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ПРЕЗИДЕНТ

Осы аптаның 
бейсен бісінде Елба-

сы Нұрсұлтан На-
зарбаев Қазақстанға 

мем лекеттік сапар-
мен келген Түркия 
Республикасының 
Пре зиденті Реджеп 
Тайып Ердоғанмен 

кездесті.

Кездесу барысында қазақ-
түрік қарым-қатынасын одан 
әрі нығайту, байланыстардың 
кең ауқымы бойынша өзара ық-
палдастықты арттыру мәселелері 
талқыланды. Екі елдің Мемлекет 
басшылары сауда-экономикалық, 
ин вес тициялық, өнеркәсіптік, 
көлік-транзиттік және мәдени-
гуманитарлық салалардағы бай-
ланыстарды тереңдету жолдарын 
қараcтырды. Мемлекет басшыла-
ры халықаралық және өңірлік күн 
тәртібіндегі өзекті жайттарды да 
қозғады.  

Қазақстан Президенті екі ел 
арасында орнаған достық және 
бауырластық қарым-қатынас өте 
жоғары деңгейде екенін атап өтті.

– Сіздің басшылығыңызбен 
Түр кия соңғы 12 жылда зор та-
быстарға жетті. Ол эко но ми-

ка лық көрсеткіштері жағынан 
әлем де 16-орында, бұл – бүкіл 
халықтың еңбегі және Сіздің 
күш-жігеріңіздің нәтижесі, – деді 
Қазақстан Президенті.

Р.Ердоған Қазақстан Прези-
ден  тіне былтыр Түркияға сапар-
мен келіп, инаугурация рәсіміне 

қа тысқаны үшін ризашылығын 
білдірді.

– Әлемдегі күрделі эконо-
микалық ахуал жағдайында 
Қазақстан қарқынды дамып, 
елеулі табыстарға жетуде. Бұл 
бізді қуантады. Сондай-ақ мұнда 
таяуда Президенттік сайлау өтеді. 

Мен Сізге зор табыс тілеймін, – 
деді Түркия Президенті. 

Мемлекет басшылары Қазақ-
стан мен Түркия арасындағы 
Жоғары деңгейдегі стратегиялық 
ынтымақтастық кеңесінің екінші 
отырысына қатысты.

Екі ел басшысының қаты-

суы мен өткен отырыс барысын-
да түрлі салалардағы екіжақты 
ықпал дастықты нығайту мәсе-
лелері, сондай-ақ «Жаңа Синер-
гия»  бірлескен экономикалық 
бағдарламасын жүзеге асырудың 
негізгі бағыттары қарастырылды. 
Н.Назарбаев Р.Ердоғанның 
елімізге әр сапары екі елдің 
қарым-қатынастарын нығайтуға 
бағытталған елеулі табыстарға 
толы болып келетінін атап өтті.

Қазақстан мен Түркия 
Президенттері қазақ-түрік биз-
нес форумында болды. Іс-шараға 
екі елдің іскер топтарының 400-
ден астам өкілі қатысты. Биз-
нес форум аясында Қазақстан 
мен Түркия Президенттері 
өнеркәсіптің түрлі салаларындағы 
түрік компанияларының инвести-
циясы арқылы жүзеге асырылған, 
болашағы бар 25 жобаны таны-
стырды.

***
Кеше, 17 сәуірде Түркия 

Республикасының Президенті 
Р.Ердоғанның мемлекеттік сапа-
ры аясында екі елдің мемлекет 
басшылары Түркістан қаласына 
келді. Онда Қазақстан мен Түркия 
Президенттері «Әзірет Сұлтан» 
тарихи-мәдени мұражайында бол-
ды. Нұрсұлтан Назарбаев пен Ред-
жеп Ердоған Түркістандағы жаңа 
мешітке барды. 

