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МҮЛІКТІ ЖАРИЯ ЕТУ

ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН

ӨРКЕНИЕТ ҮЛГІСІМЕН

БІРІНШІ БАЙЛЫҚТҰСАУКЕСЕР

Сексен мыңнан астам халқы бар Шиелі ауданы орта және шағын кәсіпкерлікті өрістетуде 
аймағымызда алдыңғы қатарда келеді. Ауданда «Сыр суы және К» ЖШС мемлекеттік 
қолдау бойынша жұмыс жүргізіп, өзіміздің жергілікті өнімді өндіріп отыр. 
Кәсіпорын 2003 жылдан бері тұрғындарға сүзгіден өткен таза, сапалы су ұсынып келеді. Өздері 

жинақтаған қаржыға өндірістік база салып, нақты кезеңде мүмкіндігіне орай қызмет жасай бас
тады. Алғашқыда 4 адаммен жұмыс бастаған шағын кәсіпорын біртіндеп Шиелі, Жаңақорған 
аудандарындағы мекемелер мен тұрғындарды, облыс орталығындағы бірқатар мекемелердің 
сұраныстарын қамтамасыз етуге қол жеткізді. Қазіргі таңда онда түрлі жабдықтармен жұмыс істейтін 
және тасымалдау, тарату барысындағы істермен шұғылданатын 22 адам тұрақты еңбек етіп келеді. 
Өндіріс орны жылына 1,52 млн литр таза суды тапсырыс бойынша кәсіпорындар мен жеке тұлғаларға 
жөнелтеді. Алдағы уақытта бұл көлемді  одан да жоғаралыту жоспарда бар.

Ел экономикасын көтерудегі міндеттерге қолдау білдіріп келе жатқан кәсіпорын басшысы Берік 
Қыдырәлиев:

– Кәсіпорын қол жеткен табыстарымен шектеліп қалмай, алдағы уақытта өз ауқымын күшейту 
шараларын қарастырып отыр. Осы тарапта бизнесін дамыту мақсатында «Өңдеу өндірісіндегі шағын 
және орта бизнес кәсіпорындарын қолдау» бағдарламасы шеңберінде 12 млн теңге көлемінде 6 
пайыздық несие рәсімделіп,  бұл жоба «Қазақстан Халық Банкі» АҚ арқылы жүргізілді. Мекеме өз 
қондырғыларын модернизациялау жұмыстарын үздіксіз қолға ала отырып, жетілдіру үстіндеміз, – 
дейді.

Аталмыш кәсіпорындарында ұзақ жылдардан бері еңбек етіп келе жатқан цех бастығы Ма
рат Оразалиев, жабдықтаушы Омархан Оразалиев, аппаратшы Бекжан Айманов, дайын өнімді 
қалыптаушы  Мұхтар Айманов, жұмысшы Еркебұлан Таңсықтаевтар өз ісінің шеберлері. Сол сияқты 
есеп жұмысын жүргізуші Индира Елтаева, қоймашы Перуза Жұмаділовалар алдағы істің арналы бо
луы жолында бірлесе еңбек ету үстінде. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы.

ӨРКЕНДІ ӨҢІРДЕГІ 
ӨРІСТІ БАСТАМАЛАР

 
Мемлекет басшысы Шығыс Қазақстан облысына жұмыс 

сапарының қорытындысы бойынша БАҚ өкілдері үшін 
брифинг өткізді.
Елбасы өнеркәсіп саласындағы өсімнің жоғары екенін, сондайақ 

өңірдің мәдениет саласы да жақсы дамып келе жатқанын айтты.
– Сапар барысында мен мырыш, қорғасын, мыс, алтын және күміс 

секілді экспорттық өнімдерді көп көлемде өндіретін «Қазмырыш» 
кәсіпорнында болдым. Өскемен индустриясы үшін басты мәселенің 
бірі экологиялық тазалық болып отыр. Қазіргі уақытта заманауи 
экологиялық талаптарға сай кәсіпорындар салынуда, бұл қаланың 
қауіпсіз болашағын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, жаңа театр 
ғимараты салынды, бұрынғысы ХІХ ғасырда салынған ескі ғимаратта 
орналасқан еді. Енді театр ұжымы тиісті жабдықтары, 600 орындық 
көрермен залы, 150 орындық кіші залы бар керемет жаңа ғимаратқа 
кірді. Өскеменде тұрғындар өнерді тамашалау үшін келетін жаңа 
мәдени орталық пайда болды, – деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету, денсаулық сақтау жүйесін және медициналық көмек сапасын 
жақсарту бағытында мемлекеттің күшжігер жұмсап жатқанына назар 
аударды.  

– Семей қаласы қырық жыл бойы ядролық сынақ өткізу орны 
болып, соның салдарынан көптеген адам зардап шеккен өңірде 
орналасқан. Бүгінде қаланың медициналық мекемелері мен олардың 
жабдықталуы Қазақстандағы ең үздіктердің қатарында саналады. 
Мен елдегі онкологиялық ауруларды емдеуге арналған бірденбір 
радиологиялық орталықты аралап көрдім. Осындай орталық Астанада 
да салынатын болады. Диагностика және емдеу ісінде енгізіліп жатқан 
радиологиялық әдіс еліміздің көптеген азаматтарына көмек көрсетуге 
мүмкіндік береді, – деді Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті республиканы көлік және инфрақұрылымдық 
тұрғыдан одан әрі дамыту қажеттігіне тоқталды.

– Қазіргі уақытта біз «Қазақстан2050» стратегиясын жүзеге 
асырудамыз, оның аясында әлемнің дамыған 30 мемлекетінің 
қатарына кіруді жоспарлап отырмыз. «Нұрлы жол» бағдарламасын 
іске асырып, «Мәңгілік ел» ұлттық идеясын ілгерілетудеміз. Халық 
бұл бастамаларды, Қазақстандағы тұрақтылық пен бірлікті қолдап 
отыр, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Соңында Мемлекет басшысы облыс тұрғындарына табыс және 
бақбереке тіледі.

ОБЛЫСТА 3,9 МЛРД 
ТЕҢГЕНІҢ 407 МҮЛКІ 
ЗАҢДАСТЫРЫЛДЫ
Елбасының тапсырмасына сәйкес 2014 жылдың 1 қыркүйегінен 2015 

жылдың 31 желтоқсанына дейін елімізде мүлікті жария ету акциясы 
өткізілуде. Оны ұйымдастырудағы басты мақсат – ел экономикасына 
қосымша қаражат тартып, мемлекет дамуына үлес қосу. Яғни, қаржы, 
жылжымайтын немесе жылжымалы мүлік ел игілігіне жұмыс жасайтын 
болады. 

Негізі елімізде бұған дейін екі мәрте мүлікті заңдастыру шарасы өткізілді. 
Оның алғашқысы 2001 жылдың 14 шілдесі мен 14 тамызы аралығында 
болды. Бұл шара “Қазақстан Республикасы азаматтарының қаражатын 
заңдастыруға орай рақымшылық жасау туралы” заңына сәйкес жүргізілді. 
Ол кезде заңдастыру бір реттік науқан ретінде өткізілді. Соның нәтижесінде 
үш мыңға жуық азаматтың 480 млн. доллар көлеміндегі қаражаттары 
заңдастырылды. 20062007 жылдары екінші рет өткізілген заңдастыруда 
тек ақша емес, сонымен қатар жылжымайтын және жылжымалы мүліктер 
де заңдастырылудан өткізілді. Соған орай заңдастыру мерзімі ұзартылып, 
бір жылдан астам уақытқа созылды. Сөйтіп, екінші заңдастыру кезінде 844,7 
млрд. теңгенің мүлкі заңдастырылды.

Қазіргі күні жүргізіліп отырған жария ету акциясынан алдыңғы 
өткізілген екі шараға қарағанда қаржы анағұрлым көп түседі деп болжануда. 
Атап айтқанда, экономикалық зерттеулер институты сарапшыларының 
бағалауынша 2,2 трлн теңге көлеміндегі мүлік жария етіледі деп күтілуде. 
Әрі бұл болжам жоспардың толықтай орындалатынына да сенім бар.

Шындығында, кез келген бастаманың қолға алынуына белгілі жайттар 
себеп болады. Осы тұрғыдан айтар болсақ, онда 2012 жылы көлеңкелі 
экономика үлесі жалпы ішкі өнімнің 19 пайызына жуықтады. Бұл шамамен 
алты триллион теңгені құрайды. Назар аударатын екінші бір мәселе, ол 
шетелдік инвестициялардың қысқаруы болды.

Айта кетерлік жайт, мүлікті жария етуден қылмыстық және әкімшілік 
жауапкершілікке тартыламын деп қорқуға еш негіз жоқ. Өйткені ол 
“Қазақстан Республикасы азаматтарына, оралмандарға және Қазақстанда 
тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты 
рақымшылық жасау туралы” заңында тайға таңба басылғандай анық 
көрсетілген. 

Жалпы мүлікті жария ету акциясы көпшілік үшін пайдалы. Соның 
бастысы акция бір мүлікті жария ету және заңды айналымға шығаруға 
мүмкіндігін береді. Соның ішінде бұл алдымызда тұрған жалпыға бірдей 
декларациялаудың енгізілуіне байланысты азаматқа мүлкін ешқандай 
қорқынышсыз жария етіп алу құқығын береді. Екіншіден, шетелдегі 
мүлікті жария ету кезінде алынатын он пайыз мөлшеріндегі алым мемлекет 
бюджетіне түседі. Ал үшіншіден, субъекті қандай да бір жауапкершіліктерден 
босатылады.

Сонымен, бүгінде облыста мүлікті жария етуге байланысты барлық 
аудан және Қызылорда, Арал, Қазалы қалаларында мүлікті жария етуді 
өткізу комиссиялары құрылып, жұмыс жасауда. 2015 жылдың 6 сәуірдегі 
жағдайы бойынша есептіліктердің қорытындысымен келіп түскен 
өтініштердің барлық саны – 402. Жылжымайтын мүліктер 503ке жеткен. 
Келген өтініштер бойынша мүліктердің жалпы бағасы  4,6 млрд теңгені 
құраған. 325 өтініш  бойынша жалпы сомасы  3,9 млрд теңгені құраған 407 
жылжымайтын мүлік жария етілген. 

Жалпы, республика бойынша басқа облыстармен салыстырғанда 
Қызылорда облысында жарияланған мүліктердің саны жоғары болып 
отыр. Соның ішінде бұл шара аясындағы аса белсенділік танытып отырған 
Қызылорда қаласы мен Қармақшы ауданы тұрғындарының тірлігі ерекше 
атап өтуге тұрарлық. Нақтырақ айтсақ, бүгінгі күнгі есептілік көрсеткіштері 
бойынша Қызылорда қаласында 262 өтініш болса, Қармақшы ауданында  46 
өтініш түскен.

Мүлікті жария ету, яғни заңдастырудың қарапайым халық үшін де, 
еліміздің экономикасын  көтеру үшін де тигізер пайдасы мол. 

Айғали ҚАРАБАЛАЕВ.

– Соңғы кезде жұртшылықтың саламатты 
өмір сүруге деген беталысы жаман емес. 
Соның бір айғағы ретінде бүгінгі шараны 
айтуымызға болады. Бүгінде Сыр өңірінде  
бұқаралық спортты дамытуға жанжақты 
жағдай жасалып келеді, – деп жылы лебізін 
білдірді.

Жалпы, еліміздің 20112015 жылдарға 
арналған «Саламатты Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасын өңірімізде 
жүзеге асыру аясында 7 сәуір – Дүниежүзілік 
денсаулық күнін жыл сайын облыс 
көлемінде кең ауқымда атап өту дәстүрге 
айналған. Барша халықты саламатты өмір 
салтын ұстанып, денсаулығын жақсартуға 
шақыратын бұл күнді бүкіл әлем болып 
атап өту жолға қойылған. Тарихы сонау 
1948 жылдан бастау алатын Денсаулық 
күні біздің елімізде тәуелсіздік алған 
жылдан бері аталып келеді. Дәстүрлі акция 
барысында орталық алаңда студенттер 
мен оқушылардың қатысуымен таңғы 
жаттығулар жасалып, жастар флешмобына 
кезек берілді және арқан тарту, асық ату, қол 
күрес секілді ұлттық спорттық ойындардан 
жарыстар өткізілді. 

Ортада «Денсаулық» қалашығы 
құрылып, онда мамандар келушілерге кеңес 
берді. УЗИ, ЭКГ, глюкометр аппараты 
арқылы қандағы қант мөлшерін анықтау, 
флюрографиялық тексеру, қан қысымын 
анықтау секілді тегін медициналық қызмет 
көрсетілді, тұрғындарға ақпараттық
танымдық материалдар таратылды.

Акция соңында спорттық жарыстар 
мен сайыс жеңімпаздары марапатталды. 
Сонымен қатар, өңірімізде саламатты 
өмір салтын насихаттауға үлес қосып 
жүрген мекемелер мен азаматтар 
арнайы номинациялармен және бағалы 
сыйлықтармен марапатталды. Ауқымды 
шараны өнерлі жастар әсем әнмен әдіптеді.

Айта кету керек, денсаулық күні аясында 
17 сәуір аралығында барлық емдеу 
алдын алу мекемелерінде ашық есік күні 
жарияланып, тұрғындарға медициналық 
қызметтер көрсетілсе, оқу орындары мен 
балабақшаларда денсаулыққа бағытталған 
түрлі ісшаралар ұйымдастырылды.

Айнұр БАТТАЛОВА.

Шаһарда балалар ауылының құрылысы қарқынды 
жүргізілуде. Тіпті, аяқталуға жақын. Кешенде 8 екі қабатты 
және бір әкімшілік ғимарат бой көтерген. Қазір  ішкісыртқы 
әрлеу жұмыстары жасалуда. Екі гектар аумақты алатын балалар 

ауылы Сырдария өзенінің иінінде орналасқан. Жақын жерде 
аквапарк пен жағалық шағын аудан салынып жатыр. Жаңа 
құрылыстар көп кешікпей шаһардың сәулетіне сән, келбетіне 
көрік қосары анық. 

Сонымен, кешен іске қосылған кезде қаладағы балалар 
үйінің 60қа жуық тәрбиеленушісі осында көшіріледі. 
Коттедждер қалашығы іспеттес бұл ғимараттарда 3 пен 18 жас 
аралығындағы жетім және атаанасының қамқорлығынсыз 
қалған жасөспірімдер тұратын болады. Яғни, мұнда әр 
бала отбасы үлгісіндегі тәрбиемен қамтамасыз етіледі. Әр 
отбасының анасы бар, оның қарауына 78 жеткіншек берілмек. 
Әр үйде өзіндік атмосфера, қарымқатынас қалыптасады. 
Өзіндік дәстүрлері болады. Бір үйде тұрып жақсыжаманды 
бірге бөліседі. Әрқайсысы өз шаруашылығын дербес жүргізеді. 
Балалар қарапайым кәдімгі отбасында қалыптасқан осындай 
қағидамен, тәртіппен тәрбиеленіп, одан әрі өз бетінше өмір 
сүруге бейімделеді. Коттеджде ойын, қонақ, оқу, ас және 
зат қоятын бөлмелері болады. Әр үй қажетті жиһаздармен, 
тоңазытқышпен, тоқ пешпен және басқа да керек делінген 
дүниелермен қамтамасыз етіледі. Қатынайтын мектебі мен 
балабақшасы да жақын маңайда. 

Балалар мен жасөспірімдерге пана болатын кешеннің 
құрылысын «БестСтройкомплект» серіктестігі жүргізіп 
жатыр. Мердігер мекеменің бас инженері Мұрат Өсербаевтың 
айтуынша, жобаның жалпы құны 524 млн теңге. Қаржыландыру 
Қызылорда облысының өңірлік дамуына және кәсіпкерлердің 
әлеуметтік жауапкершілігіне ықпал ететін «Игілік» 
корпоративтік қорының есебінен шешілген. 

Балалар ауылының құрылысы тамыз айында аяқталып, 
пайдалануға берілуі тиіс. Ал бас инженер М.Өсербаев: 
«Құрылысты мамыр айында бітіруге қауқарлымыз. Қазір 
құрылыс алаңында 180 адам жұмыс істеп жатыр. Ғимараттарды 
әрлеу жұмыстарымен қатар, кешен аумағын абаттандыру, 
балалар ойын алаңын салу, көгалдандыру жұмыстары 
жүргізіледі», – дейді.

Дәурен ОМАРОВ.

ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ 
ОРТАЛЫҒЫ ЖАҢА ҒИМАРАТТА

Қызылорда қаласында «Ұлттық Ақпараттық Технологиялар» 
АҚ-ның Деректерді өңдеу орталығы жаңа ғимаратқа көшіріліп, 
ашылу салтанаты болып өтті. Оған облыс әкімінің орынбасары 
Рауан Кенжеханұлы мен түрлі мекеме басшылары қатысты. 
– Сіздерді жаңа ғимаратқа көшіп, заман талабына сай жұмыс 

жасауларыңызға сәттілік тілеймін және шын жүректен құттықтаймын. 
Елімізде 20132017 жылдарға арналған «Ақпаратты Қазақстан2020» 
бағдарламасы жүзеге асырылуда. Осы негізде «Электронды үкімет» 
бағдарламасы одан әрі дамып, пайдаланушылар қатары артып келеді. 
Қазіргі кезде барлық қызмет көрсету түрлері электронды жүйеге алмасқан. 
Сондықтан әрбір маманға уақыт талабы сапалы қызмет көрсетуді жүктейді. 
Алдағы уақытта деректерді өңдеу орталығымен  бірлесіп жұмыс жасайтын 
боламыз, – деді облыс әкімінің орынбасары. 

Елімізде Үдемелі индустриалдыинновациялық дамыту жөніндегі 
мемлекеттік бағдарламаны инфокоммуникациялармен қамтамасыз 
ету және іске асыру мақсатында «Мемлекеттік органдарға хостинг 
қызметтерін көрсету үшін серверлік интернетплатформа құру» жобасын 
іске асырып келеді. Осы ретте деректерді өңдеу орталығы  бұл өзіне қолдау 
және сүйемелдеу қызметтерін қосатын тұрақты кешенді инженерлік 
инфрақұрылым болып табылады. Яғни, сервистерді беру өнімділігінің 
жоғары деңгейі мен сапасы бар деректерді өңдеудің, сақтаудың  және 
берудің бағдарламалықақпараттық кешендерін орналастыру қызметін 
атқарады.

Бүгінде бұл жоба еліміздің 12 қаласында іске қосылды. Енді өзге 
қалаларда құрылу жоспарланып отыр.

Одан әрі ғимараттың қызыл лентасы кесіліп, көпшілік нысанның 
жұмыс барысымен танысып шықты. Екі қабаттан тұратын мекемеде 
заман талабына сай барлық жағдай жасалған. Қауіпсіздік жағдайлары мен 
мамандардың белсенді жұмыс жасауына да мүмкіншіліктер қарастырылған. 
Нысанды аралау барысында келушілерге әрбір құрылғының қызметімен  
атқарылатын жұмыстың барысы жіті таныстырылып өтті. 

Шара соңында аталмыш орталық пен облыс әкімдігі арасындағы 
меморандумға қол қойылды. 

  Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

БАЛАЛАР АУЫЛЫ БОЙ КӨТЕРІП КЕЛЕДІ
Балалар ауылы алғаш 1949 жылы 

Австрияда ашылған екен. Доктор Герман 
Гмайнер соғыстан кейінгі жылдары қараусыз 
қалған балалар көбейіп кеткенде осындай 
қадамға баруға мәжбүр болыпты. Қазіргі 
таңда балалар ауылы әлемнің 120-дан астам 
елінде бар. Бұл бастама Қазақстанда 1994 
жылдары қолға алынды. Игі іс енді міне, 
Қызылорда қаласында жалғасын тауып 
отыр.

ДӘМІ БАЛДАЙ “СЫР СУЫ”

ДЕНСАУЛЫҚҚА АРНАЛҒАН АУҚЫМДЫ АКЦИЯ
Дүниежүзілік денсаулық күніне орай орталық алаңда «Мен саламатты 

өмір салты үшін!» ұранымен  акция өтті. Акцияға облыс әкімінің 
орынбасары Рауан Кенжеханұлы қатысып, қызылордалықтарды 
денсаулық күнімен құттықтады. 
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ТАРАЗДЫҚТАРДЫҢ 
ТІЛЕГІ БІР

Қазақстан Республикасы Президенттігіне Үміткер Н.Ә.Назарбаев
тың Республикалық қоғамдық штабының мүшелері Тараз қаласында 
болды. Бұл жерде олар Жамбыл облысының белсенділерімен, Жаңа 
Жамбыл фосфор зауыты жұмысшыларымен, тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылығы қызметкерлері және шығармашыл зиялы қауым 
өкілдерімен кездесті.  

Делегация құрамында Республикалық қоғамдық штаб жетекшісі Мұхтар Құл-
Мұхаммед,  Қазақстанның «Ауыл» социал-демократиялық партиясының төрағасы 
Ғани Қалиев, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары, ҮЕҰ өкілдері, ғылыми және 
шығармашыл зиялылар,  белгілі қоғам қайраткерлері мен спортшылар бар. 

«Баласағұн» концерт залында РҚШ мүшелерінің Жамбыл облысының белсен-
ділерімен кездесуі өтті. Елбасыға өз қолдауларын білдіруге мыңнан астам жамбыл-
дықтар жиналды. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы институтының бірегейлігі туралы өңірдегі ҚХА 
құрудың негізін қалауға атсалысқан түрік этномәдени орталығының төрағасы Дүниядар 
Абдуллаев сөйлеген сөзі барысында әңгімелеп берді.   

«ҚХА – біздің Президентіміз құрған, әлемдегі теңдесі жоқ, ұлтаралық келісімнің 
бірегей институты.  Алғашқы жылдарда жұрттың көбісі оның қажеттілігіне күмәнданды, 
бүгінгі таңда Қазақстан тәжірибесі шет елде зерттелуде. Кез келген елдегі ұлтаралық 
келісім ел Лидерінің саясатына байланысты. Жамбыл облысы ҚХА мүшелерінің 
атынан біздің бейбітшілік пен ұлтаралық келісімді, яғни, Елбасы қолдайтынымызды 
мәлімдеймін!» – деп атап өтті Дүниядар Абдуллаев.  

Жаңа Жамбыл фосфор зауытының алаңында өндіріс секторының өкілдерімен РҚШ 
мүшелерінің кездесуі болды. Минералды тыңайтқыштар зауытының шебері Болатхан 
Көптілеуов кәсіпорын жұмысшыларының атынан өндіріс саласына қолдау көрсеткені 
үшін ел Президентіне алғыс білдірді. 

Жаңа Жамбыл фосфор зауытының директоры Леонид Франгулиди өткен ғасырдың 
90-шы жылдарының басында өте қиын жағдайда болғанын, сол кезде Н.Ә.Назарбаев 
зауытқа миллиардтаған инвестициялар тартуға көмектескенін, соның арқасында 
«зауыттың екінші өміріне» дем бергенін жұрттың есіне салды.  

«Жамбыл электрлік жүйесі» ЖШС алаңында РҚШ мүшелері ТКШ қызметкерлерімен 
де кездесті. Олар Нұрсұлтан Назарбаевқа оның «Нұрлы Жол» бағдарламасы үшін 
міндетті түрде алғыс  білдіруді өтінді, бұл бағдарлама аймақтың инфрақұрылымын  
сапалы түрде жаңартуға және мыңдаған жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік беретінін 
айтты. 

