадиондар, бассейндер, хоккей және 
теннис корттары жұмыс істейді. Бүгінгі біздің форумның Қазақстан 
теннис федерациясының көмегімен салынған осы заманауи Теннис 
орталығында өтіп отыруы да бекер емес. Мұнда болашақ чемпиондар 
тәрбиеленеді, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы әлемнің озық 30 елінің қатарына кіру 
жолындағы жаңа кезеңнің басталғанын атап өтті.

Форумда жастар сөз сөйлеп, өздеріне ұдайы қолдау көрсететін 
Мемлекет басшысына алғыстарын айтты, сондай-ақ «Қазақстан-2050» 
стратегиясын жүзеге асыру ісіне белсене қатысуға әзір екендіктеріне 
сендірді.

Форум 4 кортты, 300 орынға арналған трибуналары бар тен-
нис орталығында өтті. Кешен дене шынықтыру және сауықтыру іс-
шараларын өткізуге,  халықтың белсенді демалысына арналған.

Елбасы Батыс Қазақстан облысына жасаған сапарында ресми іс-
шаралар сарайы, «Орал-Зенит», «Орал трансформатор» зауыттарын-
да болды. 

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
солтүстік аудандардағы жұмыс сапары Қазалыда 
жалғасты.
Сапарын шалғайдағы Шәкен ауылынан бастаған аймақ бас-

шысы Түктібаев елді мекеніне аялдады. Кеңес одағының баты-
ры Үрмәш есімін иеленген құтты қоныс егін егіп, мал өсірумен 
шұғылданады.Сондай-ақ бағбандықты жете меңгерген 
тұрғындар да баршылық. Әсіресе   қауынның «қара күләбі» ата-
латын түрін өсірумен көпке танымал. Дәмі таңдайыңа татитын, 
бал-шырынды дақылға тамсанбайтындар кемде-кем. Іргелі ау-
ылда кәсіпкерлік жақсы дамыған. Мұндағы дүкен сөрелеріндегі 
заттың құны аудан орталығындағы нарықтан төмен. 
Түктібаевтық кәсіпкерлер айналымға салатын бұйымдарды 
Түркістан қаласынан  өздерінің жеке жүк көліктерімен тікелей 
тасымалдайтындықтан осындай жеңілдіктер жасайды. Нақты 
кезеңде жиі айтылып жүрген «делдалсыз сауда» дегеніміз 
осы да. Ауылда өткен жыл көлемінде жұртшылық үшін аса 
маңызды бірнеше нысандар пайдалануға берілді. Солардың 
бірі 150 орындық клуб ғимараты болатын. Құлау қаупіндегі 
бұрынғы клуб жайлы талай айтылып, жазылды да. Бірақ селт 
еткен жанды байқамадық. Тек өткен жылы облыс басшысының 
қолдауымен жамағатты толғандырған мәселеге нүкте қойылды. 
Еңселі әрі көркем клуб салынып, іске қосылды. Жағымды 
жаңалық жалқы болмады. Су жаңа дәрігерлік амбулатория 

көпшілікке есігін айқара ашты. Имандының жүзі жарқын. Іле-
шала «Орынбет ишан» атындағы мешіт демеушілік тәсілмен 
бой көтерді. Бүгінгі кездесуді имандылық үйінің жанын-
да өткізген облыс әкімі мешітке теледидар тарту етті. Елдегі 
ағайынның атынан Мемлекеттік сыйлықтың иегері Түлкібай 
Мұханов аймақ басшысына ризашылық білдірді. «Жанқожа 
батыр» мешітінің бас имамы Қайрат қажы Дәуіржанұлы 
аруақтарға арнап құран бағыштады.

Майдакөлдегі тұрғындармен жүздескен Қырымбек 
Елеуұлы Бекарыстан би ауылындағы № 24 мектептің жай-
күйімен танысты. Білім ордасының жанындағы «Боздақтар» 
монументі жанында мектеп оқушыларынан жасақталған 
теңізші  формасындағы құрметті қарауылдар сап түзепті. 
Мектеп жанынан ашылған шағын орталықтағы кішкентай 
тәрбиеленушілердің өнерін сүйсіне тамашалаған аймақ бас-
шысы балғындарға сыйлық  ретінде  ойыншықтар тапсыр-
ды. Мұнан соң ауыл тұрғыны  Ұлы Отан соғысының ардагері, 
«Қызыл Жұлдыз» орденінің иегері Қабақ Смағұлдың отбасы-
на арнайы барып сәлемдескен Қырымбек Елеуұлы ақсақалға 
ізет көрсетті.

Аймақ басшысы келесі кезекте Жанқожа батыр ауылына 
келді. Қазіргі таңдағы ауыл келбеті ерекше көркем. Бұрынғы 
жүргіншілерді мүлде титықтатқан кедір-бұдыр жолдан сілем 
қалмаған. Оқтаудай түзу көшелер жаныңды жадыратады. 

Жанқожа баба ауылына сапалы ауыз су құбырының тарты-
луы, көшелердің түнгі жарықтандырылуы, ардагерлер алле-
ясы, керемет саябақ жасалуы, еңселі балабақша, өзге де ны-
сандар бой көтеруі ауылдың ажарын танымастай өзгертіпті. 
Халық батыры Жанқожа Нұрмұхаммедұлының 240 жылдығы 
аясында қолға алынған игілікті істер әлі де жалғасын табу-
да. Орталықтағы жасанды көкмайсалы алаңда жастар футбол 
ойынын қыздырып жатты. Мұның өзі батыр ұрпақтарының 
салауатты өмірді таңдағандарын аңғартып тұрды.Мәдениет 
үйіндегі жиында ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы Әли 
Шайқұлов аймақ басшысының жерлестері атынан ризашылық 
білдірді. 

Мұнан соң аймақ басшысы Ақтан батыр ауылында, Қазалы 
қаласындағы жеке кәсіпкер Нұрбек Қазбергеновтың конфет 
шығару цехында болды. Абай ауылына кіреберіс жол үстінде 
Сырдария өзені арқылы өтетін қалқымалы көпірдің жайын 
білген облыс әкімі бұл көпірге қоса Әлсейіт өткелінің де назар-
да екенін, көптен бері қозғалып жүрген күрделі тақырыптың  
шешімін табуға барынша жұмыс  жасалатынын жеткізді.

Осы күні аймақ басшысы Басықара, Пірімов, Жалаңтөс, 
Мұратбаев ауылдарында болды.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

АУЫЛ АЗАМАТТАРЫМЕН АЖАРЛЫ
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ЗИЯЛЫ ҚАУЫМ 
ҚОЛДАУ ТАНЫТТЫ

Кеше Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат Нұрсұлтан Назарбаевтың Респуб
ликалық қоғамдық штабының мүшелері Алматы қаласына сапарының екінші күнінде зиялы 
қауым, ғылым және шығармашылық өкілдерімен, ардагерлер ұйымдарының және патриоттық 
клубтардың өкілдерімен, қала кәсіпкерлерімен кездесіп, «Инновациялық технологиялар паркі» 
АЭАна барды.

Алматылық зиялы қауым өкілдері Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында жеткен 
жетістіктеріне мақтанады.  

«Барлық ғылыми қауымдастық Нұрсұлтан Назарбаевтың бағытын қолдайды»,  деп атап өтті 
өз сөзінде Қазақстан Ұлттық ғылым академиясының президенті Мұрат Жұрынов.

Қазақ Ұлттық аграрлық университетінің ректоры Тілектес Есполов өз кезегінде Мемлекет 
басшысының қолдауының арқасында тек соңғы бес жылда отандық ғылымды қаржыландыру 
көлемі екі есеге артқанына тоқталды.  

Кездесуде Қазақстан Жазушылар одағының төрағасы Нұрлан Оразалин де сөз алды. Оның 
пікірінше, қазіргі кезді шығармашыл адамдардың алтын дәуірі деуге болады. Өйткені олар дана 
көшбасшысы мен бірлігі жарасқан халқы бар жас, жоғары қарқынмен өсіпөркендеп келе жатқан 
күшті мемлекетті өз көзімен көріп, шығармаларына арқау ете алады.

Қазақстандық академик Сұлтан Сартаев ел аралап жиі шығатынын және барлық өңірлерде 
құрылыс крандарын көретінін жеткізді. Ғалымның айтуынша, бұл Президенттің сарабдал 
саясатының басты нәтижелерінің бірі. Елбасы Қазақстанды аймақтың жетекші державаларының 
қатарына шығарды. 

Атақты әнші Әлібек Дінішев Нұрсұлтан Назарбаев отандық мәдениет пен өнерді дамытуға 
көп еңбек сіңіргенін атап өтті. Еліміздің түкпіртүкпірінде ашылып жатқан жаңа театрлар оның 
бұл сөзіне дәлел болып табылады. 

РҚШ мүшелерінің келесі болған жері – «Инновациялық технологиялар паркі» АЭА 
қызметкерлерімен кездесу болды. 2011 жылдан бері осы арнайы экономикалық аймақ 
қатысушылары – 2 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтамасыз еткен 150 инновациялық 
кәсіпорын. Өткен жылы өндірілген өнім 10,5 млрд теңгені құрады, ал салық аударылымдарының 
көлемі – 2,4 млрд. теңгеге жетті. 

Алматыға сапары барысында Республикалық қоғамдық штабтың мүшелері қаланың ардагерлер 
ұйымдары мен патриоттық клубтардың, сондайақ бизнесқоғамдастықтар өкілдерімен кездесті.   

ЖЕТІСТІККЕ БІРГЕ ЖЕТЕМІЗ
Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат Н.Ә.Назарбаевтың Республикалық 

қоғамдық штабының мүшелері Алматыда қала активімен, студент жастармен, Алматы көпір 
құрастырмалары зауытының жұмысшыларымен кездесті, сондайақ Ұлт Көшбасшысының 
мыңдаған жақтастарының форумына қатысты.

Делегация құрамында – Республикалық қоғамдық штабтың жетекшісі Мұхтар ҚұлМұхаммед, 
«Нұр Отан» партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек, Қазақстанның 
Патриоттар партиясының төрағасы Ғани Қасымов, «Ақ жол» Демократиялық партиясының 
төрағасы Азат Перуашев, «Бірлік» партиясының төрағасы Серік Сұлтанғали, ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаттары, ҮЕҰ өкілдері, ғылыми және шығармашыл зиялы қауым, танымал қоғам 
қайраткерлері және басқалары бар.  

Республика сарайына 3 мыңға тарта алматылықтар, Президенттің серіктері, қоғам 
қайраткерлері, ардагерлер, қаланың құрметті азаматтары, этномәдени бірлестіктердің, жастар 
ұйымдарының, шағын және орта бизнестің өкілдері кезекті рет Н.Ә.Назарбаевқа өздерінің 
қолдауын білдірді.

Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш үкімет төрағасы Сергей Терещенко активте Нұрсұлтан 
Назарбаев көрнекті мемлекет қайраткері екенін атап көрсетті, 24 жылдың ішінде ол елде жан 
басына шаққанда ІЖӨ үлесін 30 еседен астамға арттыра білді.

Белгілі мемлекет қайраткері Қуаныш Сұлтанов Елбасы Қазақстанды әлемдік аренада ірі де 
салмақты халықаралық қоғамдастықтың беделді мүшесі дәрежесіне жеткізгенін атап өтті.  

«Бірлік» партиясының төрағасы Серік Сұлтанғали Нұрсұлтан Назарбаевтың ең басты сіңірген 
еңбегі оның көпұлтты және көпконфесссиялы қазақстандық халықты біріктіріп, соңынан ерте 
білгені, оларды топтастырып, гүлденуге жеткізгені екенін мәлім етті.

Активке Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі Асылы Осман қатысты. Белгілі ғалым 
және педагог Нұрсұлтан Назарбаевтың дана саясатының арқасында әрбір қазақстандық ұлтына 
немесе шыққан тегіне қарамастан өмірде үлкен табыстарға жете алатынын атап өтті. Асылы Осман 
мұны біздің республикамыздағы демократия дамуы деңгейінің басты көрсеткіші деп санайды.

Нұрсұлтан Назарбаев туралы атақты Нұрғиса Тілендиевтің қызы өзінің жүрекжарды лебізін аса 
жылылықпен атап өтті. Белгілі және талантты дирижер Дінзухра Тілендиева Ұлт Көшбасшысына 
мәдениет  пен өнер саласына әкелік қамқорлығы үшін шынайы алғысын білдірді.

Түстен кейін Республикалық қоғамдық штабтың мүшелері Алматы қаласы жоғары оқу 
орындарының студенттерімен кездесті.

Студенттер алдында сөз алған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 
ректоры Жәния Әубәкірова «бүкіл әлем тұрақсыздықты бастан кешіп жатқанда Қазақстан 
бұрынсоңды болмаған «Нұрлы жол» бағдарламасын және сонымен бірге «Мәңгілік Ел» рухани
адамгершіл ұлттық идеяны жүзеге асыра отырып, өзінің әлеуетін арттыра түсуде» деп атап өтті. 
Мұның барлығы біздің қоғамның мақтанышын, топтаса түсу және заманымыздың танылған саяси 
көшбасшысы біздің Елбасымен бірге болашаққа деген сенімін туғызады.

РҚШ мүшелері сондайақ Алматы көпір құрастырмалары зауытының жұмыскерлерімен 
де кездесті. Онда 700ден астам адам еңбек етуде. Аталған зауытта Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
бастамасымен жүзеге асырылып жатқан «Батыс ЕуропаБатыс Қытай» көлік дәлізінің құрылысына 
қажетті жоғары сапалы темірбетон өнімдері шығарылады. 

Республикалық қоғамдық штаб мүшелерінің Алматыға жұмыс сапарының алғаш қы кү
ні Ел басы жақ тастарының форумымен аяқталды. Оған 5000ға жуық адам қатысты. Фо
рум да «Нұр Отан» партиясы  саяси   бюросының  мүшелері  Қуаныш  Сұлтанов пен  
Свет лана  Романовская,  Ау ған  стан  дағы соғыс  ардагерлері   қауымдастығының   төр
ағасы  Бақытбек Смағұл, 2000 жылғы  Сид  ней дегі Олим    пи ада чемпионы Ермахан 
Ибрайы  мов және «Turk vision2014» жеңім пазы Жанар Дұға лова сөз сөй леді. 
Ал ма ты лықтар дың мәлімдеуінше, Қазақстанға күшті Президент қажет. Сондықтан олар Нұр
сұлтан Назарбаевқа дауыс береді.

ТҰТЫНУШЫЛЫҚ САНАДАН 
САҚ БОЛАЙЫҚ

Қазақстан Коммунистік Халықтық партиясынан Қазақстан Республикасы Президенттігіне 
кандидат Тұрғын Сыздықов  Қостанай қаласында «Баян Сұлу» АҚ кондитерлік фабрикасы 
ұжымының өкілдерімен кездесті.

Кездесу барысында кандидат Сыздықов өзінің сайлауалды тұғырнамасының басты 
бағыттарымен таныстырды.

Алдымен, ол Қазақстан Коммунистік Халықтық партиясының қызметі ғылыми 
социализм идеялары, маркстіклениндік ілім мен прогрессивті қоғамдық ойларға негізделіп 
құрылғанын атап өтті.

«Біз қоғамдық дамудың біртұтас материалистік теориясы ретінде марксизмленинизмнің 
ғылыми және идеологиялық негіздеріне сүйеніп қызмет атқарамыз.

Марксизм коммунистер үшін – қоршаған әлемнің өзгеруімен бірге үнемі дамып 
отыратын, қоғамның дамуындағы қордаланған және жаңа деректерді ой елегінен өткізетін 
шығармашылық ғылым.

Алға қойылған мақсаттарға жету үшін марксизмленинизмді және Қазақстан Коммунистік 
Халықтық партиясының бағдарламалық шарттары мен оның қызметін насихаттау қажет», – 
делінген Т.Сыздықовтың сайлауалды тұғырнамасында.

Сонымен қатар, Тұрғын Сыздықов өзінің сайлауалды тұғырнамасының тағы бір 
қағидаты – батыс мәдениетінің теріс ықпалы жайында мәселе көтерді.

«Руханилықтың мәнін түсіретін батыс құндылықтары мақсатты түрде астамшыл тұты
нушылық сана қалыптастыруда», – деп атап өтті өз сөзінде.

Адамның психикасы мен денсаулығына тікелей қауіп төндіретін ақпараттық ықпалдар 
бар.

Мысалы, жай ғана компьютерлік ойыншықтардың өзі психика мен денсаулыққа кері 
әсерін тигізеді»,  деді Сыздықов.

«Еуропалық елдерде тұтынушылық қоғам құрылымдарының қалыптасуынан туындаған 
батыстық мәдениет дағдарысы батыстық өркениеттің әмбебап құндылықтар мен әлеуметтік 
тұрмыстіршілік нормаларына деген наразылықтарына қарамақайшы келуде»,  делінген 
кандидаттың сайлауалды тұғырнамасында.

Сондайақ кездесу барысында Қостанай облыстық комитетінің бірінші хатшысы 
Алпысбай Әлімбаев жиналған жұртты аймақтық сайлауалды штабтың жұмысымен 
таныстырды.

 

БАТЫС ҚҰНДЫЛЫҒЫНАН 
ҚАУІП КӨП
Қазақстан Коммунистік Халықтық партиясынан Қазақстан Республикасы Прези

денттігіне кандидат Тұрғын Сыздықов Қостанай қаласында «Большевичка» АҚ тігін 
фабрикасы ұжымының өкілдерімен де кездесті.

Кездесу басында Тұрғын Ысқақұлы сайлауалды тұғырнамасының негізгі аспектілерін 
ұсынды.

«Коммунистер үшін марксизм – қоршаған өмірдің өзгеруіне, қоғамдық дамудағы жаңа 
құбылыстар мен деректерді жинақтап, мәнін түсінумен байланысты ұдайы дамып келе 
жатқан жасампаз ғылым болып табылады.

Алға қойылған мақсаттарға жету үшін марксизмленинизм мен Қазақстан Коммунистік 
Халықтық партиясының бағдарламалық ұстанымдарын және оның қызметін насихаттау 
қажет», – деді Тұрғын Сыздықов. 

 «Бүгін мен қазіргі заманда адамгершілік құндылықтарын өзгертетін негізгі мәселелер 
туралы партияның атынан мәлімдеп отырмын.

Тек коммунистер ғана емес, басқа да ірі саясаткерлердің, экономистердің, ғалымдардың 
пайымдауынша, батыс қоғамы әділетсіз болып табылады. Коммунистік ойларды іске асыру 
адам мен табиғаттың үйлесуіне септігін тигізеді» – деген ол бүгінде батыстық тұрмыс 
салтының кемшіліктері мәдениет саласында анық байқалып отырғандығын жеткізді.

Қазіргі заманғы батыс қоғамы капиталистік жолдың алысқа апармайтынын көрсетіп 
отыр.

Заманауи әлемдегі тойымсыз тұтынушылық дегеніміз не? Бұл қолдан жасалған жалған 
құбылыс. Ол «өмірдің мәні – жеке бастың қамы» деген теріс тәрбие береді.

Адамгершілік құндылықтар жүйесін өмірге деген қанағатсыз көзқарас алмастырды. Бұл 
өскелең ұрпақты тәрбиелеуде бірқатар күрделі мәселелер туындатуда.

Батыс мәдениеті бизнеске айналды. Оның құндылықтарының басты шарты сұраныс пен 
ұсыныс қарымқатынасына ғана негізделеді.

Соңғы жылдары әлемді толқытқан саяси және экономикалық дағдарыстар жиілеп кетті. 
Экономика мен қаржы салаларын дендеген трансұлттық корпорациялардың үстемдігі 
қоғамның ыдырауына алып келді.

Батыс қоғамы сүйеніп келген орта тап біртебірте моральдік тұрғыда азыптозған 
тоғышар тұтынушыға айналып барады.

Прогресті регресс алмастырды. Адамзат осы күнге дейін жинақтап келген моральдік 
және мәдени құндылықтар көлеңкеге кетіп, бір мезеттік қажеттілікті қанағаттандыру басты 
мақсатқа айналды.

ҚКХП Қостанай облыстық комитетінің бірінші хатшысы А.Әлімбаев баяндағандай: 
«Кандидатымыздың сайлауалды штабы үгітнасихат жұмыстарын жүргізіп, тиісті 
ақпараттық қызмет атқаруда.

Штабымызда 5 сенімді тұлға бар. Олар үгітнасихат материалдарын орналастырып, 
халықпен кездесулер ұйымдастырумен айналысады».

Сондайақ, үгітнасихат жұмысында «Қазақстан Коммунисі» газеті, партия сайты, 
Интернет пен әлеуметтік желілер белсенді қолданылуда. 

ТАБИҒАТ БАЙЛЫҒЫН 
БАҒАЛАЙЫҚ

ҚР Президенттігіне үміткер Әбілғазы Құсайынов Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар 
ауданындағы «Молсервис» ЖШС ұжымымымен кездесуі өткізді. 

Өз сөзінде Ә.Құсайынов жиын қатысушыларын сайлауалды тұғырнамасының негізгі 
бағыттарымен таныстырды.

Ә.Құсайыновтың айтуынша, бірқатар әлем елдерінде экономиканы қарқынды дамытуға 
бағытталған жұмыстар қоршаған табиғи ортаның мүмкіндіктерін ескермей, оған шамадан тыс 
күш салып жатыр. 

Табиғат қойнауын тиімсіз пайдалану, табиғи ортаның қалдықтармен ластануы, гендік қор мен 
биологиялық әртүрліліктің азуы табиғи ортаның, адамзат мекендеген айналаның құлдырауына 
алып келуі мүмкін. 

Адамның өндіріске негізделген тұрмысынан туындаған озон қабатының бұзылуы, әлем 
мұхиттарының ластануы, жер мен оның құнарлы қабатының жұтаңдануы, биологиялық 
әртүрліліктің азыптозуы сынды құбылыстар бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналды. 

Әдетте, өндіріс кезінде осы жерлерде тұрып жатқан халықтың мүддесімен қатар, онда өсетін 
бірегей өсімдіктер мен сирек кездесетін аңдардың қауіпсіздігі ескерілмей жатады. Бүгінде адам өз 
қолымен өзінің өмір сүретін кеңістігін шектеуде. 

Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат Әбілғазы Құсайынов Петропавлдағы 
«Севказэнерго» ЖШС жұмысшы ұжымымен де кездесті.

Кездесу барысында ҚР Президенттігіне кандидат өзінің сайлауалды бағдарламасының негізгі 
бағыттары туралы баяндап берді. 

«Экологиялық аспектілердің қажеттілігі мен өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелерін назарға 
ала отырып, экологиялық қауіпсіз дамуға көшудің негізгі міндеттерін адамзат дамуымен қатар 
қарастыруды ұсынып отырмын. 

Жағымсыз экологиялық жағдай жалпы әлемдегі өзекті проблемаға айналып отыр, себебі 
өнеркәсіпті дамытуда қоршаған ортаның мүмкіндіктері назардан тыс қалып, көп жағдайда 
табиғатты қорғау технологиялары пайдаланылмайды»,  деп атап өтті Әбілғазы Құсайынов. 

 Биологиялық әртүрліліктің азаюы – осынау әрекеттердің салдары. 21 ғасырдағы қазіргі үрдіс 
сақталатын болса, ғаламшарды мекен еткен барша тіршіліктің 1/5 бөлігі мүлде жойылып кетуі 
мүмкін. 

Аталмыш мәселелердің маңызы аса зор, себебі жалпы адамзаттың болашағы осы түйткілдердің 
сапалы шешілуіне тәуелді. 

Ә.Құсайынов өз баяндамасында атап өткендей, бүгінде экологияның кең мағынасына 
тереңнен бойлап, жеке үйің, яғни биосфера, оның даму ерекшеліктері мен осы үрдістегі адамның 
рөлі ретінде түсіну қажет. 

Адам өз әрекетінің салдары жайында ойланбастан, биосфераны жеке қажеттіліктерін 
қанағаттандыру мақсатында пайдалана бастады. 