ТҮРКИЯМЕН ДОСТЫҚ ЖӘНЕ БАУЫРЛАСТЫҚ 
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ӨТЕ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙДЕ

Бейсенбіде Қызылорда қаласында «Мүге
дектерге арналған кедергісіз орта қалып тастыру»  
тақырыбында І облыстық форумы өтті.  
Мүмкіндігі шектеулі жандарға кедергісіз орта 

қалыптастыру үшін тиімді шаралар қабылдау 
мақсатындағы форумға облыс әкімінің орынбаса-
ры Наталья Годунова, ҚР Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрлігінің Әлеуметтік қызмет 
департаменті директорының орынбасары Айгүл Таберге-
нова, «Қазақстандық мүгедектер конфедерациясы» РҚҚ 
төрағасы Жанат Омарбекова және жергілікті басқарма 
басшылары, кәсіпкерлер мен мүмкіндігі шектеулі азамат-
тар қатысты. 

Бүгінде облыста 26 мыңнан астам мүгедек бар. 
Олардың өмірін жеңілдету мақсатында қабылданған «Жол 
картасы» бойынша соңғы екі жылда 8,1 млрд. теңге қаржы 
бөлінген. Бұл жөнінде  облыстық жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының 
басшысы Жазира Жылқышиева мәлімдеді.  

– Мүмкіндігі шектеулі жандар өздерін өзгеден 
кем сезінбеуі үшін әлеуметтік мәселесі дұрыс бо-
луы қажет. Бұл бағытта аймақта ауқымды жұмыстар 
атқарылып келеді. Мәселен, қазір облыстың барлық ау-
данында «әлеуметтік такси» қызмет етеді, – деді Жазира 
Жақсылыққызы хабарламасында.

Өткен жылы мүгедектерге арналған 7 аула клу-
бы ашылса, бұл игі іс биыл да жалғасын тауып, Қазалы, 
Жалағаш аудандарында да осындай аула клубтары 
ашылған. Жол картасы аясында мүгедектерді оңалтуға, 
оларға әлеуметтік қолдау көрсетуге, емдеу-сауықтыруға 
және кресло-арбалармен, балдақтармен, өзге де қажетті 
құралдармен қамтамасыз ету үшін ағымдағы жылға 
облыстық бюджеттен 256 млн. теңге бөлінді. Со-
нымен қатар, былтыр 470 мүмкіндігі шектеулі жан 
тұрақты жұмыспен қамтылса, «Жұмыспен қамту-2020» 
бағдарламасы шеңберінде 45 мүгедек тиесілі қаржысын 
алып, өз кәсіптерін бастаған. 

Форумда сонымен бірге «Қазақстандық мүгедектер 
конфедерациясы» РҚҚ төрағасы Жанат Омарбекова сөз 
алып, мүгедектер құқығы туралы конвенция, мүмкіндігі 
шектеулі азаматтарға кедергісіз орта қалыптастыруда 
қоғамдық қорлардың рөлі туралы жан-жақты әңгімеледі. 
Сондай-ақ, мүмкіндігі шектеулі жандардың тұрғын 
үйлерге, білім беру, денсаулық сақтау, мәдени және 
спорттық нысандарға кіріп-шығу мүмкіндігінің сын 
көтермейтінін, осы орайда жаңадан салынып жатқан 
нысандарда мүгедектерге арналған пандустардың 
белгіленген стандартқа сай сапалы болуын қадағалау 
керектігіне тоқталды. 

Форум барысында мүмкіндігі шектеулі жандар 
өздерін толғандырған мәселелерді ортаға салып, ұсыныс-
пікірлерін жеткізді.  Жиын соңында мүгедектер үшін 
кедергісіз орта қалыптастыруға арналған І форумға 
қатысушылардың үндеуі қабылданды. Шара барысын-
да сондай-ақ, мүмкіндігі шектеулі жандардың қолөнер 
бұйымдарының көрмесі көпшілік назарына ұсынылды. 

А.СӘРСЕНБАЙҚЫЗЫ.

КЕМТАР ЖАНДАРҒА
КЕДЕРГІСІЗ ОРТА

Мәжілісте облыс әкімінің орынбасары Наталья Годунова аймақтың 
2015 жылдың қаңтар-наурыз айларындағы әлеуметтік-экономикалық 
дамуы туралы мәлімдеді.