«Аға ұрпақтың өкілі ретінде соғыс және еңбек ардагерлерін қолдауға бағытталған 
әлеуметтік саясаты, сондай-ақ, біздің балаларымыздың жұмыс істеп және оқып, ал 
немерелеріміздің бейбітшілік пен келісімде өмір сүре алатыны үшін Президентімізге 
шын жүректен алғыс айтқым келеді», - деді кәсіпорын қызметкері Ирина Цитель.

Түстен кейін РҚШ мүшелері шығармашыл зиялы қауым өкілдерімен жүздесті. 
Кездесу барысында белгілі жазушы, Жамбыл облысының құрметті азаматы Арғынбай 
Бекбосын тәуелсіз Қазақстанды қалыптастырудағы Мемлекет басшысының рөлін 
ерекше атап өтті.

ТАБЫС КІЛТІ – ТАТУЛЫҚ
Кеше Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат Нұрсұлтан 

Назарбаевтың Республикалық қоғамдық штабының мүшелері Оң
түстік Қазақстан облысына келді. Шымкентте РҚШ мүшелері Ұлт 
Көшбасшысы жақтастарының форумына қатысты, Түркістан қала
сының жұртшылығымен, Кентау трансформатор зауытының жұмыс
шыларымен кездесті.

Шымкенттегі «Мұз сарайында» Ұлт Көшбасшысы жақтастарының форумы өтіп, 
оған үш мыңнан астам оңтүстікқазақстандық қатысты. Форумның қатысушылары 
бірауыздан Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа қолдау білдірді және 26 сәуірде 
өздерінің Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа дауыс беретіндерін мәлімдеді.

Облыстағы славян этномәдени орталығының төрағасы Юрий Кирюхин өз 
сөзінде, бүгінгі таңда түрлі саладағы еліміздің табыстарын қазақстандықтардың Ұлт 
Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың есімімен байланыстыратындарына тоқталды.

Түркістанда РҚШ мүшелері қоғам өкілдерімен жүздесті. Батыр-ана Татьяна 
Саурынбаева өз жерлестерінің атынан Елбасыға алғыс айтты, ол республикамыздың 
табысты әлеуметтік саясатының тікелей Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың еңбегі 
екенін атап өтті.  

РҚШ мүшелері Кентау қаласында болып, онда трансформатор зауытының ұжы-
мымен кездесу өткізді. Кездесу барысында зауыттың инженер-конструкторы Әділбек 
Тәжібаев өзінің кәсіби жолын таңдауға техникалық мамандықтарды игеру қажеттілігі 
туралы Мемлекет басшысының үндеуінің себепші  болғанын тілге тиек етті.

Кездесу барысында Оңтүстік-Қазақстан облысының тұрғындары Ұлт Көшбасшысы 
Н.Ә.Назарбаевқа бірауыздан қолдау білдірді. 

БАТЫС ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫНАН 
БАС ТАРТАЙЫҚ

ҚКХП атынан ҚР Президенттігіне кандидат Тұрғын Сыздықов Астана 
қаласындағы «Тұран» университетінде сайлаушылармен кездесу 
өткізді. Кездесу барысында ол партия жұмысы мен өзінің сайлауалды 
тұғырнамасының негізгі бағыттарын айтып өтті.

– Біз өз жұмысымызды әділ қоғам туралы марксистік-лениндік түсініктерді сақтай 
отырып құруға және осы арқылы әділетсіз тұстарын жоюға тырысамыз, – деді Тұрғын 
Сыздықов.

ҚР Президенттігіне кандидат партияның батыс мәдениетінің теріс ықпалы мен оның 
стандарттарына аса көңіл бөлетіндігін хабарлады.

– Батыс өркениеті жалпыадамзаттық құндылықтардың құлдырауынан туындаған мәдени 
дағдырысты кешіруде. Техникалық жетістік пен ақпараттық революциялардың нәтижесінде 
батыс елдерінің тұрғындары ұлттық тұтастығын, негізгі дәстүрлі құндылықтарына деген 
сенімдерін жоғалтуда, – деді Т.Сыздықов.

Батыстық мәдениет бизнестің бір тармағына, ал оның басты шарттары шектеулі 
материалдық құндылықтарға айналды. Олардың көпшілігі сабырлықты есірткі заттарынан, 
алкогольден, интернет-шындықтарынан, ызаға толы фильмдерден, компьютерлік ойын-
дардан, фаст-фудтан және генді-модификациялық өнімдерден іздейді 

– Осылайша, біздің сайлауалды тұғырнамамыз батыстық жалған мәдени құндылықтардан 
бас тартуға негізделген. Қазақстан халқы біздің ұстанымдарымызды қолдайды деп 
үміттенеміз, – деді Тұрғын Сыздықов.

***
Қазақстан Коммунистік Халық партиясынан  Қазақстан Республикасы Президенттігіне 

кандидат Тұрғын Сыздықов Екібастұз қаласында «Екібастұз-Энергоцентр» ЖШС ұжымының 
өкілдерімен кездесті. Кездесу басында Тұрғын Ысқақұлы сайлауалды тұғырнамасының 
негізгі бағыты батыс мәдениетінің және батыстық жүйе құндылықтарының теріс ықпалы 
туралы екендігіне тоқталды.

Өз сөзінде Т.Сыздықов Коммунистік халық партиясы қызметінің негізінде тұтас, 
бірізді ғылыми дүниетанымға сүйенген марксизм-ленинизм идеялары туралы айтты. 
Коммунистер кандидатының сайлауалды тұғырнамасында, марксизм ғылымды дамытудағы 
жаңашылдықтар мен жаңа мәліметтерді тарату негізінде үздіксіз дамып, жетіліп отыратын 
шығармашылық білім болып табылады.

КЕЗДЕСУЛЕР ЖОСПАРҒА САЙ 
ЖҮРУДЕ
Қазақстан Коммунистік Халықтық партиясынан Қазақстан Респуб

ликасы Президенттігіне кандидат Тұрғын Сыздықовтың Қостанай 
облысындағы сайлауалды штабы атқарылған шаралары туралы айтып 
берді.

– Қазақстан Коммунистік Халықтық партиясынан Қазақстан Республикасы 
Президенттігіне кандидат Тұрғын Сыздықов насихат пойызы аясында біздің аймақта болып 
өзінің сайлауалды тұғырнамасының бағыттарымен сайлаушыларды таныстырды. Соның 
ішінде «Баян Сұлу» АҚ кондитерлік фабрикасы және «Большевичка» АҚ тігін фабрикасы 
ұжымдарының өкілдерімен кездесті, – деп хабарлайды партияның облыстық комитетінің 
жетекшісі А.Әлімбаев.

Кездесулерде кандидаттың тұғырнамасы жан-жақты таныстырылып, сайлаушылардың 
толық ақпарат алуына жағдай жасалды. Батыстық құндылықтардың адамға теріс әсері, 
тек жеке бастың қамын қанағаттандыруды көздейтін батыстық пиғылдың зияны жайлы 
тұғырнама кездесуге қатысқандардың қызығушылығын тудырды.   

Ал кандидаттың Солтүстік Қазақстан сайлауалды штабының жетекшісі 
С.Мартемьяновтың айтуынша, Т.Сыздықов Петропавл қаласындағы «МұнайМаш» ЖШС 
және Мәмлүт ауданындағы ауыл шаруашылығы өндірушілерімен кездесті. 

Штаб жетекшісінің айтуынша, аймақтық сайлауалды штабтың насихат жұмыстары 
кандидаттың сайлаушыларымен кездесуін ұйымдастырумен ғана шектелмейді. Штаб 
жұмысшылары аудан тұрғындарымен, БАҚ журналистерімен кездесулер ұйымдастырады.  

ТҰҒЫРНАМА ТАНЫСТЫРЫЛДЫ
Кеше Т.Сыздықовтың Батыс Қазақстан, Атырау облыстарындағы 

сайлауалды штабтары өткізген және жоспарланған ісшаралары 
туралы баяндап берді.

«Ең алдымен, біз басты назарымызды облыстың аудандық елді мекендеріне, оның ішінде 
облыс орталығынан алшақ жатқан ауылдарға аударып, жұмыстарымызды соларға икемдеп 
құрдық. Себебі еліміздегі әрбір азамат партиямыз насихаттап отырған марксизм-ленинизм 
идеясын білуі керек. Үгіт материалдары – плакаттар мен парақшалар кеңінен таратылып 
жатыр», - деді партияның облыстық комитетінің жетекшісі С.Ярлыгасимов.

Кездесулерде батыстық құндылықтардың кері әсері назардан тыс қалған емес. Бұл мәселе 
Т.Сыздықовтың сайлауалды үгіт-насихат науқанының негізіне енген тақырып. Кандидат 
Т.Сыздықовтың Атырау облысындағы сайлауалды штабының жетекшісі Е.Дәулетқалиев 
аймақта үгіт-насихат науқаны қызу қарқын алғанын атап өтті.

 – Біз аймақ жұртшылығымен, оның ішінде шалғай аудандардың тұрғындарымен кездесу 
өткізіп, оларға үгіт материалдарын таратып жатырмыз. Кандидатымыздың сайлауалды 
тұғырнамасының негізгі бағыттарымен таныстырдық, – деді ол.

Оның айтуынша, үгіт жұмыстарында әлеуметтік желілердің мүмкіндіктері молынан 
пайдаланылуда. Онда ҚКХП өткізген іс-шаралар туралы материалдар жарияланады.

АЙМАҚТЫҚ ШТАБТАРДЫҢ 
ЖҰМЫСЫ АУҚЫМДЫ

ҚР Президенттігіне үміткер Әбілғазы Құсайыновтың Батыс Қазақ
стан және Қызылорда облыстарындағы сайлауалды штабтарында үгіт
насихат жұмыстары қызу жүріп жатыр. Бағдарламасы «жасыл вектор» 
негізіне сүйенген Президенттікке үміткер Әбілғазы Құсайыновтың 
сенімді тұлғалары насихат материалдарын таратып, үнпарақтарды 
көшелерге ілуде. 

Батыс Қазақстан облысындағы штаб өз жұмысын 16 наурызда бастаған. 16 сенімді 
тұлғаның 4-і үгіт жұмыстарын Орал қаласында, қалғандары аудандар бойынша жүргізуде. 
Кандидатты қолдау үшін мұндағылар 7 мың қол жинап берді. Штаттағылар негізгі 
электораты өнеркәсіптегілер мен бизнесмендер деп санайды. 

Қызылорда облысындағы штаб қызметкерлері де өз жұмыстарында ешқандай кедергі 
сезініп отырған жоқ. 

Қызылорда облысындағы штабтың өзінде 11 сенімді тұлға белсенді жұмыс атқаруда. 
Әбілғазы Құсайыновтың сайлауалды тұғырнамасын түсіндіруден бөлек, штаб қызметкерлері 
Президенттікке үміткердің билбордтарының барлық жерде орналастырылғанын жіті 
бақылауда ұстайды. 

Қызылорда облысындағы штаб жетекшісі Жандос Тұсмағамбетовтің айтуынша, 
облыстық штабтың құрамында 11 сенімді тұлға бар. Олар өз жұмыстарын бекітілген заңға, 
ереже мен талаптарға сәйкес орындауда.  

Ал Шығыс Қазақстан облысында үгіт-насихат материалдарын ілуге арналған 33 
нүктеге 4 мың үнпарақ орналастыру көзделіп отыр. Кандидаттың осы облыстағы аймақтық 
сайлауалды штабының жетекшісі Назгүл Ахметқалиева: «Штаб қызметкерлері ақпараттық-
насихаттық материалдарды арнайы белгіленген жерлерге ілуде», – деді.

ҚР Президенттігіне кандидат Ә.Құсайыновтың Өскемен қаласындағы сенімді тұлғасы 
Марина Тарасенко Өскемен қаласының жұртшылығы сайлау науқанына қатысты азаматтық 
белсенділік танытып отырғанын атап өтті. 

Қостанай облысында аймақтың 30-ға жуық белсенді азаматы күн сайын үгіт-насихат 
жұмыстарын жүргізуде. Олар жергілікті халыққа экологиялық қауіпсіздік пен қоршаған 
ортаны қорғау қағидаларына негізделген кандидаттың сайлауалды тұғырнамасының негізгі 
бағыттарын түсіндірумен айналысады.  

Ал Оңтүстік Қазақстан облысында 19 сенімді тұлға бар. Оның бәрі алдағы сайлау 
жұмыстарына қызу дайындалып жатыр. Үгіт-насихат материалдарын таратып, плакаттар 
мен үнпарақтарды іліп, ауылды жерлерде билбордтар орнатуда. Тағы бір мәселе – 
кандидаттың сайлауалды тұғырнамасын насихаттау. Белсенділер үгіт-насихат науқанының 
заңға сәйкестігін қатаң бақылауда ұстайды.

ҚР Президенттігіне үміткер Әбілғазы Құсайыновтың сенімді тұлғасы Айгүл 
Бекбосынның айтуынша, Шымкент қаласында 2 билборд орнатылды. Жергілікті атқару 
органдары белгілеп берген аудандар мен қалаларда үгіт-насихат материалдары, плакаттар 
ілініп жатыр.

Кандидаттың Ақтөбе облысындағы сайлауалды штабында 16 сенімді тұлға жұмыс 
істейді.  

Қалада арнайы бөлінген жерлерге кандидаттың сайлауалды тұғырнамасы жазылған 2,5 
мың бағдарлама ілінді. Тұрғындар арасында 150 үнпарақ таратылды.  

Жалпы алғанда, ҚР Президенттігіне үміткер Ә.Құсайыновтың сайлауалды штабтарында 
жұмыс жоспарға сай жүріп жатыр. 

 ТАБИҒАТ ҚОРЫ ТҮПСІЗ ЕМЕС
Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат Әбілғазы Құсайынов Қызылорда 

облысындағы медициналық колледжде болды. Кездесу барысында Әбілғазы Құсайынов 
колледждің қызметкерлері мен оқытушыларын өзінің сайлауалды тұғырнамасының негізгі 
бағыттарымен таныстырды.

Ә.Құсайыновтың айтуынша, әлемде ХХ және ХХІ ғасырдың басында басталған 
экономикалық өсім қоршаған табиғи ортаның мүмкіндіктері мен ол көтере алатын 
шектеулі шаруашылық салмақты ескерілмей жүзеге асты. Экологиялық проблемалардың 
тез арада шешімін табу – адамның басты міндеті, бұл – оның алдағы тұрмыс-тіршілігі мен 
сәтті дамуының негізгі кепілі. Сонымен қатар, Ә.Құсайынов экологиялық-ағартушылық 
жұмыстарға да үлкен мән береді. 

«Біз экология туралы білімді, қауіпсіз және экологиялық таза тіршілік қағидаларын, 
табиғатты және айналамызды қоршаған ортаны аялау және сақтау туралы ілімдерді 
санамызға сіңіре білуіміз қажет», – деп атап өтті өз баяндамасында Ә.Құсайынов. Сондай-
ақ медициналық колледж ұжымымен кездесу барысында Ә.Құсайыновтың республикалық 
сайлауалды штабының жетекшісі Рүстем Жоламан сөз сөйледі. Р.Жоламан республикалық 
штаб жұмысы жайында баяндап, алдағы уақытқа арналған жоспарларымен таныстырды. 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕНІҢ 
МАҢЫЗЫ ЕРЕК 
Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат Әбілғазы Құсайынов Оңтүстік 

Қазақстан облысының жұртшылығымен кездесті. Кездесу барысында Әбілғазы Құсайынов 
жиын қатысушыларын экология саласына негізделген өз сайлауалды бағдарламасының 
басты бағыттарымен таныстырды. 

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, табиғат аясының ластануы, гендік қор 
мен биологиялық әртүрліліктің азаюы топырақтың құнарсызданып, судың ластануына, 
жалпы, қоршаған ортаның құлдырауына алып келуде. 

Сондай-ақ, кандидат әлемдік өнеркәсіптің қарқынымен артып отырған техногендік 
апаттардың алдын алу мәселесіне жеке тоқталып өтті.  

САЙЛАУ – 2015

Бұл акцияны «Атамекен» Ұлттық 
кәсіп керлер палатасы 27 наурыз күні 
бастаған-ды. Нақты кезеңде оған отандық 
тауар өндірушілермен бірге Сыр өңірі 
кәсіпкерлері де белсене атсалысуда. 
Аталған шараны аймағымызда алғашқы-
лардың бірі болып «Абзал және К» 
толық серіктестігі қолдады. 

«Абзал және Компания» ТС – 
отан дық күріш өндіруші компания-
лардың алғашқы үштігіне енген, өз 
нарығымызды ғана емес шет ел нарығын 
да сапалы күрішпен қамта ма сыз етіп 
отырған дамушы компанияның бірі. Қа-
зір мұнда 1500 адам еңбек етеді. Өткен 
жылы компания өз өнімінің 30 пайызын 
Орта Азия мемлекеттеріне, Ресей, Әзір-
байжан мен Түркияға экспорттады. Бұл 
осында өндірілген жалпы күріш өні-
мінің 5 мың тоннасын құрайды. Демек, 
бұл миллиондаған тұтынушы «Абзал 
және К» толық серіктестігінің өнімін 
тұтынады деген сөз.

Сейсенбіде облыстық кәсіпкерлер 

палатасының өкілдері аталған кәсіп-
орында болып, өнімдерге жапсырылатын 
арнайы эмблема таратты. Осылайша, 
Сыр күріші қаптамасына «Әркімнің 
дауысы маңызды» деп жазылған 
жапсырмалар жапсырылды. Енді олар 
дереу сауда орталықтарына жөнелтіледі. 
Тәулігіне 120 тонна қара күріш ақтайтын 
зауытта өнім тұтынушы сұранысына 
сай түрлі салмақта (0,5 келіден 25 келі 
аралығында) қапталып шығарылуда. Ал, 
компанияның басшысы, Қазақстанның 
Еңбек Ері Абзал Ерәлиевті аймақ 
жұртшылығы өңірдің негізгі дақылы 
– күрішті баптап өсіріп, өндірушілер 
үшін ақталған өнімді шетел нарығына 
экспорттау, оның өтімділігін арттыру 
секілді маңызды мәселелердің басы-
қасында жүрген кәсіп иесі және халық 
қалаулысы ретінде жақсы таниды. 
Акцияны қолдаудағы мақсатын ол 
төмендегіше өрнектеді: – Әрине, еліміз-
дің саяси өмірінде алдағы сайлаудың 
маңызы зор. Сондықтан осы сайлауға 

әр тұрғын азаматтық міндетін тү сі ніп, 
белсенді түрде қатысады деген сенім-
демін. Бұл еліміздің болашағы үшін 
қажет. «Абзал және К» компаниясы 
ха лыққа мұны өз өнімдері арқылы 
жеткізуді жөн санап отыр. Біз сайлауға 
барша сырбойылықтардың белсенді 
қатысқанын қалаймыз, – дейді «Абзал 
және К» толық серіктестігінің директоры 
А.Ерәлиев.

Акцияны ұйымдастырушылар 
осын дай арнайы жапсырмаларды бір-
неше кәсіпорын дарға таратуды, сон-
дай-ақ, алдағы сайлау кү ніне қанша 
уақыт қалғанын көрсетіп оты ратын 
күнтізбелер үлестіруді жоспарлап 
отыр. Елде саяси науқан аяқталғанша 
тау ар өнім дері осындай ұрандармен 
безендірілетін бо лады. Ал, Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасының өкілдері мен 
өңір кәсіпкерлері осы шара арқылы 
тұрғындарды сайлауға белсенділікпен 
қатысуға шақырады. 

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.

СЫР КӘСІПКЕРЛЕРІ «ӘРКІМНІҢ ДАУЫСЫ 
МАҢЫЗДЫ» АКЦИЯСЫН ҚОЛДАЙДЫ

ҚАЛАДА 97 САЙЛАУ УЧАСКЕСІ 
ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ
 
Осы аптада қаладағы сайлау учаскелерінің сайлауға дайындығы жөнінде 

пресс-тур ұйымдастырылды. Мұнда БАҚ өкілдері Қазақстан Республикасы 
Президентін сайлауға байланысты №222, №209 және №196 сайлау учаскелерінің 
дайындығымен танысты. № 209 сайлау учаскесіне осы күнге дейін 1923 сайлаушы 
тіркелген. Басым көпшілігі көпқабатты үйлер тұрғындары. Алты сайлаушы үйден 
дауыс берушілер. Мұнда сайлауалды дайындық күн сайын қызу жүріп жатыр.

№196 сайлау учаскесінде де дайындық қызу жүріп жатыр. Осы күнге дейін 
1996 сайлаушы тіркелген. 

Жалпы сайлау учаскелерінің дайындық жұмыстарына республикалық 
бюджеттен 38 млн 176 мың теңге қарастырылған. Қызылорда қаласы бойынша 97 
сайлау учаскесі бар. Барлық сайлау учаскелерінде дауыс беруге арналған арнайы 
жәшіктер орналастырылған. 11 сәуірден бастап барлық сайлау учаскелерінде 
сайлаушылар тізімі ілінеді. Егер сайлаушы өзі тіркелген учаскедегі тізімде болмаса, 
сайлау учаскесінің комиссиясына жолығуына болады. Сайлау учаскелерінде 679 
комиссия мүшесі жұмыс жасайды. 

– Бұл сайлау барлығымыз үшін маңызды. Әрбір азамат өзінің конституциялық 
құқығын пайдалана отырып, сайлауға қатысуы керек. Облыс төңірегінде 
дайындық ойдағыдай жүріп жатыр. Осы күнге дейін қаладағы сайлау учаскелері 
жөнінде ешқандай арыз-шағым түскен жоқ. Барлық учаскелер сайлауға дайындық 
жұмыстарын жоспарға сай жүргізіп жатыр, – деді қалалық сайлау комиссиясының 
төрағасы Марат Аралбаев.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

ҚОҒАМ ҚАЛАУЫ – ӘДІЛ САЙЛАУ 
Кеше Қызылорда қаласында ҚР Президентінің кезектен тыс 

сайлауын бақылау жөніндегі қоғамдық комиссияның жұмыс барысы 
пысықталды. Басқосуға сайлауды бақылау жөніндегі республикалық 
комиссияның мүшесі Ш.Лепсібаев, қоғамдық комиссияның облыс-
тық филиалының төрайымы М.Жомартқызы, облыстық сайлау 
комиссиясының төрағасы Қ.Қайруллаев қатысты.

Сыр өңірі бойынша сайлауды бақылайтын қоғамдық комиссия 
бүгінде өз жұмысын жандандырған. М.Жомартқызының айтуынша, 
қоғамдық комиссия үгіт-насихат жұмыстарының жүргізілу тәртібі мен 
ережелерінің сақталуын қадағалауда. Осы жұмыстарды жүзеге асыру 
үшін облыс бойынша 345 ерікті байқаушы тіркелген. Олардың ішінде 
ұстаздар, зиялы қауым өкілдері, зейнеткерлер де бар. 