Адамзаттың барлық техногендік жетістіктеріне қарамастан, адамдар табиғат әлемі өз 
траекториясымен өмір сүріп, дамитынын, табиғаттың дүлей күші адам еркіне көнбейтінін естен 
шығарып алды. 

Соңғы жылдары Жер шарының түрлі нүктелерінде орын алған табиғи апаттар соның айқын 
дәлелі. 

Табиғат алапат күшіне мінсе, жер сілкінісі, құрғақшылық, су тасқыны немесе цунами ретінде 
ғана жауап беріп қоймай, одан да қауіпті жаһандық орны толмас қайғыға алып келуі мүмкін. 

Адам биосфера дамуының заңдарын жақсы түсініп, оның құлдырауына алып келетін 
әрекеттерді бақылауда ұстауы керек және жоғарыда атап өткен үрдістердің алдын алу үшін барын 
салуы тиіс», – деген пікірімен бөлісті ҚР Президенттігіне кандидат. 

ӨНЕРКӘСІПТЕ ҚАУІПСІЗДІКТІ
САҚТАУ МАҢЫЗДЫ 
ҚР Президенттігіне кандидат Әбілғазы Құсайынов Петропавл қаласында «Қызылжар су» 

ЖШС ұжымымен кездесу өткізді.Серіктестік жұмысшыларымен кездесу барысында Әбілғазы 
Құсайынов экологиялық мәселелерді қамтыған өзінің сайлауалды тұғырнамасының негізгі 
бағыттарымен таныстырды.

Ә.Құсайынов жиынға қатысушыларға жаһандық экологиялық қызметтің негізгі векторлары 
туралы баяндап, табиғатты қорғау мәселесінде ғылымның маңызына ерекше тоқталды. Бұл – 
экологиялық қауіпсіздік, климат пен су ресурстарын, «жасыл» технологияны зерттеу жұмыстарын 
қоса алғанда, бірталай міндеттер кешенін қамтитын маңызды мақсат.

Кандидаттың айтуынша, әлемде күні бүгінге дейін экологиялық проблемаларға тиісті назар 
бөлінбей келеді. Халықаралық қауымдастықтар мен мамандандырылған ұйымдардың атқарып 
жатқан экологиялық жұмыстары конференция, талқылаулар, шешімі жоқ даулармен ғана шектеліп 
отыр.

Ал әлемде табиғат қойнауын тиімсіз пайдалану, гендік қор мен биологиялық әртүрліліктің 
азаюы топырақтың құнарсызданып, судың ластануына, жалпы, қоршаған ортаның құлдырауына 
алып келуде.Сондайақ, кандидат әлемдік өнеркәсіптің қарқынымен артып отырған техногендік 
апаттардың алдын алу мәселесіне арнайы тоқталып өтті.

Ә.Құсайынов атап өткендей, жер жүзінде адам пайда болып, оның өркениеті өскен сайын, 
биосфера эволюциясында жаңа – антропогендік фактор іске қосылды. Адам биосфераны жеке 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін пайдалана бастады.

Алайда, қоршаған ортаны қаншалықты өзгертуге тырысқанымызбен, Жер бетіндегі тіршілік 
табиғаттың қатаң заңына бағынып дамиды. Сондықтан адамзат өркениеті тұрақты даму үшін осы 
заңдар мен қағидалардан ауытқымауы керек.

Ә.Құсайыновтың сайлауалды тұғырнамасының тағы бір маңызды бағыты – өнеркәсіптік 
қауіпсіздік мәселелері.

Кандидаттың айтуынша, өнеркәсіптік қауіпсіздік дегеніміз – өнім мен өндірістің қауіпсіздігі, 
көпдеңгейлі стандарттау мен сертификациялау туралы техникалық регламенттерді, нормаларды 
қатаң ұстану.«Менің мақсатым – осы нормалардың ашық және дұрыс орындалуына қол жеткізу.

Барлық кәсіпорындар өз жұмыстарын қоршаған ортаға ықпалы мейілінше аз болатындай етіп 
жүргізулері керек», – деп қорытты Әбілғазы Құсайынов.

Сонымен қатар «Қызылжар су» бірлестігінің жұмысшылары алдында республикалық штаб 
жетекшісі Рүстем Жоламан сөз сөйледі.

Р.Жоламан экологиялық түйткілдердің маңыздылығына тоқталып, оны дер кезінде шешу 
қажеттігін атап өтті.

– Сайлаушылар өздерінің қай сайлау учаскесіне 
барып дауыс беру керектігін қалай біле алады? 

– Әрбір сайлау учаскесі 3000нан аспайтын 
сайлаушы болатыны ескеріліп, құрылған. “ҚР Сайлау 
туралы” Конституциялық заңының талабы бойынша 
сайлаушы өзінің тіркелген мекенжайы бойынша 
тізімге алынады. Облыстағы сайлау учаскелерінің 67 
оқу орнында, 22 пайызы мәдениет үйлері мен ауылдық 
клубтарда орналасқан, қалған 11 пайызын емдеу 
мекемелері, шалғайдағы вахталық қоныстар мен әскери 
бөлімдер және т.б. құрайды. Тұрғылықты мекенжайын 
өзгертпеген дауыс беріп жүрген сайлаушылар өзі 
дауыс беретін сайлау учаскесінің мекенжайын біледі, 
учаскелердің мекенжайының көпшілігі өзгерген жоқ. 
Учаскелердің саны жағынан да өзгеріс аз, 2012 жылдан 
бері облыс бойынша Қызылорда қаласында жаңа 2 
сайлау учаскесі ғана құрылды. Осыған дейін атап 
өткенімдей, облыс әкімдігінің ресми сайтынан өзін 
қай сайлау учаскесінде тіркелгендігін тексере алады, 
әкімдікке, ал 5сәуірден кейін сайтта көрсетілген 
деректер бойынша қалалық не аудандық сайлау 
комиссиясы арқылы немесе «118», «169» анықтама 
қызметтері арқылы сайлау учаскелеріне хабарласа 
алады, 10сәуірден бастап сайлау учаскесіне барып 
өзі туралы деректерді ілінген тізімнен тексеріп, түзету 
енгізуге өтініш бере алады. 

Учаскелік сайлау комиссиялары 15сәу
ірден ке шіктірмей сайлаушыларды дауыс 
берудің ор ны мен уақыты жайлы хабар
ландырады, біздің тә жі рибемізде тиісті 
учаске тізімінде тіркелген сай лаушыларға 

дауыс беретін орны туралы барлық деректері 
көрсетілген «шақыру» табысталады.

– Сайлаудың тәртібі мен ережесі туралы 
түсіндіріп берсеңіз.

– Сайлауды өткізудің тәртібі “ҚР Сайлау туралы” 
ҚР Конституциялық заңымен реттелген. Осы заңның 
негізінде ҚР Орталық сайлау комис сиясының қау лы
ларымен бекітілген нұсқаулықтар басшылыққа алы
нады. Дауыс беру 2015 жылғы 26 сәуір күні сағат 7де 
басталып, кешкі 20.00де аяқталады. Осы уақыттың 
ішінде 18 жасқа толған ҚР азаматы өзінің тіркелген 
сайлау учаскесіне барып, комиссия мүшесіне жеке 
басын куәландыратын құжатын беруі қажет. Комиссия 
мүшесі осының негізінде 1 сайлау бюллетенін береді. 
Сайлаушы арнайы кабинаға кіріп, өзінің таңдауын жа
саған кандидаттың тұсындағы шаршының ішіне бел
гі қойып, бюллетеньді арнайы дауыс беру жәшігіне 
салады.

– Сайлау барысын бақылау үшін шетелдерден 
қанша байқаушы келеді? Шетелдіктерден өзге бай
қаушылар бола ма?

– Бүгінге дейін 435 байқаушы тіркелген. Шет 
мемлекеттер мен халықаралық ұйым дарға бай қауға 
қатысуға шақыруды және олардың бай қау шыларын 
акредиттеуді ҚР Орталық сайлау ко миссиясы іске 
асырады. Орталық сайлау ко мис сиясы осы уақытқа 
дейін шет мемлекеттерден және ЕҚҰДБ (ОБСЕ) 
бюросының миссиясы, ТМД байқаушылар миссиясы, 
Шанхай әріптестік ұйы мы байқаушыны миссиясынан 
400ден астам бай қау шыны тіркеген. Сайлау барысын 
бақылау үшін қазіргі уақытта біздің облысымызда 

ЕҚҰДБ бю росы миссиясынан ұзақ мерзімді 2 байқаушы 
өз жұмысын жүргізуде. Осы ұйымнан қысқа мерзімді 
байқаушылар және өзге де шетелдік байқаушылар 
қатысады деп күтілуде. Сайлау заңнамасы бойынша 
ҚР саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктерінен, 
кандидаттардың сенім білдірген адамдары, бұқара лық 
ақпарат құралдарының өкілдері байқаушы бола алады. 

– Сайлау учаскелерінің жұмыс тәртібі мен 
олардың міндеттері қандай?

– Учаскелік сайлау комиссиясы тиісті учаскедегі 
сайлауды ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз етеді. 
Комиссия 7 мүшеден тұрады және шешімді дауыс 
беру арқылы алқалы түрде қабылдайды. Учаскелік 
сайлау комиссиясы өзінің орналасқан жері туралы 
сайлаушыларды хабарландырады, 5сәуірден бастап 
сайлаушылар тізімін нақтылайды, 10сәуірден бастап 
азаматтарды сайлаушылардың тізімімен таныстырады, 
сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты және орны 
туралы хабарландырады, дауыс беруге арналған 
үйжайды дайындайды, сайлау күні дауыс беруді 
ұйымдастырады, дауыс са науды жүргізеді және 
учаскедегі дауыс беру нәти желерін анықтайды, 
арызшағымдарды қарайды, т.б. сайлау науқанына 
байланысты кезекшілік кестесі бекітілген, сондықтан 
олар жексенбі, мереке күні де жұмыс жасайды.

– Наурыздың 26сынан бастап Президеттікке 
кандидаттардың сайлауалды үгітнасихат жұ
мыс тары басталды. Осы үгітнасихат жүргізудің 
тәртібін түсіндіріп өтсеңіз?

– Үгітнасихат жүргізу үшін мемлекет канди
даттардың барлығына тең дәрежеде жағдай жасай

ды. Ол үшін ҚР ОСК әр кандидатқа 7 млн 10 мың 
теңгеден қаражат бөлген, осыған қоса кандидаттың 576 
млн 828 мың теңгеден аспайтын мөлшерде, өзінөзі 
ұсынған жағдайда 427 млн 280 мың теңгеден ас пайтын 
мөлшерде өз сайлау қорын құруға мүм кіндігі бар.

– Президенттіке кандидаттардың үгітна
сихат материалдарын орналастыратын қанша орын 
белгіленді?

– Үгіт материалдарын орналастыратын орындар 
белгіленіп, олардың орналасқан орны туралы 
жергілікті газеттерде жарияланған. Облыс бойынша 
олардың (стенд, тумба, щит) жалпы саны – 252.

– Кандидаттардың облыста қоғамдық штаб
тары құрылды ма? Олардың жетекшілері кімдер? 
Сенімді өкілдері қанша?

– Облыстық сайлау комиссиясы кандидаттардың 
сенім білдірген адамдарын тіркейді, олардың қо
ғамдық штабтарын құру мәселесіне араласпайды. 
Сайлау заңнамасы бойынша кандидат сенім білдір ген 
адамдарын әр сайлау учаскесіне 3 адамнан аспайтын 
санда анықтайды, яғни облыс бойынша 345 сайлау 
учаскесі болса, әр кандидат 1035 адамға дейін тіркей 
алады. Бүгінгі күнге ҚР Президенттігіне кандидат 
Ә.Құсайыновтың – 11, Н.Назарбаевтың – 1035, 
Т.Сыздықовтың – 11 сенім білдірген адамы тіркелген.

– Кандидаттардың және оларды қолдау жөніндегі 
қоғамдық штабтардың сайлаушылармен кездесуі үшін 
қандай жағдайлар жасалған?

– Осыған дейін атап өткендей, ҚР ОСК қаулысымен 
үгіт жұмыстарына республикалық бюджеттен 7 млн 
10 мың теңгеден қаражат бөлінген, соның ішінде 

сайлаушылармен кездесу өткізулері үшін орынжай 
жалдауға 200 мың теңге бөлінген.

– Шет мемлекеттердің, халықаралық ұйымдар
дың байқаушыларына, шетелдік бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдеріне арналған жәрдемдесу 
орталығының жұмысы туралы айтып өтсеңіз...

– Халықаралық байқаушыларға және шетелдік 
бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне жәр
демдесу орталығы ҚР Орталық сайлау комис сия
сының ұсынысымен құрылып, 2005 жылдан бас
тап жұмыс жасайды. Жетекшісі – Кеншімбай 
Темірболат Ыбырайұлы. Жұмыс ауқымы біздің 
облысқа байқау жүргізуге келген шет мемлекеттер 
мен халықаралық ұйымдардың байқаушыларының 
жұ мы сын ұйымдастыру, яғни қажетті анықтамалық 
мағлұматтармен қамтамасыз ету, сайлау процесіне 
қатысушылармен кездесуін ұйымдастыру, пресскон
фе ренция өткізуге жәрдемдесу сынды мәсе лелерді 
қамтиды.

– Биылғы сайлаудың ерекшелігі қандай? Оған 
кімдер қатыса алады?

 – Сайлау заңнамасы үздіксіз жетілдіріліп отыр. 
Бұл орайда өткен сайлаулардың тәжірибесі мен 
халықаралық ұйымдардың ұсыныстары ескерілген. 
Өзгерістер сайлаушылардың дауыс беру, кандидат
тардың сайлауға қатысуының құқықтарын тең 
жағдайда іске асыруын қамтамасыз етуге бағыт талған. 
Сайлауға 18 жасқа толған ҚР азаматы қатыса алады.

– Әңгімеңізге рахмет.

Сұхбатты жүргізген 
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.
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Тәуелсіз еліміздің 
тәжірибесі мол әскери 
мамандары қатарында 
есімі құрметпен аталатын 
ол, әріптестерінің пікірінше, 
өз ісін жетік білетін оқ 
пен отта шыңдалған 
нағыз генералдардың 
бірінен саналады. 
Қай қызметте болсын 
ұйымдастырушылық 
қабілетімен, мінез-
құлқымен, ақыл-
парасатымен танылған 
оның әскери шені генерал-
майор. Қашан да ашық-
жарқын, қазақылығы 
да басым, ұлтжанды 
командирдің қаталдық 
танытатын сәттері аз 
ұшыраспаса, әскери 
тәртіпті мұрат тұтатын 
ол қайсарлығымен де 
ерекшеленеді. 

Қазақстан Республикасы Қорға
ныс министрлігінің жауынгерлік дай
ын дық департаменті бастығы лауа

зымынан запасқа шыққан генералдың 
өмірлік тәжірибесін жоғары бағалаған 
сала басшылығы оны былтырғы онын
шы маусымда Қызылорда об лыс
тық қорғаныс істері жөніндегі де
пар таментке басшылық қызметке та
ғайындаған болатын. Бүгінгі әңгіме 
жер лесіміз, генерал Әлімжан Ерниязов 
ту ралы болмақ.

Қазыналы Қазалы топырағында 
1955 жылы 9 сәуірде дүниеге кел ген 
Әлімжан Қанағатұлы мектеп қа быр
ғасында “Кім болам?” деген та қырыпқа 
жазған шығармасында: “Мен түбінде 
офицер болуға міндеттімін. Ол үшін 
ештеңеден аянбаймын да, қорықпаймын 
да. Алдыма қойған мақ сатым осы” – 
деп жазған екен. Сол арман жетегімен 
Алматы қаласындағы маршал И.С.Конев 
атындағы жоға ры командалық жаяу 
әскерилер учили щесіне құжат тапсырған 
бозбала сы нақ тан сүрінбей өтіп, курсант 
атанса, 1977 жылы аталмыш оқу орнын 
тә мамдап, офицерлік погон таққан. Кей
іп керіміздің училищедегі ең бірінші 
ко мандирі бүгінде сенатор Абай Тас
болатов болатын.

Әскери бөлімге жаңа келген жас 
маманды қамқорлықтарына алып, біл
гендерін үйретуден жалықпаған ал
ғашқы командирлері, капитандар Алек
сандр Поляков пен Анатолий Ле ньков, 
аға лейтенанттар Анатолий Фертих 
пен Абай Бектеновтердің жа саған 
жақсылықтары әлі күнге есі нен кетпейді. 
Таңдаған жолынан тай маған азамат 
қызметте сатылап өсіп, әріптестерінің 
сеніміне ие бола бас та ғанды. Сөйтіп 
жүргенде жас офи цердің бейбіт күнде 
қолына қару ұс тауына тура келді.

1979 жылғы 27 желтоқсан. Бата
льонмен бірге Алматы қаласы жанын
дағы Іле оқу орталығы полигонында 
жүргенді. Жеке құрам аяқ астынан 
дабылмен көтерілді. Бастапқыда жат
тығу жұмыстарын пысықтау үшін ұй
ымдастырылған дабылдардың бірі деп 
ойлаған. Бірақ, олай болмады. Асығыс 
жиналып, жолға шықты. Жаңа жыл
ды болат жол бойында қарсы алған 
олар эшелоннан 1980 жылдың ал ғаш
қы күні Термез қаласынан бірақ түсті. 
Ал төртінші қаңтарда тех ни ка, қару
жарақ пен оқдәрілерді дай ындауға 
бағытталған кешенді ша ра лардан кейін 
полк өзеннен пон тон көпір арқылы 
өте бастапты. На ғыз ұрыс жағдайына 
көшкен полк қолбасшылығы аға 
лейтенант Ерния зов тың взводын полктің 
жорықтық қоз ғалыстағы қауіпсіздігін 
тылдан қам тамасыз ету бөлімшесі етіп 
тағай ындады. Бұл – жау нысанына 

бірін ші ілігетін осы бөлім деген сөз. Со
ны мен взвод лектің ең соңында, оның 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету тапсыр
масымен жүретін болды.

Қолдан қару түспейтін күндер жал 
ғаса берді. Не үшін соғысып жүр гендері 
және оның қашан аяқталары белгісіз. 
“Жүк200” деп аталатын та быт тардың 
елге тоқтаусыз қайта ры луы күнделікті 
әдетке айналса, жа  ралылар саны азаяр 
емес. Бей небір кинолардан көрген Ұлы 
Отан соғысындағыдай көріністер тіп
ті көбейіп кеткен. “Ер басына күн туса, 
етігімен су кешер” деген сірә, осы 
болса керек. Пәкістанның сол түс тігі 
мен Ауған шекарасының жаға лауы
мен солтүстіктен оңтүстікке со зы
лып жатқан, дұшпандардың әр түрлі 
әскери мақсаттағы база ретінде пай
даланатын Турабура шатқалы, Ау
ғанстанның Қытайға шығатын сол
түстікшығыс бағытындағы Асадабад 
провинциясының Нангалам елді ме кені 
Ерниязовтың есінде ерекше қа лыпты.

Бірде жерлесіміз басқаратын взвод 
сарбаздары батальон құрамында көрші 
бірінші батальонмен бірге бағыттас 
болыпты. Олар Нангаламға жақындау 
тау шатқалына иек артқанда күтпеген 
жерден дұшпандар оқ жаудыра қарсы 
алыпты. Енді әрі қарай жүру қауіпті 
болғандықтан, ең бастысы қоршаудан 
аманесен шығу керек. Өйткені, көп 
кешеуілдеуге уақыт жоқ. Қаншама 
жауынгер тағдыры таразыда тұрған. 
Батальон командирі, әскери өмірдегі 
ұстаздарының бірі, капитан Анатолий 
Фертих оны өзіне шақырып, бата
льон ның шатқалдан кері қайтуын бүр
кемелеуді (аръергард) қамтамасыз ету ді 
бұйырыпты.

Осы сәтті генералмайор Әлім
жан Қанағатұлы былай еске алады: 
“Шатқалдан кері қайтуға бұйрық 
алып, қаруластарыма қайтып келге
німде дұшпандар үш жақтан оқ жау
дырып тұрды. Шығын жоқ десек те, 
қарша бораған оқтан бас көтеру мүм кін 
емес. Батальон командирінің қасына 
әрең жеттім де, «неге жатырмыз, қайда 
барамыз?» деп сұрадым. Мен коман
дирдің сарбаздарды аман алып қалудың 
қамын ойлап жатқанын ба ғамдап,  ка
питан досым Фертихтің жан дүниесін 
түсініп тұрдым...”.

Тапсырманы аяғына дейін орын
дап шығуға рұқсат сұраған аға лей
тенант “Взвод, ұрысқа” деп команда 
бе ріп, алға ұмтылыпты. Кейін ба рып 
білді. Оларға жоғарыдан оқ бо рат
қан дұшпандардың алдын кескес
теуге алғашқы болып бірінші ро та 
командирі, капитан Байғали Қоқым ба

ев бас көтерген екен. Қасқағым сәтте 
Әлімжанның өзі де оққа ұша жаздап, 
оны байқамаған. Міне, Ауғанстанның 
Нан галам елді мекені маңындағы осы 
ұрыстан кейін ол қаруласы Бай ғалиды 
“екінші бауыры” санайды. Ма  ған екінші 
рет өмір сыйлаған жан деп, Байғали 
досын ағасындай құр мет тейтіні содан 
болса керек. Қа зір бірі генералмайор, 
екіншісі полковник.

Ал алаулаған армандары Алматы
да ғы әскери оқу орнында тоғысып, 
Ау ған жерінде оқ пен оттың ара
сынан аман қайтқан қандыкөйлек до
сы, курсант кезден егіз қозыдай бол ған 
Ахмет Арықбайұлы құрдасы ғана емес, 
қиналғанда ақыл қосар қамқоршысы 
да. Өмірдің ащысы мен тұщысын 
бірге бөліскен полковник досы Ахмет 
Жайлыбаев қазіргі таңда Қарағанды 
қаласындағы екі дүркін Кеңес Одағының 
Батыры, авиация генералмайоры Талғат 
Бигелдинов атындағы республикалық 
әскери мек тепинтернатының бастығы. 
Тәу ел сіз еліміздің төл әскеріне кәсіби 
ма мандар осында даярланады.

Иә, айта берсе, әңгіме көп. Жақ
сының жақсылығын жеткізуге қашан 
да сөз табылары анық. Алғаш рет 1977 
жылы взвод командирлігінен бас
талған әскери өмір рота коман дирі, 
батальон штабының бастығы қыз метіне 
жалғасты. Елгезек сар дар дың еңбегін 
оң бағалаған жоғар ғы қолбасшылық 
М.В.Фрунзе атын дағы Академияға 
оқуға жіберді. Оны бітірген соң біраз 
жыл Чехословакияда, Ресей Феде
рациясының Калининград облысында  
мотоатқыштар батальоны ның коман ди
рі болған.

1992 жылдың ақпан айында туған 
топыраққа оралған ол Жез қазған 
облысына қарасты Балқаш қа ла сының 
әскери комиссарлығына та ғай ындалған. 
Тәуелсіз елімізде бұл кезде қорғаныс 
істері жөніндегі ко митет болатын. 
Бұрын қызметте жүр ген офицерлер мен 
мерзімінен тыс қызмет әскерилерінің 
көпшілігі өз елдеріне кете бастаған. 
Енді Қазақ стан Республикасы үшін 
өз Қарулы Күштерін құру қажеттігі 
туындады. Оған дайындық жұмыстары 
қолға алынғанда “жаны ашымастар” 
әскери бөлімдер мен мекемелерді тонай 
бастаған. Осы жағдайлар көңіліне 
қаяу түсірген подполковник Ерниязов 
қайтадан әскери гарнизондарға сұрана 
бас тады. Ақыры арнайы әскери ма
мандығы бар, оның үстіне соғыс да
ласында шыңдалған кәсіби офицер 
Се мей облысына қарасты Георгиевка 
елді мекеніндегі мотоатқыштар пол
кіне командир болып тағайында лып

ты. Бұл кеңес дәуірінде “аты шыққан” 
гарнизондардың бірі болған. Жағдайы 
жетісіп тұрғаны да шамалы. Бірақ, 
қашанда қиындықтан қаймықпайтын 
қайсар ұл қызу іске кіріскен.