Белгілі болғанындай, үстіміз дегі жылдың үш айында өңірдің 
өнеркәсіп кәсіпорындарымен 161,9 млрд теңгенің өнімі өндіріліп, 
нақты көлем индексі 101 пайызды құрауда.  Сонымен қатар, өңдеу 
өнеркәсібінде де өсу байқалуда. Мұнай өңдеу, тамақ өнімдері, хи-
мия өнеркәсібі және металлургия өнеркәсібінде өнім өндірудің артуы 
есебінен өңдеу өнеркәсібінде өсім 14,3 пайызға қамтамасыз етілген. 

Индустрияландыру картасы аясында 2015 жылы жалпы құны 1,3 
млрд теңгені құрайтын алты жобаны жүзеге асыру жоспарланып, 239 
жұмыс орнын құру көзделіп отыр. 

Ауыл шаруашылығы өнім дерінің жалпы көлемі 6,6 млрд. теңгені 
құраған немесе 2014 жылдың сәйкес мерзіміне 101,6 пайыз. Есепті 
мерзімде 7,2 мың тонна мал және құс еті (тірілей салмақта), 15,7 мың 
тонна сүт (сиыр сүті), 0,6 млн дана жұмыртқа өндірілген. 

Облыста жұмыссыздық деңгейі 5 пайызды құраған.  5270 адам 
жұмыспен қамтылса, оның ішінде 2829-ы тұрақты жұмыспен, 26-сы 
маусымдық жұмыспен қамтылған. 

Қаржылық жағдайға келсек, мемлекеттік бюджетке 17592,5 млн 
теңге салықтар және басқа да міндетті төлемдерден түсім түскен. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

МӘЖІЛІС ФОРУМ

АЛҒАШҚЫ ТОҚСАН 
ТАРАЗЫЛАНДЫ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
төрағалығымен ағымдағы жылдың алғашқы тоқсанын 
қорытындылауға арналған мәжіліс өтті.
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СЫРДАРИЯ ӨЗЕНІНДЕГІ
СУ САПАСЫ ҚАНДАЙ?

Сырдария өзеніндегі су сапасына тұрақты 
бақылау жүргізіп отырған ҚР Энергети
ка министрлігі «Қазгидромет» ШЖҚ РМК 
Қызылорда облысы бойынша филиалы маман-
дары судың шамадан тыс ластанбағандығын 
жеткізді. Мамандар былтырғы жылдың соңында 
және биылғы жылдың басында Сырдария өзені 
мен Солтүстік Арал теңізінің суүсті көздерінің 
ластануын зерттеген. Судың құрамы Сырдария 
өзенінде (Төменарық, Қызылорда қаласы, Қазалы 
қаласы, Қаратерең, Жосалы) және Солтүстік Арал 
теңізінде Көкарал бекеттерінде тексерілген. 

2014 жылдың 4 тоқсанында Сырдария өзені 
бассейні суының ластаушы индексі 1,82-ні құрап, 
бұл көрсеткіш үшінші сыныпты шамадан тыс емес 
ластануға жатады деген қорытынды жасаған.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің ғалымдары Сырдария суының 
құрамындағы ауыр металдар мөлшерінің шамадан 
тыс екеніне күмән келтіре отырып, өзен суын ауыл 
шаруашылығында пайдаланудың өнім сапасына 
кері әсер етпейтіндігін айтып отыр.

Мұны «Қазақ күріш ғылыми-зерттеу инсти
туты» ЖШС мамандары да растауда. Аталған 
институттың зерттеулеріне сәйкес, сүзгіден 
өткен суда ауыр металдар мен басқа да элемент
тер (рұқсат етілген мөлшерден) аспайтындығы, 
ал балық шаруашылығы маңызы бар су айдын
дарында темір, мырыш, никель, калий, қорғасын, 
кобальт, хром, сынап, мышьяк, натрий олардың 
табиғи құрамына сәйкес келетіндігі жөнінде 
қорытынды берген.