Жиында сөз алған сайлауды бақылау жөніндегі республикалық 
комиссия мүшесі Шыңғыс Лепсібаев:

– Біз үміткерлердің сайлауалды штабтарының, сайлау комиссия-
лардың және БАҚ-тың тарапынан үгіт-насихат шарасы барысында 
еліміздің сайлау заңнамаларының сақталуына бақылау жасаймыз. 
Сайлаудың бастан-аяқ әділ де, таза өтуін бақылауға міндеттіміз. Бұған 
әрбір Қазақстан азаматы мүдделі деп ойлаймын. Сондықтан, әділ 
сайлау – ел абыройы, – деді.

Бұдан кейін, Шыңғыс Лепсібаев Қызылорда қаласының 77 
бақылаушысына арнайы сайлауға бақылау жүргізудің амалдары мен 
әдістері туралы семинар-тренинг ұйымдастырды. Семинар барысында 
сайлау науқанындағы байқаушылардың негізгі рөлі, байқау жүргізу 
барысында ақпараттық технологияларды пайдалану мәселелері 
талқыланды. Алдағы уақытта мұндай семинар-кеңес облыстағы барлық 
ауданда өткізіледі.

Дәурен ОМАРОВ.
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АРАЛ. Өткен сенбіде Аралдың те
міржол вокзалына жиналған ха лықта есеп 
болмады. Ау мақ  ты алаңда ине шаншар бос 
жер жоқ. Есін білетін бала дан еңкейген 
қарияға дей ін осында жүр. Қашанда жал
пыға ортақ шаруадан тар тын байтын 
аралдық ағайын игі лікті істен қалыс қалсын 
ба. Тағы да белсенділік танытты. 

Келісті безендірілген «Ме нің 
Қазақстаным» пойызы ту ра вокзал жанына 
жеңіл сыр ғып тоқтады. Қонақтардың құр
метіне ұлттық дәстүрмен шашу шашылды. 
Киелі домбы ра сынан саз төгіп,  шарша 
топ ты аузына қаратқан ақын дар  маржан 
сөзден арнау айт ты. Меймандардың 
өңірге жаса ған сапарына ақ жол тіле ген 
Арал ауданының әкімі Аб  зал Мұхимов 
Қазақстан хал қы Ассамблеясының 20 жыл 
дығы құрметіне са пар ға шыққан «Менің 
Қазақ ста  ным» үгітнасихат пойызы 
ның өңірге келуін тұрғын дар дың зор 
ықыласпен күтке нін, ел бірлігінің күллі 
қазақ стан дықтар үшін аса қасиетті ұғым 
саналатынын, тарихы сырға, қойнауы құтқа 
толы Арал төскейінің жыл сайын түрленіп 
жатқанын тебірене жеткізді. 

Сонымен «Менің Қазақста ным» үгіт
насихат пойызының мүшелері бірнеше 
топқа бөлі ніп жұртшылыққа қызмет көр  
сетуге кірісті. Сапар бары сында олар 
аудандық тарихи  өлкетану және балық

шы лар мұра жайы мен танысты. Мұндағы 
екі жа рым мың жәдігер тура лы мұражай 
директоры Мәди Жа секенов тыңғылықты 
мә лім етті. 

Арал аудандық кәсіпкерлік палатасын
дағы алқалы кеңес ма ңыздылығымен ерек
ше лен ді. Жұмыс ауқымын ұл ғай тып, жаңа 
кәсіп ашуға ұм тыл ған іскер жандарға ар
нал ған жиынға «Жастар кәсіп кер лерінің 
қолдау қоры» қо ғам дық қорының төраға 
орын ба сары Әуез Қарабалаев, «Цес на 
банк» АҚ бөлшек не сие департаментінің 
бас ма маны Қасым Азамат, «Ауылша руа
шылықты қаржылай қол дау қоры» АҚ ап
парат басшысы Марат Көлдеев, басқа да 
лауазым иелері қатысып, кеңес берді. Кә
сіпкерлер тарапынан түскен сауалдарға 
жауап қайтарды. 

Осы күні Аралда жағымды жаңалық 
орын алды. «Менің Қазақстаным» пойызы 
мүшеле рінің қатысуымен «Сая» сауда 
ор  талығының  ашылу рәсімі өт кізілді. 
Хал қымыздың «Құтты қонақ келсе, қой 
егіз табады» деген даналығы бар. Арал
дық белгілі кәсіпкер Күнқияш Қыз дар
бекованың иелігіндегі  қос қабатты сауда 
орталығы зама науи үлгіде салынған. 

Пойыз құрамындағы ҚР Ұлттық ака
демиялық кітап ха насы қызметкерлері Абай 
атын дағы аудандық кітап ха нада семинар

тренинг өткізді. Қызықты шараны  Ұлттық 
ака демиялық кітапхана бас ди ректорының 
бірінші орын ба сары Ғалия Исақанова, 
Мер зімді басылымдар бөлімінің жетекшісі 
Айнагүл Мектепова, Әлем әдебиеттері 
бөлімінің ма маны Гүлмира Құсайынова 
ұйымдастырғанын атап кеткен жөн. 

Семинар барысында ұсы нылған “Менің 
Елім – Мәң гі лік Ел” тақырыбындағы жос  
пар лы фотоқұжаттық көр   меге  кітаптар,  
мерзімді ба сы  лым дар, фотоқұжаттар қой  
ылды. Сон дайақ  “Менің Қа  зақ ста ным” 
пойызының “Тең  дессіз сый лық” акциясы 
ая сын да ау дан дық кітапханаға Ұлттық 
ака демиялық кітапха на сы және ҚХАның 
арнайы әкелген 43 кітабы табысталды. 

Дені сау адам – қоғамның басты 
байлығы. Осы қағидамен үгіт пойызындағы 
білікті дәрі гер лер тұрғындарға медици на
лық қабылдау жасады.Олар дың сапында 
Астана, Алматы қалаларындағы ғылыми
зерттеу орталығы мен институттарының 
тәжірибелі мамандары, меди цина ғылым
дарының доктор лары, доценттері болуы 
жұрт шылықтың сенімін арттыра түс ті. 
Санаулы уақытта 1849 адам ды қабылдаудан 
өткізген ақ желеңді қауымға аралдықтар 
ризашылық танытты. Жергілікті дәрігерлер 
әріптестерімен тәжі ри бе алмасты. Делега
ция құра мындағы медицина қызмет кер
леріне аудан әкімі Абзал Мұ химов Алғыс 
хат тапсырды.

«Жасыл желек – жан дауа сы». Пойыз 
құрамы қала кө шелеріне жас шыбықтар 
отыр ғызғанда осы тәмсіл жадымызға орал 
ды. Қонақтарға аудан әкімі бастаған ел 
ағалары да қосыла қимылдағанда бір ша 

ма тірлік тындырылды. Келешекте қала 
көшелерінде жасыл желек  онан әрі жай
қала түскен. Орталық алаң дағы жастар 
флешмобы, та нымал әншілердің концерті 
арал дықтарды бір серпілтіп тас тады. Жа

лын жігерлі жас тар қазақ, орыс, грузин, 
өз бек, түрік ұлтының билерін құй қылжыта 
биледі. Бұл күні  тұрғындар қазақ эстрада 
жұлдыздарының өнерін тамашалады. Ха
лық тың жүрегін жаулаған сырға то лы әсем 
әндерге көпшілік қо сыла  шырқады. Кон
церттік бағ дарлама шымылдығын «Гүл
дер» би ансамблі «Қазақ биі мен» ашты. 
Алаң дағы қауым Ескендір мен Біржан Ха
санға лиевтер,  Жеңіс Сейдоллаұлы, Мақ
пал Исабекова, Әли Оқапов, «Ке шью»,  
«Лашын», «Volx kz» тобының, «Жай
дарман» КТК командасының өнеріне қызу 
қошемет білдірді. Кеш соңында  «Ата
мекен» әнін барша өнер иелері мен көрер
мендер бірлесе орындады.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМНЫҢ» МЕРЕЙЛІ САПАРЫ
ЖАҢАҚОРҒАН. Көктем шуағымен 

қатарласа Сыр өңіріне келген «Менің 
Қазақстаным» үгіт пойызы елді бір елең 
еткізгені анық. Сырттан атын ғана естіп, 
жүзін көрмеген өнер майталмандары, 
елімізге белгілі тұлғалар топтасқан  
аталмыш пойыз ірі станцияларға кіді
ріп, оның мүшелері сол маңдағы елді 
ме кендердің тұрғындарымен жылы жүз
десіп, жұртшылыққа жаңа леп, жаңа 
серпін әкелді. Оның мү   ше лері жергілікті 
тұрғындармен кез десті. 

Қазақ елінің жержерін аралауды 
мақсат еткен «Менің Қазақстаным» 
пойызы облысымыздың оңтүстігіндегі 
Жаңақорған ауданы жұртшылығын бір 
серпілтіп кетті. Қашанда мейман дос
тығынан ажырамаған халық тық дәстүрді 
берік ұстанатын жаңақор ғандықтар да 
үгітнасихат пойызымен келген мей
мандарға зор құрмет көрсетіп, ыстық 
ықылас танытты. Аудан басшылығына 
жуырда ғана келген Руслан Рүстемов 
аудан ардагерлерін, үкіметтік емес 
ұйымдар мүшелерін, басқа да мекеме 
бас шылары, басқа да азаматтарды ұй
ымдастырып жоғары деңгейде қарсы 
ал ды. Өйткені, түрлі халықтардың өза
ра дұрыс қарымқатынасы, достығы 
ар қылы әлемнің тыныштығы, бейбіт 
өмі рі жалғаса бермек. Бекетке келіп 
тоқ таған осы пойыз бейбітшілікті паш 
етер көгершін секілді жұртшылықтың 
жүрегіне жақындық пен бауырластықты 
ұлғайта түскендей. 

– Осы бір тарихи сәтке куә бол
ғаныма қуаныштымын, – дейді Жаңақор
ған кен тінің тұрғыны Айтуар Тоқаев 
шын жү ректен қуана тіл қатып. – «Менің 
Қа зақстаным» үгіт пойызы келеді 
дегенді естіп, немеремді осында ерте 
келіп едім, көптеген тамашаға кенелдік. 
Әндерін жас кезімізден сүйсіне шыр
қай тын Ескіндір аға Хасанғалиевтің 
әуе зін естіп қуанышым тіптен еселене 
түсті. Дариго жеңгеміз де көңілді адам 
екен, ол кісі де өзінің ел адамдарымен 
жүздескен қуанышын жасыра алмады. 
Ал енді пойыздағы білікті дәрігерлерге 
көрініп, кеңес алып, дұрыс бағыт алған 
жерлестерімнің ризашылықтары тіптен 
шексіз десем артық айтқандық емес. 

Жаңақорған ауданы орталығындағы 
аудандық тарихиөлкетану музейінің 
ғимараты да өткен ғасырлардың куәсі. 
Сонау ХІХ ғасырда іргетасы көтерілген 

көне жәдігерде бұл күндері ауданның 
бар тарихы, осында тұрып еңбек еткен, 
халық үшін терін төгіп, тіптен жанын 
да қиған асыл азаматтар туралы мол 
мағлұмат алуға болады. Міне, осы 
құндылықтарды ауданға келген қонақтар  
жете көріп, бағалады. 

  – «Ақбаян», «Ақгүлім» әндерінің 
авторы жаңақорғандық Бексұлтан 

Байкенжеев екендігін осындағы мұра
жай дағы деректерден біліп, марқайып 
қалдым, – деп өз пікірімен бөлісті 
Фархад есімді қонақ жігіт. 

Еліміздегі халықтар достығын 
паш ететін шара аясында «Ордакент» 
ардагерлер және жастар ресурстық 
орталығында жалғасын тапты.  Осындағы 
фоэде «Менің Елім Мәнгілік Ел» фото, 
кітап көрмесін тамашалағаннан кейін, 
үгіт пойызы мүшелері «Сығанақ» этно
мәдени орталығы» қоғамдық бірлестік 
мүшелері және ел ағалары мен жас буын 
өкілдерімен жүздесті.  Кездесуде ҚР 
Президентінің жанындағы «Қоғамдық 
келісім» Республикалық мемлекеттік 
мекемесі директорының орынбасары, 
«Ме нің Қазақстаным» пойызының ди
ректоры, философия ғылымының док
торы Ғ.Телебаев пен ҚР Президенті  
жанындағы   Мемлекеттік  басқару ака
де миясының аға  ғылыми қызметкері 
Т.Жа киянов еліміздегі этносаралық то
ле ранттылық пен қоғамдық келі сімді 
нығайту, Қазақстан халқы Ассамблея сы
ның қызметін қамтамасыз ету, этномә
дени бірлестіктердің жұмысына жағдай 
жасау жөніндегі ортаға салған тұшымды 
ойлары кездесуге келген тұрғындар 
тарапынан қолдау тауып, оның баянды 
болуына тілектестік танытты. 

Биылғы жылы айтулы мерекелер 
қа тарында Ұлы жеңістің 70 жылдығы 
да аталып өтетіндігі белгілі. Майдан
герлердің ең жасы үлкені Махмаджан 
Сапарбаев.   

Бұл күндері тоқсан жастың бел 
ортасында немере, шөбере сүйіп отырған 
ақсақал. Ардагер елдегі жаңалықтардан 
күнделікті хабардар болып, керек де
сеңіз экономикалық сараптамаларды 
да жасай алатындай қабілетті. Елдің 
ын тымағына, ауызбіршілігіне ұйтқы 
бол ған абыройлы жан. Осы отбасыға 
арнайы кірген үгітнасихат пойызының 
басшылары ел адамдарының жанжақты, 
өмір талаптарын жете түсінетіндіктеріне 
сүйсініс білдірісті.  

Үгіт пойызының аудан орталығына 
кідіруі елге жаңа деп, жаңа серпіліс 
әкелді. Тұрғындар ел болашағына сенім
ді, алдағы уақытта өркендей беру жо
лында еңбек етуге дайын екендігін өз 
істерімен сездірді. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Жаңақорған ауданы. 

Қазақстанның жаңа 
экономикалық сая сатына 
арналған «Нұрлы Жол – 
болашаққа бастар жол» атты 
биылғы Жолдаудың ерек шелігі 
– күрделі геосаяси жағдайда, 
алда ғы бесжылдық еліміздің 
экономикалық дамуын дағы 
жаңа кезең болуы тиіс екендігі 
айрықша айтылды.

Мемлекет басшысы бөлінетін қара
жатты ұтымды жұмсау мәселесіне баса 
назар аударды. Аталған қаражат жол
дарды және жалға берілетін үйлерді са
луға, апатты жағдайдағы және үш ауы
сымда оқытылатын мектептердің пробле
ма ларын шешуге, денсаулық сақтау, 
бі лім беру, ауыл шаруашылығы және та
ғы басқа мақсаттарға бағытталады деп 
қарас тырылған.

Барша Қазақстан халқы үшін стра
тегиялық маңызды құжатта аталып өт
кендей, жаһандық қаржыэкономикалық 
дағдарыстың сал да ры белең алған кез де 
тек экономикалық сая сатты қайта бағ
дарлап, жеделдетілген индустрия лан
дыруды жүргізіп, инфра құ рылым мен 
инновацияны дамыта отырып, жоғары 
еңбек өнімділігіне қол жеткізгенде ға
на Қазақстан қа зіргі заманғы сынтегеу

ріндер мен қатерлерге төтеп бе ріп, әлем
дік қауымдастықта лайықты орынға ие 
болмақ.

Жаңа Экономикалық Саясатты іске 
асыру жағдайында Есеп комитеті еліміздің 
жоға ры қаржы бақылау органы ретінде 
әрбір қазақ стандықтың әлауқаты мен 
өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған 
бюджет қаражатын пайдаланудың ашық
тығы мен есептілігін, сондайақ оның жұм
салу тиімділігін қамтама сыз ету жөніндегі 
белгілеген міндеттерді іске асыру үшін 
бар күшін салатын болады.

Жүктелген міндеттерді шешу жолын
да Қаржылық бақылау Комитетінің Қы
зыл орда облысы бойынша қаржылық 
ба қылау инспек циясы әрбір тұрғынның 
әлауқаты мен өмір сүру сапасын арт
тыруға бағытталған бюджет қаражатын 
пай даланудың ашықтығы мен есептілігін, 
сондайақ оның жұмсалу тиімді лігін қам
тамасыз ету жөніндегі Жолдауда көр се
тілген  міндеттерді іске асыру үшін аянбай 
жұмыс жасайтын болады.

Мадина КЕРЕЙБАЕВА,
Қызылорда облысы бойынша 

қаржылық инспекциясының 
№1 бақылау бөлімінің  басшысы. 

БӨЛІНГЕН ҚАРЖЫ ИГІ ІСКЕ

Қос тойың қабат болсын. Арал өңірі 
осы сезімді басынан ке шірді. Қа зақ стан 
халқы Ассамб лея сының ме рей лі мерекесі 
қар са ңында ауданға кел ген «Менің 
Қазақстаным» пойызы көп шілікке жылы 
әсер қалдырды. Де ле гация құрамында 
жұртшылыққа есім   дері кеңінен белгілі 
өнер, денсау лық, мәдениет, кәсіпкерлік 
құры лым да рының өкілдері болуы пой
ыздың беде лін асқақтата түс кендей. 
Әрбір сала ма мандары халықпен жүз
десіп, игілікті іске мұрындық болғанын 

атап кету ләзім. 
Шара аясында өзім басшы лық жасай

тын «Сая» сауда орта лығының тұсаукесер 
рәсімі өткі зілді.  Бұл мен үшін зор қуаныш. 
Ха лыққа қызмет жасайтын болған дықтан 
тұтынушы талғамынан табылу басты 
міндет. Сондайақ аудандық кәсіпкерлер 
палатасында пойыз құрамындағы осы 
саланың майталмандарының қаты суы
мен өткен жиыннан үлкен әсер ал дық. 
Онда қозғалған мемлекеттік бағ дар  ла
малар бойынша несиенің пай ыздық мөл

шерлемесінің бір бө лігін субсидиялау, 
несие бой  ын  ша ішінара кепілдік беру, 
ин но вациялық гранттар, инфра құ рылым
дарды тарту, жер телім дерін бөлу және 
жылжы майтын мүліктерін кәсіпкерлік 
мақсатқа ауыстыру, басқа да тақырыптар 
қа тысушылардың ойындағы сауал дарды 
дөп тапты. 

Күнқияш ҚЫЗДАРБЕКОВА,
кәсіпкер.

РИЗАШЫЛЫҒЫМЫЗ ШЕКСІЗ
Мен  көпбалалы анамын. Ал ақжау

лықты аналар қауымы үшін отба сы ның 
қала берді жалпақ жұртының аман ды
ғынан артық ешнәрсе жоқ. Хал қымыздың 
«Бірінші байлық  –  ден саулық» деген сөзі 
баршаға мәлім. Бұл тұрғыда дәрігерлер 
қауымына арналатын ықыласпейіл де 
ерекше екені анық. Осы жолы да солай 
болды.

«Аралға «Менің Қазақстаным» деген 
пойыз ке ліпті. Арасында ірі қалада жұ
мыс жасайтын дәре жесі, кәсіби ше
берлігі жоғары дәрігерлер бар. Жақсы 
бі леді екен» дегенді естіп, қабылдауына 
барған едім. Қателеспеппін. Озық үл гі 
дегі қондырғыларға тексерілдім. Пой 
ыз құрамындағы дәрігерлердің бі лік
парасатына ризашылық білдірген жер 

лес терім аз болмады. Жақсы сөз – жа рым 
ырыс. Қабылдауына келген әр бір адамға 
жылы қабақ танытып, ке ле лі кеңес 
берген ақ желеңділерге айтар алғысым 
шексіз. Еңбектеріңізге табыс тілеймін. 

Дариға  ЖОЛДЫҒҰЛОВА,
«Күміс алқа» иегері.

КЕЛЕЛІ КЕҢЕС АЛДЫҚ

БІРЛІГІМІЗДІҢ БЕРЕКЕСІ      

Жуырда ауданымызға келген «Менің Қазақстаным» атты үгіт пойызының 
аудан тұрғындарына зор серпіліс пен сенімділік әкелгендігін айтқан жөн болар. Бұл 
өзі елдегі халықтар достығын, татулықты мұрат ететін адамдар үшін таптырмас 
кездесулер шеруі болды десем жөн секілді. Олардың арасындағы дәрігерлер ден
саулықтарымызды қарап, емдом көрсетсе, бір қатары алысқа ұзап бара алмайтын 
жағдайда түрлі керекті кеңестерін алды. Ал кәсіпкерлер мен мектеп оқу шыларына 
да көңіл бөлінуі елдің ынтымағы мен бірлігін байқатады. Бәрін айт та, бірін 
айт демекші, мен өзім өнер адамы болғандықтан белгілі өнерпаздар Ескендір 
Хасанғалиев, Нағима Есқалиева, Сейдолла Бәй тереков секілді әншілерді кешке 
аудан орталығында қой ған концертіне тіптен риза болдым. Қорыта айт қанда, бұл 
өзі айтулы шара, есте қалатын күн болды. 

Ізәтіллә НӘРЗІЛДАЕВ, 
Жаңақорған аудандық «Қазақ тілі» 

қоғамының төрағасы. 

Ескендір ХАСАНҒАЛИЕВ, ән ші, 
сазгер, ҚР Мемлекеттік сый лықтың 
лауреаты:

– Сыр еліне мәңгі ғашық жанның 
бірімін. Сыр бойын аралап қайтқан сайын 
мені анасы әлдилеген сәбидей сезінемін. 
Жаным рахаттанып, ру ха ни байып, 
кеудемді тың әуен тер бейді. Бұл жаңа бір 
әннің басы. Алла сәтін салса, осы сапар 
соңына дейін жаңа бір әннің дүниеге 
келеріне сенімім зор. Өйткені мұнда 
маған Бексұлтандай асқақ әнші сазгердің 
рухы дем бергендей сезінемін. Ха лықтың 
бізге көрсеткен құрметіне шын жүректен 
ризамыз.

«Менің Қазақстаным» акциясы ая сын
да Жаңақорғанға келгеніме қуа ныштымын.

Қазақстан халқы Ассам блея сының 20 жылдығы мерекесіне ұйым
дастырылған “Менің Қа зақ станым” пойызы елімізді ара лап жүргені 
белгілі. Бұдан бұ рын хабарлағанымыздай, 45 сәуір күндері аталған 
пойыз Арал және Жаңақорғанда бо лып, халықпен кездесіп, өз қыз
меттерін көрсетті.

Еліміз үшін ең маңызды болып табылатын саяси 
оқиға – Қазақстан Республикасы Президентін сай лай 
тын күн де жақындап келеді.  Бұл сайлау халқымызды 
жарқын бо ла шаққа бастайтын нық қадам бол мақ. 
Сондықтан барша қызылор далық тарды 26 сәуірде 
өтетін Президент сайлауына біркісідей қатысып, кемел 
келешекке жетелейтін жарқын жолды бірге таңдауға 
шақырамын. 

Қазақстан тәуелсіздік алған жылдар ішінде 

қаншама қиынқыстау кезеңдерден дес бермей, 
өзіндік өсіпөркендеу жолынан өтті. Десек те, елімізді 
мекендеген бірнеше ұлттар мен ұлыстардың бірлігі 
мен татулығының және экономикалық өсуіміздің 
арқасында мемлекетіміз төрткүл дүниеге танылып, 
бұрын соңды болмаған жетістіктерге қол жеткізді. 
Бүгінде Қазақстан саяси тұрақтылығы қалыптасқан, 
бейбіт шіліктің бесігінде тербелген ел ретінде 
мойындалды. Осындай игі істер алдағы уақытта да 

жалғасын таба беретініне сенімдімін. Осы орайда ел 
тағдырын айшықтайтын саяси науқан – Президент 
сайлауына қатысу әрбір қазақстандықтың борышы деп 
білемін. Сондықтан әрбір саналы азамат өз борышына 
адалдық танытса деген тілегім бар.