Өмір соқпақтары үнемі сәтті 
бола бермейтіні белгілі. Кейінірек 
осындай жағдай тағы қайталанған. 
2003 жылдың шілдесінде Әлімжан 
Қанағатұлы Астанада оқдәрілер мен 
арсеналдар бас басқармасының бас
тығы болды. Сөйтіп жүргенде аталған 
басқарма бағынысындағы “Тоқырау” 
гарнизонында оқыс оқиға орын алды. 
Араға алты ай салып ол “атышулы” 
Отар стансасына жақын орналасқан 
Гвардейск гарнизонындағы оқу орта
лығы бастығының орынбасары, одан 
бастығы болған.

Айтпақшы, осының алдында Өс
ке менде болған кезіндегі қызметі де 
жемісті болды. Ел алдындағы еселі 
еңбегі бағаланған полковник Әлімжан 
Ерниязовқа Қазақстан Қарулы 
Күштерінің Жоғарғы Бас қолбасшысы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
ар найы Жарлығымен “генералмай
ор” атағы берілді. Қорғаныс министр
лігіндегі қызметке де сол жерден келген 
болатын.

Санамалай түссек, жерлес гене
рал Америка Құрама Штатының Там
па қаласында Қазақстан Республи
ка сының атынан өкілетті қызмет ат
қар ған. Елге оралған соң тура бір 
жыл өткенде АҚШтан оның атына 
“Құрметті аймақ” ордені келіпті. Мұ ны 
американдықтар солдаттық, офи церлік 
және командармдық саты ларда береді 
екен. Осы орден мен қазақ ұлтының 
үшінші, ал офи церлік дәрежедегі 
бірінші өкілі болып генералмайор 
Ерниязов марапат та лыпты. Деректерге 
жүгінсек, Ұлы Отан соғысы кезіндегі 
әскери қызмет теріне байланысты қос 
қазақ сол дат тық дәрежедегі ордендерге 
ие бо лыпты.

Әлімжан Қанағатұлы сондайақ 
“Батыс” өңірлік қолбасшылығында 
қол басшының орынбасары, бірінші 
орынбасары – штаб бастығы және 
қолбасшы лауазымдарында болыпты. 
Ол құралайды көзге ататын мерген, 
сондайақ доп қуу, суға жүзу, шаңғы 
тебуде талайды шаң қаптырған сай
ыпқыран, қысқасы “сегіз қырлы, бір 
сырлы” тұлға.

Әлімжан бауырымыздың осынау 
қол жеткізген барлық жетістіктеріне 
айрықша үлес қосқан жан құдай қос қан 
қосағы десек, артық айтпаған бо лармыз. 
Алайда, Сақып келініміз өмірден ерте 
озыпты. Бірақ, Римма, Сәуле және 
Айсұлу есімді қыздарымыз аяулы 
аналарының орнын жоқтатпай, қамқор 
әкелеріне қолғанат болуда. Шаңырақтың 
ұйытқысы Сақып келін бақилық 
болғаннан кейін арада төрт жарым жыл 
өткенде, 2013 жылы Әлімжан ініміз 
Баймаханбетқызы Зарина келінімізбен 
отау құрыпты.

Әріптестері арасында атақты ге
нерал атанған жерлесіміз Әлімжан Қа
нағатұлы жайлы малақамызға нүкте 
қоя отырып, Мемлекеттік “Дарын” 
жас тар және Журналистер одағы сый
лықтарының лауреаты, сыйлас інісі 
Марат Жүнісбектің мына сөзімен 
аяқтағанды құп көрдік.

“Жетісулық ақын, марқұм Есен құл 
Жақыпбековтің “Біздің елдің жігіттері, 
жігіттердің төресі” деп бас талатын 
әнін естіген сайын Әлімжан ағаны, ал 
Әлімжан ағаны көрген сайын сол әнді 
еске аламын. Өйткені, әннің әрбір сөзі 
өмірлік ұстазын ұлықтаған қазақтың 
марқасқа ұлдарының мінезін боямасыз 
ашып тұрады емес пе? Мен білетін 
Әлекең, ауған соғысының ардагері, 
генералмайор Әлімжан Ер ниязов 
осындай адам”.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ЗАМАНДАС КЕЛБЕТІ

ГЕНЕРАЛ

2015 жылдың басы әлем 
экономикасы үшін ауыр 
сынақтардан басталды. 
Міне, бірнеше жылдан 
бері дүниежүзін шарпыған 
экономикалық дағдарыс 
шарықтау шегіне жетіп, 
ол осыған дейін қарқынды 
дамып келген Ресей мен 
Қазақстанға мықтап салқынын 
тигізе бастады. Екі елдің 
экономикасы сипаты жағынан 
ұқсас. Екеуі де мұнайға тәуелді. 
Бұған сыртқа шығарылатын 
басқа да жерасты байлықтарын 
қосыңыз. 

Сондайақ Батыс пен Еуродақтың Ресейге 
қарсы жариялаған санкциялары жалпы алған
да көршіміздің экономикасын тығырыққа 
тіре ген сыңайлы. Әділін айтуымыз керек, бұл 
санкциялардан Еуродақ елдері де зардап ше
гуде. Күллі Еуропаның бүгінге дейін өзара 
санк циялардан шеккен зардабы 25 млрд. 
АҚШ долларын құрап отыр. Қалыптасқан 
жағ дайға байланысты Қазақстан Президенті 
ақпан айының басында Үкіметтің кеңейтілген 
мә жілісін өткізді. Ол 2015 жылдың бюджеті 
барынша үнемделіп, бұрынғы болжанған 
деңгейден 700 млрд. теңгеге кемитінін мәлім
деді. Сонымен бірге Елбасы атқарушы билік 
үшін ендігі жерде мемлекет қаржысын талан
таражға салу, ақшаны орынсыз жұмсау секілді 
келеңсіздіктер назардан қағыс қалмай, оған жол 
бергендер жазаланатынын қатаң ескертті.

Сонымен дағдарыс өзінің шарықтау шегіне 
жетті. Ол қаншаға созылады? 2017, 2018 
жылдар... Қазір дәл болжап ешкім ештеңе айта 
алмайды. Бірақ бір нәрсе айқын. Дағдарыстың 
соңынан жаңару келеді. Себебі экономиканың 
өсіміне әлемнің барлық елдері мүдделі. Ал 
мұнай, жалпы шикізат экспорты Қазақстанға 
бұған дейін не берді? Алдағы уақытта біз неге 
үміт арта аламыз? Бүгінгі әңгіменің тақырыбы 
осы мәселелерге арқау болады.

Тәуелсіздік жылдары Қазақстан 
экономиканың көптеген салалары бойынша 
өсім көрсеткішіне қол жеткізді. Жалпы 
экономиканың өркендеуіне, әлбетте, мұнай 
кәсіпшілігінің қосқан едәуір үлесі бар. Қалай 
айтсақ та әзірге шикізат өндірісі біздің еліміз 
үшін өркендеудің негізгі қазығына айналып 
отыр. Дегенде, дүниежүзінде әзірге адамзат 
баласы энергия ресурстарының мұнайдан 
басқа тиімді көзін тауып отырған жоқ. Демек, 

алдағы жылдары, сондайақ болашақта біз үшін 
мұнай шикізаты дамуымыздың басты бағытына 
айналады. Бірақ бұл, айналып келгенде, құдай 
берген несібені ысырап етуге бізде мүмкіндік 
мол деген ұғымды білдірмесе керекті. 

Мұнай кәсіпшілігі туралы айтқанда біз 
жалпы Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің өсімі 
жөнінде де еске салып өткеніміз абзал. Ал ішкі 
жалпы өнімге барлық салалар үлес қоса алады. 
Айталық, шағын және орта бизнестің өркен 

жаюы біздің жалпы алғанда экономиканың 
тірегіне айналады. Ал бұл сайып келгенде 
өсімнің басты негізі – мұнай кәсіпшілігінде 
қалыптасқан оңды ахуалмен сабақтас екенін 
тағы мойындамасқа болмайды. 

Қазақстанның мұнай өндірісі  тәуелсіздік 
жылдары сан түрлі ауыр жолдарды еңсерді. 
Әр түрлі кезеңдегі дағдарыстар экономиканың 
дамуына кедергі келтірді. Осының салдарынан 
елімізде ішкі жалпы өнімнің өсімі тежелді. 
Мысалы, 2000 жылы мұнай саласының жалпы 
ішкі жалпы өнімдегі өсімі 7 пайызды құраса, 
2008 жылы оның үлесі 35 пайызға жетті. 
Міне, осы сәттен бастап біз біршама арқаны 
кеңге сала бастадық. Әлем рыногындағы баға
ның соншалықты ауытқымалы болатынын 
ескер медік. Мұнан соң тағы бірнеше жыл 
бойы сыртқы рыногта қолайлы жағдай қалып
тасты. Қазақстанның мұнайгаз кешенінің 
рес пуб ликаның ішкі жалпы өніміндегі үлесі 
12 пайыздан 22 пайызға дейін өсті. Осының 
барлығы жалпы Қазақстандағы дағдарыс әкел
ген қиыншылықтарды еңсеруге әсерін тигізді. 
Елбасының тікелей бастамасымен Ұлттық қор 
құрылды. Ал ол негізінен мұнайгаз саласының 
табыстарынан құралады. Сөйтіп, банк секторы 
тұрақтанды, кіші және орта бизнеске қолдау 
көрсетілді. Осының барлығы аталған саладан 
мемлекеттік бюджетке түсетін түсімдердің 
артуына негіз қалады. Мысалы, отандық 
мұнайшылардан түскен салық түсімдері 2000 
және 2012 жылдары 15 есе өсті.

Еліміз мұнайды әлемдік экспорттаушы 
елдердің ондығы қатарына енуді жоспарлады. 
Қазақстан алдағы бірнеше жылдың ішінде ішкі 
жалпы өнімді еселеп ұлғайтып, жоспарлаңған 
межеден көрінуге ұмтылып отыр. Жалпы дамы

ған мемлекеттердің қатарынан көріну межесі 
ретінде 2020 жыл бағдар ретінде алынған 
болатын.

Қазақстанның мұнай және газ министрлі
гінің 20112015 жылдарға арналған стратегия
лық жоспарына сүйенсек, біздің елімізде көмір 
сутегі шикізатының әлемдік 3,3 пайыз қоры бар. 
Ол осы қор бойынша ТМД елдерінің қатарында 
Ресейден кейін екінші орын алады. Алынатын 
көмір сутегі шикізат қорының жалпы көлемі 

республикада 17 млрд тоннаны құрайды. Оның 
тең жарымынан астамы Каспий теңізінің қазақ
стандық бөлігінде орналасқан. Сондайақ осы 
шикізаттың бекітілген алынатын қоры құрғақ 
жерді есептегенде 4 млрд тонна мұнайды және 
3 трлн текше метр газды құрайды. Ал егер 
Қазақстан анықталған мұнай қоры жөнінен 
әлем дегі 15 жетекші мемлекеттің құрамында 
екенін ескерсек, болашақ шын мәнінде еліміздің 
дамуының жарқын белестерін айқындап отыр. 

Елімізде орналасқан 172 мұнай және 42 
газ конденсаты кеніштері Қазақстанның жер 
көлемінің 62 пайызын қамтиды. Ал мұнай қо
ры ның 90 пайызы 15 ірі кен орындарында 
орналасқан. Олар Теңіз, Қашаған, Қарашығанақ, 
Өзен, Жетібай, Жаңажол, Қаламқас, Кеңқияқ, 
Қаражамбас, Құмкөл, Солтүстік Бозашы, 
Әлібекмола, Орталық және Шығыс Кенбай, 
Королев кеніштері болып табылады. Бірақ зерт
теу жұмыстары шарықтау шегіне жеткізілмей, 
жер астынан мұнай өндірудің технологиясы 
жетілдірілмей біз көп нәрсеге қол жеткізе ал
май тынымыз айқындалып отыр. Оның әлбетте 
жоғарыда аталған Құмкөл кенішіне толықтай 
қатысы бар. Қазір Қызылорда өңірінде мұнай 
өндіру көлемі күрт төмендей бастады. Ал мұнай 
бюджеттің кіріс көзі, әлеуметтік бағдарла
малардың кепілі. Демек біз мұнайсыз бір қа
дам да алға баса алмаймыз. Қысқасы, сыртқы 
ықпалдың әсерінен бөлек бізді алдағы уақытта 
қыруар жұмыстар күтіп тұр. 

Жоғарыда аталған кеніштер Қазақстанның 
14 облысының алтауын қамтиды. Сондайақ 
көмір шикізаты қорының 70 пайызы Қазақ
станның батысында орналасқан. Барынша мол 
зерттелген мұнай қоры Атырау облысының 
еншісіне тиеді. Бұл өңірде 75 кеніш ашылған. 

15тен астам көмір сутегі шикізаты орны Батыс 
Қазақстан облысында, мұнай мен газ қорының 
25 кеніші Ақтөбе облысында қоныс тепкен. 
Қызылорда және Қарағанды облыстарының 
негізгі мұнай өңдеу салаларын Құмкөл мұнай 
кеніштері тобы құрайды. Бұл мұнай кеніштері 
Қазақстанның бестен бір бөлігін қамтиды. 

Сала мамандарының атап өткеніндей, Қа
зақстандағы көмір қышқыл сутегі шикізатының 
қоры қазіргі өндіру деңгейімен алғанда шамамен 

6070 жылға жетеді. Алайда, ірі мұнайгаз 
кеніштеріндегі өндіру көлемінің ұлғая түсуіне 
байланысты бұл мерзім біршама қысқаруы 
мүмкін. Мұнай өндіру көлемін құрғақта ұлғайту 
Теңіз және Қарашығанақ кен орындарын 
игерумен байланысты болмақ. Қарашығанақта 
салдыр салақтыққа жол берілді. Күні кеше ғана 
министрліктен белгілі болғанындай ондағы өнім 
өндіру 2016 жылдың соңына қарай межеленіп 
отыр. Ал стратегиялық жоспар бойынша Кас
пий және Арал теңізінің аумағы кең көлемді 
зерттеуді талап етеді.

Мұнай және газ министрлігінің жоспары 
бойынша 2015 жылға қарай елімізде мұнай 
мен газ конденсатын өндіру көлемін 95 млн 
тоннаға жеткізу көзделген еді. Бұған соңғы 
дағдарыс жағдайларына байланысты біршама 
түзетулер енгізіліп, 2015 жылы 80,5 млн тонна 
мұнай өндіру болжанып отыр. Ал 2013 жылы 
бұл көрсеткіш 80 млн тоннадан астам көлемді  
құраған болатын. Ал еліміздің аумақтық кеңіс
тікті дамыту жөніндегі болжамдық жоспарына 
сәйкес 2020 жылы елімізде мұнай мен газ 
конденсатын өндіру 163,5 млн тоннаға, оның 
ішінде мұнай 140 млн тоннаға жетеді. Бұл 
кезінде, яғни осыдан бірнеше жыл бұрын 
белгіленген межелер. Уақыт оған да өзгерістер 
енгізуі ықтимал. Себебі, әлемдік экономикадағы 
жағдай әлі де тұрақсыз, көптеген мәселелер 
кесімді ой айтуға мүмкіндік бермейді.

Дегенмен дүниежүзінің көптеген елдерінде 
болашақта энергия ресурстарына деген сұраныс
тың ерекше арта түсетіні туралы болжамдар жиі 
айтылуда. Адамзат баласы өркениет дәуіріне 
қарыштап қадам басқан сайын оның игілігін 
тұтыну жөніндегі сұранысы да арта түсуде. 
Көптеген елдер энергия ресурстарының жаңа 

көздерін іздей бастады. Алайда, әзірге сол 
үйреншікті жерасты байлықтарынан тиімді 
ресурстар табыла қойған жоқ. Мысалы, атом 
электр станцияларына бетбұрыс басталуы нақ 
осы мәселеден туындап отыр. 

Әрине, мұнай жүрген жерде үлкен сая
саттың қылаң беретіні бесенеден белгілі. Ай
талық, кезінде АҚШ әкімшілігі Сауд Ара
биясымен мәмілеге келіп, өндіру көлемін 
ұлғайтып дегендей Қызыл империяны ақыры 
шыңырауға құлатып тынды. Сарапшылардың 
пікірінше, өткен ғасырдың 80ші жылдары 
мұнай баррелінің бір долларға арзандауы Кеңес 
Одағына 0,51 млрд доллар шығын әкелген 
көрінеді. Бұл сол уақытқа шаққанда орасан зор 
қаржы болатын. Қазірде АҚШтағылар қарап 
отырған жоқ. Украина дағдарысы өздерінің 
пайдасына шешілмейтінін байқаған соң, мемле
кеттік хатшы Керри араб шейхтеріне сапар 
шекті. Кейбір сарапшылардың пікірінше, кешегі 
күнгі мұнай бағасының күрт құлдырауы осы 
себеппен түсіндіріледі.

Мұнай әзірге адам баласының болашақ 
игілігі үшін дамудың дәстүрлі отыны ретінде 
қалып отыр. Украинадағы саяси дағдарыс 
кезінде АҚШ сланц қыртысынан мұнай және газ 
өндіру жөнінде әлемді бір дүрліктіріп тастады. 
Бұл орайда Канада да біршама сілкініп алды. 
Әзірге бұл “жаңалық” атаулының тиімділігі 
байқалмайды. Сарапшылардың көпшілігі, сол 
мұнайдың баламасы ретінде жаңа отын түрлерін 
іздестірудің машақаты көп екенін, экономика 
тілімен айтқанда, өзіндік құны қымбат екенін 
айтады. Айталық, мұнайдың бұл түрін өндірудің 
өзіндік құны барреліне 8590 доллардан келген. 
Қымбат болғандықтан Солтүстік Америкада, 
Шығыс Еуропада сланц мұнайын өндіру 
жұмыстары тоқтатылды.

Мұнай өнімдері, ең алдымен әлемдегі 
миллиардтаған автокөліктерді жүргізу үшін 
қажет. Автомобиль отынын дәстүрлі түрінен 
балама түріне көшіру қазір әлем конструк
торларының бас ауыртатын басты түйткіліне 
айналды. Кезінде іштен жану қозғағышын 
жаңғақ майына бейімдеу туралы ұсыныстар 
болды. Бұл ХІХ ғасырдың соңында көтерілген 
идея болатын. Кейінірек әлем автоөнеркәсібінің 
алыбы Генри Форд этил спиртімен жүретін 
автомобиль қозғағышын жасау қажеттілігін 
ұсынды. Табиғи газ, пропан, этил спирті, электр 
энергиясын пайдалану ұсынылды. Бірақ, бұл 
ұсыныстардың барлығы іс жүзіне келгенде 
тұйыққа тіреле берді. Себебі, қазір керосин, 
дизель отыны және бензин пайдалануға арзан 
әрі тиімді отын ретінде барлығынан да жоғары 
тұрған дәстүрлі отын түріне айналды.

Мынадай мәселені де назарға салмаса 

болмайды. Биодизель (өсімдік) отыны, сондай
ақ этанол спирті дәстүрлі отын түрлерінің баға
сымен шамалас. Алайда, бұл отын түрлеріне 
арналған автокөліктерді ешқандай өндіріс 
орындары шығарып жатқан жоқ. Газбен 
жабдықтауға қатысты да осыны айтуға болады.

Дегенмен, арзан отын түрлеріне көшу 
әлі күн тәртібінен түспеген мәселе қатарына 
жатады. Бірақ олардың барлығы дәстүрлі 
отын түрлерінің санатына қосылады. Мысалы, 
“Шевролет” көлігін шығаратын компания бі
рың ғай сығымдалған газбен жүретін көлігін 
шығара бастады. “Форд” компаниясы жеңіл 
жүк көліктерін табиғи газға бейімдеді. Брази
лияда бензинмен жүретін көліктермен салыс
тырғанда пропанға бейімделген көліктер саны 
алғашқы сының үштен бірін құрайды. Еуро
пада пропанмен жабдықтайтын стансалар саны 
көбейіп келеді. Бірқатар елдерде этанол отыны
мен жүретін көліктердің саны өсуде.

Америкада аралас отын түрлерін пайдалану 
туралы да жиі айтылуда. Американ ғалымдары 
теңіз өсімдіктерінен отын жасау технологиясына 
қатысты зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Жалпы, 
Батыс, сондайақ Еуроодақ дәстүрлі мұнай 
өнімдерін тасымалдайтын елдердің қатарына 
жатады. Сондықтан алдағы уақытта олар бұл 
тұрғыда технологиялық секіріс жасауға мүдделі 
болатыны анық. Технологиялық секіріс қандай 
нәтижеге жеткізеді? Бұл уақыт еншісіндегі 
мәселе.

Ал әзірге Қазақстан көсіліп жатқан ұлан
байтақ жерінің қойнауында жатқан қазба 
байлық көздерінің игілігін пайдалануға ба
рын ша мүдделілік танытуда. Жуырда Қазақ
стан Республикасының Инвестиция және даму 
министрі Әсет Исекешов 2015 жылы Респуб
ликалық және Ұлттық қор қаржысынан Қазақ
станның мұнай және газ көздерін іздестіру 
жұмыстарына 3,2 млрд теңге бөлінетінін мәлім
деді. Сонымен бірге министрлік Қазақстанның 
геологиялық картасын нақтылау бойынша 
жұмыстарды жалғастыратын болады. Демек, 
Қазақстан жер ресурстары байлығы жөнінен 
әлем дегі алдыңғы қатардағы елдердің қата
рында қала беретін болады. Болжамдар алда
ғы жылдары әлем экономикасының біршама 
өсетінін айтады. Бұл, әрине, Ресейге де, Қазақ
станға да, басқа да мұнай өндіруші елдерге тиім
ді. Бірақ осының барлығы жерасты байлығын 
ысыраппен пайдалану деген ұғымды білдірмесе 
керекті. Себебі, мұнай болашақ ұрпақтың игі
лігіне де қызмет етуі тиіс. Ал бұл ойымыздың 
Қа зақстанға да қатысы бар екенін ескерткіміз 
ке леді.

Ж.ӘЛМАХАНҰЛЫ.

САРАПТАМА

МҰНАЙ ЭКСПОРТЫ 
ЕЛДІҢ БОЛАШАҚ ИГІЛІГІ ҮШІН

«Жобаларды мемлекеттік ве
домстводан тыс сараптау» ша
руашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кә
сіп орны «Мемсараптама» РМК 
негізгі  қызметі – жобаларға (жо
балау алдындағы және жоба лау
сметалық құжаттамаға) мемле
кет тік сараптама жүргізу болып 
та былады.

«Мемсараптама» РМК қызме
тінің мақсаты: қала құрылысын 
жоспарлау, аумақтарды дамыту 
және салу, әлеуметтік, өндірістік, 
рекреациялық, инженерлік жә не 
көлік инфрақұрылымдары объек 
тілерінің (энергиямен, су мен, 
жылумен жабдықтау, ма гист
ральдық көлік, байланыс, ком
муникациялар, коммуналдық
тұр  ғын үй шаруашылығы және 
тір шілікті қамтамасыз ете тін 
бас қа да жүйелерінің объек ті
лерін қоса алғанда) құры лы
сы жобаларын кешенді баға лау 
болып табылады. Яғни, мемле
кет тік сараптамаға ұсынылған 
жо басметалық құжаттаманың 
ҚР Құрылыс нормалары мен ере
желеріне сәйкестігіне сараптама 
жүргізу.  

Қазақстан Республикасы 
Үкі метінің 2002 жылғы 19 та
мыздағы №918 қаулысымен бе
кі тілген «Қаржыландыру көз
деріне қарамастан құрылысқа 
ар налған жобалау алдындағы 
(тех никаэкономикалық негіз де
ме лер) және жобалау (жобалау
сметалық) құжаттамаға сараптама 
жүргізу, сондайақ мемлекеттік 
инвестициялар есебінен салынып 
жатқан жобаларды бекіту ере же

сінің» 101 тармағының талап
тарын іске асыру мақсатында 
«Мемсараптама» РМК www.
epsd.kz Интернет порталы ар
қылы электронды түрде жобалау
сметалық құжаттамасын қабыл
дауды жүзеге асырады.