Облыс бойынша экология департаменті 
зертхана-аналитикалық бақылау бөлімінің бас ма
маны Дана Ағыбаеваның айтуынша, сульфаттар 
судағы өсімдік және жануарлар тектес ағзалардың 
ыдырауынан пайда болады және барлық дерлік 
жерүсті суларында кездеседі. Кермектік пен 
магнийдің мөлшерден артуының себебі де табиғи 
фактор. Мыстың концентрациясының норматив
тен асуы соңғы 10 жыл ішінде кейбір кезеңдерде 
ғана орын алған. Нақтырақ айтсақ,   2005, 2006, 
2008, 2010 және 2014 жылдары кездескен. Бірақ 
бұл мөлшерден ауытқу деректері 1,2-2,2 шамасын
да, яғни мөлшерлі ластанған деңгейден аспады.

Өзеннің жоғары жағындағы елдер – 
Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан аумағында ірі 
өндіріс ошақтары жоқ, ауыл шаруашылығында 
минералды тыңайтқыштар және пестицидтер 
қолдану деңгейі жоғары емес. Сонымен қатар, 
суғаруға пайдаланылған өзен суында, топырақта 
ауыр металдар мөлшері жоғары болғанымен, 
өсімдіктер элементтердің өзіне қажеттісін ғана 
сіңіреді. А.Медниковтың «Самая длинная река 
Средней Азии оказалась отравленной» атты 
мақаласында аты аталған Мәлік Бүрлібаевтың 
ұстазы,  академик-эколог Абай Тұрсыновтың 
зерттеулері бойынша Сырдария арнасының ағын 

сумен өздігінен тазарып отыратын қасиеті бар. 
Біздің облыстың аумағындағы оның ұзындығы 
1000 шақырымнан асады. Жоғары ағыс пен 
төменгі ағыс биіктігінің айырмасы 70 метрден 
асатындықтан, ағыс қарқыны жоғары. Өзен суы 
туралы мәлімдеме жасау үшін, суға жыл бойы тал
дау жүргізіліп тұруы керек. Өйткені судың құрамы 
жыл мезгілдеріне байланысты өзгеріп отыратыны 
тағы бар.  

Айта кету керек, «Ғасыр жобасы» атанған 
САРАТС-тың бірінші кезеңінің қорытындысымен 
Арал теңізінің акваториясы 2-3 есеге артқаны, 
судың минералдануы 23 г/л-ден 11 г/л-ге дейін 
азайғаны баршаға мәлім. 

АУЫЗ СУДЫҢ САПАСЫ ҚАНДАЙ?

Ауыз су мәселесіне келсек, Қызылорда 
облыстық энергетика және тұрғын үй-комму-
налдық шаруашылық басқармасының мәліметі 
бойынша облыс бойынша жылдық берілетін ауыз 
су көлемі жылына 25,8 млн текше метрді құрайды. 
Оның ішінде Сырдария өзенінен 6 млн текше метр 
алынады немесе 23 пайыз ғана құрайды. 

Облыс бойынша Сырдария суын Су сүзгі 
станциясынан жан-жақты тазартылғаннан соң тек 
Қызылорда қаласының тұрғындары тұтынады. 
Жалпы облыс орталығының халқы тіршілік нәрін 
жерасты және жерүсті су көздерінен  қатар алады. 

Жерүсті су көзі – Сырдариядан жобалық 
қуаттылығы тәулігіне 56,5 мың текше метр, нақты 
20-22 мың текше метр су беріледі. Жерасты су 
көздері 77 ұңғыманың жобалық қуаттылығы 
тәулігіне 37 мың текше метр болса, бүгінде 44 
ұңғыма жұмыс істеп, 24 мың текше метр ауыз су 
берілуде. Ұңғымалардың 5-і ағымдағы жөндеуде, 
13-і күрделі жөндеуді қажет еткендіктен тоқтап 
тұр, 15-і резервке қойылған.   

Тасбөгет кентінде 2 сүзгілі су тазарту станци
ясы жұмыс жасайды. Тәулігіне №1 станция 22,5 
мың текше метр, №2 станция 34 мың текше метр, 
барлығы 56,5 мың текше метр су тазартады. Зерт
теулер сүзгіден өткен суда ауыр металдар мен 
басқа да элементтер рұқсат етілген мөлшерден 
аспайтынын дәлелдеп отыр. Сүзгіден өткен су 
сыйымдылығы 18,8 мың текше метр резервуарға 
жиналып, тұтынушыларға таратылады.   