Нұржамал МЫРЗАМҰРАТОВА,
 Ә.Тәжібаев атындағы облыстық кітапхана 

директоры.

ЕЛІМІЗ ҮШІН МАҢЫЗДЫ ҚАДАМ
26 сәуірде елімізде Президент сайлауы өтеді.  Саяси маңызы зор бұл науқанда 

Қазақстан қоғамы өздерінің таңдауын жасамақ. Бүгінде әлемді дағдарыс жайлап 
жатқан уақытта оның ызғарының біздің елімізді айналып өтпесі анық. Мұндай 
жаһандық дағдарыстың жаңа әрі қиын кезеңінде дұрыс шешім қабылдай білуіміз 
керек. 

Еліміз қаншама тарихи кезеңдер мен оқиғалардың  куәсі болды. Дегенмен, 
олардың барлығын еңсеріп келеді. Қазіргі кезде Қазақстан өзінің алдына 
экономиканың жаңа сапалық өсуіне қол жеткізу мақсатын қойып отыр. Оған 
қоса «Нұрлы жол», «Қазақстан – 2050» Стратегиясы секілді бағдарламаларды 
жүзеге асыру арқылы «Мәңгілік Елге» бет бұруда. Сондайақ, бірлік, келісім және 
тұрақтылықты бұрынғыдан да нығайту мен мемлекеттің іргесін бекіте түсуде 
айрықша орын алмақ. Осыған орай, еліміздің қарқынды түрде дамуы мен болашағы, 
сонымен қатар, алға қойған мақсаттарының жалғасын табуы Қазақстан Республикасы 
Президентінің сайлауына және сайлауға қатысқан әрбір дауыс берушіге тікелей 
байланысты болатыны сөзсіз. Сондықтан барша қызылордалықтарды, әсіресе, 
жастарды дауыс беруге шақырамын. 

Бауыржан МАСТЕКОВ,
қалалық мәслихат депутаты.

АЗАМАТТЫҚ БОРЫШЫМЫЗҒА АДАЛ БОЛАЙЫҚ

ДАУЫСЫМЫЗ – 
ҚУАТТЫ ҚАЗАҚСТАН ҮШІН

Еліміздің тәуелсіздік алғалы бері жүріп өткен жолы бірлікті елде ғана 
береке боларын дәлелдеп тұр. Тынымсыз еңбек пен тамырын тереңге 
тартқан тұтастықтың арқасында аз жылдың аясында әлемдегі алып 
мемлекеттерді мойындатқан елге айналдық. Ауқымды бағдарламалардан 
бастау алған серпінді стратегия Қазақстанды талай сыннан сүріндірмей 
алып шықты. Еліміздің алда да алар биігі асқақ. 

Қазақстанда өмір сүріп жатқан әркім де осы жақсылықтар мен жүйелі 
жұмыстың жалғасты боларын тілейтіні анық. Ол үшін алда өтетін саяси 
науқан – кезектен тыс Президент сайлауынан сырт қалмаған жөн. Өйткені, 
сайлауда әр адамның дауысы маңызды. Сондықтан да сайлау учаскесіне 
келіп, дауыс берейік. Елдің ертеңгі дамуына қосар үлесіміз осы болсын. 

Бақыт ЖҰМАШЕВ,
«Ұшқын» мүгедектердің құқығын қорғау 

қоғамдық бірлестігінің жетекшісі.  

САЙЛАУ-2015
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Қасымның әкесі Жәнібек Кереймен бірге 
ХV ғасырдың ортасында Қазақ хандығын 
құруға белсене еңбек еткен тұлға. Ол Керей 
ханнан кейін 1473-1480 жылдары мемлекетті 
басқарды.

Қасым – Жәнібек ханның Жаған бике 
есімді әйелінен туған ұлы. Тарихшылар 
еңбектерінде Қасымның туған жылы тура-
лы дерек айтылмайды. Бұл жөнінде тарих-
шы Берекет Кәрібаев  мынадай  болжам жа-
сайды: «Мұхаммед Хайдар Дулати  дерегінде 
1513 жылы шағатайлық Сұлтан Сайд  ханның 
Шу бойындағы Қасым хан Ордасына келгенін 
айта келе, «бұл кезде Қасым ханның жасы ал-
пыстан асып, жетпіске жақындап қалған бо-
латын» делінген. Сол мәліметке сүйеніп, 
1513 жылы Қасым ханның жасы 67-68-дерде 
деп есептегенде, онда ол 1445-46 жылдарда 
дүниеге келген болады».  

Қасым ханның күш-қуаты толысқан жас 
кезі Қазақ хандығының жан-жақты күшеюі 
кезеңімен сәйкес келеді. Бұрындық ханның 
(Керей ханның ұлы) бастауымен Қасым қазақ 
әскерінің бас қолбасшысы ретінде, әкелері 
Керей мен Жәнібек құрған мемлекеттің 
тәуелсіздігін сақтап, оның күш-қуатын 
арттыруға бар қабілеттерін жұмсады. 1511 
жылдан Қасым хан өмірінің хандық дәуірі 
басталады. Оны халқы ежелгі түркі дәстүрі 
бойынша ақ киізге отырғызып, хан көтерді. 
Қасым хан алғашында-ақ көрші елдермен 
қарым-қатынасты күш қолданумен емес, ақыл-
парасатпен, өзара келісіммен шешу жолын 
ұстанды. Жарты ғасырдай ел қорғау жолында 
қолынан найзасы мен қылышы түспеген қазақ 
жасағы, әрине, бейбіт өмірді аңсаулы еді.

1510 жылы Мұхаммед Шайбани хан 
қайтыс болды. Түстік жақтағы көршілерден 
қазақ хандығына төніп тұрған қатер көріне 
қоймағанмен, олардың өз іштерінде елеулі 
қозғалыстар етек алды. Парсы шахының 
қолдауымен Бабыр (Ақсақ Темір ұрпағы) 
Мауереннахрды басып алды. Бірақ 
шайбанилықтар Бабырды бұл орыннан 1512 
жылдың көктемінде ығыстырып шығарды. 
Осы қарбалас сәтте, Қасым хан күш жұмсамай-
ақ, қала әмірі Қаттабектің келісімімен  Сай-
рам қаласын өзіне қосып алды. 1513 жылы 
Қазақ хандығының Шу бойындағы Орда-
сына одақтасу ниетімен келген шағатайлық 
Сұлтан Сайд ханның өз көздегені бар бола-
тын. Ол – Қазақ хандығымен  күш біріктіріп, 
Моғолстанды кері қайтарып алу. Сол кезгі 
нақты тарихи жағдайды қадағалап, күштің 
ара салмағын бағамдап отырған Қасым хан 
Сайд ханмен бірге Ташкентке шабуылға әр 
түрлі сылтаулармен бара қоймайды. Онымен 
одақтасудан да бас тартпайды. 

Қазақ хандығында кеткен жерлерін 
қайтарып алу ниетімен шайбанилық 
сұлтандар 1516-1517 жылдың қысында үлкен 
дайындықпен шабуыл жасайды. 1518-1521 
жылдарда тарихи деректерде Қасым ханның 
елдің батыс шекараларын реттеу ісімен 
айналысқаны айтылады. Бұл жылдары Қазақ 
хандығының батыс шекарасы ноғай елімен 
шектескені  тарихтан белгілі. ХVІ ғасырдың 
бастауында-ақ Ноғай Ордасы ауыр дағдарыста 
болатын. Билік басындағы баяғы ел қамын же-
ген Едігенің ұрпақтары ұсақтап, тақ үшін өзара 
тартысып, ақыры бір-біріне бағынбайтын дер-
бес ұлыстарға бөлініп кеткен. Ноғайлардың 
бұдан әрі елін, жерін өз күшімен сақтап қалар 
мүмкіндігі жоқтығына көзі жеткен Қасым 
хан орыстардан бұрын қамданды. Ол 1519 
жылы ноғай мырзаларын Еділдің оң жағасына 
ығыстырып, Қазақ хандығының батыс шека-
расын Астрахан хандығымен шектестірді.  

ХVІ ғасырдың басындағы Қазақ 
хандығының өрлеуін тарихшылар Қасым 
хан есімімен байланыстырады. “Қасым хан 
Дешті Қыпшақты түгел дей өз билігіне алды, 
Жошы ханнан соң ешкім де ол сияқты жоғары 
билікке қол жеткізе алған жоқ, – деп көрсетеді 
Мұхаммед Хайдар Дулати.

Қасым хан Қазақ мемлекетін күшейтуді, 
оның жерін кеңейтуді және халқының са-
нын көбейтуді мақсат етті. Оларды абырой-

мен орындады да. Оның сыртқы саясатындағы  
негізгі бағыт бұрынғысынша Сырдария 
бойындағы қалаларды өзіне қаратып алу 
жолындағы күрес болды. Осы арқылы өзіне 
қарасты қазақ жерін кеңейте түсті. «Та-
рихи Рашиди», «Шайбани», тағы басқа 
деректемелердегі мәліметтерге қарағанда,  
қазақтардың этникалық территориясының 
негізгі  аудандары  қазақ хандығына Қасым хан 
тұсында біріктірілген. XVІ ғасырдың екінші 
он жылдығында Қасым хан ұлан-байтақ қазақ 
территориясын өз қол астына қаратты. Қасым 
тұсында Қазақ Ордасы жері бұрынғы Көк Орда 
жерінен де кеңейді. Сыр бойы қалаларының 
көбі, дарияның орта ағысындағы басты-басты 
қалалар қазаққа қаратылды. Қасым өзі билік 
құрған тұста Өзбек хандығынан Сырдария 
бойын, Моғолстаннан  Жетісу өңірінің үлкен 
бөлігін, Ноғай Ордасынан Ембі, Жайық пен 
Еділ аралығын өз хандығына қосты.

Қазақ хандары ішінен Қасым хан үздік  
мемлекет қайраткері ретінде танылды. Ноғай 
Ордасы, Сібір хандығы, тағы басқа Жошы 
тұқымынан шыққан хандармен одақтаса от-
ырып, Әбілхайыр ханның мұрагері Шайх 
Хайдарды жеңді. Мұхаммед Шайбаниға 
қарсы күресте Әмір Темір әулетінен шыққан 
Мұхаммед Мәзит Тарханмен одақтасты. Қазақ 
хандығының нығаюы және оның күшеюі 
мемлекеттің беделін арттырып, сыртқы сая-
сат пен дипломатиялық қарым- қатынас сала-
сында белгілі табыстарға қол жеткізді. Қасым 
ханның тұсында Орта Азия, Еділ бойы, Сібір 
хандығымен және орыс мемлекетімен сауда-
саттық және елшілік қарым-қатынас орна-
тылды. Қазақ хандары әр дәуірде елдің ішкі-
сыртқы жағдайында туылған өзгерістерге 
үйлесіп, икемді сыртқы саясат қолданылып 
отырды. Қазақ хандығымен дипломатиялық 
байланыс орнатқан алғашқы мемлекеттердің 
бірі ұлы Князь III Василий (1505-1533 жж.) 
билік жүргізген кездегі Мәскеу болды. Қасым 
хан тұсында қазақтар өз алдына дербес халық 
ретінде Еуропаға танылды. Осылайша, сыртқы 
саясатта жеңіске жетіп отырды. Ресей Қасым 
ханмен тұрақты дипломатиялық қатынас 
орнатуға мүдделілік танытты. Қасым ханның 
өзге елдер алдында беделінің өскендігі сон-
ша, кезінде Қазақ Ордасын Қасым хандығы 
деп атады. Оның кемеңгерлігі мен әділеттілігі 
арқасында көрші елдермен сыйластық 
қатынас орнады, өз ішінен бүлінген Ноғай 
Ордасының қомақты бөлігі Қазақ Ордасына 
келіп қосылды. Қасым хан кезіндегі халықтың  
саны миллионнан асты.

Қасым хан сыртқы саясат пен бірге ішкі 
саясатты да дұрыс жолға коя білді. Ол фе-
одал ақсүйектердің қарсылығын әлсіретіп, 
мемлекеттің саяси, экономикалық, әскери 
қуатын арттырды. Мемлекеттің саяси 
құрылымын нығайту жолында біраз шаралар-
ды жүзеге асырды. Оның тұсында мемлекеттің 
ең жоғарғы заң шығарушы органы мәслихат-
султандар мен ру басшыларының съезі бол-
ды. Мәслихат жылына бір рет шақырылып, 
мемлекеттің ең маңызды – соғыс жария-
лау, бітім жасау, жайылым жерлерді бөлісу, 
көшіп-қону жолдарын айқындау сияқты 
мәселерді қарады. Мәслихаттың Шыңғыс 
хан әулетінен  хан сайлау құқысы болды. 
Мәслихат жұмысына тек ерлер ғана қатыса 
алды. Мемлекеттегі бүкіл билік хан қолында 
болды, сонымен бірге заң қабылдау, жарлық 
беріп отыруға құқысы болды. Ханның жанын-
да неғұрлым беделді билер мен қауым ассоци-
ация өкілдерінен тұратын кеңесші ұйым- би-
лер Кеңесі болды. Ханның іс-қағаздарын 
жүргізіп отыратын, хатшылары мен кеңсесі 
болды.

Ол өз дәуірінде отырықшы елдердегі 
тәртіп заңға ұқсамайтын көшпенді халықтың 
күнделікті тұрмыс-тіршілігіне, салт-санасына, 
ой-көзқарасына орай жаңа заң – «Қасым 
ханның қасқа жолы» деп аталып кеткен 
тәртіп орнатты.  «Қасым ханның қасқа жолы» 
қазақ жұртының елдік санасын негіздеуде 
шешуші қызмет атқарған өзгеше құжат бол-
ды, - деп жазады М.Мағауин, - Ел басқару 

жүйесінде ата жолын ұстанған Қасым хан за-
ман ерекшелігіне орай, жаңа ортаға сәйкес 
жаңа заң жүйесін енгізді. «Қасым ханның 
қасқа жолы» деп аталатын бұл көне жарғы 
сол кездегі қазақ қауымының қоғамдық және 
құқықтық заңдарын қалыптастырды, әдет-
ғұрып, тұрмыс-салт ережелерін байыптады, 
жеке  адамдар арасындағы, ру, тайпалар мен 
қоғамдық топтар арасындағы қатынас жүйесін 
тағайындады. Қазақ хандығының мемлекеттік  
негіздері де осы заңда көрініс тапқан. Бұл 
заңға енген ережелер:

1.Мүлік заңы (жер дауы, мал, мүлік).
2.Қылмыс заңы (ұрлық, кісі өлтіру, талау, 

шабу)
3.Әскери заң (аламан міндеті, қосын жа-

сау)
4.Елшілік жоралғылары (майталмандық, 

шешендік, халықаралық қатынаста 
сыпайылық, әдептілік)

5.Жұртшылық заңы (шүлен тарату, ас, 
той, мереке үстіндегі ережелер, жасауыл, бе-
кауыл, тұтқауылдар міндеттері)

Бұл заңдылық еш өзгеріссіз ХVІІ ғасыр 
аяғы, ХVІІІ ғасыр басына дейін қазақ 
жұртының игілігіне қызмет етті. Қасым хан 
заңына  Тәуке хан (1680-1718ж) тұсында 
сол кезгі тарихи жағдайдың қажетсінуінен 
туындаған екі тарау:

6.Жесір дауы
7.Құн дауы қосылып, «Жеті жарғы» деп 

аталған.
 Аталған заңның Қазақ хандығында ел 

билеу ісінде прогрестік зор маңызы болған. 
«Қасым ханның қасқа жолын» басшылыққа 
алған бабаларымыз қазақ елінде сан ғасырлар 
бойы сотсыз, ру-ұлыс аралық қатынастарды 
реттеді, ел ішінде татулық пен бейбіт өмірді 
қамтамасыз етті.

Қасымның Хан ордасы, сол кезде 
қалыптасқан нақты тарихи жағдайға бай-
ланысты, Жетісу өңірінде, Шуда, қасиетті 
Ұлытауда, ал кейін Жайық бойындағы 
Сарайшықта орналасты. Қадырғали Жалаи-
ри өз еңбегінде Қасым ханның 76 жасында 
қайтыс болып, Сарайшықтағы Алтын Орда 
хандары жатқан қорымға жерленгені, бейітінің 
үстіне биік күмбез тұрғызылғаны жөнінде 
жазған. Мұхаммед Хайдар Дулати еңбегінде 
Қасым хан 1518 жылы қайтыс болды десе, 
Тахир Мұхаммед тарихшы 1523-1524 жыл-
дары қайтыс болды деп жазады. А.Исиннің 
мәліметіне сілтеме жасаған Б.Кәрібаев, тари-
хи деректерді салыстыра келіп, Қасым ханның  
1521 жылдың қысында қайтыс болғанын 
нақтылайды.  

Ортағасырлық атақты тарихшылар Қасым 
хан туралы өз еңбектерінде мынадай пікірлер 
қалдырған:

«Қасым хан бүкіл Дешті Қыпшақтың па-
дишасы болды. Ол ұлы істер жасау үшін туған 
адам еді. Қасым ханның қисапсыз нөкері 
қазақтар мен ноғайлардан құралған еді». (Аб-
даллах бен Мұхаммед бен Әли Нсруллах «Зу-
бадат әл-Асар» кітабында). 

«Қазақ халқының бұрын-соңғы хан, 
сұлтандарының ішінде Қасым хандай 
құдіретті әмірші болған емес. Оның үш жүз 
мың әскері болды». (М.Бабыр. «Бабырнама» 
еңбегінде).

«Қасым хан бүкіл Дешті Қыпшаққа билік 
жүргізді. Оның қарулы халқының саны мил-
лионнан асатын. Шыңғыстың ұлы Жошы хан-
нан соңғы жерде  бұл жұртта Қасымнан асқан 
құдіретті хан болған жоқ». (Мұхаммед Хайдар 
Дулати).

ХVІ ғасырдың басында Қазақ хандығын 
нығайтып, шекарасын ұлғайтуда және «жерді 
біріктіру» процесін жедел жүзеге асыра білген 
Қазақ Хандығының өрлеуіне зор ықпал ет-
кен Қасым ханның рөлі ерекше екендігін атап 
өткеніміз жөн. 

    А.ӘЗІРБЕКОВА,
Қорқыт Ата атындағы 

ҚМУ «Қазақстан тарихы» 
кафедрасының аға оқытушысы.

Дүниені дір сілкіндірген  
екінші Дүниежүзілік соғыстың 
аяқталғанына 70 жыл тол-
са да оның қасіреті мен жара-
сы әлі де болса жазылар емес. 
Қазақ даласынан осы қанқұйлы 

соғысқа қаншама боздақтар аттанып, Отан үшін от кешіп, жанда-
рын пида етті десеңізші. Соғыстың зардабы ауылда қалған қариялар, 
бұғанасы қатпаған бала-шаға, қыз-келіншектерге де батты. Жеңістің 
70 жылдығы қарсаңында тарих парағының осынау қасіретке толы 
сәттерін кешіп өткен әке-шешелеріміздің өмір жолдарын еске алып, 
ұрпақтарымызға өнеге етіп жариялау – әрқайсысымыздың міндетіміз.  

Ойы ұшқыр, бірақ сөзге сараң, әкемнің Ұлы Отан соғысында 
қолына қару алып, елді фашистерден азат етуге үлес қосқан жауынгер 
болғаны біз үшін зор мақтаныш. Әкем Досбаев Төлеген 1917 жылы 
Арал ауданында Көзжетпес елді мекенінде дүниеге келген. Ауыл мол-
дасынан арабша хат таныған ол кеңес үкіметі орнаған жылдары  жеті 
кластық білім алады.

1937 жылы алдындағы ағалары Әли мен Жәди болыстың тұқымы, 
«халық жауы» деген айыппен Арал аудандық НКВД бөлімінің 
1937жылғы 2 қарашадағы қаулысымен бірінен соң бірі қамалады. 
Ағасы Әли Ақтөбе облысының НКВД басқармасы жанындағы 
үштіктің 1937 жылғы 6 желтоқсанындағы қаулысымен ең  жоғары 
жаза – ату жазасына кесіліп, үкім сол жылы 9 желтоқсанда орындалған. 
Кіші ағасы Жәди соғыс басталған жылы айдауда жүрген жерінен 
алғашқылардың бірі болып майданға аттанып, хабар-ошарсыз кеткен.  
Әкемнің сөзге сараң болуына осы жағдайлар себеп болуы мүмкін, 
онша шешіліп әңгіме айтпайтын, өз ісіне мығым, сабырлы жан бо-
латын.

1942 жылдың тамызында Арал ауданы әскери комиссариатының 
шақыруымен әкеміз Ұлы Отан соғысына аттанады. Соғысқа кірмес 
бұрын Орынбор облысы  Бузулук қаласындағы кіші командирлер 
дайындайтын үш айлық курста оқып, сержант шенін алады. Майданға 
осы жылы Сталинград үшін шайқаста атқыштар дивизиясының ар-
тиллерия полкі құрамында бөлімше командирі ретінде кіріседі. 
Мұнан соң жорық жолдары  Украина, Белоруссия бағытында 
жалғасып, 1943 жылы жарылған снаряд жарқыншағынан ауыр жа-
раланып, қоршауда қалған өзге жауынгерлермен бірге фашистер 
тұтқынына түседі. Алты ай ауыр жұмыстан азап шегіп, жаралы қолы 
құрттап құр сүлдері қалғанда  бірге жүрген орыс жауынгерлерінің 
ұйымдасуымен тұтқыннан қашып шығады. Әкем оқта-текте соғыс 
жайын әңгімелегенде майдандас достарын елжірей еске ала оты-
рып: «сол жолы әуелі Жаратушы, сосын Беларусь орманының қалың 
жапырақтары аман алып қалды» дейтін. Аман-есен кеңес әскерлеріне 
қайта қауышқан соң, госпитальда үш ай жатып, қайта ұрыс алаңына 
аттанады. Бұл жолы штрафбат құрамында соғысып, Венгрия, Чехос-
ловакияны жаудан азат етуге үлес қосады. Қырғын соғыстың қалт 
еткен тыныштығында жауынгерлердің өзара күш сынасып жарыса-
тындары туралы есіне алып, өзінің еркін күрестен эшелон чемпио-
ны атанғанын күлімсірей  еске алатын. Иә, «қырық жыл қырғында, 
ажалсыз келеді» дегендей, 1945 жылы маусым айында қарт ата-

анасы,сүйген жарымен қауышады.
Соғыстан кейін Арал 

балықшылар кооперативінің (кейін 
Арал балық комбинаты деп атал-
ды) жұмысшысы болып еңбекке ара-
ласты, өзінің тиянақты еңбегі және 
тапсырылған іске жауапкершілігінің 
арқасында 1967 жылға дейін 
Көзжетпес, Ұзынқайыр балық 
қабылдау пункттерінде басқарушы, 
Қаратерең балық тоңазытқыш цехын-
да жетекшілік қызметтерін атқарды. 
1967 жылы Арал қаласында балық 
комбинатының балық өңдеу шебері 
болып еңбек жолын жалғастырып, 
1977 жылы зейнеткерлікке шықты. 