Өтініштер беру, жобалау
сме  талық құжаттамасын және 
бастапқы рұқсат ету құжат та
рын ұсыну интернетпортал да
ғы «жеке кабинет» функ ция сы 
арқылы электронды түрде жү
зеге асырылады. Функция ны іске 
асыру жобалау құжатта ма сын 
мемлекеттік сараптамаға тап
сыру кезінде бірыңғай элект
ронды деректер базасын енгі зу ге, 
жобалаусметалық құжатта ма
сына сараптама жүргізуге өті
ніш  тер беру мерзімін қысқартуға 
және қарауға өтініш берушімен 
тиімді интерактивті қарымқаты
нас орнатуға қол жеткізеді, сон
дайақ өтініш берушіге өз бетімен 
(интернетпорталдың жеке каби
неті арқылы) мемлекеттік сарап
тама жүргізу барысын қада ғалап 
отыруына мүмкіндік бере ді. Ол 
дегеніміз – сараптама қызметі 
жүй е сінің ашықтығы мен айқын
ды ғы ның көрінісі. 

Жоғарыда аталған Үкімет 
қау лы сына сәйкес, Жобалардың 
са рап тамасы олар бекітілгенге 
дейін жүргізіледі. Міндетті са
рап тамаға жататын, бірақ белгі
ленген тәртіппен одан өтпе ген 
құрылысқа арналған жоба лау 
ал дындағы немесе жоба лау (жо 
балаусметалық) құжатта ма сы 
аяқталмаған болып сана ла ды 
және одан әрі іске асы руға жат

пайды. Жобалардың са рап та
масын тиісті аттестаты бар са рап
шылар жүзеге асырады.

Әзірленген және сараптама 
жүргізілгеннен кейін үш және 
одан да көп жыл ішінде құрылысы 
басталмаған жобалау (жобалау
сметалық) құжаттамасы ескірген 
болып саналады әрі заңнама 
бел гіленген тәртіппен жаңадан 
са раптама жүргізілгеннен және 
қайта бекітілгеннен кейін ғана 
іс ке асыру үшін пайдаланылуы 
мүм кін.

Мемлекеттік сараптаманың 
ерекше құзыретіне жатпайтын 
жо балардың сараптамасын сарап
тамалық жұмыстар нарығының 
су бъектілері жүзеге асыра ала
ды. Жобаларға мемлекеттік 
сарап тама жүргізудің мерзім
дері мен ұзақтығы шартта бел
гіле неді және ол жобаның 
күр  де лілігі мен ауқымына 
бай   ла нысты заңнамалық құ
жат  тар мен белгіленген мерзім
дер шегінде белгіленеді. бі рақ 
45 күнтізбелік күннен аспау ға 
тиіс. «Мемсараптама» РМК
ның негізгі бағыты – элект рон
ды портал арқылы жоба құжат
та ма ларын қабылдап, жария
лық ты қамтамасыз ету.Осы 
орай  да, «Мемсараптама» РМК 
Қы  зылорда облысы бойынша 
фи  лиалында азаматтардың өті
нішшағымдарына сенім теле
фоны:605611 құрылған. 

Айжан МҰСАБАЕВА,
“Мемсараптама” РМК 

Қызылорда облысы бойынша 
филиалының заңгері.

ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК САРАПТАУ

7-СӘУІР – ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ДЕНСАУЛЫҚ КҮНІ

Ұлттың саулығын жақсарту арқылы биік мақсатқа 
жету барша дамыған мемлекеттер ұстанған басты 
бағыт екені даусыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын 
қазақстандықтардың денсаулығын қорғау, өмір сүру 
ұзақтығын арттыру мақсатында тиісті министрліктер мен 
әкімдіктер арасында келісімдер жасалып, индикаторлық 
көрсеткіштерге жетелейтін шаралар жолға қойылды. 

Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру 
орталығының мәліметтеріне сүйенсек, ол кезде өмір сүру 
ұзақтығы небәрі 60 жастың айналасында болса, қазіргі 
таңда өңірде күтілетін өмір сүру жасы 71ге жетіпті. 2014 
жылы күн сайын дене шынықтырумен жарты сағаттай 
айналысатын адамдардың саны 24,4 пайызды құраса, 2013 
жылы бұл көрсеткіш 22,7 пайыз болған. 

– Ал, облыс бойынша темекі шегетіндер саны 
скринингтік тексерулер мен сауалнамалар нәтижесінде 
18,4 пайызға төмендегені белгілі болды. Сонымен қатар, 
тұрғындардың өмір сүру жағдайын анықтайтын Ү Ұлттық 
зерттеудің мәліметі бойынша және скринингтік тексеру 
нәтижесінде өткен жылы ішімдік қолданысының таралуы 
деңгейінің 13,9 пайызға төмендегені анықталды. Артық 
дене салмағының төмендеуі 31 пайыз болып бекітілген 
болса, бұл бүгінде скринингтік тексерулер бойынша 24,5 
пайызды, ал, өзге зерттеулер бұл көрсеткіштің 26,6 пайызға 
төмендегенін көрсетуде. Бұл нәтижелерді саламаттылыққа 
бағытталған салиқалы істердің жемісі деуге болады,– 
дейді облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру 
орталығының директоры Қайрат Мырзахметов.  

Ұлт болашағы жас ұрпақтың қолында десек, дені сау 
ұрпақ ғана ел дамуына маңызды үлес қоспақ. Өкінішке 
орай, бүгінде болашағымыз деп сенетін жастарымыздың 
денсаулығының сын көтермейтінін айтып дәрігерлер 
қауымы дабыл қағуда. Деректерге сүйенсек, қазіргі 
кезде жасөспірімдер мен жастардың 42,5 пайызында 
созылмалы науқас түрлері тіркелген. Сонымен бірге, 
мамандар балалар арасында тыныс алу, ас қорыту 
ағзалары, қаназдық, көздің нашар көруі, жүйке жүйесі 
сырқаттарының жиілеп отырғандығын айтады. Мұның 
себебін дәрігерлер балалардың дұрыс тамақтанбауы 
мен шамадан тыс компьютер алдында отыруынан деп 
түсіндіруде. 

– Компьютер алдында сағаттап отыру жас 
өрендеріміздің денсаулығына және мінезқұлқына кері 
әсерін тигізуде. Ғаламторға күнітүні жіпсіз байланып, 

шымшытырық ақпараттарға шырмалған жастарымыздың 
арасында суицид жағдайларының орын алып жатқаны да 
белгілі. Өйткені, дұрысбұрысы ажыратылып, сүзгіден 
өтпеген шексіз ақпараттар легі ұрпақ санасын улауда. 
Осының салдарынан суицид – қоғамдық дертке айналды,– 
дей келе Қайрат Тәңірбергенұлы суицидке қарсы 
шараларды күшейту мақсатында өткен жылдың наурыз 
айынан бастап орталық жанынан жастарға әлеуметтік
психологиялық көмек көрсету бөлімінің жұмыс жасай 
бастағанын алға тартты. Бөлімде психолог мамандар 
өмірдің қиын жағдайында қалған жандарға, әсіресе, жастар 
мен жасөспірімдерге психологиялық көмек көрсетеді. 
Осы уақыт аралығында аталған бөлімнің жедел желі 
телефонына 100ге жуық қоңырау шалынып, мамандар 
тарапынан кеңес берілген. 

Жалпы, қалада жастарға психоәлеуметтік көмек 
көрсететін бірнеше орталық бар. Атап айтқанда, «Мейі
рім», «Шапағат», «Үміт» жастар денсаулық орта лық
тарында былтыр 7031 жасқа медициналық психоәлеу
меттік көмек көрсетілген. 

7 сәуір – Дүниежүзілік Денсаулық күні. Бұл күні 
елімізде, соның ішінде Сыр өңірінде де бірқатар шаралар 
ұйымдастырылмақшы. Биыл бұл акция  «Мен саламатты 
өмір салты үшін!» ұранымен өткізілетін болады. Саламатты 
өмір салтын ұстануға қоғамның, бұқара халықтың 
назарын аудару, тұрғындардың өз денсаулығына деген 
жауапкершілігін арттыруға ықпал ету мақсатымен өтетін 
акция аясында түрлі спорттық ойындардан жарыстар 
өткізіліп, тұрғындарға медициналық кеңес беруге арнал
ған медициналық қалашық ұйымдастырылады. Жастар 
арасында флешмоб, түрлі отбасылық сайыстар және 
спорт тық мекемелерде балалар  мен жасөспірімдерді 
тегін және жеңілдікпен кіргізу арқылы «Ашық есік» 
күндері, өзге де көптеген шаралар ұйымдастырылады 
деп жоспарлануда. Міне, бұл шаралардың барлығы тұр
ғын дардың саулығын сақтау, саламатты өмір сүруін қам
тамасыз етуге бағытталған ауқымды жұмыстардың бір 
парасы екені айтпаса да түсінікті. 

Ендеше «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» 
деген халық даналығын ұстанып, өз денсаулығымызға 
өзіміз жауапкершілікпен қарағанға не жетсін. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

ТҰРҒЫНДАР САУЛЫҒЫ 
БӘРІНЕН МАҢЫЗДЫ
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мәслихат

Жуырда Сырдария ауданы әкімдігінің мәжіліс залында облыстық 
мәслихаттың тұрақты комиссиясының көшпелі мәжілісі өтіп, онда 
«Мектеп оқушыларының жазғы демалысын ұйымдастырудың 
жайы туралы» мәселе қаралды. 
Мәжіліске облыстық мәслихат хатшысы А.Әлназарова, аудан әкімі 

Ғ.Қазантаев, облыстық мәслихат депутаттары А.Тоғызбаев, Ә.Ергешбаев, 
Р.Байназарова, аудандық мәслихат хатшысы Б.Маншарипов, аудандық 
мәслихат депутаттары, аудан әкімінің орынбасарлары, тиісті сала басшылары  
қатысты. 

Көшпелі мәжілісте аудан әкімінің орынбасары Е.Әжікенов балалардың 
жазғы демалысын ұйымдастыруда атқарылған жұмыстар мен атқарылар 
жұмыстарға тоқталып өтті. 

Сөз алған аудан әкімі Ғ.Қазантаев аудан орталығындағы «Жалын» 
тынығу лагерінің жөндеуіне 64,0 млн. теңге бөлінгендігін, қазір онда ауыз су 
жүйесі жүргізілгенін айтып өтті.  Балалардың демалысын қызықты өткізуге  
жағдай жасауды назарда  ұстайтындығын жеткізді. 

Аудандық емхананың бас дәрігері Ж.Баймырзаев балаларға жазғы 
демалыс кезінде дәрігерлік көмек көрсету олардың денсаулығын бақылап 
отыру жайы туралы айтып, алдағы уақытта лагерьдегі медициналық 
бекетте дәрігер мен медбикенің тұрақты түрде жұмыс жасайтынын айтып, 
стоматологиялық кабинеттің құрал-жабдықтарын жаңалауға уәде етті. 
Аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Б.Суюбаева 
тынығу лагерьлерінде түрлі мәдени шаралар өткізу жайлы, дене шынықтыру 
және спорт бөлімінің басшысы М.Ерташов жаз мезгіліндегі спорттық 
сайыстар жайлы хабарлама жасады. 

Облыстық мәслихат хатшысы А.Әлназарова балаларды тынығу 
орындарына көбірек қамтудың маңыздылығын айтып, аудан мектептері 
жанындағы дәрігерлік бекеттер тек оқушыларға ғана емес, сол аумақта 
тұратын тұрғындарға да қызмет ету керек деген ойын жеткізді. Аудандық 
емхана мен білім бөліміне осы мәселені талқылап, тиісті ұсыныстар жолдау 
ұсынылды.

Жалағаш ауданының Мақпалкөл ауылында «Қазақстан – 
туберкулезден азат ел» атты тақырыпта акция ұйымдастырылып, 
оған аудандық мәслихат депуттары, ауыл ардагерлері мен 
тұрғындары қатысты. 
Акция барысында аудандық туберкулезге қарсы күрес диспансерінің 

бас дәрігері Ғ.Кәметов туберкулез ауруы және оның алдын алу шаралары 
туралы баяндады. Сонымен қатар, аудандық мәслихат хатшысы 
К.Сүлейменов 10 жылдан бері ұйымдастырылып келе жатқан акцияның 
маңыздылығына және салауатты өмір салтын қалыптастыру жайына 
тоқталды.

Аудандық мәслихат депутаттары туберкулез ауруымен есепте тұрған 
бірнеше ауыл тұрғындарына демеушілік жасап, қаржылай көмек көрсетті. 
Акцияға жиналғандар мектеп оқушыларының ұйымдастыруымен 
дайындалған сахналық көрініс пен концерттік бағдарламаны тамашалап 
қайтты.

– Кенжебек Сисенұлы, халық сенімін 
ақтау оңай шаруа емес. Осы тұрғыдан кел
генде өзіңіздің алға қойған бағдарламаңыз то
лықтай жүзеге асып жатыр деп ойлайсыз ба?

– Әрине, бар істі бір күнде, бір мезгілде 
шешіп тастаймыз десек, ол артық айтқандық 
болар. Әр нәрсе өз ретімен шешімін табатыны 
белгілі. Менің сайлауалды бағдарламам да 
өз жүйесімен іске асырылып келеді. Оны 
нақтылап айтсақ, онда 2012 жылы Төретам 
кентінде 150 орындық клуб үйі бой көтеріп, 
ол қараша айында пайдалануға берілді. Мұнан 
кейінгі жылы осы кенттегі Үйреков және 
Ынтымақ көшелерін жөндеу жұмыстарына 
21149 мың теңге бөлінді. Сөйтіп бұл қаржыға 
жалпы ұзындығы 1700 метр болатын екі көше 
асфальтталды. Мұнан бөлек кенттегі Жанқожа 
батыр және Мұратбаев көшелерін абаттандыру 
мақсатында асфальт төселіп, жаяу жүргіншілер 
жолдары жасалып, жарықтандыру желілері 
жүргізілді. Сондай-ақ, кентте бір емхана мен 
бір ауылдық аурухана пайдалануға беріліп, бұл 
нысандар бүгінде халық игілігіне жұмыс жасап 
тұр. 

Өткен жылы да Төретам кентінде кең 
ауқымдағы жұмыстар жүзеге асырылды. Соның 
бастысы, “Бейнеу-Шымкент” магистральды газ 
құбыры арқылы кентті газдандыру мақсатында 

жобалау-сметалық құжаттарды мемлекеттік 
сараптамадан өткізу жұмыстары жүргізілді. 
Осы жылы “Балапан” бағдарламасы аясында 
280 орындық балабақша құрылысы аяқталып, 
ол мемлекеттік коммуналдық қазынашылық 
кәсіпорны болып ашылды. Елбасының “100 
мектеп, 100 аурухана” бағдарламасына орай 
жаңадан салынған №269 мектеп пайдалануға 
берілді. Жалпы бұл жылы кенттегі бірнеше 
көшелерге орташа және күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар кент 
әкімшілігі ғимаратының алды мен Ұлы 
Отан соғысы ардагерлерінің аллеясы да 
абаттандырылды.

– Мұндай толымды тірліктер Ақай елді 
мекені мен Байқоңыр қаласының тұрғындары 

үшін де жасалып жатқан болар.
– Әлбетте. Менің негізгі сайлаушыларым 

да осы үш елді мекеннен ғой. 2013 жылы 
облыстық бюджеттен 156 млн теңге қаржы 
бөлініп, оған Ақай кентінен 150 орындық 
клуб салынды. Сондай-ақ, осы жылы 
облыстық бюджеттен бөлінген 15886 мың 
теңге қаржыға ауылға аяқ су жеткізу және 
экологиялық жағдайды жақсарту жобасының 
үшінші кезеңінің жұмыстары жүргізілді. Бұған 
қоса облыстық бюджет қаржысы есебінен 
3,5 шақырым ауылішілік жолдарға орташа 
жөндеу жүргізіліп, кең көлемдегі абаттандыру 
жұмыстары іске асырылды. “Крайний” 
әуежайына баратын жолдың оңтүстік бөлігінің 
1,7 шақырымына қоршау салынып, оған 
билбордтар қойылды. Осы әуежай жолы мен 
Абай көшесі де жарықтандырылды. Сөйтіп бұл 
жерден мәдени іс-шаралар өткізілетін алаң мен 
сахна жасалды.

Облыста аймақ басшысы Қырымбек 
Көшербаевтың бастамасымен екі жылдан бері 
“Ақниет” бағдарламасы жұмыс жасап келеді. 
Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты тұрмысы 
төмен отбасыларының жағдайын жақсарту, 
азаматтарды тұрақты жұмыспен қамту және 
жұмыссыздықты азайту көзделген. Өткен 
жылы осы бағдарламаға орай 57 адам несие 

алуға ниет білдіріп, құжаттарын тапсырды. 
Міне, осы құжат тапсырғандардың үшеуі 
грантқа ие болды. Олардың біреуі мүмкіндігі 
шектеулі азамат.

Негізі былтыр Ақай ауылының тұсынан 
Сырдария өзенінен өтетін көпір құрылысының 
жобалау-сметалық құжатын әзірлеу үшін 
90 млн теңге, сондай-ақ, дене шынықтыру-
сауықтыру кешені құрылысы жобасына 
8,7 млн теңге бөлінді. Бұл екі жобаны да 
Алматы қаласының “Тека-проект” ЖШС 
жасап шықты. “Балдәурен” балабақшасының 
ғимараты күрделі жөндеуден өткізіліп, оның 
бу қазандығы қайта жаңғыртылды. Байқоңыр 
қаласына кіреберіс жерден “Достық” саябағын 
орналастырудың жобасы да жасалды. Сонымен 

қатар кентте өткен жылы ауысымына 30 
адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория 
құрылысы жүргізіліп, ол пайдалануға берілді. 
Жалпы өткен жылы ауыз су жеткізілмеген 
жерлерге су құбырларын тартудың жобалау-
сметалық құжаттары әзірленіп, мемлекеттік 
сараптамадан өткізілді. 600 орындық мектеп 
пен 280 орындық балабақша құрылысы 
басталды. Бұл нысандар биылғы жылы 
пайдалануға беріледі. Біз де өз кезегімізде 
демеушілік ретінде аталған ғимарат пен оның 
жылу жүйесіне жөндеу жұмыстарын жүргізіп 
бердік.

Ал Байқоңыр қаласы бойынша айтар 
болсақ, онда көптен бері көтеріліп жүрген 
қазақ мектептері мен балабақшалар Қазақстан 
стандартымен оқитын болып оңды шешімін 
тапты. Байқоңыр қаласында осы жылдан 
бастап Қазақстан тарапынан облыстық 
басқарма ашылды. Жалпы қазіргі таңда 
Байқоңыр қаласындағы Ресей мекемелерінде 
12700 Қазақстан азаматы жұмыс жасайды.

– Алдағы жұмыс жоспарыңыз қандай?
– Жоғарыда айтып өткенімдей 

сайлаушылар алдындағы бағдарламамның 
бірқатары жүзеге асты деп ойлаймын. 
Дегенмен де, әлі де алда қолға алынар істер 
жетерлік. Соның бастысы ғарыш аймағы мен 
экологиялық аумақтың ахуалын жақсартуға 
бар күш салынатын болады. Соның ішінде 
халықтың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын 
жақсарту мәселесі алғашқы кезекте тұрады. 
Мен бұл сөзді сайлаушылармен өткен 
әрбір кездесуде де айтып жүрмін. Әрі сол 
айтылғандардың жүзеге асуына қолдан келер 
бар мүмкіндік пайдаланылатын болады. Бұған 
қоса бір айта кетерлік жайт, бүгінде Байқоңыр 
қаласына кіреберіс жер мен Төретам кентінің 
аралығынан 1200 адамдық орталық мешіттің 
құрылысын салуды қолға алдық. Амандық 
болса, бұл имандылық үйі көпшіліктің 
күнделікті мінәжат ететін орнына айналатын 
болады.

– Әңгімеңізге рахмет.

Сұхбаттасқан
Айғали ҚАРАБАЛАЕВ.

АудАндық мәслихАттАр тынысы

қАзАлы

АрАл

қАрмАқшы

жАлАғАш

сырдАрия

КЕзЕКтЕн тыс сЕссия ӨттІ
Осы жылдың 27 наурызы күні Қазалы ауданы әкімдігінің 

мәжіліс за лында аудандық мәслихаттың кезектен тыс ХХХХІ 
сессиясы болып өтті.
Сессияға аудандық мәслихаттың депу таттарымен бірге, аудан әкімі 

Б.Жаханов, аудан әкімінің орынбасарлары, ауылдық округ әкімдері, 
тиісті дербес бөлім басшылары, ардагерлер Кеңесінің төрағалары, сала 
ардагерлері және жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері 
қатысты. Сессияны аудандық мәслихат депутаты Ө.Түктібай ашып, 
жүргізіп отырды. Сессияда ауданда ветеринарлық қызмет көрсетудің 
жайы және оны жақсарту шаралары, Қазалы қаласы әкімінің кәсіпкерлік 
қызметті дамытуда атқарған жұмыстары және аудандық мәслихаттың 
«Әлеуметтік, мәдени, құқық қорғау және жастар саясаты жөніндегі» 
тұрақты комиссиясының есептері тыңдалды. «Аудандық мәслихаттың 
тұрақты комиссияларының төрағаларын сайлау туралы» Қазалы 
аудандық мәслихатының 2012 жылғы 23 қаңтардағы №7, «Қазалы 
қаласының бас жоспары мен Ғ.Мұратбаев, Қ.Пірімов, Өркендеу, Кәукей, 
Ақтан батыр елді мекендерін дамыту схемаларын бекіту туралы» 
Қазалы аудандық мәслихатының 2009 жылғы 30 желтоқсандағы 
№178, «Базалық салық ставкаларын жоғарылату туралы» Қазалы 
аудандық мәслихатының 2014 жылғы 20 қазандағы №251, «2014 - 
2016 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қазалы аудандық 
мәслихатының 2013 жылғы 27 желтоқсандағы ХХVІ сессиясының 
№165 шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы мәселе қаралды.  
Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша аудандық ветеринария және 
ветеринариялық бақылау бөлімінің бас шысы А.Рыстығұл баяндама 
жасады.  Екінші мәселе бойынша Қазалы қаласындағы кәсіпкерлік 
саласының жайы туралы қала әкімі Н.Бозғұловтың  хабарламасы 
тыңдалды. Күн тәртібіндегі қалған мәселелер бойынша аудандық сәулет 
және қала құрылысы бөлімі басшысының міндетін уақытша атқарушы 
Б.Тиыштықов және Қазалы ауданы бойынша мемлекеттік кірістер 
басқармасының бөлім басшысы Ж.Боранқұлов түсініктеме беріп өтті. 
Мәслихат депутаты Б.Ерқосаевтың ұсы  нысымен аудандық мәслихаттың 
ХХХХІІ сессиясының төрағасы бо лып Н.Әлмағамбетов сайланды. 
Сес сия да қаралған мәселелер талқыланып, тиісті заңдылықтарға сәйкес 
шешімдер қабыл данды .

А.ҚАзыБЕкОВ.

Жақында Қармақшы аудандық  мәслихатындағы «Нұр 
Отан» партиясының депутаттық фракциясының  кезекті от-
ырысы өтті. Оны фракция жетекшісі  Алтай Үсенов ашып, 
жүргізіп отырды. 

Фракция отырысында №1 Дауылкөл сайлау округінен аудандық 
мәслихат депутаты, «Тұрмағамбет» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің  директоры Нұржан Пірмантаевтың сайлауалды  
бағдарламасының  орындалуы  туралы  мәселе  қаралды. 

Осыған байланысты депутат Н. Пірмантаев сайлаушылармен өткізген 
жеке қабылдаулары, кездесулері және  оларда  айтылған  талап-тілектерге 
байланысты атқарған жұмыстары туралы есеп берді.  