«Қызылорда су жүйесі» МКК теңгерімінде 
бас тоған, су тазартудың 2 кешені, 541,1 шақырым 
ауыз су жүйесі, 308,2 шақырым кәріз жүйесі, 54 
кәріздік насос станциясы, биологиялық тазарту 
станциясынан 2 кешен, 64 ұңғыма, ІІ көтерілімдегі 
6 насос станциясы, судың қысымын көтеруге 
арналған 7 насос станциясы бар. 

Сондықтан тұрғындардың тұтынып отырған 
ауыз су сапасының дұрыстығына еш күмән 
келтіруге болмайды. Мұны Қызылорда облы
сы бойынша тұтынушылар құқығын қорғау 
департаменті және су сүзгі станциясы мамандары 
растап отыр.        

КҮРІШІМІЗГЕ
КӨРШІЛЕР ДЕ ЫҚЫЛАСТЫ

Күрішіміз жеуге жарамсыз ба? Бұл сау
алымызды Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш 
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының 
бөлім меңгеушісі, ауыл шаруашылығы 
ғылымының докторы Құрманбек Бәкірұлына 
қойдық. Ғалымның айтуынша, институттың ба
стамасымен 2010 жылы Ресейдің Башқұртстан 
Республикасындағы  Экология және табиғатты 
пайдалану министрлігіне қарасты сараптамалық 
зертханасына Қызылорда облысының аумағынан 
топырақтың 3 сынамасы (өзеннің жоғары, орта 
және төменгі ағысынан) күріш дәнінің 3 сына
масы және сабанының 3 сынамасы сараптамаға  
жіберілген. Сынамалар Ресей және шетелдік 
кешенді сараптамалық әдістемелер қолданылып 
зерттелген. Зерттеу нәтижелері күріш дәніндегі 
улы элементтер – мышьяк, кадмий, қорғасын, 
сынаптың және басқа ауыр металдардың мөлшері 
Ресейде бекітілген санитарлық-гигиеналық норма
дан аспайтынын көрсеткен. Күріш сабанындағы 
ауыр металдар мөлшері де рұқсат етілетін көлемде 
болған. Топырақ сараптамасының көрсеткіштері 
осыларға ұқсас. 

Краснодарлық белгілі ғалым, профессор 
Г.Зеленский күріш дәнінің ішкі асқа пайдалана
тын қабатының түрлі зиянды заттарды өткізбейтін 
механизммен жабдықталғанын, яғни қорғағыш 
қасиеті бар екенін дәлелдеген.

Институтқа көптеген шетелдік ғалымдар 
өздерінің сорттары мен инновациялық техноло
гияларын енгізу жөнінде ұсыныстарын беріп, 
бірге жұмыс жасауға ниет білдіруде. Қазіргі таңда 
бірнеше жоба бар. 

Облыстық ауыл шаруашылығы басқар-
масының мәліметінде өткен жылы Қызылорда 
облысында 146 762 тонна күріш өндіріліп, оның 
30 356 тоннасы Қырғызстанға, Тәжікстанға, 
Түрікменстанға, Өзбекстан мен Украинаға 
экспортқа шығарылғаны көрсетілген. Экспортқа 
шыққан өнімді кедендік тексеру барысында оның 
сапасында ауытқулар болмаған. Тағы бір дерек,  
Қызылорда облысының тұрғындары 100 пайыз 
жергілікті күрішті тұтынады. 

АРАЛДЫҢ БАЛЫҒЫНА
ШЕТЕЛДЕ СҰРАНЫС ЖОҒАРЫ

Соңғы жылдары Сырдария өзенінен су алып 
отырған Кіші Арал теңізі мен жергілікті маңызы 
бар  су айдындарында балықтың көлемі артып, 
оның аулау көлемі өсуде. САРАТС жобасының 

бірінші кезеңі аяқталғанда, балықтың  21 түрі 
қалпына келген. Өткен жылы 715 тоннадан астам 
балық өнімдері Еуропа елдеріне экспортталды.