Соғыс және еңбек ардагері ретінде 
үкіметтің марапаттарына ие болды. 
“Отан” соғысы ордені, бірнеше ме-
дальдар мен мерекелік  төсбелгілердің 

иегері. 1975 жылы Арал балық комбинатының құрылғанына 50 жыл 
толуына байланысты және Республиканың балық шаруашылығын 
өркендетуге сіңірген еңбегі үшін, тоғызыншы бесжылдықтың тап-
сырмаларын орындауда жоғары өндірістік көрсеткіштерге жеткені 
үшін  Қазақ ССР Жоғары Кеңесінің Құрмет Грамотасымен марапат-
талды.

Төлеген Досбаев зейнетке шыққан соң Қызылорда қаласына 
көшіп келіп, өмірінің соңына дейін қоғам өміріне белсене араласты, 
қатты қызыққан неміс тілін игеріп, арапша төте жазуы мен оқуын 
жадында қайта жаңғыртты. КСРО  Министрлер Советі жанындағы  
Дін істері жөніндегі советінің  Қызылорда облысы бойынша уәкілі, 
қаланың «Айтбай» мұсылмандар мешітінің жиырмалық  мүшесі 
және мүтәбәлиі болып қызмет атқарды. 1990 жылы болған Қазақстан 
мұсылмандарының тұңғыш құрылтайының ұйымдастыру және өткізу 
жұмыстарына қатысты. 

Қарт майдангер әкеміздің  жетпіс үш жылдық өмір жолы Кеңес 
заманы тұсындағы  оқиғалар: колхоздандыру, мал-мүлік тәркісі, 
аштық, репрессия, Отан соғысы және  соғыс жылдардан кейінгі 
ауыртпалықтарға тек куә болып қоймай, оларды өз басынан да өткізді. 
Сонда да мойымай салиқалы болмысын жоғалтпай ұрпақтары төрт 
ұл, төрт қызды анамыз Нұрбайқызы Балия екеуі  тәрбиемен өсірді. 
Арманда кеткен ағаларының тұяқтары бір-бір інілерін мәпелеп, 
тәрбиелеп, шаңырақ отын сөндіртпей «білім алыңдар, білік жинаңдар, 
адал еңбектеніңдер ешқашан қор болмайсыңдар» деген қағиданы 
үлгі-өсиет етті. Салауатты өмірді, рухани тазалықты өміріне серік ет-
кен әкеміздің жарқын бейнесі ұрпақтарына үлгі-өнеге.  Оның немере-
шөберелері біз Жеңіс солдатының мұрагерлеріміз деп зор ілтипатпен 
еске сақтары сөзсіз.

Рахила ДОСПАЕВА.
Қызылорда қаласы.

Ұлықтау – ұлылыққа берілер баға 
десек, ол тек пендеге емес, адам-Аза-
матқа ғана лайықты.  Есімі ел есінен 
шық пайтын, замана желі өшіре ал-
майтын,  бүгінде өмірге  келген күнін 
мерекелеп, дүниеден озған күнін 
әрдайым еске алып отыратын сондай 
тұғырлы тұлғаның бірі, көрнекті қоғам 
қайраткері, соғыс және еңбек ардагері 
Көмекбай Қаракөзовтің тағдыры  
қарапайымдылығымен, бірақ барын-
ша мағыналылығымен ерекшеленетін 
сияқты. Көмекең тірі болғанда, бірер 
күннен соң-сәуірдің 11-інде бір ғасыр 
белесіне көтеріліп, биыл аталып 
өтпек Ұлы Жеңістің 70 жылдығы іс-
шараларында облыста (70 мыңнан астам 
азамат Қызылорда өңірінен елін жаудан 
қорғауға аттанып, 30 мыңы ұрыс дала-
сынан қайтпаса) қалған көзі тірі 100-дей 
соғыс ардагерлерінің алдыңғы сапын-
да алшаң басып жүрер еді ғой. Бірақ 
тағдыр мен құдіреттің бұйрығы осы-
нау мерейтойды қайраткердің елі мен 
ұрпағына аманат еткендей көрінеді. 
Оған да шүкіршілік.

...Сол кездегі өшігіп тұрған жұқпалы 
ауру-сырқаудың тырнағына ілінбей, 
әзер дегенде еңсе көтеріп, Қазалының 
Көларығынан Ақтөбеге қоныс аударып 
қатарға қосылып кеткен тұстары, алдын-
да тек апасы қалып, қауым елден көз ал-
дында ағайындары, шешесі-Ақбөпе мен 
әкесі көз жұмып, жер қойнауына тапсы-
рылады. Осылайша әке-шешеден 5-жа-
сында жетім қалып, 13 жасар Жібек 
апасы екеуінің сонау Ақтөбе облысы-
нан қайта Қазалыға дейін түйе үстінде 
керуеншілермен бірге келе жатқанының 
өзі сол бір аласапыран заманның бар 
кескін-келбетін суреттеп бергендей...

1931 жылы өзі тәрбиеленген шеше-
сінің інісі Әскер нағашысы бүкіл отбасы, 
туған-туысқандарымен ашаршылықтың 
зардабынан Қарақал пақстанға көшіп 
кетіп, әңгімеміздің кейіпкері Қазалы 
қаласындағы Жібек апасының қолында 
қалады. 1935 жылы Қазалы зоовет-
техникумында оқи жүріп, компар-
тия мүшелігіне өтеді. Облысымыздың 
құрылуы 1938 жыл болса, сол кез-
ден еңбек жолын Қазалы ауданы жер 
бөлімінің басшысынан бастаған ағамыз 
ел экономикасының іргесін қалауға 
қатысады. Ол кезде ауданда ауыл 
шаруашылығымен айналысатын 63 кол-
хоз, 2 МТС болған. Оқуды жаңа бітірген, 
бұрын  басшылық қызметте жұмыс 
істемеген жиырма үштегі жас маманға 
ауыл шаруашылығы жұмысын игеру, 
оны басқарып кету оңайға соқпағаны 
белгілі.

Мен ағамен бірге жұмыстас болған 
емеспін. Бірақ өткен 80-ші жылдардан 
бастап оның туған топырағы Қазалы 
ауданында Кеңес атқару комитеті, 
кейін Қызылордада облыстық атқару 
комитеті мен облыс әкімдігінде  
басшылық қызметте болған кезімде  
аудандағы той-жиындардың құрметті 
қонағы ретінде ағаны күтіп алу, 
шығарып салу, Қызылордаға елдің 
дәм-тұз сәлемдемесін жеткізу, облыс 
орталығындағы ауыл ақсақалдарына 
қызмет жасап бірге болу сәттері, аға 
өмірінің кейінгі жылдары, әсіресе 
соңғы той дастарханында көрші ретінде 
Бөкейханов, 17 үйде сәлем бере барып 
бірге отырып өткен-кеткен тарихты 
қозғау аға-іні арасындағы жарастықты 
әңгімені одан әрі жалғастыра  түсетін:

– 1939 жылы бір топ жігіттермен 
бірге Белоруссияда әскери міндетті 
орындадым-деп бастайтын өткен өмір 
кезеңдерін. Кейін өзім қызмет еткен 
205 артиллерия полкінің құрамында 
Финляндияға қарсы соғысқа қатыстым. 
Белгіленген координат бойынша оның 
шекарасына кіріп, 2-3 айда Мана-
гим сияқты бекіністерінің бірқатарын 
қиратып, қызыл әскерлердің алға 
қарап жүруіне жол аштық. Сол кез-
де Кеңес үкіметі мен Финляндия 
үкіметі соғысты тоқтатуға келісімге 
келіп, осы шарт бойынша Финляндия 
Карелиясының бір сыпыра жерін бо-
сатып Кеңес үкіметіне беріп, өзінің 
шекарасын шамалы кейіндетті. 1940 
жылы мені Белоруссияның Полецк 
қаласындағы әскери-саяси учили-
щеге оқуға жіберіп, аға лейтенант 
әскери шенін алып әскери бөлімге 
кетейін деп тұрғанымда, Қорғаныс 
министрінің «ауылшаруашылық маман-
дары әскер қатарынан босатылып, елге 
қайтарылсын» деген бұйрығы шықты. 
Осы бұйрыққа сәйкес мен 1941 жылы 
туған жерім Қазалы ауданына ора-
лып, ауданда алғаш  ұйымдастырылған 
әскери бөлім меңгерушілігіне жұмысқа 
шақырылдым. Бұл жұмысты әскери 
бөлім мен аудандық әскери комиссари-
ат бірігіп жүргізетін болды. Мекемелер, 
өндіріс орындары және   колхоздарда 
Отан қорғау ісіне жұртты жаппай оқыту, 
жұмылдыру жұмысы  басталды. 17 мың-
дай адам әскер қатарына шақыруға дай-
ындалып, медсестралық курста оқыған 
60 қызға медбике анықтамасы берілді.

Соғыстың алғашқы күндерінде 
соғыс болып жатқан жақтағы елдерден 
екі мыңдай отбасы Қазалы ауданына 
келді. Олар үймен, азық-түлікпен және 
жұмыспен қысқа мерзімде қамтамасыз 
етілді. Соғыс жылдарында аудан бой-
ынша мемлекетке жоспардан тыс 53 
мың центнер астық  өткізілді. Қоғамдық 
мал басы 4,3 есеге өсіп, 1940 жылы 
16,2 мың болса, 1945 жылы 63,5 мың 
басқа жетті”. Бұл баяғы жетім баланың 
Отан соғысының Ұлы Жеңісіне қосқан 
азаматтық үлесінің бір парағы ғана бо-
латын. Мұны Бауыржан Момышұлы 
сөзімен бағамдасақ: “Еңбек майданында 
да менің замандастарым, құрдастарым 
кем ерлік көрсетіп жүрген жоқ деп 
білемін. Мы покозали подвиг на войне, 
а они – в труде. Екеуінің бағасы бірдей 
деп ойлаймын”.

Қоғам қайраткері мүйізі қарағайдай 
мекемелерді басқарып, айтқанын бұл-
жыт пай орындата алатын орындар-
да қызмет атқарған. Олай дейтініміз, 

Көмекбай ағамыз 1943 жылдан әуелі 
облыстық партия комитетінің хатшысы, 
онан кейін 5 ауданның партия комитетін, 
бірнеше облыстық шаруашылық 
мекемелерін басқарып, 1983 жылы 
құрметті еңбек демалысына шыққан. 
Бір сөзбен айтқанда, Қаракөзовтің өмір 
тарихы облыстың тарихы десе де бола-
ды. “Біздің Қаракөз хатшы ғой”, “пар-
тия тарихында мәңгі қалдыңыз”, – де-
ген халық арасында тараған сөздер сол 
жылдардың жемісі іспеттес. 

Ол кездері обкомның ауылшаруа-
шылық бөлімі меңгерушісін бірінші 
хатшының мал шаруашылығы 
жөніндегі орынбасары дейтін. Алға 
қойған күрделі міндеттерді іске асыру-
да облыс аймағындағы мал жайылым-
дарын, су көздерін кеңінен зерттеп, 
тиімді пайдалану шаралары игеріле ба-
стады.  Осы зерделеу қорытындысын 
жазбаша түсірген Көмекеңнің дәйекті 
мәліметтеріне облыстық партия 
комитеті мен атқару комитеті ерек-
ше көңіл бөлді. Сөйтіп, аудандар 
мен шаруашылық басшыларының 
қатысуымен өткен арнайы мәжілісте 
Қызылқұм, Қарақұм, Сарысу мал жай-
ылымын игеру, ескі құдықтарды аршу, 
жаңадан құдық қазу, оны мал суаруға 
пайдалану мәселесі міндеттелген. Бұл 
бағытта Қазалы ауданында Қызылқұм, 
Қармақшыдан – Жаңақала, Қуандария, 
Жа лағаштан – Аққыр, Жаңадария, Те-
рең өзектен, Іңкәрдария қой совхоздары 
ұйымдастырылады.

Отан соғысынан кейінгі ауыр кезең 
1948-1953 жылдары Көмекбай Қара-
көзовке Жаңақорған, Шиелі аудан-
дарының партия ұйымдарын басқару 
тапсырылады. Әсіресе, Шиелі ауданын-
да осы мерзім аралығында  атқарылған 
қомақты істер атап өтуге тұрарлық. 
Облысқа күріш дақылын өсіріп өнім 
молшылығын жасау, осы бағытта жа-
старды игілікті істерге жұмылдыру мақ-
сатында «Жақаевшылар» қозғалысы, 
рес пуб ликалық Ы.Жақаев мектебі 
өмірге келді.

Көмекең Қармақшы ауданын бас-
қарған тұста да күріш егісінің көлемін 
ұлғайту шаралары қолға алынып, ау-
данды суландырудың негізгі көзі – сол 
жаға магистральды каналы қазылса, 
«Аю арнасы», «Наурызбай», «Қурайлы» 
каналдары іске қосылып, көптеген 
шаруашылықтар күріш дақылына бірың-
ғайлана бастаған. Сол жылдар қыстың 
күні Карл Маркс атындағы колхоздың  
егіншілігінде қалған 3 шынжыр табан-
ды тракторды бір-біріне тіркеп алып 
келе жатқанда ДТ-54 тракторының 
жүргізушісі Қасым Ізтілеуов жазатай-
ым шынжыр табанды трактордың асты-
на түсіп, екі аяқты бірдей кесуге тура 
келеді. Міне, осы Қасымтайға күш-қуат 
беріп, жігерлендірген, талпынысы-
на қайрат қосып, өз қатарының алды-
на шығуына себепші болған Көмекбай 
Қаракөзов екен. 1956 жылы 850 гектар 
жер айдап, жоспарды 154 % жеткізген, 
облыс бойынша жүлдегер атанып, ерен 
еңбек үлгісін көрсеткен сол Қасымтайды 
үлкен  наградаға ұсынған да Көмекең бо-
латын. Сөйтіп қайсар жан Социалистік 
Еңбек Ері атанған. 

Қармақшыда ол кезде үлкен 
халық аралық әуежай болатын. Бүкіл 
Шы ғыстан, Қытай, Жапон, Ко-
рея, Үндістаннан Еуропаға барар-
да және қайтарда Қармақшы аэропор-
тына қонбай кететін рейс болмайтын. 
Сол жылдарда көрнекті адамдардың 
жүру-өту кестесін аудандық партия 
комитетінің хатшысына міндеттеп 
қойған болуы керек, осыған байланысты 
Көмекең барлық көсемдерді, елдердің 
басшыларын қабылдап, аэропортта 
1-2 сағат дем алдырып жіберіп тұруға 
міндетті әрі жауапты кездері болғаны 
бар. Ол уақыттағы қатынаста Мао Цзе 
Дун, Неру сияқты құрметті адамдар-
мен бірге бір жолы Шығыстың көрнекті 
қайраткері Мұхаммед Даутты қарсы 
алуға барған Көмекең әуелі орысша, ар-
тынан мұсылманша сәлем беріп, жолау-
шы қонақтың көңілін тапқан екен деген 
аңыз айтылып та жүр.

Көмекеңнің Байқоңыр ғарыш 
айлағының алғашқы қазығын қағуға 
басшылық жасап, қаланы азық-түлікпен 
қамтамасыз ету үшін III Интернаци-
онал, Энгельс, Октябрь сияқты ірі 
ұжымдық шаруашылықтардың көкөніс, 
сүтпен айналысып, Төретам, Ақай елді 
мекендерінің қалашыққа айналып, онда 
тауарлы сүт фермаларының құрылғанын 
бүгінде біреу білсе, біреу білмейді.

Сол кезде Қазақстан басшылары Ле-
онид Ильич Брежневпен, Дінмұхамед 
Ахметұлы Қонаевпен кездесуінің өзі 
не тұрады. Осы бір сәтті жағдайларды 
Көмекең жеке басына пайдаланбай, 
Қармақшы ауданында колхоздарды 
ірілендіріп, шаруашылықтар ашты. Жо-
салы механикалық заводының аяқ асты-
нан жабылып қалуынан сақтай отырып, 
одаққа белгілі ірі өндіріс орнына айнал-
дырды.   

1965 жылдары облыста Көмекең 
басқар ған мал дайындау және бор-
дақылау тресі құрылып, осы треске 
қарайтын «Жетікөл» мал бордақылдау 
совхозы жеке қожалықтардан мал дай-
ындайтын арнаулы мекеме болды. Ел 
қадірлеген ағаның зейнет жасында 
жүріп облыстық өлкетану музейі мен 
суретшілер ұйымын басқаруда да елеулі 
еңбек сіңіргенін айтпай өтуге болмай-
тын сияқты. Ең бастысы, Көмекеңнің 

тұсында мұрайжай алғаш рет бөлек 
ғимаратқа орналасып, құнды да тарихи 
экспонаттармен толықты. Ал суретшілер 
ұйымын қолына алған кезде облыста 
оншақты ғана кәсіби мамандар болса, 
үшеуі ғана Суретшілер одағына мүше 
еді. Абыройлы ағаның қамқорлығы 
нәтижесінде олардың қатары өсті. Об-
лыс суретшілерінің көркем туындылары 
облыстық, республикалық көрмелерден 
лайықты орын алды... 

...“Басымнан өткен қилы-қилы 
кезеңдерге көз жіберсем, мың жыл 
жасағандаймын, құдайға шүкір, “Қара-
көзовтар әулеті” деген құрметке 
бөлендік” – деп отыратын ағамыз әңгі-
мелерінің арасында. Бұл ретте ең алды-
мен құдай қосқан қосағы, бұл күндері 
жиырма үш немере, тоғыз шөбере, бір 
шөпшекке басшылық жасап, 90-ның 
төріне шығып отырған Жамал жең-
гемізбен 65 жыл ғұмырын бірге өткізіп, 
жеті ұрпақ дүниеге келтіріп, барлығына 
жоғары білім беріп, тәр бие леп, жеткізіп 
артына қалдыру бұл да Алланың жазған 
өлшеусіз сыйы болса керек. 

Иә, қазір Қаракөзовтер әулеті Алма-
ты, Астана, Ақтөбе, Ақтау, Шымкент, 
Қызылорда қалаларында өмір сүріп, 
тіршілік етуде. Жеңіскүл – ғылым кан-
дидаты, Гүлнар – шет тілінің маманы, 
Аидасы – дәрігер, Өміржан ұстаз, Ба-
тыржаны – халық қамқоршысы. Бірі 
суретін ұстап, бірі орден, медальдарын 
көтеріп, бірі гүл шоқтарын қойып ата-
ларын соңғы сапарға шығарып салған 
немере, шөберелері – Айгерім, Жан-
на, Ержан, Дәулет, Манас, Темірлан, 
Қожантай, Кәмила, Сабыржандар “бүгін 
атамның туған күні», “бүгін атам түсіме 
кірді”,-деп отырғандарын есіткенде 
жанарыңа жас үйіріледі.

Иә, Көмекең ағамыз  жанұяда ғана 
емес,нендей қызмет атқарса да “Бұлақ 
көзін аша жүр” деген сөзді берік ұс-
танып, қолынан іс келетін адамдар-
ды байқап жүріп, оларға жауапты мін-
дет артып, ел басқару ісіне бау лудан 
жа лықпаған. Шүкір, сол сенім артқан 
адамдары жерге қаратқан жоқ. Бүгінде 
ағамыздың тәрбиесін көрген, сол кісінің 
қолдауымен қызметке араласып, сол 
кісінің өзінен кейін сол аудандар-
дан шығып, сол аудандарды, облыс ты 
бас қарған Нұрділда Уәлиев, Абдулла 
Дәулетов, Ернияз Омаров, Дәуірхан Ай-
даров, Сәмит Далдабаев сияқты, т.б. ай-
тулы азаматтар республика көлемінде аз 
емес. 

Әлі есімде, сонау жылдары Көмекбай 
ағамыздан облыстық басылымға 
сұхбат алған бір замандасымыздың: 
“Естуімізше, сіз жастардың қолына 
тізгін беріп, оларды тым еркінсітіп 
ұстайтын көрінесіз. Қанша дегенмен 
оларда әлі тәжірибе жетіспейді ғой. 
Істің қиюын таба алмай, бүлдіріп жүрсе 
қайтесіз?” деген сұрағына аға күлімсірей 
отырып: “Бала кезімде зәулім жартасқа 
ұя салған бүркіттің өз балапандарын 
ұшуға баулығанын талай рет көргенім 
бар. Балапан темір қанаттанып, енді 
жетілді-ау дегенде оларды қанатымен 
қағып, ұядан итеріп түсіреді де, өзі де-
реу арқасын тоса, жерге соқтырмай, 
іле көтеріп әкетеді. Сөйтіп, қақпалай-
қақпалай биікке көтере береді. Осы 
арада балапан да өз күшіне сеніп, әрі 
қарай қанатын қағып, ту биікке самғап 
кете барады. Жастар да сол балапан 
сияқты емес пе? Үнемі қақпалай берсең, 
олардың қанаты қалай қатаймақ. Әрине, 
бұл бетіне жіберу деген сөз емес. Бірақ 
олардың бойында өздеріне деген сенім 
қалыптасуы үшін де еркіндік беру 
қажет”-деп жауап берген екен.

Иә, әңгіме ете берсек Көмекбай 
ағаның өмірі қай жағынан қарағанда 
да, қай өлшеммен санағанда да нағыз 
өнегелі өмір. Мәңгілік елінен алған ма-
рапаттарын айтпағанның өзінде, ағаның 
өмір соқпақтарының бәрін газет бетінен 
орын алар бір мақалада баяндау мүмкін 
де емес. Менің негізгі мақсатым да: 
кейбір ғана аға аузынан өзім есітіп-
білген деректерді арқау етіп біз де сол 
өмірдің өрімдеріне көз салайық деген. 
Өйткені өмір жолында жанын да, қанын 
да аямаған ата-апаларымыздың ерлік 
істері үлкенді-кішілі бүгінгі ұрпақ-
біздер үшін үлкен құрметке лайық 
киелі іс. Олардың жасаған ерлік істері 
мен қол жеткізген жеңісі бүгінгі ты-
ныш өмір мен өркендеген Қазақстанның 
тұрақтылығына негіз қалады. 

Ал енді сөз соңында мұның 
бәрін неге әңгімелеп отырмыз деген-
ге келейік. Иә, неге?  Абыз ағаның 
ғибратты ғұмырын ел-жұртқа тағы бір 
таныстырып өту үшін бе? Ол да бар. 
Сол өнегелі өмірден тағылым алуға 
шақыру үшін бе? Ол да бар. Би деп, ба-
тыр деп, ақын деп дүрлігіңкіреп жүріп, 
еңбектің ерен ерлерін елеңкіремей бара 
жатқанымызды еске салып өту үшін 
бе? Ол да бар шығар. Бірақ, ең ба-
стысы – бұл үшін де емес. Ең басты-
сы, өмірге ғашық адамға, жақсылық 
жасауға асық адамға, еңбекке құштар 
адамға, білмекке құмар адамға қай жаста 
да өмірдің тәтті күйінде қала беретінін 
айту үшін. Жас ұлғайған сайын кәрілікті 
уайымдап, онсыз да қиын өмірді онан 
сайын қиындатып жатамыз. “Енді екі-
үш жылда алпысқа келеміз бе, енді бір 
мүшелден кейін жетпіс үш, сексен бес-
ке келеміз бе?” деген пенделік ойларға 
берілген шағыңда Көмекбай Қаракөзов 
ағаның саф таза тірлігі тоқсанның бесіне 
дейін жалғасқанын ойға алып, тәубеңе 
келесің, адамдық атыңды адал алып жүре 
алсаң, Жаратқан Иеміздің бұйыртқан 
қай жасының да өзіне лайықты өз 
қызығы болатынын бағамдайсың. Ұзақ 
өмір сүрудің қартаюдан басқа жолын 
бұған дейін ешкім ойлап таппаған, тап-
пайды да. Бар мәселе қалай қартайып, 
өмірінің қалай ұлықталуында!