дЕПутАт  ЕсЕП  БЕрдІ

АуылдАғы АКЦия

жАзғы дЕмАлыстыҢ 
жАЙы қАлАЙ?

ӘЛЕУМЕТТІК АХУАЛ 
БАСТЫ НАЗАРДА 
БОЛАДЫ

“Адамды не айтқанына немесе не ойлайтынына қарап емес, оның ісіне қарап 
бағалайды” демекші, халық сенімін арқалаған, облыстық мәслихат депутаты 
кенжебек Үйреков елі үшін еңбек етіп, оның дамуына елеулі үлес қосып келе 
жатқан азаматтардың бірі. Әсіресе, ол өзі депутат болып сайланған Төретам, 
Ақай елді мекендері мен Байқоңыр қаласы халқының әлеуметтік-тұрмыстық 
ахуалын шешуде белсене араласып келеді. Оның алдағы уақытта қолға алып, 
жүзеге асырар жоспарлары да жетерлік. Халық қалаулысымен болған сұхбатта 
осы жайлар негізі әңгіме өзегіне айналады.

maslikhat.e-kyzylorda.gov.kz

Елімізге Алла нұрын жауып егеменді ел болғанымызға енді 
ғана ширек ғасырға жақын уақыт өткен болса да, еліміз тіршіліктің 
барлық салаларында ғасырларға арзитындай үлкен жетістіктерге 
қол жеткізіп үлгерді. Ең бастысы, Елбасымыздың сөзімен айтқанда: 
«Мәңгілік ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл 
арманы. Ол арман – әлем елдерімен терезесі тең қатынас құратын, 
әлем картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет ата-
ну еді. Ол арман – тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы 
ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты ел болу еді. Біз армандарды 
ақиқатқа айналдырдық, мәңгілік елдің іргетасын қаладық».    

Ендігі кезекте Елбасымыз айтқанындай: «Тәуелсіздікке қол 
жеткізгеннен гөрі, оны ұстап тұру әлдеқайда қиын. Бұл – әлем 
кеңістігінде ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткен тарихи 
шындық. Өзара алауыздық пен жан-жаққа тартқан берекесіздік та-
лай елдің тағдырын құрдымға жіберген. Тіршілік тезіне төтеп бере 
алмай жер бетінен ұлт ретінде жойылып кеткен елдер қаншама?! Біз 
өзгенің қателігінен, өткеннің тағылымынан сабақ ала білуге тиіспіз.  
Ол сабақтың түйіні біреу ғана – мәңгілік ел біздің өз қолымызда. 
Ол үшін өзімізді үнемі қамшылап, ұдайы алға ұмтылуымыз керек. 
Байлығымыз да, бақытымыз да болған мәңгілік тәуелсіздігімізді 
көздің қарашығындай сақтай білуіміз керек». 

Міне, бұл Президентіміздің айтқан сөздері Қазақстан 
еліне арналған өнегелі тағлым әрі қасиетті бағдар. Ендеше ел 
тіршілігіндегі әрбір салада ауызбіршілік пен өзара ынтымақты 
сақтау әрбір қазақстандықтың, әсіресе өзін мұсылманмын деп 
білетін азаматтардың қасиетті міндеті болуға тиіс. 

Енді елдің ауызбіршілігі мен бейбіт тіршілігіне көлеңке салуы 
мүмкін болған кейбір жайттар жайлы әңгіме етер болсақ, қазіргі 
таңда жалпы дүние жүзі жұртшылығын мазалап отырған мәселенің 
бірі, түрлі мемлекеттерде орын алғанындай, әртүрлі бүлікшіл 
топтардың экстремистік әрекеттерге барып жатқандықтары бо-
лып отыр. Сондай бүлікшіл топтардың кейбірі біздің елімізге де 
сұғылып кіріп өз идеяларын ендірмек болып жүргені де бар. 

Сонғы жылдары мұндай топтарды ауыздықтайтын бірқатар 
заңдар шығарылып, бірнеше экстремистік деп табылған топтардың 
қызметіне тыйым салынды. Сөйтіп, бұдан бұрын Қазақстан 
аумағында бір неше экстремистік деп табылған топтар мен 
ұйымдардың қызметіне тыйым салынған болатын, яғни: І. Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 15 қазандағы шешімі 
негізінде: 1. «Аль-Каида», 2. «Шығыс Түркістандағы исламдық 
қозғалыс», 3. «Өзбекстандағы исламдық қозғалыс», 4. «Күрд Халық 
Конгресі» («Конгра-Гел»).

ІІ. Жоғарғы Соттың 2005 жылғы 15 наурыздағы шешіміне 
сәйкес: 1. «Асбат аль-Ансар», 2. «Мұсылман-ағайындар» («Братья-
мусульмане»), 3. «Талибан» қозғалысы, 4. «Боз гурд», 5. «Орталық 
Азиядағы Жамаат моджахедтер», 6. «Лашкар-е-Тайба», 7. 
«Әлеуметтік реформалар Қоғамы».

ІІІ. Астана қалалық сотының 2005 жылдың 28 наурызындағы 
шешіміне сәйкес: Қазақстанда «Хизб-ут-Тахрир» шетелдік ұйымы 
экстремистік деп танылып, қызметіне тыйым салынған.

ІV. Астана қаласы сотының 2006 жылы 17 қарашадағы 
шешіміне сәйкес: 1. «АУМ Синрикё», 2. «Шығыс Түркістан азат ету 
ұйымы».

V. Астана қаласы сотының 2008 жылғы 5 наурыздағы шешіміне 
сәйкес: 1. «Түркістан ислам қозғалысы». Және «Алля Аят» тағы да 
«Ата жолы» сияқты ұйымдардың қызметіне тыйым салынған еді.

2013 жылдың 26 ақпанында Астана қаласының Сарыарқа 
аудандық соты халықаралық Таблиғи жамағат ұйымын экстремистік 
деп танып Қазақстан аумағында қызметіне тыйым салды. 

«Таблиғ жамағаты» туралы қысқаша айтар болсақ, бұл топ 
еліміздің барлық аумақтарына тарап, танымал болып қалған 
топтардың бірі-тұғын. Негізінде аталған топқа Үндістанның Кан-
дахла штаты Сахарнуфур деген елді мекенінде (1885-1944) дүниеге 
келген Мұхаммед Иляс Әл-Кандахлауи тарапынан 1926 жылы негіз 
салынған. Бұл кісінің өмірбаяны туралы деректер өте аз. Бізге мәлім 
болғаны, ол өзінің таблиғшылар жамағатына 1926 жылы негіз са-
лып, содан өмірінің соңына дейін аталған жамағатқа басшылық 
жасаған.

Сөйтіп, Үндістанның Сахарнуфурінен бастау алған 
таблиғшылар жамағатының идеологиясы уақыт өте келе, көрші 

Пәкістан, Бангладеш елдеріне, сосын одан әрі етек жая барып Си-
рия, Иордания, Палестина, Ливан, Мысыр, Судан, Ирак, араб 
елдеріне тарады. Одан кейін Еуропаға және ТМД елдеріне етек жай-
ды. Міне, осылайша біздің елге де сұғылып кіріп келді.

«Таблиғи жамағат» өкілдері жайлы қышқаша сипаттама бе-
рер болсақ, олар діни сауаты төмен, басым бөлігінің сауатын мүлде 
жоқ деуге де болады. Соған қарамай өздерін білгіштер сияқты 
көрсетіп «есіктен есікке» жүріп ел аралап, апталап-айлап кез келген 
жұртшылыққа үгіт-насихат істерін жүргізеді. 

Олардың өздеріне тән ерекшеліктері: жұпыны киінуді, жұпыны 

төсек-орынды қанағат тұтады, тамақтану мәселесі де солай. Жолға 
шығарда «Ырзықты жолымызда Алланың өзі жеткізеді» деп, ша-
малы қаражатпен жолға шығады. Мұнда олар сапар кезінде жо-
март адамдардың хадия (сыйлық) немесе садақа ретінде азды-көпті 
көмек беретіндерін де есепке алады. 

Олар бір топ болып белгілі бір елді мекенге барып, олардың 
кейбірі өздері үшін тұрақтайтын мекен-жайларын дайындаумен ай-
налысады, қалғандары үйден үйге жүріп, базарларды аралап, кез 
келген адамдарға өздерінің дағуат жұмыстарын жүргізеді.

Міне осындай әрекеттеріне байланысты, бұл топтың өкілдері 
қай жерге барса да, дереу құқық қорғау орындарының назарына 
ілігеді. Сондай жағдай біздің елде де орын алып, оның ақыр-соңы 
бұл топтың қызметіне тыйым салынуымен аяқталды. 

Бұдан бұрын, бұл топтың қызметіне Өзбекстан мен Тәжікстан 
және Ресей елдерінде де тыйым салынған болатын. Міне енді, ба-
уырларымызды жат жолға жетектеп, Ислам дінінің тоза жолын 
бұрмалап жүрген бұл топтың қызметіне біздің елде де тыйым са-
лынды.  

Енді бұл топтың не себептен «Таблиғ жамағаты» деп атал-
ғандығы туралы айтатын болсақ, олардың өздерінің түсіндірулері 
бойынша: «Таблиғ» сөзінің мағынасы «жеткізу, хабарланды-
ру, ескерту» деген мағыналарды аңғартады. Таблиғ жамағаты 
өздерінің осылайша аталуының себебін Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) 
хадисіндегі: «Менен бір аят болса да (адамдарға) жеткізіңдер!»- 
деген сөзімен байланыстырады. Олардың пікірінше Аллаға 
шақырушы әрбір адам «таблиғшы» – «жеткізуші» болып табылады, 
содан жамағаттарын «таблиғ жамағаты» деп аталады.

Үстірт қараған адамға таблиғшылардың бұл уәждары орын-
ды сияқты көрінгенімен, зерделеп қарағанда бұл пікірдің орын-
сыз екендігі анық көрінеді. Біріншіден, олардың келтірген хадисі 
«ұмуми» (жалпылама мағына беруші) хадистердің санатына жата-
ды. Яғни бұл хадистегі «жеткізіңдер»- деген сөз жалпылама айты-
лып, «жеткізу» қажет екендігін аңғартқанымен, «жалғыз өзі жеткізуі 
керек пе, әлде жамағат болып па», «қандай тәсілмен жеткізу», 
«қашан жеткізу», «кімдерге жеткізу» қажет екендігі дәлдеп, таратып 
айтылмаған. Сондай-ақ, хадисте «аяттарды жеткізуші жамағаттың 
болуы қажет екендігі» туралы ешқандай нұсқау да, тіпті оған 
сілтеу болатын мағына да келмеген. Сондықтан, бұл хадис «Таблиғ 
жамағаты» сияқты жамағаттың болуына шарғи тұрғыдан дәлел бола 
алмайды. Ал шарғи дәлел болмаған жерде осындай жамағаттың бо-
луы қажет деп тұжырымдау – шариғат тұрғысынан қателік болып та-
былады. Өйткені, Құранда топтарға бөлінбеу туралы анық нұсқаулар 
келген. Міне, осыдан «Әхлүс сүннә уәл жамаға» жамағатынан басқа 
жамағаттың болуы Құран мен сүннәнің басты шарттарына қайшы. 
Өйткені, Құранда «бөлінбеңдер» деген мағынадағы аяттар келген 
болса, хадистерде Әхлүс сүннә жамағатынан бөлінуді қаралайтын 
үкімдер келген. Солардың бірінде Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) бы-
лай деген: «Кімде-кім жамағаттан (оның ұстанған шариғатының 

шеңберінен небәрі) бір елі (тинақтай шетке) шықса (ауытқыса) – 
әлбетте, қайта оралмағанынша Исламның (алтын) алқасын мойыны-
нан шешкен (Исламнан шыққан) болады. Сөйтіп, кімде-кім жамағат 
имамын (оның мазхабын) ұстанбай өмірден өтсе, әлбетте ол жахи-
лият өлімімен өлген (дүниеден надан хәлінде өткен) болады». 

Міне осы хадис имамның мазхабын ұстану қаншалықты қажет 
екендігін ашық-айқын көрсетіп тұр. Осы хадистің үкіміне байланы-
сты, әрқандай шеттен келген адам жергілікті жамағатқа қосылып, 
оның имамы ұстанған жолын ұстануы міндет. Сондай-ақ, шеттен 
келген адам жергілікті имамның ұстанған жолына қайшылық жа-
сауы дұрыс емес. Егер қайшылық жасаса – бүлік шығарған бо-
лып табылады. Бұл қағида «Таблиғ жамағаты»-ның өкілдеріне 
де қатысты. Егер кімде-кім бұл қағидаға бойұсынбаса, онда олар 
Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) нұсқауларына бойұсынбаған болып 
табылады. Шариғат үкімдеріне бойұсынудың және жергілікті 
жамағаттың ұстанған жолын ұстанудың міндет екендігін мына бір 
хадис те дәлелдейді, онда «Мен Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Кімде-кім 
Алла тағалаға бойұсынбаса, онда ақирет күні оның үшін ақталатын 
ешқандай құжаты болмайды және кімде-кім жамағатқа қарсылық 
жасап жүріп өмірден өтсе, әлбетте ол адам жахилият өлімімен 
дүниеден өтеді»- деген. 

Міне, осы келтірілген хадистерде жергілікті жамағат – «Сәуадүл 
ағзам» жамағаты болып табылатындығын, сондықтан, оның 
имамының ұстанған жолын ұстану баршаға бірдей міндет екендігін, 
оған қайшылық жасау пендені азғындыққа ұшырататындығын 
айқындайтын анық нұсқаулар бар екендігінің куәсі боламыз. 
Өкінішке орай, осындай айдай анық нұсқаулар бола тұра, олар-
ды елемей, өздерін білгіш санайтын кейбіреулер жергілікті 
жамағаттың немесе жамағат имамының кейбір істеген амалдарын 
ұнатпай (сүннәға сай емес деп), өз бетімен жол ұстанғылары, сөйтіп 
адамдардың арасына бүлік салып өз ұстанымдарын басқаларға да 
тықпыштағылары келеді. Сол мақсатта олар мешіт имамдары-
мен пікірталасқа түседі немесе өздеріне жұрттың назарын ауда-
ру үшін, көрсете тұрып қасақана жергілікті жамағаттың амалдары-
на қайшы келетін амалдар жасайды. «Таблиғ жамағаты» да осын-
дай топтардың қатарына жатады. Олар имамдардың қарсылық 
жасағандарына қарамай өздері дағуатқа барған елді мекендердегі 
мешіттерге адамдар жинайды, сөйтіп мешіттердің имамдарын еле-
мей, өздерінің уағыздарын жүргізеді. Сөйтіп, мешіт жамағатымен 
немесе олардың имамдарымен пікірталасқа түсіп, кейде текетіреске 
салынып жатады. Барған елді мекендерінде аралап жүріп үгіт-
уағыздар жасайды, олар мұндай уағыздарын «баян» немесе «хұтба» 
деп атайды. «Баян» кезінде адамдарды уағыз тыңдауға жинап, олар-
ды бірнеше топқа бөліп, олардың әрбіріне жетекші тағайындалады. 
Сөйтіп, оларға Фатиха сүресі мен бірнеше қысқа сүрелер 
үйретіледі. Осылайша, бірнеше күн өткеннен кейін, сол адам-
дарды өздерімен бірге «дағуатқа» (уағызға) шығуға міндеттейді. 
Бұған олар: «Сапарға шығып дағуат жасау, дағуатшының сана-
сын тәрбиелейді. Сендер енді дағуатшысыңдар, адамдарға ненің 
халал, ненің харам екендігін түсіндіріп берушісіңдер, адамдардың 
Исламға келуіне жауаптысыңдар»- деп үгіт жүргізеді. Содан әрбір 
адам өзінің шамасына қарай олармен бірге 1 күн, яки 3 күн, жы-
лына қырық күн, өмірінде үш ай дағуатқа шығуы қажет бола-
ды. Таблиғшылар мұндай дағуатқа шығуды «харуж» дейді. Олар 
өздерінің ойдан шығарған бұл бидғат істерін құптау үшін «Әлі Им-
ран» сүресінің 110-аятындағы: «Сендер адамдар үшін шығарылған 
үмбеттің ең жақсысы болдыңдар. Сендер Аллаға иман келтіріп, 
игілікке әмір етесіңдер және жаман істерден тыясыңдар» деген 
үкімді алға тартып: Міне аятта адамдарды тура жолға шақыру 
және жаман істерден қайтару туралы айтылған. Сондықтан, біздер 
дағуатқа шығып адамдарды тура жолға шақырамыз және оларды 
жаман істерден қайтарамыз,- деп уәж айтпақ болады. Бірақ бұл аят 
олардың сөздеріне дәлел болмайды. Өйткені, аятта дәл таблиғшылар 
сияқты бөлек жамағат құру туралы да, немесе 1 күн, яки 3 күн, жы-
лына қырық күн, өмірінде үш ай дағуатқа шығу қажеттілігі жай-
лы да ешқандай нұсқау берілмеген. Сондай-ақ, дінге дағуат ету, 
оны елге өз деңгейінде түсіндіре білу кез келген адамның қолынан 
келе беретін шаруа емес, оған қажетті деңгейде діни сауат керек. 
Бұл туралы аяттарда да, хадистерде де нақты нұсқаулар келген. 
Бұған қоса, олар барған мешіттерін жатақхана ретінде пайдаланып, 
ішінде ішіп-жеп, бірнеше күн жатып алатындары да бар. Әрине, 
мешіттерде бірнеше күн жатып алғаннан соң, онда өздерінің кір-
қоңын жуып, сосын оларды кептіру үшін жайып қойып мешіттердің 
сиқын кетіреді, сөйтіп Ислам дінін салақ, кір-қожалақ адамдардың 
діні сияқты етіп көрсетеді. 

Ал негізінде Ислам діні тазалықтың, көркем әдептіліктің діні. 
Сондықтан, «Таблиғ жамағаты» сияқты шектен шығып, асыра 
сілтеушілікке салынған топтарға жол беруге болмайды.
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БүЛІКшІЛ ТОпТАРғА
ТЫйЫМ

Кодекстің «Кепiлгерлік белгіленуіне байланы-
сты қылмыстық жауаптылықтан босату» деп ата-
латын 69-бабында «Қылмыстық теріс қылықты не 
қазаға ұшыратумен немесе адамның денсаулығына 
ауыр зиян келтірумен байланысты емес, жасалғаны 
үшін осы Кодекстің Ерекше бөлігінің тиісті бабын-
да немесе бабының бөлігінде негізгі жазаның өзге де 
түрлерімен бірге айыппұл көзделген онша ауыр емес не-
месе ауырлығы орташа қылмысты алғаш рет жасаған 
адамды сот кепілгерлік белгілей отырып, қылмыстық 
жауаптылықтан босатуы мүмкін»-делінген.

Жаңа қылмыстық Кодекске сотталғандықтың 
өтелгендігі жөнінде елеулі өзгерістер енгізілген (79-
бап). Бұл бап бойынша қылмыс жасағаны үшiн сотталған 
адам соттың айыптау үкiмi заңды күшiне енген күннен 
бастап сотталғандығы өтелген немесе алып тасталған 
кезге дейiн сотталған болып есептеледi. Сотталғандық 
осы Кодекске сәйкес қылмыстардың қайталануы, 
қылмыстардың қауіпті қайталануы айқындалған кезде 
және жаза тағайындау кезiнде ескерiледi.

Жазадан босатылған, сондай-ақ қылмыстық теріс 
қылық жасағаны үшін сотталған адам сотталғандығы 
жоқ деп танылады.

3. Сотталғандық:
1) шартты түрде сотталған адамдарға қатысты – 

пробациялық бақылау мерзiмi өткен соң;
2) бас бостандығынан айыруға қарағанда жазаның 

неғұрлым жеңiл түрлерiне сотталған адамдарға қатысты 
– жазаны іс жүзінде өтеген соң;

3) онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа 
қылмыстар үшін бас бостандығынан айыруға сотталған 
адамдарға қатысты – жазаны өтегеннен кейiн үш жыл 
өткен соң;

4) ауыр қылмыстар үшiн бас бостандығынан 
айыруға сотталған адамдарға қатысты – жазаны 
өтегеннен кейiн алты жыл өткен соң;

5) аса ауыр қылмыстар үшiн бас бостандығынан 
айыруға сотталған адамдарға қатысты жазаны өтегеннен 
кейiн сегiз жыл өткен соң жойылады.

4. Егер сотталған адам Қазақстан Республикасының 
заңында белгiленген тәртiппен жазасын өтеуден 
мерзiмiнен бұрын босатылса немесе жазаның өтелмеген 
бөлiгi жазаның неғұрлым жеңiл түрімен ауыстырылса, 
онда сотталғандықты жою мерзiмi жазаның іс жүзінде 
өтелген мерзiмi негiзге алына отырып, негiзгi және 
қосымша жаза түрлерiн өтеуден босатылған кезден бас-
тап есептеледi.

5. Егер соттың үкімі бойынша адамға негізгі 
жазамен қатар қосымша жаза тағайындалса, онда 
сотталғандықты жою мерзімі негізгі және қосымша жаза 
түрлерін өтеу кезінен бастап есептеледі.

Белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір 
қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыру 
түрінде қосымша жаза тағайындалған жағдайларда, онда 
сотталғандықты жою мерзімі жазаның негізгі түрін өтеу 
кезінен бастап есептеледі.

6. Адам әртүрлі ауырлық дәрежесіне жататын 
қылмыстар үшін қылмыстық құқық бұзушылықтардың 
жиынтығы бойынша немесе үкімдердің жиынтығы бой-
ынша сотталған кезде, сотталғандық әрбір қылмыс үшін 
жеке жойылады, бұл ретте жою мерзімдері қылмыстық 
құқық бұзушылықтардың жиынтығы немесе үкімдердің 
жиынтығы бойынша жазаны өтеу кезінен бастап 
есептеледі.

7. Егер сотталған адам жазаны өтегеннен кейiн 
өзiн мiнсiз ұстаса, онда сот оның өтiнiшхаты бойын-
ша сотталғандықты жою мерзiмi өткенге дейiн одан 
сотталғандықты алып тастай алады.

Бұл норма ауыр немесе аса ауыр қылмыстар 
үшiн бас бостандығынан айыруға сотталған, сондай-
ақ қылмыстардың қайталануы немесе қылмыстардың 
қауіпті қайталануы кезінде жаза тағайындалған 
адамдарға қолданылмайды.

8. Егер сотталған адам сотталғандықты жою мерзiмi 
өткенге дейiн қайтадан қылмыс жасаса, сотталғандықты 
жою мерзiмiнің өтуі үзіледі. Бiрiншi қылмыс бойынша 
сотталғандықты жою мерзiмi соңғы қылмыс үшiн негiзгi 
және қосымша жаза түрлерін іс жүзінде өтегеннен 
кейiн қайтадан есептеледi. Бұл жағдайларда адам екi 
қылмыстың анағұрлым ауыры үшiн сотталғандықты 
жою мерзiмi өткенге дейiн олар үшiн сотталған деп 
есептеледi.

9. Сотталғандықты жою немесе алып тастау өмір 
бойына тағайындалған жазаның қосымша түрімен 
белгіленген шектеулерді қоспағанда, сотталғандыққа 
байланысты барлық құқықтық зардаптардың күшiн жо-
яды.

Енді Қылмыстық Кодекстің ерекеше бөліміне 
келетін болсақ, айтарлықтай ерекшіліктерге   адам өлтiру    
(99-бап) денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтiру (106-
бап) сияқты қылмыстарға белгіленген жазалардың 
мерзімі көбейтілген. Сонымен бірге қолданыстағы 
қылмыстық кодекспен салыстырғанда, жаңа кодексте 
бас бостандығынан айыру жазасының орнына баламалы 
жазаларды қолдану басты назарға алынып, жаза түрлері 
мен жаза тағайындау жүйесі айтарлықтай өзгерген.

Денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтiру 
(108), Ұрып-соғу (109) деген баптар жаңа Кодекске 
қайтадан кіргізілді. Көмексiз қалдырылған адамның 
денсаулығына абайсызда зиян келтіруге әкеп соғу енді 
орташа дәрежелі зиян келтірсе де жауапкершілік тудыра-
ды (119-бап).  «Адамды клондау немесе адам эмбрионын 
коммерциялық, әскери немесе өнеркәсіптік мақсаттарда 
пайдалану, сол сияқты жыныстық жасушаларды немесе 
адам эмбрионын дәл осы мақсаттарда Қазақстан Респу-
бликасынан әкету»-деп аталатын жаңа 129-шы, «Бала 
асырап алу, оны қорғаншылыққа (қамқоршылыққа), 
патронаттық тәрбиешіге беру жөнiндегi заңсыз 
әрекеттер»- деп аталатын 137-баптар жаңадан ендірілді. 

Жаңа Кодекс бойынша енді көрінеу жалған 
ақпарат тарату (274-бап),  Қоғамдық орындарда есiрткi, 
психотроптық заттарды, сол тектестерді  медициналық 
емес тұтыну (296-бап) қылмыстық құқық бұзушылыққа 
жатқызылды.

Көлiк құралын басқаратын адамның жол жүрісі 
немесе көлiк құралдарын пайдалану қағидаларын 
абайсызда адамның денсаулығына ауырлығы орта-
ша зиян келтiруге әкеп соққан бұзуы (345-бап),  
Көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған, 
алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық 
масаң күйдегі адамның көлік құралын басқаруы не көлік 
құралын басқаруды осындай адамға беру, сол сияқты 
осындай адамның көлік құралын басқаруына лауазым-
ды адамның немесе көлік құралы меншік иесінің не 
иеленушісінің жол беруіне (349-бап) де Қылмыстық Ко-
декс бойынша жауапкершілік тағайындалған. Көліктегі 
қылмыстар үшін жауапкершілік күшейтілген, әсіресе, 
алкогольдік масаюы жағдайында жол көлік оқиғасын 
жасағаны үшін, көлік құралын жүргізу құқығынан 
айырудың мерзімі 10 жылға дейін ұзартылған. Сондай-
ақ  есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйдегі 
адамның көлік құралын басқаруы, егер абайсызда адам 
өліміне әкеп соққаны үшін 5 жылдан 7 жылға дейінгі бас 
бостандығынан айыру жазасы көзделген. Бұл қылмыс  
қасақана ауыр санаттағы қылмысқа жатқызылғандықтан 
тараптардың  татуласуы арқылы қылмыстық істің 
қысқартылуына жол берілмейді. 

Құқық тақырыбына байланысты өзге де 
сауалдарыңызды заңгердің zhubatov.serik@мail.ru   элек-
тронды  поштасына жолдауларыңызға  немесе  заңгерге 
8(7242) 40 88 66; 8 708 440 88 66 телефондары арқылы 
хабарласуларыңызға болады.  

С.ЖҰБАТОВ,
Қызылорда облыстық адвокаттар 

алқасының мүшесі, адвокат.
(Соңы.  Басы   36-37   нөмірлерде).

зАҢ жәнЕ зАмАн

ЖАҢА КОДЕКСТЕ
ЕрЕКшЕлІК КӨП

ӨМІРДЕРЕк

Үйреков Кенжебек Сисенұлы 1961 жылы сәуір айының 20-да Қармақшы ауданы Төретам 
қонысында дүниеге келген.

1978 жылы Төретам қонысындағы (417) қазіргі № 80 мектепті бітірген.
1979-1981 жылдар аралығында Ауғанстанда интернационалдық әскери борышын өтеген.
1983 жылы Ленинск қалалық радиотехникумын бітіріп, еңбек жолын ТУСМ мекемесінде 

жұмысшы болудан бастаған.
1990 жылдан бастап жеке кәсіппен айналысқан.
2005-2006 жылдары Төретам қонысының әкімі қызметін атқарған. Сол жылдары 

Қармақшы ауданының “Жыл әкімі” және Байқоңыр қаласының “Алтын адам” атақтарын 
алған.

Қазақстан инженерлік экономика университетін бітірген.
2007 жылдан “Евразия” сауда орталығының директоры “Нұр Отан” партиясы Байқоңыр 

қалалық филиалының төрағасы, облыстық мәслихат депутаты.
Ұзақ жылғы еңбегі үшін көптеген медальдармен және Бауыржан Момышұлы “Қызыл 

жұлдыз” орденімен, Елбасының алғыс хатымен, бірнеше арнайы дипломдармен марапатталған.
Отбасылы. Үш баласы мен үш немересі бар.

тҰрғындАр тІлЕГІ ЕсКЕрІлЕдІ
Өткен аптада №1 «Абай» сайлау округінен сайланған депутат, 

аудандық мәслихат хатшысы Көлбай Данабай, №12 «Рысқұлов» сай-
лау округінің депутаты, мәслихаттағы тұрақты комиссия төрағасы 
Аманкелді Бөлекбаев және №14 сайлау округінен ел сенімін иеленген 
халық қалаулысы, «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Алдаберген Жоланов қабылдау өткізіп, онда 
тұрғындардың талап-тілегін тыңдады. 

Кездесу барысында түрлі мәселелерге байланысты өтініштер мен 
сын-ескертпелер айтылды. Сайлаушылар мәселесі тиісті орындарға жол-
данып, шешімі қадағаланатын болды.  

Депутат ауылдық округтерде жеке қабылдаулар, сайлаушылар-
мен кездесулер өткізіп, онда аудандық мәслихатта өткен сессиялардағы 
қаралған мәселелерден қысқаша түсінік беріп, сайлаушыларды 
толғандырып жүрген жағдайлары мен ұсыныс-пікірлерін  тыңдап, 
айтылған  мәселелерді  оң  шешуге  жұмыстар  жасап  келеді.

Атап айтқанда, Тұрмағамбет ауылында ауыз су, аяқ су мәселелері 
шешілген. Қазіргі уақытта әрбір үйге колонка кіргізіліп жатыр.  №29 
мектеп жанынан ашылған музейге көрнекілік құралдарын жасауға көмек 
көрсетілді.

Қуаңдария, Көмекбаев, Алдашбай ахун ауылдары тұрғындарымен 
өткізген кездесуде олардың қойған мәселелері – бақшалық жерлерін дай-
ындау  үшін  қажетті жанар-жағармаймен, техникамен  көмек  көрсетілді.

Жағдайы төмен, қамқорлықты қажет ететін отбасыларына үнемі 
көмек көрсетіліп келеді. Тұрмағамбет ауылында «Жастар саябағы» 
көркейтіліп, орталық көше талмен көгалдандырылды. Осы жұмыстарды 
сапалы орындаған бағбан Қ.Әбілқасымовқа еңбегі үшін жеңіл автомаши-
на сыйға берілді.

Фракциясының отырысында қаралған  мәселе  бойынша  қаулы  
қабылданды.
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Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер 
басқармасы 2015 жылдың 1-сәуірі мен 30-қарашасы 
аралығында «Түбіртекті талап ет – жүлдені ұтып ал!» акци-
ясын өткізетіндігі туралы хабарлайды.

Акцияның негізгі мақсаты: 
- азаматтардың белсенділігін және халықтың салықтық 

мәдениетін көтеру;
- халықтың ақшалай есеп айырысулар барысында бақы-

лау-касса машиналарын қолданудың әлеуметтік-эконо-
микалық маңызы жөнінде қоғамдық пікір қалыптастыру;

- азаматтарды тұтынушы ретінде өз құқын қорғай білу 
мәдениетіне тәрбиелеу;

- Қазақстан Республикасы заңдылығы бойынша салық 
төлеушілерді және қоғамдық бақылау-касса машиналарын 
пайдалану талап етілетіндігін ақпараттандыру;

- бақылау-касса машинаны қолдану арқылы салық 
төлеушілер арасында салық тәртібін талап ету негізінде 
бюджетке салық түсімдерін көбейту;

- көлеңкелі экономиканың көлемін қысқарту;
- кәсіпкерлер арасында шынайы бәсеке ынталандыру.
Акция барысында қала қонақтары мен тұрғындары ара-

сында құнды сыйлықтар ойнатылуы жоспарланған. 
Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер 

басқармасы қала қонақтары мен тұрғындарын акцияға 
белсене қатысуға шақырады.          

  
Қызылорда қаласы бойынша 

Мемлекеттік кірістер басқармасы.

САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА!

Мұнай  және алкоголь өнімдерін көтерме және  бөлшек 
саудада өткізуді жүзеге асыратын салық төлеушілер 
салық қызметі органдарына ақшалай есеп айырысу 
туралы мәліметтерді жедел режімде беруді қамтамасыз 
ететін бақылау-касса машиналарын 01.07.2015 ж. бастап  
қолдануға міндетті. Туындаған сұрақтар бойынша 
жергілікті мемлекеттік кірістер басқармасына хабарласуға 
болады.  

Қызылорда облысы бойынша 
мемлекеттік кірістер департаметі.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
«Қызылорда қаласы әкімінің аппараты» 

мемлекеттік мекемесі, 120000, Қызылорда 
қаласы, Ы.Жақаев көшесі, 16 үй, анықтама 
үшін телефондары: 8(7242) 40-09-53, 
person.kadr2013@mail.ru «Б» корпусы  бос  
әкімшілік  лауазымға  орналасуға  конкурс  
жариялайды:

Белкөл кенті әкімі  аппаратының  
жетекші  маманы  (E-G-4 санаты 1 бірлік).  
Лауазымдық   жалақысы  мемлекеттік  
қызмет  өтіліне  қарай  48047  -  64704  
теңгеге  дейін (экологиялық коэффициентті 
есепке  алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Жеке және заңды тұлғалармен жұмыс 

жасайды.  
Аппараттың бухгалтерлік есебін заңды-

лық тарға сәйкес жүргізу және қаржылық 
құ жат тарды банкке дайындап басшыларға 
қол қоюға ұсыну, бюджет жобасын бекітуге 
ұсыну, қаржыландыру жоспарын дайындау, 
аппарат қызметкерлерінің айлық жалақысын 
уақытылы төлеу, сметада қаралған әр ерек-
шелік бойынша есептемелер  дайындап бас-
шы лардың қарауына ұсыну және тиісті меке-
мелермен жұмыс жасау. 

Аппараттың теңгерімдік  есептемелерін 
дай ындау, материалдық құндылықтарына қа-
дағалау тиісті есептемелермен түгендеулер 
жа сап, комиссияға ұсыну.

Тауарларды, жұмыстарды және қызмет 
көр сетулерді мелекеттік сатып алуды  Қ.Р 
«Мемлекеттік сатып алу» Заңына сәйкес   
жүргізіп, мәліметтерді WEB сайтына орна-
ластыру, 1-ГЗ есебін жүргізу, мемлекеттік са-
тып алу кезінде қазақстандық мазмұн туралы 
ақпарат ұсыну, салық, қазынашылық және 
статистика органдарына есеп беру. 

Барлық ұсталынатын салықтарды заңды-
лық  тарына сәйкес ұстап, оны тиісті органдарға 
дер кезінде аудару және ай, тоқсандық, 
жылдық есептемелерді тиісті мекемелерге 
тапсыру және жоғарғы тұрған органдардан 
келген хаттар мен хаттамаларды, тапсыр ма-
ларды орындайды.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі та-
лап тар: жоғары немесе ортадан кейінгі эконо-
микалық білім не орта техникалық немесе 
кәсіптік білім.

Қазақстан Республикасының Конституция-
сын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы», «Қа-
зақстан Республикасының Парламентi және 
оның депутаттарының мәртебесi туралы», 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі тура-
лы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік қызмет ту-

ралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау 
тәртiбi туралы» Заңдарын, осы санаттағы 
нақты лауазымның мамандануына сәйкес 
облыстардағы қатынастарды реттейтін Қа-
зақстан Республикасының нормативтік құ-
қықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стра-
тегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» стратегиясын білуі.

Осы санаттағы лауазымдар бойынша 
функ ционалды міндеттерді орындау үшін қа-
жетті басқа да міндетті білімдер.

Мемлекеттік  тілді  білуі, компьютерде  

жә не  интернетте  жұмыс  істеу  қабілеті.
Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) өкілетті орган белгілеген нысандағы 

өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен өкілетті орган 

белгілеген нысанда толтырылған сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмелерi; 
4) еңбек кітапшасының нотариалдық 

куәландырылған көшiрмелері;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 қара-
шадағы №907 бұйрығымен бекітілген (Қа-
зақ стан Республикасының нормативтік құ-
қық тық актілердің тізілімінде 2010 жылы 21 
желтоқсанда №6697 болып тіркелген) нысан-
дағы денсаулығы туралы анықтама; 

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі; 

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

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асыр-
маған және конкурс жарияланған бос лауазым 
бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін жағ-
дайларда 4) тармақшасында көрсетілген құ-
жатты ұсыну талап етілмейді. Құжаттардың 
толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссия-
сының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз 
болып табылады.

Мемлекеттік қызметшілермен тапсыры-
ла тын осы  тармақтың 3) және 4) тармақша-
ларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс 
істейтін мемлекеттік органдардың персоналды 
басқару қызметі (кадр қызметі) куәландыра 
алады.

Азаматтар өздерінің бiлiмi, жұмыс 
тәжiрибесi, кәсiби деңгейі және беделі  жайлы 
(кәсіби бiлiктiлiгiн арттырғаны жайлы, ғы лы-
ми атағы  және  дәрежесін  алғандығы туралы 
құжаттардың, мiнездемелерінің, ұсыныс тар-
дың, ғылыми жарияланымдардың және тағы  
басқа көшірмелері) қосымша ақпарат  ұсына  
алады.  

Құжаттар конкурс өткізу туралы ха бар-
ландыру БАҚ-та («Сыр бойы» және «Кы-
зылординские вести») соңғы жарияланған 
күн нен бастап он жұмыс күні ішінде «Қы-
зылорда  қаласы  әкімінің  аппараты» мемле-
кеттік мекемесі, 120000, Қызылорда  қаласы, 
Ы.Жақаев көшесі №16 үй мекен-жайы 
бойынша  қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер кон-
курстық комиссиясы шешім қабылдаған күннен 
бастап екі жұмыс күні ішінде әңгімелесу өткізу 
күні туралы конкурс комиссиясының хат-
шысымен хабарландырылады. Хабарландыру 
қатысушылардың электрондық мекен-жайла-
рына және ұялы телефондарына ақпарат жібе-
ру жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда 
қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік меке-
месі (Қызылорда қаласы, Ы.Жақаев көшесі, 16 
үй) әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес 
жұмыс күні ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашық-
тылығы мен объективтілігін қамтамасыз ету 
үшін оның отырысына байқаушыларды қатыс-
тыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына 
байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасы 
Парламентінің және барлық деңгейдегі мәс-
лихат депутаттарының, Қазақстан Рес пуб-
ликасы заңнамасында белгіленген тәр тіп те 
аккредиттелген бұқаралық ақпарат құрал-
дарының, басқа мемлекеттік органдардың, 
қо ғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың 
жә не саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті 
ор ганның қызметкерлері қатыса алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның 
басшысымен (жауапты хатшы) конкурс ко-
мис сиясының отырысына сарапшылардың 
қа тыстырылуына жол беріледі. Сарапшы ре-
тінде конкурс жариялаған мемлекеттік орган-
ның қызметкері болып табылмайтын, бос 
лауазымның функционалдық бағыттарына 
сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар 
тұл ғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу жә-
не жоғарылату бойынша мамандар, басқа 
мем лекеттік органдардың мемлекеттік қыз-
мет шілері, Қазақстан Республикасы Парла-
ментінің және мәслихат депутаттары қатыса 
алады.   

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкім-
шілік лауазымына үміткерлер Қазақстан 
Рес публикасының мемлекеттік қызмет іс-
те рі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл  Агенттігінің Астана, Алматы, Аты рау, 
Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, 
Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қара ғанды, 
Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шым-
кент қалаларындағы аймақтық тестілеу орта-
лықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

E-G-4 cанаты үшін тестілеу бағдарла-
масы: мемлекеттік тілді білуге тест (20 тап-
сырма); логикалық тест (10 тапсырма); Қа-
зақстан Республикасының заңнамасын білуге 
арналған тестке Қазақстан Республикасының 
Конституциясы (15 сұрақ) Қазақстан Рес-
пуб ликасының конституциялық заңы; «Мем-
лекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес 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 бiлуге арналған 
тест сұрақтары кiредi.

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

«Қызылорда қаласы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің 

конкурстық комиссиясы.

ҚАЛА ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА

Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, «Нұр Отан» 
партиясының облыстық филиалы, «Байқоңыр» әлеуметтік-
кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» АҚ Басқарма 
төрайымы Самат Жанат Саматқызына әкесі

Байғожин Саматтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
«ҚазГерМұнай» БК» ЖШС басшылығы мен ұжымы серік-

тестіктің Бас директорының орынбасары Айтбай  Көшербаевқа 
ағасы

Нағымадин Көшербайұлы Дәрібаевтың
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының 

әкімшілігі мен кәсіподақ комитеті игеру және күрделі құрылыс жө-
ніндегі вице-президент Көшербаев Болат Елеуұлына немере ағасы

Дәрібаев Нағымадин Көшербайұлының 
қайтыс болуына байланысты орны толмас ауыр қайғысына ортақ-
тасып, көңіл қосын білдіреді.

***
«ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» акционерлік қоғамының басшылығы 

мен кәсіподақ ұйымы «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ вице-
президенті Көшербаев Болат Елеуұлына ағасы  

Дәрібаев Нағымадин Көшербайұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
«ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» акционерлік қоғамының басшы лығы 

мен кәсіподақ ұйымы компанияның күрделі құрылыс бөлімінің 

бастығы Базарбаев Талғат Жанғазыұлына нағашы ағасы  
Дәрібаев Нағымадин Көшербайұлының

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.
***

“Сыр медиа” ЖШС ұжымы Сыр елінің белгілі азаматы, 
“Қызылорда РЭК” АҚ-ның құрметті ардагері 

Дәрібаев Нағымадин 
Көшербайұлының

дүниеден озуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облыстық РадиоТелехабарТарату дирекциясының 

ұжымы осы мекеменің жетекші экономисі Замира Даркуловаға 
жұбайы, мониторинг инженері Ринат Ермахановқа әкесі 

Омарбек Ермахановтың
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
Қызылорда облысының Статистика департаменті ұжымы осы 

мекеме қызметкері Смаханова Бақыт Қорғанбекқызына әкесі
Смаханов Қорғанбек 

Смаханұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облысы бойынша қаржылық бақылау инспекциясы 

ұжымы инспекция қызметкері Рахменов Серік Дәуренбекұлына 
ағасы

Шахарбек Дәуренбекұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 17 наурыздағы  №875 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 31.03.2015 жылы № 4929 тіркелген

«Жергілікті маңызы бар балық 
шаруашылығы су айдындарының 

және (немесе) учаскелерінің 
тізбесін бекіту туралы» Қызылорда 
облысы әкімдігінің 2014 жылғы 15 
желтоқсандағы № 782 қаулысына 

толықтыру енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 

туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Жануарлар 
дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2004 
жылғы 9 шілдедегі Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындарының және (немесе) 
учаскелерінің тізбесін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы 15 
желтоқсандағы №782 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде №4842 нөмірімен тіркелген, «Кызылординские вести» және «Сыр бойы» газеттерінде 
2015 жылғы 22 қаңтарда жарияланған) мынадай толықтыру енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су 
айдындарының және (немесе) учаскелерінің тізбесінде:

«1. Арал ауданы» бөлімі мынадай мазмұндағы 15 (он бесінші) жолмен толықтырылсын:
«15) Ақбілек 110».
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 

С.С.Қожаниязовқа жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                    Қ.КӨШЕРБАЕВ.

Қауымдық сервитут белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінің 16, 69-баптарына, 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес және жер учаскелерін 
меншікке немесе жер пайдалануға беру жөніндегі облыстық комиссияның 2015 жылғы 22 
қаңтардағы № 1 хаттамалық шешімі негізінде Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес экспликация бойынша «Бейнеу-Шымкент» 
магистральды газ құбырынан автоматтандырылған газ тарату стансасына (АГТС) дейінгі газ 
құбыры-бұрып және ВЛ/КЛ-10 кВ электр желісі үшін жер пайдаланушылардан жер учаскелерін 
алып қоймай 2017 жылдың 22 қаңтарына дейін қауымдық сервитут белгіленсін.

2. Арал, Қазалы, Шиелі, Жаңақорған аудандарының әкімдері және «Қызылорда облысының 
жер қатынастары басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды 
қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
С.С.Қожаниязовқа жүктелсін.

4. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                    Қ.КӨШЕРБАЕВ.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «___» ________ № ___ қаулысына қосымша

«Бейнеу-Шымкент» магистральды газ құбырынан автоматтандырылған газ тарату 
стансасына (АГТС) дейінгі магистральды газ құбыры-бұрып және ВЛ/КЛ-10 кВ электр желісі 

үшін жер пайдаланушылардан жер учаскелерін алып қоймай оларға қауымдық сервитут 
белгіленген жерлер көлемінің экспликациясы

№ Аудандар атауы Қауымдық сервитут 
орнатылатын алаң (гектар)

Оның ішінде:
егістік жайылым-

дығы
басқа

алқаптар
1 2 3 4 5 6
1 Арал ауданы 0,02 - - 0,02
2 Қазалы ауданы 3,9057 - 0,32 3,5857
3 Шиелі ауданы 6,046 1,3 4,1 0,646
4 Жаңақорған ауданы 0,052 - - 0,052

Жинағы: 10,0237 1,3 4,42 4,3037

ЖОБА

Шет елдік азаматтардың республикамыздың аумағында 
жүріп тұру тәртібі Қазақстан Республикасының көші-кон заңды-
лықтарына және басқа да заң актілерімен белгіленеді.  Осы 
заң намаларға енгізілген сәйкес Қазақстан Республикасының 
резидентіне үй қызметкері болып жұмыс атқарушы келуші (бұдан 
әрі - иммигрант) оған берілген рұқсаттың негізінде алдын ала төлем 
төлеуді жүргізуі тиіс («Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы» Кодекстің 184 бабы, 2-1 бабы). Жеке 
табыс салығы бойынша алдын ала төлем әр жұмысшы иммигрантқа 
«Республикалық бюджет туралы» заңда белгіленген және тиісті 
қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептік 
көрсеткіштің (АЕК) 2 еселенген мөлшерінде (1982Х2=3964 теңге) 
әрбір ай үшін есептелінеді. Жұмысшы иммигрантқа есептелінген 
жеке табыс салығын иммигранттардың өздері бюджетке төлеуге 
тиісті. Бұл мақсатта Қазақстанға ТМД елдерінен келген шетелдіктер 
жеке сәйкестендіру нөмерін алып, уақытша мекен-жайлары 
бойынша салық органдарында тіркелуі қажет. Алдын ала төлем 
еңбек иммигранттарының орналасқан жері бойынша көші-
қон полициясы органдарының рұқсатын алғанға дейін 
(ұзартылғанша) бюджетке төленеді. 

Жыл соңында еңбекші көшіп келуші жеке табыс салығы 
сомаларын есептейді. Бұл декларация есептік жылдан кейінгі 
жылдың 31-ші наурызына дейін ұсынылуы тиіс. Бюджеттен 
түкпілікті есеп айырысу сол жылдың 10-шы сәуіріне дейін алдын 
ала төленген төлемдерді есептей отырып жүргізіледі. Еңбек 
иммигранттары мерзімінен бұрын елден кеткен жағдайда орналасқан 
жері бойынша салық органдарына қайту мерзіміне дейін табыстың 
салық салынатын сомасына 10 пайыз мөлшерлемені қолдану 
жолымен жеке табыс салығының сомасын есептеуді жүргізу арқылы 
салық декларациясын тапсырып, жеке табыс салығын төлейді.