Балық өнімдерін эскпортқа шығару үшін 
зертханалық сараптамалардың негізінде сәйкестік 
сертификаты мен ветеринариялық сертифи
кат алынады.  Сәйкестік сертификатын «Ұлттық 
стандарттау және сертификаттау орталығы» 
АҚ, ветеринариялық сертификатты ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің ветеринариялық 
бақылау және қадағалау комитеті береді. Наурыз 
айында «Арал СДО» ЖШС Польшаға көксерке 
балығының филесін экспорттау үшін сертифи
кат алған. Зертханалық сынақтар балық өнімінің 
құрамындағы пестицидтер, радионуклейдтер мен 
токсиндік элементтердің рұқсат етілген норма
дан ауытқымайтынын анықтаған. Бүгінгі күнге 
дейін балықтардың өзендегі судан қырылу дерегі 
тіркелмеген. «Сырдария өзенінің суы балық 
шаруашылығына жарамсыз» деген уәжге маман
дар осылай дейді. 

ҚАТЕРЛІ ІСІКТІҢ
ҚАРҚЫНЫ ТӨМЕНДЕГЕН 

Облыстық денсаулық сақтау басқармасы 
1990 жылдан 2014 жылға дейінгі зерттеулер 
қорытындысын ұсынды. Өңеш қатерлі ісігі 100 
000 тұрғынға есептегенде 35,5-тен  13-ке дейін, 
яғни 2,7 есе   төмендеген.  Асқазан  қатерлі ісігімен  
науқастану  облыс бойынша   бір деңгейде, атап 
айтқанда, 100 000 тұрғынға есептегенде 14,7 және 
14,2-ні көрсетіп отыр. Бұл көрсеткіш республи
када  16,4 болып тұр.  Аталған дерттердің  өршуі  
тікелей  суға байланысты болса, өңеш қатерлі ісігі 
төмендемей, керісінше жоғарылауы тиіс еді.

Айта кету керек, Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінің ғалымдары кішкен-
тай нәрестелері бар аналардың 90 пайызға 
жуығының сүтінен пестицид анықталғандығын 
жеткізген. Бұл қорытынды да ешқандай шындыққа 
жанаспайды және қызылордалық әйел-аналардың 
сүттері алынып, зерттелмеген.

Түйін: Біз жоғарыда аталған мақалада 
келтірілген дәйектерге қатысты бірнеше 
сұрақты осы мәселелермен тікелей айналыса-
тын құзырлы мекемелерге жолдап, олардан 
келген жауаптарды ұсындық. Таразыға тарту-
ды оқырман еншісіне қалдырайық.  

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

ҚАУЕСЕТ ПЕН ШЫНДЫҚ

СУ ТУРАЛЫ СӨЗДІҢ СҰРАУЫ БАР
Өткен аптада кейбір республикалық телеарналар мен интернет сайттарда 

Сырдария суы ауыр металлға толы болуына орай оны ішуге болмайтындығы ту-
ралы материалдар жарияланған болатын. Онда халықаралық грант негізінде үш 
жыл бойына зерттеу жүргізген Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 
ғалымдарының Сырдария суы аса қауіпті және егістіктерді суаруға жарамсыз де-
ген қорытынды шығарғандығы сөз болған. Жалпы бұл мәлімет Қызылорда облы-
сы тұрғындарын алаңдатқаны белгілі. Ал, біздің ғалымдар және сала мамандары 
жоғарыда аталған фактілердің бірде-біреуін растап отырған жоқ. Мұндай жалған 
ақпарат тарату кімдерге керек болды? Бұл мүмкін өзге өңірлердің күріш, балық 
шаруашылығы саласындағы кәсіпкерлердің іс-әрекеті болды ма? Кім білсін?! 
Егер дәл осындай ниет болған жағдайда онда ол бәсекелестіктің опасыз жолы деп 
айтуға болады. 

Сонымен...