Қуанышқали ШАПШАҢОВ, 
Қызылорда облысының

құрметті қайраткері.

ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ КӨМЕКБАЙ ҚАРАКӨЗОВКЕ – 100 ЖЫЛ

ҰЛЫЛЫҚТЫ 
ҰЛЫҚТАУ

ҚАСЫМ ХАН ТҰСЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ

Тарихта «Қасым ханның қасқа жолы» деп аталатын әдет-ғұрып пен биліктің жол-жоралғысын дүниеге әкелген, өз 
билігі кезінде Қазақ хандығын сол заманғы  ең қуатты елге айналдырған, атақ-даңқына көрші елдер де қанық болған, 
батырлық пен қайсарлық, кемеңгерлік пен табандылық, мейірім мен дархандық сияқты ұлтының асыл қасиеттерін 
бойына жиып өскен қазақтың ұлы хандарының бірі – Қасым хан.

ЖЕҢІС СОЛДАТЫНЫҢ 
ҰРПАҚТАРЫ

ТАРИХ
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ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
«Жалағаш ауданы әкімінің аппараты» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі, 120200, Жалағаш ауданы, Жалағаш 
кенті, Әйтеке би көшесі №12 үй, анықтама үшін байланыс 
телефондары: 8 (72431) 40-9-26, zhalagash.gov.kz «Б» корпусы 
бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға конкурс 
жариялайды: 

Мәдениет ауылдық округі әкімі аппаратының жетекші 
маманы (E-G-4 санаты-1 бірлік). Қызмет атқарған жылдарына 
байланысты лауазымдық жалақысы 48047 теңгеден 64704 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қазақстан Республикасы заңдарының, Қазақстан Республи

касы Президенті мен Үкіметі актілерінің, сондайақ орталық мем
лекеттік органдардың және облыс, аудан әкімдіктері мен әкім
дерінің нормативтікқұқықтық актілерінің орындалуын бақылауға 
алу.

Жоғары органдарға хабарламалардың уақытылы жіберілуін 
қамтамасыз ету.

Ауылдық округі әкімі аппаратының стратегиялық жоспарда 
көзделген бағыттар бойынша жергілікті маңызы бар мәселелерді 
қаржыландыру жөніндегі ұсыныстарды жинақтау, сараптама 
дайындау.

Елбасы Президентінің Қазақстан халқына арнаған Жолдауын 
тұрғындар арасында насихаттау, талдау, ауылдық ақпараттық 
насихаттық топ жұмыстарын ұйымдастыру.

Ауылдық округі әкімінің ісқимылы бойынша ұсыныстар 
дайындау, мәліметтер базасын жинақтау, сараптау.

Ауылдық округ әкімі аппаратының құжаттарын заңға сәйкес 
жүргізілуін қадағалау. 

Халыққа қызмет көрсету орталығымен байланыста болу, 
egov.kz бағдарламасы бойынша тұрғындарға қызмет көрсету, 
азаматтық хал актілерін уақытылы тіркелуін жүргізу.

Үміткерлерге қойылатын  талаптар:
Жоғары немесе ортадан кейінгі кәсіптік білімі не орта 

техникалық немесе кәсіптік білім.
Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Рес

пуб ликасының «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», 
«Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутат
тарының мәртебесi туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі 
туралы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік қызмет туралы», «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 Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық мін
деттер ді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

Конкурс “Бос әкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымға орналасуға 
конкурс өткiзу және конкурс комиссиясын қалыптастыру қағида
ларын бекiту туралы” Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет 
iстерi агенттiгi Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыздағы №067/32 
бұйрығына сәйкес өткізіледі. (Қазақстан Республикасының Әдiлет 
министрлiгiнде 2013 жылы 20 наурызда №8380 тiркелдi).

Конкурсқа  қатысуға ниет білдірген азаматтар Жалағаш ауданы 
әкімінің аппаратына келесі құжаттарды тапсырады:

1) өкілетті  орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгiдегi суретпен өкілетті орган белгілеген нысанда 

толтырылған сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 

көшiрмелерi;
4) еңбек қызметiн растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң 

2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекiтiлген 
(Қазақстан Республикасының Нормативтiк құқықтық актiлердiң 
тiзiлiмiнде 2010 жылы 21 желтоқсанда №6697 болып тiркелген) 
нысандағы денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлiгiнiң 
көшiрмесi;

7) құжаттарды тапсыру сәтiнде уәкiлеттi органмен белгiленген 
шектi мәннен төмен емес нәтижемен тестiлеуден өткенi туралы 
қолданыстағы сертификат (немесе нотариалды куәләндырылған 
көшірмесі).

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

Құжаттардың толық емес пакетiн ұсыну конкурс 
комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшiн негiз болып 
табылады.

Мемлекеттiк қызметшiлермен тапсырылатын осы тармақтың 
3) және 4) тармақшаларында көрсетiлген құжаттарды олар жұмыс 
iстейтiн мемлекеттiк органдардың персоналды басқару қызметi 
(кадр қызметi) куәландыра алады.

Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби шеберлігіне 
және беделіне қатысты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар берілуі туралы құжаттардың көшірмелері, 
мінездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де 
олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) 
қосымша ақпараттарды бере алады. Азаматтар жоғарыда аталған 

құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды қолмақол 
тәртіпте немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде 
бере алады.  

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада көрсетіл
ген электрондық почта мекенжайына электронды түрде бере 
алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды 
электрондық почта арқылы берген азаматтар құжаттардың 
түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын 
кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған құжаттардың түпнұсқасы 
берілмеген жағдайда тұлға әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚта 
(«Кызылординские вести» және «Сыр бойы») соңғы жарияланған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде Жалағаш ауданы әкімінің 
аппараты, 120200, Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті, Әйтеке би 
көшесі №12 үй, №16 бөлмеде қабылданады. 

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы 
шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күн ішінде 
әңгімелесу өткізу туралы конкурс комиссиясының хатшысымен 
хабарландырылады. Хабарландыру қатысушылардың электрондық 
мекенжайларына және ұялы телефондарына ақпарат жіберу 
жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Жалағаш ауданы әкімінің 
аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі: 120200, Жалағаш 
ауданы, Жалағаш кенті, Әйтеке би көшесі №12 үй мекенжайы 
бойынша әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күн 
ішінде өтеді.

Конкурстық комиссия жұмысының ашықтылығы мен объек
тивтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушылардың 
қатысуына жол беріледі. 

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

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

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

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

Е-G-4 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма), логикалық тест (10 тапсырма); 
Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясын (15 сұрақ), 
«Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару туралы» (15 
сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi 
туралы» (15сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 
(15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын білуге арналған 
тест сұрақтары кіреді.

Аталмыш  лауазымға орналасқан адам  үшін  көтерме  шығындар  
төленбейді,  тұрғын үй және жеңілдіктер ұсынылмайды.  

***

«Жалағаш ауданы әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі, 120200, Жалағаш ауданы, Жалағаш 
кенті, Әйтеке би көшесі №12 үй, анықтама үшін байланыс 
телефондары: 8 (72431) 40-9-26, zhalagash.gov.kz «Б» корпусы 
бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға конкурс 
жариялайды: 

Жалағаш аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағ-
дар ламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бас-
шысының орынбасары (E-R-2 санаты-1 бірлік). Қызмет 
атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 
103142 теңгеден 132611 теңгеге дейін (экологиялық коэффи-
циентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қазақстан Республикасы заңдарының, Қазақстан Республика

сының Президентінің жарлықтары мен орталық және жергілікті 

атқарушы органдардың нормативтікқұқықтық актілерін басшы
лыққа алады.

Бөлім жұмысын үйлестіреді және бөлім қызметкерлерінің 
жұмыс тарының орындалуын бақылайды.

Стратегиялық жоспарды дайындау, нормативтікқұқықтық 
акті лердің жобасын әзірлейді және орындалуын бақылайды. 
Салалық бағдарламалардың жүзеге асырылуын қамтамасыз ету, 
талдау жасап отыру. Жұмыссыздық деңгейін түсіру бағытындағы 
жұмыстарды үйлестіру. Мүгедектерді оңалтудың кешенді 
бағдарламаларының іске асырылуына бақылау жасау. Бөлімнің 
тиісті атқарушылық және еңбек тәртібін қамтамасыз етеді. Бөлім 
қызметкерлерінің кәсіптік деңгейін көтеруге ықпал жасайды. 
Бөлім қызметкерлерінің жұмысынан босатуға ұсыныс береді. 
Бөлімге жүктелген міндеттер мен тапсырмалардың орындалуына 
жауапты болады.

Жекелеген санаттағы азаматтарға өкілетті органдардың 
шешіміне сәйкес берілетін әлеуметтік төлемдердің, мемлекеттік 
атаулы әлеуметтік көмектің, 18 жасқа дейінгі балалы отбасыларына 
берілетін мемлекеттік жәрдемақылардың, тұрғын үй көмегінің, 
үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларға берілетін 
материалдық көмектердің дұрыс есептелініп, уақытылы төленуін 
бақылап, басшылық жасайды.

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы 
“Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы” 
Заңына сәйкес бөлімге жеке тұлғалардан келіп түскен арыздар 
мен өтініштерге және заңды тұлғалардан келіп түскен хаттарға 
уақытылы сапалы жауап қайтарады.  Бюджет кодексіне сәйкес 
бюджеттік бағдарламалар бойынша тиісті бюджеттік органдарға 
есептерінің дұрыс және уақытылы тапсырылуын қадағалайды.

Бөлім қызметкерлеріне айына 1 рет құқықтық оқу 
ұйымдастырады.

Үміткерлерге қойылатын  талаптар:
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес (экономика, 

есеп және аудит, қаржы, мемлекеттік және жергілікті басқару) 
мамандығы бойынша жоғары білім.

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы 
тиіс:

1) мемлекеттік қызмет өтілі екі жылдан кем емес;
2) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына 

сәйкес облыстарда үш жылдан кем емес;
3) жоғары және жоғары оқу орындарынан кейінгі білім 

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

 4)  ғылыми дәрежесінің болуы.
Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Рес

публикасының «Қазақстан Республикасының Президенті ту ралы», 
«Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутат
тарының мәртебесi туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі 
туралы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік қызмет туралы», «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 Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі.

Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндет
терді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

Конкурс “Бос әкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымға орналасуға 
конкурс өткiзу және конкурс комиссиясын қалыптастыру қағи
даларын бекiту туралы” Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк 
қызмет iстерi агенттiгi Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыз
дағы №067/32 бұйрығына сәйкес өткізіледі. (Қазақстан Респуб
ликасының Әдiлет министрлiгiнде 2013 жылы 20 наурызда №8380 
тiркелдi).

Конкурсқа  қатысуға ниет білдірген азаматтар Жалағаш ауданы 
әкімінің аппаратына келесі құжаттарды тапсырады:

1) өкілетті  орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгiдегi суретпен өкілетті орган белгілеген нысанда 

толтырылған сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 

көшiрмелерi;
4) еңбек қызметiн растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң 

2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекiтiлген 
(Қазақстан Республикасының Нормативтiк құқықтық актiлердiң 
тiзiлiмiнде 2010 жылы 21 желтоқсанда №6697 болып тiркелген) 
нысандағы денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлiгiнiң 
көшiрмесi;

7) құжаттарды тапсыру сәтiнде уәкiлеттi органмен белгiленген 
шектi мәннен төмен емес нәтижемен тестiлеуден өткенi туралы 
қолданыстағы сертификат (немесе нотариалды куәләндырылған 
көшірмесі).

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

Құжаттардың толық емес пакетiн ұсыну конкурс 
комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшiн негiз болып 
табылады.

Мемлекеттiк қызметшiлермен тапсырылатын осы тармақтың 
3) және 4) тармақшаларында көрсетiлген құжаттарды олар жұмыс 
iстейтiн мемлекеттiк органдардың персоналды басқару қызметi 
(кадр қызметi) куәландыра алады.

Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби шеберлігіне 
және беделіне қатысты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар берілуі туралы құжаттардың көшірмелері, 
мінездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де 
олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) 
қосымша ақпараттарды бере алады. Азаматтар жоғарыда аталған 
құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды қолмақол 
тәртіпте немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде 
бере алады.  

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада көрсетіл
ген электрондық почта мекенжайына электронды түрде бере 
алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды 
электрондық почта арқылы берген азаматтар құжаттардың 
түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын 
кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған құжаттардың түпнұсқасы 
берілмеген жағдайда тұлға әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚта 
(«Кызылординские вести» және «Сыр бойы») соңғы жарияланған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде Жалағаш ауданы әкімінің 
аппараты, 120200, Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті, Әйтеке би 
көшесі №12 үй, №16 бөлмеде қабылданады. 

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы 
шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күн ішінде 
әңгімелесу өткізу туралы конкурс комиссиясының хатшысымен 
хабарландырылады. Хабарландыру қатысушылардың электрондық 
мекенжайларына және ұялы телефондарына ақпарат жіберу 
жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Жалағаш ауданы әкімінің 
аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі: 120200, Жалағаш 
ауданы, Жалағаш кенті, Әйтеке би көшесі №12 үй мекенжайы 
бойынша әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күн 
ішінде өтеді.

Конкурстық комиссия жұмысының ашықтылығы мен объек
тивтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушылардың 
қатысуына жол беріледі. 

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

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

Осы қағидалардың мемлекеттік органның басшысымен 
(жауапты хатшы) конкурс комиссиясының отырысына сарапшы
лардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде 
конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып 
табылмайтын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына 
сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондайақ 
персоналды іріктеу және жоғарылату бойынша мамандар, басқа 
мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан 
Республикасы Парламентінің және мәслихат депутаттары қатыса 
алады.

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына 
үміткерлер Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл Агенттігінің 
Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, 
Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, 
Ақтөбе, Ақтау және Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу 
орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.  

Е-R-2 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма), логикалық тест (10 тапсырма); 
Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясын (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ) 
Қазақстан Республикасының конституциялық заңы, «Мемлекеттік 
қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), 
«Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» 
(15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 
сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзінөзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының заңдарын білуге арналған тест сұрақтары кіреді.

Аталмыш  лауазымға орналасқан адам  үшін  көтерме  шығындар  
төленбейді,  тұрғын үй және жеңілдіктер ұсынылмайды.  

«Жалағаш ауданы әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

ЖОБА

Қызылорда облысының Жаңақорған 
және Жалағаш аудандары аумағындағы 

Сырдария өзенінің су қорғау 
аймақтарын, белдеулерін және оларды 

шаруашылықта пайдалану режимін 
белгілеу туралы

«Қазақстан Республикасының Жер кодексі» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 
маусымдағы Кодексіне және «Қазақстан Республикасының Су кодексі» Қазақстан Республикасының 
2003 жылғы 9 шілдедегі Кодексіне сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Бекітілген жобалық құжаттама негізінде Қызылорда облысының Арал, Қазалы және 
Қармақшы аудандарының аумақтары шекарасында Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен 
белдеулері;

Қызылорда облысының Жаңақорған және Жалағаш аудандарының аумақтары шекарасында 
Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шаруашылықта пайдалану режимі осы 
қаулының қосымшасына сәйкес белгіленсін.

2. Қызылорда облысының Жаңақорған және Жалағаш аудандарының әкімдері және «Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын 
пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі АралСырдария бассейндік инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесі (келісім бойынша) осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

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

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

Қызылорда облысының әкімі                 Қ.Көшербаев.

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі
Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын
пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі 
АралСырдария бассейндік инспекциясы»
республикалық мемлекеттік мекемесінің
басшысы
_________________ Ә. Қарлыханов 
2015 жылғы «____» ______________
Қызылорда облысы әкімдігінің

2015 жылғы «___» ___________ № ___қаулысына қосымша

Қызылорда облысының Жаңақорған және Жалағаш аудандарының аумақтары шекарасында 
Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шаруашылықта пайдалану режимі

1. Су қорғау аймақтарының шегінде:
1) су объектілерін және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануы мен 

қоқыстануын болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген жаңа және 
реконструкцияланған объектілерді пайдалануға беруге;

2) ғимараттарға, құрылыстарға, коммуникацияларға және басқа да объектілерге реконструкция 
жүргізуге, сондайақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, пайдалы 
қазбалар өндіруге, кәбіл, құбыр және басқа да коммуникацияларды төсеуге, белгіленген тәртіппен 
жергілікті атқарушы органдармен, уәкілетті органмен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік органмен, жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен, энергиямен 
жабдықтау және халықтың санитарлықэпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкілетті 
органдармен және басқа да мүдделі органдармен келісілген жобасы жоқ бұрғылау, жер қазу және өзге 
де жұмыстар жүргізуге;

3) тыңайтқыштар, пестицидтер, улы химикаттар мен мұнай өнімдерін сақтайтын қоймаларды, 
көлік құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету, оларды жуу 
пункттерін, механикалық шеберханаларды, тұрмыстық және өнеркәсіп қалдықтарын төгетін 
құрылғыны, аппаратураларды пестицидтермен және улы химикаттармен толтыратын алаңдарды, 
авиациялықхимиялық жұмыстар жүргізуге арналған ұшуқону жолақтарын орналастыруға және 
салуға, сондайақ судың сапасына кері әсер ететін басқа да объектілерді орналастыруға;

4) мал шаруашылығы фермалары мен кешендерін, сарқынды су жинағыштарды, сарқынды 
сумен суарылатын егістіктерді, зираттарды, мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды), 
сондайақ жерүсті және жерасты суларының микробпен ластану қаупіне себепші болатын басқа да 
объектілерді орналастыруға;

5) жүктелім нормасынан асырып мал жаюға, су тоғандарының режимін нашарлататын мал 
тоғыту мен санитариялық өңдеуге және шаруашылық қызметінің басқа да түрлеріне;

6) су көздеріндегі су кемерінен екі мың метрге жетпейтін қашықтықта орналасқан ауыл 
шаруашылығы дақылдары мен орман екпелерін улы химикаттармен авиациялық өңдеу және авиация 
арқылы минералдық тыңайтқыштармен қоректендіру тәсілін қолдануға;

7) концентрациясының жол берілетін шегі белгіленбеген пестицидтерді қолдануға, қардың 
үстіне тыңайтқыш себуге, сондайақ залалсыздандырылмаған көң қосылған сарқынды суды және 
тұрақты хлорорганикалық улы химикаттарды тыңайтқыш ретінде пайдалануға тыйым салынады.

Су қорғау аймағында мәжбүрлі санитариялық өңдеу жүргізу қажет болған жағдайда уыттылығы 
әлсіз және орташа тұрақсыз пестицидтерді қолдануға жол беріледі.

2. Су қорғау белдеулерінің шегінде:
1) су объектілерінің сапалық және гидрологиялық жайкүйін нашарлататын (ластану, 

қоқыстану, сарқылу) шаруашылық қызметіне немесе өзге де қызметке;
2) су шаруашылығы және су жинайтын құрылыстар мен олардың коммуникацияларын, 

көпірлерді, көпір құрылыстарын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және су көлігі қызметіне 
байланысты өзге де көлік инфрақұрылымдары объектілерін, жаңартылатын энергия көздерін 
(гидродинамикалық су энергиясын) пайдалану объектілерін, сондайақ су объектісіндегі рекреациялық 
аймақтарды қоспағанда, ғимараттар мен құрылыстарды салуға және пайдалануға;

3) баубақша егуге және саяжай салуға жер учаскелерін беруге;
4) су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануын бол

ғыз байтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген қазіргі бар объектілерді 
пайдалануға;

5) жекелеген учаскелерді шалғындандыруға, егін егуге және ағаш отырғызуға арналған 
жерлерді өңдеуді қоспағанда, топырақ және өсімдік қабатын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (оның 
ішінде жер жыртуға, мал жаюға, пайдалы қазбаларды өндіруге);

6) шатыр қалашықтарын, көлік құралдары үшін тұрақты тұрақтарды, малдың жазғы жайылым 
қостарын орналастыруға;

7) тыңайтқыштардың барлық түрлерін қолдануға тыйым салынады.
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен келісілген жобалары 

болмаса және мемлекеттік экологиялык сараптаманың, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындыларын 
(экологиялық және басқа да сараптамалардың қорытындыларын қамтитын) алған жобалары болмаса, 
су қорғау аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындар, ғимараттар, құрылыстар мен коммуникациялар 
салуға (реконструкциялауға, күрделі жөндеуге) тыйым салынады.

ЖОБА

Қызылорда облысының Қызылорда 
қаласы аумағындағы Сырдария өзенінің 

су қорғау аймақтарын, белдеулерін 
және оларды шаруашылықта пайдалану 

режимін белгілеу туралы
«Қазақстан Республикасының Жер кодексі» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 

маусымдағы Кодексіне және «Қазақстан Республикасының Су кодексі» Қазақстан Республикасының 
2003 жылғы 9 шілдедегі Кодексіне сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Бекітілген жобалық құжаттама негізінде Қызылорда облысының Қызылорда қаласы 
аумағының шекарасында Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулері;

Қызылорда облысының Қызылорда қаласы аумағының шекарасында Сырдария өзенінің су 
қорғау аймақтары мен белдеулерінің шаруашылықта пайдалану режимі осы қаулының қосымшасына 
сәйкес белгіленсін.

2. Қызылорда облысының Қызылорда қаласының әкімі және «Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және 
қорғау жөніндегі АралСырдария бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі 
(келісім бойынша) осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

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

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

Қызылорда облысының әкімі                 Қ.Көшербаев.