Заңдылық талаптарын бұзған жағдайларда Қазақстан 
Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы  
Кодексі бойынша  қолданылатын әкімшілік жауаптылық

Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық 
бұзушылық туралы  Кодексінің   517-бабына сәйкес, 

1. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның тіркеу үшін 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген күнтізбелік 
бес күн өткеннен кейін үш тәулікке дейінгі мерзімде ішкі істер 
органдарында тіркеуден өтпей Қазақстан Республикасында 
болуынан көрінген, Қазақстан Республикасының халықтың көші-
қоны саласындағы заңнамасын бұзуы – ескерту жасауға әкеп соғады.

2. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның осы баптың 
бірінші бөлігінде көзделген мерзімдерден астам уақыт ішкі істер 
органдарында тіркеуден өтпей Қазақстан Республикасында болуы-
нан не тіркеу кезінде көрсетілген мекенжайда тұрмауынан, сол 
сияқты Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік 
жол жүру қағидаларын сақтамаудан көрінген, Қазақстан Респуб-
ликасының халықтың көші-қоны саласындағы заңнамасын бұзуы 

– он бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға не 
он тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға не Қазақстан 
Республикасының шегiнен әкімшілік жолмен шығарып жiберуге 
әкеп соғады.

Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушы-
лық туралы  Кодексінің   518-бабына сәйкес, 

1. Қабылдаушы тұлғаның шетелдiктерді және азаматтығы жоқ 
адамдарды уақтылы тiркеу не олардың Қазақстан Республикасында 
болуы не болудың белгілі бір мерзiмi өткеннен кейін олардың 
Қазақстан Республикасынан кетуі құқығына құжаттарды ресімдеу 
жөнінде шаралар қолданбауы – жеке тұлғаларға – бес, лауазымды 
адамға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық 
емес ұйымдарға – он, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – он бес, 
ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жиырма айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

2. Қазақстан Республикасының халықтың көші-қоны 
саласындағы заңнамасын бұза отырып, Қазақстан Республи касына 
келген шетелдiкке немесе азаматтығы жоқ адамға тұрғын жай беру 
не белгіленген мерзімдерде Қазақстан Республи касынан кетуден 
жалтару не тіркеу кезінде көрсетілген мекен жайға нақты тұратын 
жерінің сәйкес келмеуі – жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамға, 
шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес 
ұйымдарға – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, 
ірі кәсіпкерлік субъектілеріне қырық айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушы-
лық туралы  Кодексінің   519-бабына сәйкес, 

1. Жұмыс берушiнiң шетелдiк жұмыс күшiн жергiлiктi 
атқа ру шы органның рұқсатынсыз тартуы немесе жұмысқа орна-
ласуға рұқсаты жоқ шетелдiктердің және азаматтығы жоқ 
адамдардың еңбегiн пайдалану – жеке тұлғаларға – отыз, лауа-
зымды адамдарға – елу, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе 
коммерциялық емес ұйымдарға – бір жүз, орта кәсіпкерлік 
субъектілеріне – екі жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бiр мың 
айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. 
      2. Жұмыс берушiнiң шетелдiк жұмыскердi жергiлiктi атқарушы 
органның шетелдiк жұмыс күшiн тартуға рұқсатында көрсетiлген 
лауазымға (кәсiпке немесе мамандыққа) сәйкес келмейтiн лауазымға 
(кәсiпке немесе мамандыққа) тартуы – жеке тұлғаларға – отыз, 
лауазымды адамдарға – елу, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне 
немесе коммерциялық емес ұйымдарға – бір жүз, орта кәсіпкерлік 
субъектілеріне – екі жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бiр мың 
айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

 
Қызылорда облысы бойынша 

мемлекеттік кірістер департаменті.

ЕҢБЕКШІ ИММИГРАНТ РЕЗИДЕНТТЕРІНЕ 
САЛЫҚ САЛУ ТӘРТІПТЕРІ

Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 
басқармасының басшысы мен басқарма басшысы орынбасарының жеке 

тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау кестесі
№ Аты-жөні Лауазымы Қабылдау 

күні
Қабылдау 

уақыты

1 Мұхамедов Бағдат Бақтиярұлы Басқарма басшысы
Әр аптаның 

Сәрсенбі күні
11-00-ден 

13-00-ге дейін

2 Әбілқасымов Марат Әбілқасымұлы Басқарма басшысының орынбасары
Әр аптаның 

Бейсенбі күні
11-00-ден 

13-00-ге дейін

Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы  3 
мамырдағы №1567 «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызметшілерінің Ар-намыс кодексі туралы» Жарлығы талаптарының 
орындалуы және Қазақстан Республикасының 1998 жылдың 2 
шілдедегі №267-1 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
заңына сәйкес Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы мен 
қорғалуын бақылау басқармасы мемлекеттік мекемесінде 8(7242) 23-

45-98 «сенім телефоны» жұмыс істейтінін хабарлайды.
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луын бақылау басқармасының» мекен-жайы: Қызылорда қаласы, 
Чай ковский көшесі №13 үй, қабылдау бөлмесі 3-қабат, №302 ка-
бинет.    

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

2015 жылғы 3 сәуірде Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы Энергетика 
саласы мен Қазақстан Энергетиктер 
Ассоциациясының құрметті энер-
гетигі, “Қызылорда РЭК” Ақ-ның 
құр метті ардагері, ардақты азамат 
Дәрібаев Нағымадин 67 жасқа қараған 
шағында ұзаққа созылған науқастан 
дүниеден озды.

Дәрібаев Нағымадин 1948 жылы 
19 мамырда Қызылорда облысы, 
Арал ауданы, “Ерімбет жаға” ауыл-
ында дүниеге келген. Алматы қала-
сын дағы Қазақ мемлекеттік ау ыл 
шаруашылығы институтын 1971 жы-
лы бітірген, мамандығы – инже нер-
электрик.

Дәрібаев Нағымадин 1971 жылдан 
бастап 2012 жылы құрметті демалысқа 
шыққанға дейінгі бүкіл еңбек жо-
лында Қызылорда электр торабы 
кә сіпорнында қызмет атқарған. 
1971-1997 жылдар аралығында осы 
кәсіпорынның электр желілерін пай-
да лану қызметінің шебері, сынақтан 
өткізу мен жоғары кернеулі жүйесінің 
шұғыл жөндеу тобының аға инженері, 
жоғары кернеулі жүйелер қызметі 
бас шысының орынбасары, бас инже-
нердің орынбасары, өндірістік-техни-
калық қызметінің басшысы, директор 
орынбасары, бас инженер қызметтерін 
атқарған. 1997-2008 жылдар аралы-
ғында “Қызылорда РЭК” АҚ вице-

президенті. 2008 жылдан бастап 
ком  мерциялық директоры, 2009 
жыл дан бас директордың бірінші 
орын  басары, 2010 жылдан басқарма 
төр ағасының өндіріс жөніндегі 
орын басары, 2011 жылдан осы кә-
сіп орынның басқарма төрағасының 
міндетін атқарушысы, 2012 жылдың 
наурыз айынан “Қызылорда РЭК” 
АҚ кәсіподақ комитетінің төрағасы 
болып сайланған. “Қызылорда РЭК” 
АҚ-ның құрметті ардагері.

Кеңестік Одақтың бүкіл электр-
лендіру жүйесінің терең күйзеліске 
ұшыраған 90-шы жылдары Қазақстан 
мемлекеті экономикасының нарықтық 
жүйеге жаңадан қалыптасуы елде-
гі электр қуатына сұранысты қамта-
масыз ету проблемаларын жаңадан 
шешуді талап етті. Қызылорда облы-
сы энергетиктерінің абыроймен ат-
қар ған қиындығы мол, тынымсыз жұ-
мыстарына білікті маман Нағымадин 
Дәрібаев басшылық жасады.

“Қазақстан Республикасының 
Тәу елсіздігіне 10 жыл” мерекелік 
ме далімен (2001), “Қазақстан Рес-
публикасының Тәуелсіздігіне 20 
жыл” медалімен (2011), “Бүкіл одақ-
тық өнертапқыштар мен рацио-
нали заторлардың орталық кеңесі” 
бел гісімен (1986), КОПЭС (қазіргі 
“КРЭК” АҚ) өнертапқыштар мен 
рационализаторлар құрметі үшін 
(1982), облыстық ЛКСМК-ның жас-
тарды тәрбиелегені үшін (1983), 
“Оңтүстікқазэнерго” РУ және кәсіп-
орынның (Қызылорда электр торабы 
кәсіпорны) үлгілі ұйым және жоғары 
кернеулі және тарату жүйелері 
электро монтерлерінің сайысында 
(1984) құр мет мадақтамаларымен ма-
ра патталған.

Тәуелсіз Мемлекеттер Достас-
тығы Энергетика саласының (2007) 
жә не Қазақстан Энергетиктер Ас со-
циа циясының (2012) құрметті энер-
гетигі.

Әкесі – Дәрібаев Көшербай Қы-
зылорда облысы Арал ауданының 
атақты жылқышысы. 1941-1945 жж. 

Ұлы Отан соғысы жылдарында Қызыл 
Армияның атты әскерлеріне арналған 
әскери жылқылар өсірудегі және 
Бүкілодақтық жылқы саласындағы 
сіңірген ерекше еңбегі үшін “Социа-
листік Еңбек Ері” атағымен мара-
патталған.

Анасы Әбішқызы Тәжен жеті ба-
ла туып-өсірген ұлағатты ана. Ел ба-
сына күн туған қиыншылығы мол 
1941-1945 соғыс жылдарында май-
дандағы жауынгерлерге жылы киім-
дер жіберісіп, бейбіт еңбек жыл-
дарында жылқы фермасында дәм-
ділігі тіл үйірген шұбат-қымыз, сүт 
өнімдері өндірісінің шебері болып 
еңбегі кеңінен танылған, талай та-
рық қандарға қамқор болған – “Ана 
Даңқы” орденінің иегері.

Нағыман Дәрібаев – туған 
ағасы, белгілі мемлекет және қоғам 
қайраткері – Елеу Көшербаевтың 
тәрбиесінде болған жас кезінен бастап 
бүкіл өмір жолында қиындықтарды 
жеңе білді, сындарлы кезеңдерде 
Қызылорда облысының энергетика 
саласын дағдарыстан алып шықты 
және дамыту жолында табанды 40 
жыл еңбек сіңірді.

Ізіне ерген шәкірттеріне қамқор 
болып облыстың энергетиктері қата-
рына жас мамандарды тәрбиелеп, 
жау апты қызметтерге өсіруде өз үле-
сін қосты.

Текті әулеттің тумасы Нағымадин 
отбасынан тараған ұрпақтары ата-ана-
сынан алған өнегесінің арқасында әке 
ізін жалғастырып елге адал қызмет 
атқаруда.

Қысқа өмірінде талай белестерді 
бағындырған Нағымадиннің әлі де 
алар асулары көп еді. Саналы ой-
лар, өміршең бастамалар мен жаңа-
шылдықты жаны сүйетін Нағыма дин-
нің орны біз үшін әрдайым ойсырап 
тұрады. Оның жарқын бейнесі жүре-
гімізде мәңгілік сақталады.

“Қызылорда электр тарату 
тораптары” акционерлік қоғамы 

ұжымы және кәсіподақ ұйымы.

АБЗАЛ АЗАМАТ ЕДI

3 сәуір күні Сыр елінің тумасы, 
энергетика саласының құрметті ар да гері 
Нағымадин Дәрібаев 67 жасқа қараған 
шағында дүниеден озды.

Н.Дәрібаев 1948 жылы 19 ма мырда 
Қызылорда облысы, Арал ауданы, “Ерім-
бет жаға” ауы лын да дүниеге келді. Алматы 
қала сындағы Қазақ мем  лекеттік Ауыл 
шаруашылығы институтын инженер-
электрик маман дығы бойынша бі тірген 
ол 1971 жылдан бастап 2012 жылға 
дейін, яғни құрметті зейнет демалысына 
шыққанға дейінгі бү кіл еңбек жолында 
Қызылорда электр торабы кәсіпорнында 
қызмет ат қарды. 

1971-1997 жылдар аралығында осы 
кәсіпорынның электр желілерін пай далану 
қызметінің шебері, аға ин женер, жоғары кернеулі жүйелер 
қыз меті басшысының орынбасары, бас инженердің 
орынбасары, өндірістік-техникалық қыз метінің басшысы, 
директордың орынбасары, бас инженер қызметтерін 
абыроймен атқарды. 

1997-2008 жылдар аралығында “Қызылорда РЭК” 
АҚ вице-президенті. 2008 жылдан бастап ком мерциялық 
директоры, 2009 жылдан бас директордың бірінші 
орынбасары, 2010 жылдан басқарма төр ағасының өндіріс 
жөніндегі орынбасары, 2011 жыл дан осы кәсіпорынның 
басқарма төрағасының мін де тін атқарушысы, 2012 
жылдың наурыз айынан “Қызылорда РЭК” АҚ кәсіподақ 
комитетінің төрағасы болып сайланып, осы саланың 
құрметті ардагері атанды.

Ел тәуелсіздігінің алғашқы жыл-
дарында нарықтық экономика ның 
қиындықтарын еңсеруде энергетика 
саласының аяқтан тұруына, жаңа 
бастамалардың жүзеге асуына бі лік ті де 
тәжірибелі маман зор үлес қосты. 

Ол көп жылғы жемісті еңбегі үшін 
бірнеше мәртебелі медалдарьмен мара-
патталды. 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достас тығы 
Энергетика саласының (2007) және Қа-
зақстан Энергетиктер Ас со циа ция сының 
(2012) құрметті энер гетигі атан ды.

Н.Дәрібаев Қызылорда облы сы ның 
энергетика саласын дағда рыстан алып 
шығу және оны дамыту жолында 40 жыл 
табанды еңбек сіңірген әрі энер гетик-

тердің тұтас бір шоғырын тәрбиелеп, өсірген абзал азамат 
ретінде көпке сыйлы бола білді. 

Ардақты азаматтың қажырлы еңбегі мен тағы лымды 
өнегесі ешқашан ұмытылмайды. Оның жарқын бейнесі 
көпшіліктің жүрегінде ұзақ уақыт сақталатын болады. 

Ағайын-туыстары, бауырлары.  

Марқұм Нағымадин Дәрібаевтың  қонақасы 
2015 жылғы 4 сәуір күні сағат 13.00-де «Арбат» 
мейрамханасында беріледі.

 Намазы 5 сәуір күні сағат 11.00-де Қызылорда 
қаласы, Алматы көшесі №47 үйде өтеді.

Жетілік асы 5 сәуір күні сағат 13.00-де «Арбат» 
мейрамханасында өтеді.

ДӘРІБАЕВ НАҒЫМАДИН

Елімізде орын алып жатқан жол-көлік 
оқиғалары және оның зардаптары бүгінгі 
күннің өзекті мәселесіне айналып отыр. Осы 
оқиғалардың алдын алуда мектептерде 
құрылған жол қозғалысы жас инспекторлары 
жасақтарының рөлі зор. 

Үстіміздегі ақпан айында жанынан көлік легі көп 
жүретін қала орталығындағы №140 мектептің 6 және 
7-сынып оқушылары арасында жол қозғалысының жас 
инспекторларының байқауы өтті. Байқаудың мақсаты 
– жол қозғалысы ережелері бойынша балалардың 
сауатын арттыру, оқушыларға жолда қауіпсіздікті сақтау 
ережелерін насихаттау, жасөспірімдердің қатысуымен 
орын алатын жол-көлік оқиғаларының алдын алу және осы 

бағыттағы жұмыстарды жетілдіру. 10 кезеңнен тұратын 
сайыста оқушылар білімдерін көрсетіп, жол қозғалысы 
бағытында жастар арасындағы проблемалық мәселелерді 
кеңінен қозғады. Сындардан сүрінбей өткен сайыскерлер 
жарыс қорытындысы бойынша үздік деп танылып, түрлі 
номинациялар бойынша марапатталды.

Өткен жылғы Республикалық сайыста облыс намысын 
қорғаған жасақтың жүлделі ІІ орынға ие болуы да 
оқушыларды жігерлендіріп, биыл да алдыңғы орындардан 
көрінуді межелеуде. 

Біздің анықтама: 2015 жылдың алғашқы айында 
облысымызда жасөспірімдердің қатысуымен 7 жол-көлік 
оқиғасы орын алса, онда 3 бала көз жұмып, 4 бала түрлі дене 
жарақаттарын алған.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ЖАС ИНСПЕКТОРЛАР САЙЫСЫ 
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БАҒАСЫ – 2500 ТЕҢГЕ, ЕМДЕУ КУРСЫ – 6 ҚОРАПША

АлкАтекАктивтің, «Алтай шипагері» бальзамының, «Тас майы+7»-
нің айрықша қасиеттері туралы сіз мына күндері өткізілетін 

сатылым кезінде біле аласыз:
Қызылорда қаласында 14 сәуір сағат 10.00-ден 11.00-ге дейін

№3 гимназия, Жанқожа батыр көшесі, №5

Байланыс телефондары:8-701-677-42-42, 8-777-114-13-20

Мен – ерекше, кәсіпқой әрі күшті 
шипа беруші, сонымен қатар ешқандай 
да жоғары білімсіз, дипломсыз нарколог-
пын! Бұлай деуімнің себебі – маскүнем 
күйеумен он жылдық отбасылық өмір 
тәжірибем бар және қол жеткізген 
нәтижем барлық медициналық диплом-
дардан артық. Мен күйеуімді арақтан 
бір жылдың ішінде ажыратып алдым.

Бұрын күйеуім үнемі ішетін, екі-
үш аптаға дейін тоқтамай салынып 
ішетін кездері болған. Үйдегі бес жа-
сар қызым Катя екеуміз үшін бұл 
тозақтан бетер еді. Күйеуім ылғи ұрыс, 
төбелес шығаратын, бағалы заттарды, 
видеотехниканы, киімдерді, басқа да 
бұйымдарды араққа сатып жіберетін. 
Бірде тіпті маған балта ала жүгірген кезі 
бар. Абырой болғанда, көршілер таяу 
маңнан табылып, көмектесті.

Күйеуім кейде салынып ішуін 
доғаратын. Мұндайда ол сауығып, бірақ 
солғын тартып жүреді. Өкінеді. «Үлгілі 
отағасы» кезеңі басталады.

Ол жұмысқа тұрды, бала тәрбиесіне 
қарайтын болды. Ал кейін бұрынғы 
қылығын қайта бастады...

Бірде мен өзіме: «Жетер! Біздің от-
басында енді маскүнемдікке жол жоқ!» 
– дедім. Өйткені әбден мезі болған едім, 
бұл тозақтан құтылу үшін барлығын жа-
сап баққанмын. Күйеуім «кодталды», 
наркологиялық диспансерде де, био-
токпен де емделді. Олардан әсер болды, 
бірақ ұзаққа созылмайтын.

Қысқасы, алдыңғы жылы мен 
маскүнемдікке ұшырап, оның 
тырнағынан құтылған адамдардың 
нақты тәжірибелерін зерттеуге кірістім. 
Мен халықтық тәсілдерге назар аудар-
дым, арақты тастаған адамдарға те-
лефон шалдым, хат жаздым, олар-
мен кездестім. Ақырында маған 
маскүнемдікпен күресте көмектесетін 
ескі халықтық ем негізінде жасалған 
жаңа, заманауи құрал жөнінде жұрт 
аузынан естігенім жәрдем берді. Бұл 
құрал ғасырлар бойы қолданылу 
тәжірибесінен өткен екен.

Мен оның құрамына кіретін табиғи 
компоненттердің бауырдың алкогольді 
өңдеуге жауапты ферменттеріне, 
бауырдың ғана емес, ұйқы безінің 
де атқарымдық күйіне белсенді 
әсер ететінін білдім. Ол сондай-ақ 
алкогольдік синдромның алдын ала-
ды, ішкіш адамның психикалық және 
эмоциялық күйлерін қалпына келтіреді 
екен. Ал, тәжірибе жүзінде анықталған 
ең бастысы, ол ас қорыту деңгейінде ал-
когольге деген жиіркенішті туындата-
ды.

Қазір, нақты нәтиже көргеніме бір 
жыл толғаннан кейін патенттеліп, «Ал-
кАтекАктив» деген атауға ие болған бұл 
ерекше табиғи формула жөнінде батыл 
түрде айта аламын. Ол біздің отбасы 
үшін құтқарушы болды. Қазір күйеуім 
арақты татып алмайды.

Мені маскүнемдікпен өмір сүріп 
азапқа түсіп жүргендердің барлығы да 
түсінеді ғой деп ойлаймын.

Оның құрамындағы ААА@ – ал-
когольге құмарлықты және алкоголь-
ден улану кезіндегі жайсыз әсерлерді 
өзгертетін патенттелген өсімдіктекті ке-
шен.

ААА@ – тау өсімдіктерінің табиғи 
қуаты мен емшіліктің ғасырлық 
тәжірибелерін және алкогольге 
тәуелділік кезіндегі емнің тибеттік әсер 
ету тәсілдерін біріктірген табиғи таза 
құрылым.

Құрамында AAA@ табиғи 
сығындысы, копринус (шампиньондар 
тобына жататын, маскүнемдікке қарсы 
қолданылатын ақ түсті саңырауқұлақ), 
қарапайым түлкішек (лисичка обык-
новенная), жайылып, сұлап жатып 
өсетін жебіршөп (тимьян ползучий), 
годжи (Азия аумағында өсетін дәрілік 
өсімдік) жемісі, сүйментамыр (люби-
сток), асылтекті лавр, шұрық-тесікті 
шайшөп (зверобой), ащы жалбыз (мята), 
дәрібалдырған (дягиль) және артеми-
ядан (теңіздің таяз аумағында, тұзды 
көлдерде тіршілік ететін шаянтәріздес 
жәндік) алынған шипалы заттар бар.

Арақты таста!  Жаңа өмір баста!

Сәйкестік сертификаты РОСС RU.AE-96H06507 от 12.12.2013

«АлкАтекАктив» – бұл:
- алкогольге тәуелділіктен арылтатын 
табиғи кешен;
- алкогольге құмарлықты өзгертетін 
табиғи құрам;
- жүрек-қан тамырлары, жүйке, ас 
қорыту жүйелері мен бауырдың 
ферменттік жүйесіне табиғи әсер ету 
формуласы.

Сб

2015 жылдың 2 сәуірдегі  мүлікті
жария етуге байланысты

есептіліктің қорытындысы

Балалық, жасөспірім шағы-
мыз бір өңірде өтіп, екеуміз 
де Арал ауданында орта 
мектеп бітіргенмен, алғашқы 
кездесуіміз Алматы қаласында, 
ҚазМУ-дың жатақханасында 
өткен еді. «Әуелі – құдай, сосын - 
себеп» дейді ғой дана халқымыз. 
Қолынан «Комсомольская 
правда» мен «Советский спорт» 
газеті түспейтін, жылдам 
сөйлейтін оны алғашында орыс 
тілділердің бірі ғой деп те 
қалғанмен, кейін араласа келе 
оның нағыз спорт жанкүйері, 
математикаға ықыласы ерек 
жан екеніне көз жеткіздік. Сол 

мех-маттың студенті бүгін 
міне алпысқа толып, үлкен 
әулеттің ағасы, республикаға 
белгілі ғалым, ғылым докторы, 
профессор атанып отыр.

Ішкі істер саласында 
жауапты қызмет атқаратын 
Жамаладин Жанмолдаев 1955 
жылы 29-наурызда өмірге 
келген ұлына Бақытжан деп 
ат қойғанда кейін оның үлкен 
ғалым, белгілі ұстаз болатынын 
білмеген болуы да мүмкін, 
алайда «ел бақытына қызмет 
етсін, бақытты жан болсын» 
– деп тілегені анық. «Әкем 
қатал әрі өте әділ адам еді, өзін 
үнемі әскери тәртіпте ұстайтын, 
сақал-мұрты, шашы өскен 
адамды ұнатпайтын. Балаларға 
өте мейірімді еді, біздің жақсы 
білім алуымызға ерекше көңіл 
бөлетін», - дей келе, Бақытжан 
Жамаладинұлы: «Содан ба 
бәлкім, мен жас кезімнен-ақ 
математикаға ынталы болдым. 
Кейде бір қиын есепті шығара 
алмай түн ортасына дейін 
отырып қалып, ұйқы қысқан 
кезде далаға шығатынмын. Үй 
теңіз жағасында ғой, сондайда 
теңіз беттен жел тұрып, ерекше 
ашқылтым, кермек ауа соғар еді, 
сосын шаршағаным сап болар 
еді», - деп еске алған болатын 
оқушы кезін бір әңгімелескен 
сәтте. 