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі
Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын
пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі 
АралСырдария бассейндік инспекциясы»
республикалық мемлекеттік мекемесінің
басшысы
_________________ Ә. Қарлыханов 
2015 жылғы «____» ______________

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «___» ___________ № ___қаулысына қосымша

Қызылорда облысының Қызылорда қаласы аумағының шекарасында Сырдария өзенінің су 
қорғау аймақтары мен белдеулерінің шаруашылықта пайдалану режимі

1. Су қорғау аймақтарының шегінде:
1) су объектілерін және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануы мен 

қоқыстануын болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген жаңа және 
реконструкцияланған объектілерді пайдалануға беруге;

2) ғимараттарға, құрылыстарға, коммуникацияларға және басқа да объектілерге реконструкция 
жүргізуге, сондайақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, пайдалы 
қазбалар өндіруге, кәбіл, құбыр және басқа да коммуникацияларды төсеуге, белгіленген тәртіппен 
жергілікті атқарушы органдармен, уәкілетті органмен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік органмен, жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен, энергиямен 
жабдықтау және халықтың санитарлықэпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкілетті 
органдармен және басқа да мүдделі органдармен келісілген жобасы жоқ бұрғылау, жер қазу және өзге 
де жұмыстар жүргізуге;

3) тыңайтқыштар, пестицидтер, улы химикаттар мен мұнай өнімдерін сақтайтын қоймаларды, 
көлік құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету, оларды жуу 
пункттерін, механикалық шеберханаларды, тұрмыстық және өнеркәсіп қалдықтарын төгетін 
құрылғыны, аппаратураларды пестицидтермен және улы химикаттармен толтыратын алаңдарды, 
авиациялықхимиялық жұмыстар жүргізуге арналған ұшуқону жолақтарын орналастыруға және 
салуға, сондайақ судың сапасына кері әсер ететін басқа да объектілерді орналастыруға;

4) мал шаруашылығы фермалары мен кешендерін, сарқынды су жинағыштарды, сарқынды 
сумен суарылатын егістіктерді, зираттарды, мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды), 
сондайақ жерүсті және жерасты суларының микробпен ластану қаупіне себепші болатын басқа да 
объектілерді орналастыруға;

5) жүктелім нормасынан асырып мал жаюға, су тоғандарының режимін нашарлататын мал 
тоғыту мен санитариялық өңдеуге және шаруашылық қызметінің басқа да түрлеріне;

6) су көздеріндегі су кемерінен екі мың метрге жетпейтін қашықтықта орналасқан ауыл 
шаруашылығы дақылдары мен орман екпелерін улы химикаттармен авиациялық өңдеу және авиация 
арқылы минералдық тыңайтқыштармен қоректендіру тәсілін қолдануға;

7) концентрациясының жол берілетін шегі белгіленбеген пестицидтерді қолдануға, қардың 
үстіне тыңайтқыш себуге, сондайақ залалсыздандырылмаған көң қосылған сарқынды суды және 
тұрақты хлорорганикалық улы химикаттарды тыңайтқыш ретінде пайдалануға тыйым салынады.

Су қорғау аймағында мәжбүрлі санитариялық өңдеу жүргізу қажет болған жағдайда уыттылығы 
әлсіз және орташа тұрақсыз пестицидтерді қолдануға жол беріледі.

2. Су қорғау белдеулерінің шегінде:
1) су объектілерінің сапалық және гидрологиялық жайкүйін нашарлататын (ластану, 

қоқыстану, сарқылу) шаруашылық қызметіне немесе өзге де қызметке;
2) су шаруашылығы және су жинайтын құрылыстар мен олардың коммуникацияларын, 

көпірлерді, көпір құрылыстарын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және су көлігі қызметіне 
байланысты өзге де көлік инфрақұрылымдары объектілерін, жаңартылатын энергия көздерін 
(гидродинамикалық су энергиясын) пайдалану объектілерін, сондайақ су объектісіндегі рекреациялық 
аймақтарды қоспағанда, ғимараттар мен құрылыстарды салуға және пайдалануға;

3) баубақша егуге және саяжай салуға жер учаскелерін беруге;
4) су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануын 

болғыз байтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген қазіргі бар объектілерді 
пайдалануға;

5) жекелеген учаскелерді шалғындандыруға, егін егуге және ағаш отырғызуға арналған 
жерлерді өңдеуді қоспағанда, топырақ және өсімдік қабатын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (оның 
ішінде жер жыртуға, мал жаюға, пайдалы қазбаларды өндіруге);

6) шатыр қалашықтарын, көлік құралдары үшін тұрақты тұрақтарды, малдың жазғы жайылым 
қостарын орналастыруға;

7) тыңайтқыштардың барлық түрлерін қолдануға тыйым салынады.
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен келісілген жобалары 

болмаса және мемлекеттік экологиялык сараптаманың, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындыларын 
(экологиялық және басқа да сараптамалардың қорытындыларын қамтитын) алған жобалары болмаса, 
су қорғау аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындар, ғимараттар, құрылыстар мен коммуникациялар 
салуға (реконструкциялауға, күрделі жөндеуге) тыйым салынады.

«Түбіртекті талап ет – жүлдені 
ұтып ал!» акциясы ҚР Қаржы министрлігі 
мем лекеттік кірістер комитетінің ұйым
дастыруымен Қазақстан Республикасы 
аума ғында 2015 жылдың 1 сәуірі мен 30 
қарашасы аралығында өткізілетін жалпы 
республикалық ісшара саналады.

Акцияның негізгі мақсаты:
 азаматтардың белсенділігін және 

халықтың салықтық мәдениетін көтеру;
 халықтың ақшалай есеп айрысулар 

барысында бақылаукасса машиналарын 
қол  данудың әлеуметтікэкономикалық 
ма   ңы  зы жөнінде қоғамдық пікір қалып
тастыру;

 азаматтарды тұтынушы ретінде өз 
құқын қорғай білу мәдениетіне тәрбиелеу;

 Қазақстан Республикасы заңдылығы 
бойынша салық төлеушілерді және қоғамды 
бақылаукасса машиналарын пайдалану 
талап етілетіндігін ақпараттандыру;

 бақылаукасса машинаны қолдану 
арқылы салық төлеушілер арасында салық 
тәртібін талап ету негізінде бюджетке салық 

түсімдерін көбейту;
 көлеңкелі экономиканың көлемін 

қысқарту;
 кәсіпкерлер арасында шынайы 

бәсекені ынтыландыру.
Акция өту барысында желтоқсан 

айы на дейін ай сайын құнды сыйлықтар 
ой  натылуы жоспарланған. Ол үшін сауда 
нүктелерінде сатып алынған тауарлардың 
түбіртектерін жинақтап қалада, аудан орта
лықтарында  орналасқан «Бинго» лотерея 
дүңгіршектеріне өткізіп, орнына ойынға 
қа тысуға  купондар алу керек. Бұл ретте 
же ке тұлғалардың жинақтап өткізген он тү
біртекке бір ойын купоны беріледі.    

Аталған акцияға мемлекеттік кірістер 
органы қызметкерлерімен қатар заңды және 
жеке тұлғалар – кәсіпкерлер өздерінің атына 
тіркелген бақылаукасса машинаның чектері 
бойынша қатысуға құқы жоқ.

Сауда жасаушы нүктелердің тұты
нушыға бақылаукасса машинасынан түбір
тек бермеу фактілері бойынша Қызылорда 
облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 

де пар таментінің 215209, Қызылорда қа
ласы бойынша мемлекеттік кірістер басқар
масының 301853 «Сенім телефоны» арқы
лы хабарласуға болады.  

Акция үш кезең бойынша өтеді:
 бірінші кезең аудан деңгейінде, қала 

ішіндегі аудандарды қоса алғанда, сондайақ 
аудандар бойынша аумақтық бөлінулері жоқ 
қалаларда,

 екінші кезең облыстық деңгейде, 
рес публикалық маңызы бар қалаларда;

 үшінші кезең республикалық дең
гейде.

Акция жеңімпаздары купондарды 
кездейсоқ ойнату жолымен жариялы түрде 
анықталады.

Қызылорда облысы бойынша Мем
ле кеттік кірістер департаменті облыс тө
ңірегіндегі тұрғындар мен қонақтарын  
акцияға белсене қатысуға шақырады.    

Л.БАЯРЫСТАНОВА,
Қызылорда облысы бойынша 

мемлекеттік кірістер 
департаментінің бас маманы.

ЖОБА

Қызылорда облысының Арал, Қазалы 
және Қармақшы аудандары аумағындағы 
Сырдария өзенінің су қорғау аймақтарын, 
белдеулерін және оларды шаруашылықта 

пайдалану режимін белгілеу туралы
«Қазақстан Республикасының Жер кодексі» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 

маусымдағы Кодексіне және «Қазақстан Республикасының Су кодексі» Қазақстан Республикасының 
2003 жылғы 9 шілдедегі Кодексіне сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Бекітілген жобалық құжаттама негізінде Қызылорда облысының Арал, Қазалы және Қармақшы 
аудандарының аумақтары шекарасында Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулері;

Қызылорда облысының Арал, Қазалы және Қармақшы аудандарының аумақтары шекарасында 
Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шаруашылықта пайдалану режимі осы 
қаулының қосымшасына сәйкес белгіленсін.

2. Қызылорда облысының Арал, Қазалы және Қар мақшы аудандарының әкімдері және 
«Қазақстан Респуб ликасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын 
пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі АралСырдария бассейндік инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесі (келісім бойынша) осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

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

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

Қызылорда облысының әкімі                 Қ.Көшербаев.

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі
Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын
пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі 
АралСырдария бассейндік инспекциясы»
республикалық мемлекеттік мекемесінің
басшысы
_________________ Ә. Қарлыханов 
2015 жылғы «____» ______________

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «___» ___________ № ___қаулысына қосымша

Қызылорда облысының Арал, Қазалы және Қармақшы аудандарының аумақтары шекарасында 
Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шаруашылықта пайдалану режимі

1. Су қорғау аймақтарының шегінде:
1) су объектілерін және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануы мен 

қоқыстануын болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген жаңа және 
реконструкцияланған объектілерді пайдалануға беруге;

2) ғимараттарға, құрылыстарға, коммуникацияларға және басқа да объектілерге реконструкция 
жүргізуге, сондайақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, пайдалы 
қазбалар өндіруге, кәбіл, құбыр және басқа да коммуникацияларды төсеуге, белгіленген тәртіппен 
жергілікті атқарушы органдармен, уәкілетті органмен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік органмен, жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен, энергиямен 
жабдықтау және халықтың санитарлықэпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкілетті 
органдармен және басқа да мүдделі органдармен келісілген жобасы жоқ бұрғылау, жер қазу және өзге 
де жұмыстар жүргізуге;

3) тыңайтқыштар, пестицидтер, улы химикаттар мен мұнай өнімдерін сақтайтын қоймаларды, 
көлік құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету, оларды жуу 
пункттерін, механикалық шеберханаларды, тұрмыстық және өнеркәсіп қалдықтарын төгетін құрылғыны, 
аппаратураларды пестицидтермен және улы химикаттармен толтыратын алаңдарды, авиациялық
химиялық жұмыстар жүргізуге арналған ұшуқону жолақтарын орналастыруға және салуға, сондайақ 
судың сапасына кері әсер ететін басқа да объектілерді орналастыруға;

4) мал шаруашылығы фермалары мен кешендерін, сарқынды су жинағыштарды, сарқынды 
сумен суарылатын егістіктерді, зираттарды, мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды), сондайақ 
жерүсті және жерасты суларының микробпен ластану қаупіне себепші болатын басқа да объектілерді 
орналастыруға;

5) жүктелім нормасынан асырып мал жаюға, су тоғандарының режимін нашарлататын мал тоғыту 
мен сани тариялық өңдеуге және шаруашылық қызметінің басқа да түрлеріне;

6) су көздеріндегі су кемерінен екі мың метрге жетпей тін қашықтықта орналасқан ауыл 
шаруашылығы дақылдары мен орман екпелерін улы химикаттармен авиациялық өңдеу және авиация 
арқылы минералдық тыңайтқыштармен қорек тендіру тәсілін қолдануға;

7) концентрациясының жол берілетін шегі белгілен беген пестицидтерді қолдануға, қардың үстіне 
тыңайтқыш себуге, сондайақ залалсыздандырылмаған көң қосылған сар қынды суды және тұрақты 
хлорорганикалық улы хими каттарды тыңайтқыш ретінде пайдалануға тыйым салынады.

Су қорғау аймағында мәжбүрлі санитариялық өңдеу жүргізу қажет болған жағдайда уыттылығы 
әлсіз және орташа тұрақсыз пестицидтерді қолдануға жол беріледі.

2. Су қорғау белдеулерінің шегінде:
1) су объектілерінің сапалық және гидрологиялық жайкүйін нашарлататын (ластану, қоқыстану, 

сарқылу) шаруашылық қызметіне немесе өзге де қызметке;
2) су шаруашылығы және су жинайтын құрылыстар мен олардың коммуникацияларын, көпірлерді, 

көпір құры лыстарын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және су көлігі қызметіне байланысты өзге 
де көлік инфрақұрылымдары объектілерін, жаңартылатын энергия көздерін (гидродина микалық су 
энергиясын) пайдалану объектілерін, сондайақ су объектісіндегі рекреациялық аймақтарды қоспағанда, 
ғимараттар мен құрылыстарды салуға және пайдалануға;

3) баубақша егуге және саяжай салуға жер учаскелерін беруге;
4) су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануын 

болғызбайтын құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген қазіргі бар объектілерді 
пайдалануға;

5) жекелеген учаскелерді шалғындандыруға, егін егуге және ағаш отырғызуға арналған жерлерді 
өңдеуді қоспағанда, топырақ және өсімдік қабатын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (оның ішінде жер 
жыртуға, мал жаюға, пайдалы қазбаларды өндіруге);

6) шатыр қалашықтарын, көлік құралдары үшін тұрақ ты тұрақтарды, малдың жазғы жайылым 
қостарын орналас тыруға;

7) тыңайтқыштардың барлық түрлерін қолдануға тыйым салынады.
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгі лен ген тәртіппен келісілген жобалары 

болмаса және мемле кеттік экологиялык сараптаманың, мемлекеттік сарапта маның оң қорытындыларын 
(экологиялық және басқа да сараптамалардың қорытындыларын қамтитын) алған жоба лары болмаса, 
су қорғау аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындар, ғимараттар, құрылыстар мен коммуникациялар 
салуға (реконструкциялауға, күрделі жөндеуге) тыйым салынады.

«Қазақстан Республикасының Жер кодексі» Қазақстан Респуб
ликасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Кодексіне және «Қазақстан 
Республикасының Су кодексі» Қазақстан Респуб ликасының 2003 
жылғы 9 шілдедегі Кодексіне сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Бекітілген жобалық құжаттама негізінде Қызылорда об
лы сының Шиелі және Сырдария аудандарының аумақтары шека
расында Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулері;

Қызылорда облысының Шиелі және Сырдария аудандарының 
аумақтары шекарасында Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары 
мен белдеулерінің шаруашылықта пайдалану режимі осы қаулының 
қосымшасына сәйкес белгіленсін.

2. Қызылорда облысының Шиелі және Сырдария аудан
дарының әкімдері және «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа
шылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын 
пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі АралСырдария бас
сейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі (келісім 
бойынша) осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

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

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

Қызылорда облысының әкімі               Қ.Көшербаев.

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі
Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын
пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі 
АралСырдария бассейндік инспекциясы»
республикалық мемлекеттік мекемесінің
басшысы
_________________ Ә. Қарлыханов 
2015 жылғы «____» ______________

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «___» 
___________ № ___қаулысына қосымша

Қызылорда облысының Шиелі және Сырдария аудандарының 
аумақтары шекарасында Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары 

мен белдеулерінің шаруашылықта пайдалану режимі

1. Су қорғау аймақтарының шегінде:
1) су объектілерін және олардың су қорғау аймақтары 

мен белдеулерінің ластануы мен қоқыстануын болғызбайтын 
құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген жаңа 
және реконструкцияланған объектілерді пайдалануға беруге;

2) ғимараттарға, құрылыстарға, коммуникацияларға және 
басқа да объектілерге реконструкция жүргізуге, сондайақ құрылыс, 
су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, пайдалы 
қазбалар өндіруге, кәбіл, құбыр және басқа да коммуникацияларды 
төсеуге, белгіленген тәртіппен жергілікті атқарушы органдармен, 
уәкілетті органмен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік органмен, жер ресурстарын басқару жөніндегі 
орталық уәкілетті органмен, энергиямен жабдықтау және халықтың 
санитарлықэпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы 
уәкілетті органдармен және басқа да мүдделі органдармен келісілген 
жобасы жоқ бұрғылау, жер қазу және өзге де жұмыстар жүргізуге;

3) тыңайтқыштар, пестицидтер, улы химикаттар мен мұнай 
өнімдерін сақтайтын қоймаларды, көлік құралдары мен ауыл 

шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету, оларды 
жуу пункттерін, механикалық шеберханаларды, тұрмыстық және 
өнеркәсіп қалдықтарын төгетін құрылғыны, аппаратураларды 
пестицидтермен және улы химикаттармен толтыратын алаңдарды, 
авиациялықхимиялық жұмыстар жүргізуге арналған ұшуқону 
жолақтарын орналастыруға және салуға, сондайақ судың сапасына 
кері әсер ететін басқа да объектілерді орналастыруға;

4) мал шаруашылығы фермалары мен кешендерін, сарқынды 
су жинағыштарды, сарқынды сумен суарылатын егістіктерді, 
зираттарды, мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды), 
сондайақ жерүсті және жерасты суларының микробпен ластану 
қаупіне себепші болатын басқа да объектілерді орналастыруға;

5) жүктелім нормасынан асырып мал жаюға, су тоғандарының 
режимін нашарлататын мал тоғыту мен санитариялық өңдеуге және 
шаруашылық қызметінің басқа да түрлеріне;

6) су көздеріндегі су кемерінен екі мың метрге жетпейтін 
қашықтықта орналасқан ауыл шаруашылығы дақылдары мен орман 
екпелерін улы химикаттармен авиациялық өңдеу және авиация 
арқылы минералдық тыңайтқыштармен қоректендіру тәсілін 
қолдануға;

7) концентрациясының жол берілетін шегі белгіленбеген 
пестицидтерді қолдануға, қардың үстіне тыңайтқыш себуге, сондай
ақ залалсыздандырылмаған көң қосылған сарқынды суды және 
тұрақты хлорорганикалық улы химикаттарды тыңайтқыш ретінде 
пайдалануға тыйым салынады.

Су қорғау аймағында мәжбүрлі санитариялық өңдеу жүргізу 
қажет болған жағдайда уыттылығы әлсіз және орташа тұрақсыз 
пестицидтерді қолдануға жол беріледі.

2. Су қорғау белдеулерінің шегінде:
1) су объектілерінің сапалық және гидрологиялық жай

күйін нашарлататын (ластану, қоқыстану, сарқылу) шаруашылық 
қызметіне немесе өзге де қызметке;

2) су шаруашылығы және су жинайтын құрылыстар мен 
олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылыстарын, 
айлақтарды, порттарды, пирстерді және су көлігі қызметіне 
байланысты өзге де көлік инфрақұрылымдары объектілерін, жаңар
тылатын энергия көздерін (гидродинамикалық су энергиясын) пай
далану объектілерін, сондайақ су объектісіндегі рекреациялық 
аймақ тарды қоспағанда, ғимараттар мен құрылыстарды салуға және 
пайдалануға;

3) баубақша егуге және саяжай салуға жер учаскелерін 
беруге;

4) су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары 
мен белдеулерінің ластануын болғызбайтын құрылыстармен және 
құрылғылармен қамтамасыз етілмеген қазіргі бар объектілерді 
пайдалануға;

5) жекелеген учаскелерді шалғындандыруға, егін егуге және 
ағаш отырғызуға арналған жерлерді өңдеуді қоспағанда, топырақ 
және өсімдік қабатын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (оның ішінде 
жер жыртуға, мал жаюға, пайдалы қазбаларды өндіруге);

6) шатыр қалашықтарын, көлік құралдары үшін тұрақты 
тұрақтарды, малдың жазғы жайылым қостарын орналастыруға;

7) тыңайтқыштардың барлық түрлерін қолдануға тыйым 
салынады.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тәртіппен келісілген жобалары болмаса және мемлекеттік эко
ло гиялык сараптаманың, мемлекеттік сараптаманың оң қоры
тындыларын (экологиялық және басқа да сараптамалардың 
қоры тындыларын қамтитын) алған жобалары болмаса, су қорғау 
аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындар, ғимараттар, құры
лыстар мен коммуникациялар салуға (реконструкциялауға, күрделі 
жөндеуге) тыйым салынады.

ЖОБА

Қызылорда облысының Шиелі және Сырдария аудандары 
аумағындағы Сырдария өзенінің су қорғау аймақтарын, 

белдеулерін және оларды шаруашылықта пайдалану 
режимін белгілеу туралы
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Қызылорда облысының
қаржы басқармасы.
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СБ

Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, «Нұр Отан» 
партиясының облыстық филиалы, облыстық мәслихат аппаратының 
басшысы Қосмамбет Мэлс Назарұлына ағасы

Қосмамбетов Сабыр Назарұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қызылорда  облысы  бойынша  

педагогикалық  қызметкерлердің  біліктілігін  арттыру  институтының  
ұжымы  институттың аға оқытушысы Ахметова Жаннат Акбарқызына 
анасы 

Тұрсын Шахарбекқызының
қайтыс  болуына  байланысты қайғысына  ортақтасып, көңіл  айтады. 

***  
Қызылорда қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы 

ұжымы осы мекеменің қызметкері Ляззат Ахметоваға анасы
Тұрсын Шахарбекқызының

қайтыс  болуына  байланысты қайғысына  ортақтасып, көңіл  айтады. 

ҚАЗАҚ-ТҮРІК 
ЛИЦЕЙІ 6-СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫН 
ҚАБЫЛДАЙДЫ

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

Мекен-жайымыз:
Сұлтан Бейбарыс, 10.

Байланыс
телефоны: №9 КТЛ, 

тел.:22-85-95,
№10 КТЛ, тел.: 21-28-91.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

Сатыбалдиев Ербол Байузаковичтің атына Қызылорда облысы, 
Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі С.Сейфуллин атындағы №165 
орта мектепті 2001 жылы бітіргені жөнінде берілген №0526989 
аттес таты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Жеке нотариус Байгазинов Сисен Ибадуллаевичтің (лицензия 

№0000644 ҚР Әділет министрлігінен 15.11.1999 ж. берілген) ҚР 
Азаматтық кодексінің 1040 статьясына сүйене отырып Кадырова 
Пернекуль Жакуповнаның атына берілген мұраға құқық беру заңды 
куәлігінің түпнұсқасы (реестр №3247, 0181965) жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Мұхтаров Жанәділдің атына Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, 

Жосалы қыстағындағы №26 Ш.Уәлиханов атындағы орта мектепті 1977 
жылы бітіргені жөнінде берілген №721316 аттестаты жоғалуына байланы-
сты жарамсыз деп есептелсін.

ТҮЗЕТІЛІП ОҚЫЛСЫН

Облыстық «Сыр бойы» 
газетінің 2015 жылғы 4 сәуі-
рінде (№47-48) жарияланған 
Қы зылорда қаласы әкімі ап-
пара тының бос мемлекеттік 
әкімшілік лауазымға конкурс-
тағы: «Белкөл кенті әкімі ап-
паратының жетекші маманы (Е-
G-4 санаты – 1 бірлік).» деген 
сөздер келесі мәтінде түзетіліп 
оқылсын: «Белкөл кенті әкімі 
аппаратының жетекші маманы 
(уақытша, негізгі қызметкердің 
бала күтіміне байланысты дема-
лыс кезеңіне (Е-G-4 санаты – 1 
бірлік).»

БҰҚАРБАЙ 
БАТЫРҒА
АСТАНАДАН КӨШЕ БЕРІЛДІ

Биылғы жыл Қазақ хандығының құрылғанына 
550 жыл, Жеңістің 70 жылдығы, Қазақстан Хал-
қы Ассамблеясының 20 жылдығы, ҚР Конс ти ту-
циясының қабылданғанына 20 жыл толған мерейлі 
мере келермен ерекшеленеді. Тәуелсіздік тарихында 
бұл атаулы күндердің әрқайсысының маңызы 
жоғары. 
XV ғасырдың ортасында Қазақ хандығының құрылуы 

– Қазақстан аумағында ежелден бері жалғасып келе 
жатқан этникалық процестің мәдени, рухани дамулардың 
мемлекеттіліктің дамуының және 14-15 ғасырлардағы саяси 
процестердің заңды қорытындысы болып табылады. 

Бүкіл дүниежүзі алдында қазақ мемлекеті өзінің 
дербестігімен және әртүрлі халықаралық саясаттағы ролімен 
көзге түсуде. Міне, сол себепті де қазіргі мемлекетіміздің 15 
ғасырдағы бір көрінісі, бір белесі болып табылатын қазақ 
хандығының тарихы кімді болса да қызықтырары анық. Оның 
үстіне азаттыққа ұмтылған қазақ жұрты өткен жолында 250-
ден астам ірілі-ұсақты көтерілістер жасаған. Елдің еркіндігін 
мақсат тұтқан ерлердің арманы жүзеге асқанына да жиырма 
үш жыл болды. Ендігі міндет – ұлт болып ұйысып, бірлігімізді 
сақтау, ұлт мақтаныштарын дәріптеу. 

Қазақ тарихында ел басына күн туған заманда етігімен су 
кешіп, жұртының тыныштығын күзеткен ерлер аз болмаған. 
Солардың бірі – Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық 
көтерілістің бас батырларының бірі Бұқарбай Естекбайұлы. 
Жақында ғана Астана қаласынан Бұқарбай батыр атына көше 
берілді. Бұқарбай батырға жасалған құрмет – елдіктің белгісі. 
Бұл – ерлікке жасалған тағзым, жас ұрпақтың құрметі. Батыр 
бабамыздың атына көше беруге байланысты Астана қаласы 
Тілдерді дамыту департаментінің директоры, филология 
ғылымдарының кандидаты Ербол Тілешев: «Бұқарбай 
батырға Кенесары ханның ескерткіші тұрған көше берілді. 
Бұның да өзіндік мәні бар. Өйткені Бұқарбай Естекбайұлы 
Кенесарының бас батырларының бірі болған», – деп атап 
өтті.

Сыр өңірі – ежелден ерлік пен елдіктің, береке мен 
бірліктің, өнер мен мәдениеттің киелі мекені. Киелі 
топырақтан Жанқожа, Сарман, Нұрымбет, Жауқашар, 
Арыстан, Алданазар секілді батырлар шыққан. 2012 жылы 
Бұқарбай батырдың 200 жылдық мерейтойы республикалық 
деңгейде атап өтілді. Ел үшін туған ерлерді тек мерейтой 
қарсаңында ғана емес, әр күн сайын жас ұрпаққа үлгі ету – 
әрбір азаматтың парызы. Сондықтан да Бұқарбай батырды 
ұлықтап, есімін ардақтап, елордасы Астана қаласының бір 
көшесін беру – Сыр өңірі үшін үлкен мақтаныш.

Хұсейін ҚОРАЗБАЕВ, 
облыстық ішкі істер департаментінің

заң бөлімінің басшысы,
отставкадағы полковник.

Аудан Келіп түскен 
өтініштер саны

Орны

Қызылорда қаласы 264 1
Қармақшы ауданы 47 2

Жаңақорған ауданы 25 3
Шиелі ауданы 16 4

Жалағаш ауданы 14 5
Қазалы ауданы 13 6

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

Қазалы қаласы 0 10

Жуырда еліміздің бас қаласы 
Астанада ІХ Халықаралық “Ақ көгершін” 
байқауы өтті. Онда көркем сөз, сән үлгісі, 
сән театры, би өнері, вокал, аспапта ойнау, 
халық әнін орындау шеберлігі сияқты 
әртүрлі жанр түрлерінен республиканың 
әр өңірінен және көршілес елдерден 
барлығы 900-ге жуық үміткер сынға 
түсті.

Осы байқауда сынға түскен Сырдария 
ауданы Шаған ауылының жас өрендері 
жүлделі орынға ие болды. Атап айтсақ, 
көркемсөз оқуының жас шебері атанған 
6 жасар Дидар Жәнібекұлы қазылар 
алқасын тамсантып 1-орын алса,  «Сыр 
гүлі»  би тобы жоғары биіктен көрініп өз 
өнерлері мен елордалықтарды сүйсінтті. 

Жас таланттар арнайы дипломмен 
және сыйлықтармен марапатталды. Ал би 
тобының жетекшісі Г.Раймбекова «Үлгілі 
оқытушы» номинациясын иемденсе, 
ауылдық мәдениет үйі директоры 
Е.Медет ұйымдастыру алқасының Алғыс 
хатына ие болды.

 Жас таланттардың Елордаға барып 
өнер көрсетіп қайтуына демеуші болған 
Қазақстанның Еңбек Ері, облыстық 
мәслихат депутаты А.Ералиев, аудандық 
маслихат депутаты, «Шаған-жер» ЖШС 
төрағасы Б.Қадыров және жеке кәсіпкер 
Б.Жаңабергеновке балалардың алғысы 
шексіз.

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

ЖАСТАРДЫ ШЫҢДАҒАН БАЙҚАУ
Жуырда облыстық мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының қолдауымен, 

облыстық халық шығармашылығын дамыту және мәдени-продюсерлік орталығының 
ұйымдастыруымен «Жеңіс жырын жырлаймыз!»  атты концерт жүргізушілер мен 
конферансьелердің  облыстық конкурсы  өткізілді. 

Байқаудың негізгі мақсаты – жастар мен студенттерді көркем шығармашылыққа баулу, 
көркемсөз жанрын және жастардың тіл байлығын дамыту, оларды концерт жүргізушілікке  
бейімдеу және үздік деп танылған талапты жастарды облыс көлемінде өтілетін ауқымды 
шараларға  тарту болып табылады. 

Конкурс шарты бойынша жоғары және арнаулы оқу орындары – Қорқыт Ата атындағы 
ҚМУ, М.Мәметова атындағы гуманитарлық колледжі, «Жас өркен» колледжі, «Болашақ» 
университеті, И.Әбдікәрімов атындағы аграрлық-техникалық колледжі және қалалық 
мәдениет үйінен барлығы 22 талапкер қатысты. Конкурста  талапкерлер  үш кезең бойынша 
өнер көрсетті.  Онда қатысушы талапкер Ұлы Жеңіс жайлы танымал ақындар мен жергілікті 
авторлар өлеңдерін жатқа оқып, тақырыпқа арналған мәдени шарадан үзінділер көрсетті. 
Соңғы сайыс кезеңі бойынша талапкерлер танымал телехабарлардың жүргізушісі ретінде 
сынға түсті. Байқауға қатысушылардың өнерін кәсіби мамандардан құрылған қазылар алқасы 
сараптады. 

Байқау қорытындысында I орынды Н.Жұмабай иеленсе, II орындарды Б.Нармағанбет, 
А.Жаппарбердиевтер өзара бөлісті. Ал III орынды  А.Маймақова мен М.Жалғас қанағат тұтты. 

Г.ЖАПАХОВА.
Аграрлық-техникалық колледж  оқытушысы.

КІТАПТАР ҚАЛАШЫҒЫНА 
САЯХАТ

2 сәуір – Халықаралық балалар кітабы күні.  Бұл 
күн  1956 жылдан бастап Халықаралық кеңестің 
шешімімен жыл сайын  дат  жазушысы Ганс Христиан 
Андерсеннің туылған  күніне орай аталып өтеді. 
Негізінен, Халықаралық балалар кітап күнін өткізу-

дегі басты мақсат –  оқырмандарға білімнің кітап арқы-
лы берілетінін ұғындыру, кітаптың адам өміріндегі   
маңызы,  ғылым мен білімнің пайдасы жайлы түсіндіру,  кітап-
қа деген қызығушылығын  арттыру,  кітаптарды  күтіп ұстауға 
үйрету және балаларды  ертегі арқылы  мейірімділікке, ізгілікке 
тәрбиелеу.

Осы орайда Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханасында балалар әдебиеті бөлімінің ұйтқы 
болуымен “Кітаптар  қалашығына саяхат» атты ашық есік күнін 
өткізді.  Шара барысында аванзалда «Кітаптар қалашығына 
саяхат» және де «Ойлан, ізден, жасап көр» атты көрме-хобби, 
«Кітап және отбасым – менің ең жақын достарым» атты фото-
сурет көрмесі ұйымдастырылды. Ашық есік күніне мектеп 
оқушылары, ұстаздар және кітапханашылар қатысты.

Шараға қатысушылар  №144, №217 орта мектептердің 
оқушылары  дайындаған әдеби-сазды бағдарламаны тамашалап, 
№23 және №264 мектеп-лицей оқушылары дайындаған қолдан 
жасалған бұйымдар көрмесімен танысты. 

Бүлдіршіндерге «Балдырғандар» залында мультфильмдер 
көрсетілді. Шара соңында балалар өздері  оқыған кітаптары  
және көргендері  жайлы  еркін әңгімелеп, ой бөлісті. 

С.АДАЙБАЕВА.

Апта басында Алматы қала-
сына Қызылорда облыстық филор-
мониясының ұжымы өнер сапарымен 
барды. Мұнда қазақ хандығының 550 
жылдығына және Н.Бекежановтың 
125 жылдығы аясында «Мәңгілік ел – 
мәңгілік тарих»  атты Сыр елі жыршы-
термешілерінің  өнер кеші өткізілді. 
Өзгеше өнер өрнегімен өрелі биікке 
өрлеген өңірдің бұл мәдени шарасына 
Алматы жұртшылығы көптеп 
жиналды.

Қазақ халқының ғасырлар бойы жасаған 
рухани мәдениетінің маңызды бір саласы ақын-
жыраулардың жарыққа шығарған өлең-жырлары 
болып саналады. Кезінде ақын-жырауларды 
қазақ халқы ақылгөй атадай ардақтап, олардың 
өлеңдерін, жырларын ынталы ықыласпен тыңдап 
қадір тұтқан. Бүгінгі күні де жәдігер жырлар 
мен термелерді халық ұйып тыңдайды. Себебі, 
тыңдарман ойы ақын-жыраулар халықтың мұңын 
мұңдап, жырын жырлайды деген сөзге саяды.

Жетісу бойына жырдың мекенінен барған 
өнерпаздар Сыр бойының жыраулық мектептері 

– Нұртуған, Жиенбай, Нартай, Сәрсенбай 
жыраулардың ізін жалғастырушы өкілдері болды.

 Атап айтсақ, «Мәдениет қайраткері» төсбелгісі 
және «Ерен еңбегі үшін» медалінің иегері, жырау 
Руслан Ахметов, халықаралық байқаулардың 
жеңімпазы Серік Жақсығұлов, Нұртуған 
мектебінің мақам саздарын  мәйектеген Шолпан 
Бейімбетова, жеті атасынан жыр жақұттаған Айбек 
Тәңірбергенов, Сәрсенбай жырау мектебінің 
өкілі Майра Сәрсенбаева, Нартай мектебінің 
босаға бастауынан түндік көгіне ән қайырған 
жырау Құрманбек Бекпейісов. Тұран тұғырлаған 
Тұрмағамбет мұрасының жалғастырушысы 
Күнсұлу Түрікпенова. Тағы да басқа бүтін 
өнердің берекесін келтірген майталман жыршы-
термешілер Мақсат Мұхамеджанов, Әзілхан  
Мақсатбаев, Әділхан Қуаңбаев, Марат Сүгірбай, 
Жарасхан Төлебай және Нұртілек Ақтаев жырдан 
шашу шашты.

Қазіргі кезде қазақ даласындағы жыраулық 
дәстүрдің бірден-бір қайнар көзі – Сыр бойы. 
Сондықтан бұл аймақтың жырау-термешілеріне  
«Сыр сүлейлері» дейтін атау тектен-тек берілмесе 
керек. Қай өңірге барса да Сыр өнерпаздарының 
мерейі үстем болатыны анық. 

Киелі сахнаның сәнін асырып, 
тыңдармандардың делебесін қоздырған Талғат 
Мақашов бастаған өнер ұжымы осылайша 
алматылықтардың зор қошеметі мен ыстық-
ықыласына бөленді. 

Р.ДҮЙСЕНҰЛЫ.

Біздің ауылдың клубына меңгеруші болып 
жас жігіт келгелі Наурыз мерекесі қызықты өтетін 
болды. Бүгінде жан-жақтағы ағайындар да ар-
найы келіп, Ұлыстың Ұлы күнінде қуаныштарын 
бөлісуді әдетке айналдырған. Биыл да солай, көптен 
көрмеген туыстар құшақтасып, танысып, білісіп жа-
тыр. Жақында түскен келіндердің сәлемін алып, 
тұсаукесер, бесікке салу тойлары, озаттарды ма-
рапаттау шаралары да өтуде. Өнер сайыстарынан 
кейін, ойын-сауық, спорт ойындарына жалғасты. 

Әсіресе, қазақша күрестен өткізілген жарыстың 
қызықты  болғаны көпшіліктің есінде ұзақ жылдарға 
қалатын шығар.

Ауылда медбике болып істейтін, көптен бері 
бәйгені бермей жүрген қыз бала бар болатын. Жыл-
да жарыстың соңында жеңімпазбен жеке шығып, 
бәйгені оңай алып кетуші еді. Оны ауылда «Ба-
луан қыз» деп атап кеткен. Спорттан хабары бар. 
Облыстық жарыстарда талай жүлде алған. Жасы 
орта жасқа келіп қалған. Енді тек ауылдың ойын-
сауықтарында ғана көрінеді.

Бүгін де сол әдетімен ол кілемге тағы шықты. 
Жарыста жеңіске жеткен қызбен күреске түсіп, оны 
шыркөбелек айналдырды да иығын кілемге қолмен 
қойғандай етіп жатқыза салды.

– Әй жарайсың, Ботагөз! Біздің Боташ қой, бір 
үйіргенде жалп еткізді. 

– Жігіттердің де жауырынын жерге тигізіп жур-
генде, бұл не тұрушы еді, – деген мақтаулар айты-
лып жатты. 

Асаба ортаға шығып:
– Ал, ағайын, тыңдаңдар! Бәйге – біреу. 

Қыздарға, ұлдарға деп бөлмейміз. Бәрін жеңген ба-
луан ғана бас бәйгені алады. Баяғыда Әзірет Әлі мен 
Дариха қыз күрескен емес пе? Бірін бірі жеңе ал-
май үш күн күрескен екен... Енді ерлерден жеңіске 
жеткен Батырхан мен Ботагөзді ортаға шақырамыз, 
– деді.

Батырхан да спортпен айналысып жүрген жігіт 
екен. Төртбақ келген, зілтемір көтеретін болса ке-
рек. Бірақ бұлардың күресі ұзаққа бармады. Ботагөз 
өзінің ұзын бойын тиімді пайдаланды. Қарсыласын 
жақын жібермей, бірнеше рет бойымен басып, 
дөңгелетіп тастады да, жауырынын жерге тигізгенде 
ауыл адамдары ду етіп, орындарынан ұшып тұрып, 
шулап қоя берді. 

– Жарайсың! Жаса! Ботагөзге бәйгені шаппай-ақ 
беруге болатын еді, – деп айқайлап жатты.

Бәйгеге берілетін үлкен экранды жаңа телеви-

зорды да ортаға  әкелді. 
Осы кезде бір ақсақал орнынан тұрып:
– Ау, ағайын! Бәрі дұрыс қой. Жылда балу-

ан қыз бәйге алады, ал енді ер адамдардан балуан 
шықпағаны ма? Бұл қалай? – деп айқайға салды. 
Оған әйелдер жағы «шу» ете қалды.

–  Ерлердің балуанын да көрдік қой. Біздің Бо-
таш домалатып тастаған жоқ па?

Тағы бір әйел:
– Еркектердің бәрі боққарын ғой, – деп қойып 

қалды.
Асаба жұрттың шуылын әрең басты.
– Ал, ағайын, реніш болмасын. Балуан қызбен 

күресемін деген ер азаматтар болса ортаға шықсын, 
– деді.

Әйелдер жағынан біреуі:
– Біздің ауылда ондай еркек жоқ. Намыста-

ры жоқ, сосын қайдан шықсын, – деп күлді. Орта-
да тұрған Балуан қыз да аузын басып күліп жіберді. 

Бір кезде Ботагөздің ауылға беделді Жамал де-
ген жеңгесі бар еді, сол кісі ортаға шығып:

– Біздің Боташ бәйгені шаппай-ақ алатын қыз 
ғой. Несіне созбалақтап тұрсыңдар,  ондай теңі та-
былып жатса Боташымды да қосып берер едім, – деп 
халықты ду күлдірді. 

Асаба: 
– Егер ер азаматтар жағынан намысты жігіттер 

табылмаса енді қайтеміз осымен дей бергенде, Асан 
қолын көтеріп түрегелді.

– Ойбай, аға! – деп Асанды ту сыртынан 
жүргізушісі құшақтап алып, “Отырыңыз, болмай-
ды. Жеңіліп қалып, абыройдан жұрдай боламыз. Ба-
луан қыз ғой ол” деп, отырғызбақшы болып еді, от-
ырмады.

– Енді не істейміз, намысымызды жер 
қылды ғой. Мен шықпасам сендер неге шықпай 
отырсыңдар? Жығылсақ, жер көтерер. Ұяттан өлген 
жаман. Тәуекел, – деп, үстіндегі курткасын, бас 
киімін шешіп, алға шықты. Асан осы ауылдың ту-
масы болатын. Әскерге алынғаннан кейін ішкі істер 
бөлімінде қызмет істеп, ауылға сирек келетін. Зей-
нетке шыққаннан кейін бизнеспен айналысып 
жүрген. 

Асаба ортаға Асан мен Ботагөзді шақырып, 
жұртқа таныстыра бастады. Екеуінің де бойлары 
бірдей екен. Асекеңнің иығы кеңдеу, Ботагөздің 
аяқ-қолы балғадай мүсінді. Көзі күлімдеп, бетінде 
күлкі тұр.

– Асан біздің ауылдың тумасы, білетін 

шығарсыздар. Алты ағайынды жігіттер деп айта бас-
тап еді «Білеміз», «Білеміз» деп жұрт шулады.

– Ал Ботакөзді таныстырмай-ақ қояйын, 
білесіңдер ғой дегенше, Ботагөздің Жамал жеңгесі 
оның құлағына: 

– Боташжан, азаматтың абыройын төгіп, 
масқара қылма, тең түссеңдерші, әлгі «итжығыс» 
дейді ме?... Өзің білерсің деп, сыбырлап кетіп 
қалады. Жеңгесінің бұл қылығына күлді де қойды. 
Көйлекшең шыққан Асан көйлегін сыртқа шығарып, 

беліне шорт байлады да, білегін түріп күреске шын-
дап кірісті. Қызметте жүргенде қорғану әдістерін 
(самбо) жақсы меңгерген болуы керек. Ойы осы 
әдіспен жеңіп шықпақшы.

Балуандар бірін бірі аңдуға кірісті. Барлау жа-
сап ұстатпайды. Асекең қыздың қолын қаққыштап 
дарытар емес. Егер мықтап ұстаса, күрестің әдісін 
меңгерген қыз оны лақтырып жіберуден тайын-
байтын түрі бар. Қорғану әдістерін пайдаланып, 
оның қолынан оп-оңай шығып кетіп жатыр. Балуан 
қыздың күші де, әдісі де бар екеніне көзі жетті. Бір-
екі рет үйіргеніне шыдай алды. Бірақ тек қорғану 
әдісімен күресемін деу әшейін екен. Өзінің күшін 
өзіне пайдаланбаса болмайды екен деп шешті. 

Ерлер жағы: «Асеке», «Асеке», «Белден ұста», 
«Қолдан ұста» деп шулауда. Ал әйелдер жағы «Бо-
таш жан», «Ботажан», «Лақтырып жібер, Ботатай», 

деп шырылдауда.
Асекеңе «жанына итеру» әдісі ойына түсті. 

Өзін итеріп күш көрсетіп келе жатқанда солға 
қарай бағыттап, оң аяғын өзінің оң аяғымен сыр-
тынан іліп алып тартып, итеріп қалып еді, қыз өз 
аяғына өзі шалынып, жантая келіп екеуі де «гүрс» 
етіп құлап түсті. Жиналған жұрт шу етіп, дүрлігіп 
түрегеп кетті. Ботагөз де жанұшырып ұшып тұрды. 
Не болғанын білмей қалды. Асаба Асекеңнің қолын 
көтеріп: 

– Жартылай жеңіс! – деп еді, ашу-ызасы басына 
теуіп, қарсыласына тұра ұмтылып, құшақтап алды 
да олай да үйірді, былай да үйірді. Көтеріп алып 
оңға да лақтырды, солға да лақтырды. Асекең де 
жығыла қоймады. Үстіндегі көйлегі де, мәйкісі де 
дал-дал болды. Соның да пайдасы тиді ау деймін, 
Ботаның оң қолын шап беріп ұстап алып, қолтығына 
дейін тартып, кеудесіне қысып алды да, жалаңаш 
оң иығын қыздың оң қолтығына кіргізіп жіберіп, 
оң жаңбасқа салып көтеріп, жерге бір-ақ ұрды. Өзі 
де бірге құлады. Ботагөз басы мен аяғын көтеріп, 
тұрып кетпекші болып тырбаңдап еді, Асекең 
кеудесін жылжытып, төсін басып жатып алды. 
Әрі-бері жұлқынғанымен шыға алмайтынын сезген 
Бота сылқ етіп сол иығын да түсіріп, жатып қалды. 
Жиналған халық у да шу, айқай, «Асекең жеңді», 
«Еркектер жеңді» деп ауылды басына көтерді.

Той басқарушы асаба екеуін де тұрғызбақшы 
болып, қолдарын тартып еді, Ботакөз екі қолымен 
бетін басып, жүрелеп отырып қалды. Ал, Асекеңді 
ер азаматтар көтеріп алып лақтырып, кезек-кезек 
құшақтап, аяғын жерге тигізетін емес. 

Ал әйелдер жағы:
– Әттеген-ай, қап, болмай қалды-ау. Ашулан-

бау керек еді. «Ақыл – дос, ашу – дұшпан» деген. 
Әттеген-ай, деп өкіне бастады.

Сөйткенше болған жоқ, екі келіншек Ботагөздің 
жанына келіп, қолтығынан ұстап тұрғызып, басы-
на орамал тартты да, жетектеп шетке қарай алып 
шықты. 

Әйелдер: 
– Қызымызға не болған? Мұрнына жіп өткізіп 

тартқан ботадай сүйреген жаққа кетіп барады ғой,- 
деп таңғалып тұр. Ақ түсті ДЖИП машинасы да 
төрт есігін айқара ашып, ортаға келіп тоқтады. Екі 
келіншек Ботагөзді артқы орындыққа отырғыза 
бастағаннан, Асанның інісі: 

– Ау, ағайындар, жеңіс біздікі, тойға келіңдер! 
Той біздің үйде қарашаңырақта жалғасады, – деп 
жар салды. Бұрын-соңды болмаған оқиғаға сенерін 
де, сенбесін де білмей, адамдар бір-біріне қарап 
қалды. 

Осылайша, Наурыздың тойы Махамбеттің 
қарашаңырағында жалғасып, қос балуан бас қосты.

Молдарай ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ.
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