1965-1980 жылдар бүкіл 
Кеңестер одағында ғылымға, 
білім мен оқу ісіне ерекше көңіл 
бөлген кез болатын. Мектептер 
санының өсуі, типтік жобадағы 
мектеп ғимараттарының 
көптеп салынуы, арнайы 
мектептердің – қазақ тілі мен 
әдебиеті, математика және т.с.с. 
республикалық мектептердің 
ашылуы осының жемісі 
болатын.  

Математикаға ерекше 
бейімділігімен көзге түскен 
аралдық оқушылар Серік 
Алдашевтің (қазір физика-
математика ғылымдарының 

докторы, профессор, М.Тыныш-
паев атындағы ҚазАТК-да 
кафедра мең геру шісі) 1969 
жылы Новосибирск қала-
сында өткен Бүкілодақтық 
математика пәнінен оқушылар 
олимпиадасында жүлделі 
орынды иеленуі, Бақытжан 
Жан мол даевтың математика 
пәнінен оқушылар арасында 
1971 жылы Рига қаласында 
өткен Бүкілодақтық олим-
пиадада және 1972 жылы 
Челябинск қаласында өткен 
Бүкілодақтық олимпиадада 
жүлделі орындарды иеленуі де 
осы кезең болатын. 

Иә, мектеп оқушысы кезінде 
математика пәні бойынша 
облыстық, республикалық және 
бүкілодақтық олимпиадалар 
жүлдегері болған ол 
М.Ломоносов атындағы Мәскеу 
мемлекеттік университеті 
жанындағы сырттай оқытатын 
математика мектебін бітірді. 
1972 жылы Арал қаласындағы 
№15 орта мектепті бітірген 
Бақытжан Жамаладинұлы 
өзінің ықыласы құлаған 
математика ғылымын терең 
үйренуді мақсат ете Алматыға 
бет алды, жүздеген талапкерлер 
арасынан оза шығып, қазақтың 
білімі мен ғылымының қасиетті 
қара шаңырағы – Қазақ 
мемлекеттік университетінің 
студенті атанды. Студент 
кезінде-ақ ғылыми жұмысқа 

ынталылығымен көзге 
түскенмен және осыған 
байланысты түрлі ұсыныстар 
болғанмен ол елге оралып, 
ұстаздық қызмет еткенді жөн 
көрді. Оған себеп – әкесі көп 
айтатын «Азамат туған жерге 
қызмет етуі керек. Туған жерге 
ту тіккенге не жетсін» - деген 
сөз еді.

Арал қаласындағы №14 
орыс мектебінде еңбек жолын 
бастаған ол 1983 жылы Қорқыт 
Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетіне 
қызметке ауысты. Міне, содан 
бері де 32 жыл өтіпті. Осы 

жылдар аралығында ассистент-
оқытушы, аға оқытушы, 
доцент, профессор, кафедра 
меңгерушісі, факультет деканы 
қызметтерін атқарған Бақытжан 
Жанмолдаев ұстаздық пен 
ғалымдық жолын тең ұстап 
келеді. Қазіргі уақытта 
университеттің «Математика 
және қолданбалы механика» 
кафедрасының меңгерушісі 
қызметін атқаруда. 

1990-1993 жылдар 
аралығында Мәскеу мемлекеттік 
құрылыс университетінің 
аспирантурасында, 2000-2002 
жылдары осы оқу орнының 
докторантурасында оқыған ол 
өзі зерттеп жүрген саланың 
қыр-сырына қанықты.

Бақытжан Жамаладинұлы 
1993 жылы желтоқсан айында 
Мәскеу мемлекеттік құрылыс 
университетінің диссер-
тациялық кеңесінде «Колебания 
пластин, находя щихся 
под поверхностью дефор-
мируемой среды» тақыры-
бында кандидаттық диссер-
тациясын сәтті қорғады, ал 
2004 жылдың қаңтар айында 
Самара мемлекеттік сәулет-
құрылыс академиясының 
диссер тациялық кеңесінде 
«Динамическое поведение 
конструк ций, находящихся в 
дефор мируемой среде» тақыры-
бында докторлық диссер-
тациясын қорғап, техника 

ғылымдарының докторы 
атанды. «Қазақстан Білім беру 
ісінің құрметті қызметкері» 
және «Қазақстан Республикасы 
ғылымын дамытуға қосқан 
үлесі үшін» төсбелгісімен 
марапатталған. 

Жоғары білім саласында 
жемісті еңбек еткен ғалым-
ұстаз кәсіби білікті жоғары 
білімді мамандар даярлау ісінде 
тер төгумен қатар 50-ден аса 
ғылыми, ғылыми-әдістемелік 
мақалалар жариялап, бірнеше 
ғылыми монографиялардың 
авторы атанды. Биылғы жылы 
мектеп мұғалімдері мен жоғары 
сынып оқушыларына арналған 
«Мектеп математикасының 
таңдамалы бөлімдері мен 
теоремалары» атты оқу 
құралын баспаға тапсырып, 
«Ақпараттық жүйелер», 
«Есептеу техникасы және 
бағдарламамен қамтамасыз 
ету» мамандықтары бойынша 
оқитын студенттерге арналған 
«Дискретті математика» атты 
оқу құралын дайындауда.

Студенттер мен 
оқушылардың ғылыми 
жұмыстарына жетекшілік 
жасаумен қатар математикаға 
құштарлықты бала кезден 
дамыту керек деп есептейтін 
ұстаз-ғалым облыстағы 
математика пәні мұғалімдері 
арасында да үлкен ғылыми-
әдістемелік жұмыс жүргізуде. 
Ол өткен жылғы  қараша 
айында мәреге жеткен 
математика пәні мұғалімдерінің 
облыстық олимпиадасын 
ұйымдастырушылардың бірі 
болды.

Өмірлік жары – Зоя екеуі 
алты бала тәрбиелеп, өсірді, 
олардың барлығы да жоғары 
білім алып, қазір Астана, 
Алматы, Ақтау қалаларында 
қызмет атқаруда.

Иә, осылайша өмір-өзен 
толқын-жалын желге тоса ілгері 
ағуда, осы бір тіршілік атты 
ырғақты ағыста арман-мұратын 
желкен қылып келген Бақытжан 
Жамаладинұлы да ұрпақ 
тәрбиесі мен қазақ ғылымының 
дамуына үлес қосып, келер 
күндерге көз тігуде. Белгілі 
азаматтың ұстаздық пен 
ғалымдық жолында әлі де талай  
биіктерді бағындыратыны 
ақиқат.

Алдажар ӘБІЛОВ, 
Қорқыт Ата атындағы 

ҚМУ доценті, 
Халықаралық 

Ақпараттандыру 
академиясының академигі.

Байқасақ, ұрпақ өзінің шыққан 
негізіне, тегіне тартпай тұрмайды екен. 
Қуанышкүл бала кезінен өте зерек, туа бітті 
ақылды болып өскен. Оны отбасындағы 
тәлімді тәрбиенің жемісі деп білемін. Ол 
Қызылордадағы педагогикалық училищені, 
одан әрі Алматыдағы қыздар  педагогикалық 
институтын өте жақсы бітірді. Біздердің 
қызыққа толы студенттік өміріміз де бір 
мезгілде болды. Айналасындағы достары да 
өзі секілді көпшіл, ақылды, дарынды және 
кісіні, елді, ұлт дәстүрін сыйлай білетін 
азаматтар болды. Олар Мәрия Жүйіріктаева 
Бесбайқызы, Шәмша Беркімбаева, Мырзай 
Өтегенова, Кенже Әбуова, Жолғазы 
Баймакышев, сүйген жары Сейділда 
Көпбаевтар еді.

Қуанышкүлдің әкесі Әбдіғаппар өмірден 
көргені мен тоқығаны мол, адам тани 
білетін, кісі сыйлай алатын, көпшіл, ал анасы 
Аманшай апамыз  да жұбайының орнын 
толтырып отыратын еліне өте сыйлы кісілер 
еді. Екеуі біздерді, Қуанышкүлдің достары 
Жолғазыны, мені, Тұрсынбайды, Исламханды 
«Менің киіміммен туған балаларым» деп 
ерекше құрметтеп, айналасына таныстырып 
сыйлайтын еді. 

Қуанышкүлдің әжесі Айымжанды 
(Меңдіаяқтың кемпірі) көзіміз көрді. 
Қолынан дәм де таттық. Қуанышкүл негізінен 
осы әжесінің қойнында өсіп, әкесі Әбекең 
мен анасы Аманшайды «ағасы мен жеңгесі» 
тұрғысында жақсы тәлім-тәрбиесін алып өсті. 

Меңдіаяқ атамыз жастайынан 
жетімгершіліктің ащы дәмін татып өсіп, жігіт 
кезінен өте зерек, құйма құлақ, қазақтың ауыз 
әдебиетіндегі фольклорлық жырларын жинап 
қана қоймай, оларды жатқа да айта беретін 
кісі екен. Кеңес үкіметі тұсында асыра 
сілтеушіліктен 15 жылдай айдауда Сібір 
тақсыретінің дәмін татқан. Біз Қуанышкүл 
екеуміз сол кісінің араб әрпімен жазып, 
қолды болып кеткен шежіресін ағайындар 
арасынан іздеп тапқанымыз бар. Шежіренің 
соншалықты ұқыптылықпен жазылғаны 
сыртынан-ақ белгілі болды.

Қуанышкүлмен 1960 жылы Қазақ ССР-
нің құрылғанына 40 жыл толуына байланысты 
Республикалық көркемөнерпаздар 
фестивалі тұсында  танысқан едік. Осы 
фестивальге дайындық кезінде біз досым 
Әлихан Молдахметов екеуміз қаладағы 

Мәдениет үйінде бишілер үйірмесіне 
қатысатынбыз. Кейіннен фестивальге 
қатысу үшін Мұқан Төлебаевтың «Біржан-
Сара» операсынан үзінді қоюға даярландық. 
Оған қаладағы педагогикалық институт 
пен М.Мәметова атындағы педучилище 
студенттерінен үлкен хор мен би тобы 
ұйымдастырылды.

Бір ай дайындықтан кейін сол топпен 
Алматыдағы фестивальге келдік. Орталық 
стадионда өнер көрсетіп, қорытындысында 
Республика бойынша үшінші орынға ие 
болып, Қазақфильмде «Ән қанатында» атты 
кинофильмге түсіп, үлкен қуанышқа кенелген 
едік. 

Кейін Қуанышкүл болса Сейділда 
Көпбаев атты азаматты тауып шаңырақ 
көтеріп, дүниеге ұл-қыз келтірді. Екеуінің 
бір-біріне сүйіспеншілігі мен сыйластығы 
да ерекше болатын. Қуанышкүлдің 
турашыл, бетке айтар мінезін Сейділда 
сезімталдығымен әдемі сезінсе, Қуанышкүл 
де оған ақылмен түсіністік тауып кететін.

Сейділда кішкентайынан анасыз 
жетімдіктің ащы дәмін татып, ерте ержетіп, 
тұрмыс ауыртпалығының әсерінен жұмыс 
атқара жүріп Қазақ мемлекеттік университетін 
бітіріп мұғалімдік, комсомолдық қызметтерді 

атқарды. Алматы облысының оқу ағарту 
бөлімінде көп жылдар қызмет жасап, 
абыройлы қызметі арқасында Қазақ ССР 
Орталық комитетінің дін басқармасының 
басшысына дейін көтерілді. Әттең сұм ажал 
осындай атпал азаматты ортамыздан ерте 

алып кеткеніне қиналамыз. Біздер, достары 
оны  адамгершілік пен достықтың символы 
ретінде сыйлаушы едік.

Ол Қызылордаға қыдырып келген 
сайын достары біздер арқа-жарқа болатын 
едік. Жолғазы екеумізді керемет әзілмен 
жерге отырғызып кететін сәттері де аз 
емес еді. Ауылға әкесі Дәулетбек ағамен 
қыдырып келген кездерінде Қуанышкүлдің 
әкесі Әбдіғаппар ағамен ағалы-інідей 
сыйласатынына сүйіспеншілікпен қараушы 
едік.

Қуанышкүл Алматыдағы қыздар педа-
гогикалық институтының музыка факультетін 
жақсы бітіріп, сол институтта жұмысқа 
қалдырылды. Жұмыс атқара жүріп ғылыми 
жұмыстармен айналысып, кандидаттық, 
кейін докторлық диссертацияларды қорғап, 
профессор атағын алды. Сөйтіп өзі оқыған 
институтта алғырлығы мен сауаттылығының 
арқасында декандыққа дейін көтерілді.

Сол институтта оқып жатқан қыз 
балаларды ол болашаққа баулыды. Өйткені 
олар келешек ана, әрқайсысы әрбір отбасының 
ұйытқысы, берекесі, ұрпақ жалғастырушысы 
екенін саналарына әдемі сыпайылылықпен 
түсіндіріп келеді. «Қазақ қыздарының анасы» 
деп Қуанышкүлді ұжымы да бекерге атамаса 
керек.

Қуанышкүлдің алғырлығы, құйма құлақ 
ұқыптылығы, адам тани біліп, олармен 
сыйластығы, адалдығы, тура сөйлеп, әділдігін 
бір-ақ кесетін тік мінезі бәрімізге де ұнайтын. 
Осы қасиеттің бәрі тегін болмаса керек. 
Ол  тектілік Қуанышкүлге қанмен берілген 
үлкен қасиет деп білемін.  Осы киелі қасиеті 
мәпелеп өсірген ұл-қыздарына да жұғысты 
бола берсін деп тілеймін.

Базарбай АТАБАЕВ,
Мұстафа Шоқай қорының төрағасы, 

медицина саласының ардагері, ҚР 
Әлеуметтік ғылымдар академиясының 

«Құрметті академигі», Шиелі ауданының 
«Құрметті азаматы».

ҰСТАЗ, ҒАЛЫМ, 
АЗАМАТ

Ол бірде маған: «Биыл алпысқа келемін», – деді. 
Әуеліде мән бермегенмен, кейін ойланады екенсің. Біздердің 
С.М.Киров атындағы ҚазМУ студенті кезіміз кеше ғана 
сияқты еді, алайда содан бері талай күн шығыпты, талай су 
ағыпты, айды – ай, жылды жыл алмастырыпты.  Осыдан 
соң қалай ғана «жалынан ұстатып көрмеген уақыт-сәйгүлік 
зымырап-ақ келеді екен ғой» демессің.

ТекТінің Тұяғы

Достықтың қадірін бағалай алатын, оңы-солын жақсы  бағдарлай 
білетін, жүрген ортасында орны да, беделі де асқақ тұратын, өмірдегі өз 
сүрлеуі мен бақытын таба білген қымбатты досымыз Сыр бойының түлегі 
Қуанышкүл Әбдіғаппарқызы Меңдіаяқова мен жұбайы Сейділда Көпбаев 
туралы.

САТыЛАДы
Арал қаласында ГАЗОБЛОК (пеноблок, экотонблок) 

сатылады. Өлшемі -  60х30х20 см, бағасы - 600теңге. 
Басқа да өлшемдерге тапсырыс қабылдаймыз.

Байланыс телефоны: 8 777 662 03 60,
8 702 252 64 56.

ҚАЗАҚ-ТҮРІК ЛИЦЕЙІ 6 СЫНЫП 
ОҚУШЫЛАРЫН ҚАБЫЛДАЙДЫ

Қазақ-түрік лицейіне қабылдау емтиханы үстіміздегі 
жылдың 3 мамырында жүргізіледі. Тіркеу 1 мамырға 
дейін. Тіркелуге туу туралы куәліктің көшірмесі қажет. 
Ата-ана мен оқушы бірге келуі міндетті. 

Мекен-жайымыз: С.Бейбарыс 10. Байланыс теле-
фоны: №9 КТЛ, тел.: 22-85-95, №10 КТЛ,

тел.: 21-28-91. 

Сыр өнері орны толмас қайғыға душар бол-
ды. 2015 жылдың 30 наурызында 74 жасқа қараған 
шағында Н.Бекежанов атындағы об лыстық 
музыкалық драма театрының актри сасы, сахна 
майталмандарының бірі, «Құрмет» орденінің және 
«Мәдениет саласының үздігі» төсбелгісінің  иегері  
Ұлбатай  Баяділова ауыр науқастан дүние салды.

 Ол  1941 жылы 3 шілдеде Талдықорған об лысы, 
Қаратал ауданы, Абай совхозында дү ниеге келген. 
1960 жылы М.Әуезов атын дағы Академиялық қазақ 
драма театрының студиясын бітіріп, еңбек жолын 
Семей театрында бастаған ол 1963 жылы Қызылорда 
театрына келді. Міне, содан бері табан аудармай са-
налы ғұмырының елу жылын Н.Бекежанов атын-
дағы Қызылорда облыстық қазақ драма театрына 
арнаған көрнекті сахна гер театрдың, өнердің асыл  

анасына айналып еді. 
Ұ.Баяділова сомдаған С.Мұқановтың «Мөлдір махабба тындағы» –  

Бәтес, М.Әуезовтің «Айман-Шолпанындағы» – Шолпан, Ш.Айтматовтың 
«Жәмиласындағы» –  Жәмила, М.Кә рімнің «Ай тұтылған түн» трагедиясындағы 
Зүбәржат секілді рольдер көрермен көз алдында сүйкімді қыз бей несінде 
қалды.

Ғ.Мүсіреповтің «Ақан сері – Ақтоқтысындағы» азап пен қасіретке толы 
Мәрзия ролі, Т.Ахтановтың «Әке мен баласындағы» – Сәния, Ғ.Мүсіреповтің 
«Қозы Көрпеш-Баян сұлуындағы» ару Баян үшін жаны қалмай шырылдай-
тын Күнекей, Т.Нұрмағанбетовтің «Апатындағы» ел қасіре тін өз қасіретіндей 
сезінетін Ақкемпір, Қ.Сүйе нішовтің «Сен де жалғыз, мен жалғыз» спек-
такліндегі кемпір, М.Ғапаровтың «Тұзды шө лінде» – Рәбия, т.б. образдар Сыр 
театрының алтын қорына енетін кейіпкерлер.

Ұ.Баяділованың көп жылғы еңбегі еске ріліп, 1988 жылы «Еңбек ардагері» 
медалімен, 2004 жылы Қазақстан Республикасының «Құр мет» орденімен, 
«Мәдениет саласының үз дігі» төсбелгісімен, сондай-ақ Мәдениет ми-
нистрлігінің, облыстық мәдениет басқар масының құрмет грамоталарымен  
марапат талды.

Ұ.Баяділова өмірінің соңына дейін сахна дағы тұғырынан түскен жоқ. Оның 
адами жарқын  бейне сі мен қатар, сомдаған сахналық  әрбір образдары  театр 
ұжы мының, Сыр көрермендерінің, жалпы қазақ театр өнерінің тарихында ал-
тын әріптермен жазылып, сақталады. 

Қызылорда облысының мәдениет,
мұрағаттар және құжаттама басқармасы.

Н.Бекежанов атындағы облыстық музыкалық
драма театрының ұжымы.

БАҚұЛ БОЛ, АяУЛы ӘРІпТЕС

Жарамсыз деп есептелсін
Бекназарова Әйкен Ерзаққызының атына Қызылорда облысы, 

Жаңақорған ауданы, Төменарық ауылындағы №223 орта мектепті 
21.06.2013 жылы бітіргені жөнінде берілген ЖОБ №0642085 аттестаты 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Зейнуллаева Айсауле Онталапқызының атына Қызылорда облысы, 

Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі №249 мектеп-лицейді 20.06.2011 
жылы бітіргені жөнінде берілген ЖОБ №0143107 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

ХАБАРЛАНДыРУ
«Транс Азия Констракшн» ЖШС 2015 жылдың 6 мамы рында жергілікті 

уақытпен сағат 15.00-де серіктестік мүше лерінің кезекті жиналысы 
Қызылорда қаласы, Е.Көшербаев көшесі 94 үйде өтетінін хабарлайды.

Күн тәртібінде:
1. Серіктестіктің 2014 жылғы қаржы-шаруашылық қызметі жөніндегі 

есебі;
2. Ревизиялық комиссиясының есебі;
3. Серіктестіктің атқарушы органы өкілеттігінің бітуіне байланысты 

сайлау;
4. Әртүрлі.

Қазақстан Республикасының «Салық және 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер» 
Кодексінің 390, 409 баптарына сәйкес жеке 
тұлғалардың жер салығы және мүлік салықтары 
бойынша салық төлеу мерзімі ағымдағы жылдың 1 
қазанына және Салық кодексінің  369-бабына сәйкес 
жеке тұлғалардың көлік салығы бойынша салық 
төлеу мерзімі салық кезеңінің 31 желтоқсанына дейін 
деп белгіленген.

Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер 
басқармасы тарапынан  кезекті салық жылдарына 
сәйкес Қызылорда қаласы аумағында орналасқан 
жеке тұлғаларға  мүлік, жер және көлік  салықтары 
есептелген болатын.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 
35-ші бабына сәйкес заңды түрде белгіленген 
салықтарды, алым дарды және өзге де міндетті 
төлемдерді төлеу әркімнің борышы әрі міндеті 
болып белгіленген. Дегенмен, ағым дағы кезеңге жеке 
тұлғалар салық салу объектілеріне есеп телген салық 
сомаларын уақытылы бюджетке төлемей, салық 
органы есептеген салықтардың сомасы туралы хабар-
ламалардың орындалу тәртібіне едәуір кедергісін 
тигізуде. 

Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер 
бас қармасы тарапынан мүлік, жер, көлік салықтары 
бойынша  салық берешегін уақытылы төлемеген жеке 
тұлғаларды сотқа жүгіну арқылы мәжбүрлеп өндіру 
шараларын атқаруда. 

Сонымен қатар, сот шешімі негізінде сот 
орындау шы лардың өндірісіне алынған істер 
бойынша  салықтан бере шегі бар азаматтарға 
Қазақстан Республикасы аумағынан сыртқа шығуға 
сот арқылы  тыйым салынатындығын және жеке 
мүлкіне ауыртпалық қойылып, әр салық бершегі бар 
салық төлеушінің аты-жөні көрсетіліп бұқаралық 
ақпараттық  құралдарына жариялау арқылы арнайы 
шолу жүргізу барысында  телебағдарламаларда 
көрсетіледі.

Аталған шаралар салық берешегі бар кез келген 
жеке тұлғаның жоспарлаған істерінің (жұмыс бабымен 
іссапарға, демалу орындарына, денсаулығына 
байланысты емделуге және т.б себептермен шет 
елдерге шығу) жүзеге асуына айтарлықтай кедергісін 
тигізуі мүмкін. 

Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасы жоғарыдағы көрсетілген 
мәселелер туындамас үшін салық төлеушілерден 
Мемлекеттік кірістер басқар ма сынан салық берешегі 
туралы мәліметтерді сұрау арқы лы уақытылы салық 
берешегін өтеуді және салық салу объектісі ретінде 
тіркелмеген жер учаскелерін тіркеу леріңізді сұрайды.

М. ЕСЕНБАЕВ,
Қызылорда қаласы бойынша  Мемлекеттік 

кірістер басқармасының бөлім басшысы.

ЖЕКЕ ТұЛғАЛАРДың ЖЕР, 
МүЛІК ЖӘНЕ КөЛІК САЛығы

Аудан Келіп түскен 
өтініштер саны

Орны

Қызылорда қаласы 259 1
Қармақшы ауданы 46 2

Жаңақорған ауданы 25 3
Шиелі ауданы 16 4

Жалағаш ауданы 14 5
Қазалы ауданы 12 6

Сырдария ауданы 11 7
Арал қаласы 9 8
Арал ауданы 6 9

Қазалы қаласы 0 10

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

орналастырғыңыз келсе: 
70-00-49, 70-00-52  

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

ғибрат