Биылғы көктем ерте шыққанымен, сәуір айыңыз 
оншалықты жадырамай тұр, күн қытымырлау, жер 
қыза қойған жоқ. Дегенде, шаруа адамы қашанда алдағы 
күннен үмітті, егін егу дайындықтарын жасап, дала 
қосына шыққалы біраз болды. Күні облысымыздың өзге 
өңірлеріне қарағанда ертерек жылынатын Жаңақорған 
ауданының диқандары бұл күндері тынымсыз еңбек 
үстінде. Олар үстіміздегі жылы жалпы 29070 гектар жерге 
түрлі дақылдарды орналастыруды жоспарласа, оның 8000 
гектары Сыр маржаны – күріш, 1000 гектардайы күздік, 
жаздық бидай, арпа секілді дәнді дақылдар. Сонымен қатар 
жаңақорғандықтар жылда еселеп пайда тауып жүрген 
екпе шөп, құнарлы мал азығы – ескі жоңышқа көлемі 11 
мың гектардан астам. Қаратөбе ауылындағы – «Сұңқар», 
Қыркеңседегі – «Агросервис» шаруашылықтары  және 
Қожакент ауылдық округінің бірнеше құрылымдары еңбек 
көрігін қыздыра түсуде. 
– Егілуге тиіс 4300 гектар жаңа жоңышқаның нақты кезеңде 

70 пайызын орналастырып үлгерсек, мақсары дақылын 1335 гектар 
етіп, 130 пайызға асыра орындадық. Сол секілді ескі жоңышқаның 
барлығы тармаланып үлгерінді, оның 4500 гектары суғарылды, – 
дейді Жаңақорған ауданы ауылшаруашылық бөлімінің бас агроно
мы Тұрған Базарбаев бізге берген сұхбатында. – Үстіміздегі жылы 
егілетін ауыл  шаруашылығы дақылдарының тұқым дары дайында
лып, тазалау жұмыстары жүргізілуде. Қолда бар 2034 тонна күріш 
тұқымының 189 тоннасы элита, 1670 тоннасы  І-ІІ репродукциялы 

«Маржан» сортты күріш тұқымы болса, 174 тоннасы қатардағы қүріш 
тұқымы. Бүгінгі таңға шаруашылық құрылымдары 100 тонна «Мар
жан», 20 тон на «Анаид» сортты ІІ репродукциялы аттестатталған 
күріш тұқымын сатып әкелді. Талапқа сай, үстіміздегі  жылы егі ле тін 
ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқымдарына үлкен мән беріліп 
отыр. Күріш, бидай, жоңышқа, мақсары, жүгері дақылдарының жаңа 
сорттары, жоғары репродукциялы сапалы тұқымдары сатып алыну
да. Қазіргі таңда мақсары, жоңышқа дақылдарының жоғары сапалы 
тұқымдарын алуға «Қазығұрт» ауданымен келісімдер жасалынып, 
әкелінуі де дақылдың шығым дылығы мен түсімділігін арттыратын 
шараларға жатады. 

Жуырда Жаңақорған ауданының әкімі лауазымына Руслан 
Рүстемовтің кіріскені көпшілікке белгілі. Соңғы жылдары өндірісі 
қарыштап өсе бастаған оңтүстік ауданның ата кәсіп – ауыл

шаруашылығын әлі де жетілдіре түсіп, жамағатының нәпақасын мо
лайтуы күн тәртібінен түсе қоймайды. Ауданның жаңа әкімі бұл ша
руаны ретке келтіруді, ауыл шаруашылығының рентабельділігін 
арттыруды шындап қолға алған секілді. Өткен аптаның ішінде 
аудандық ауылшаруашылық бөліміне жаңа басшы Қаржыбек 
Бүркітбаев тағайындалса, осы салаларға қарайтын аудан әкімінің 
орынбасарлығына жігері жас Ғалымжан Сопбеков бекітілді. Жаңа 
кадрлар атакәсіпке тың серпін беруі тиіс деп ойлаймыз. 

Сонымен, 2015 жылы суды көп қажет ететін ауыл шаруашылығы 
дақылдарының көлемі қысқартылып, көкөніс, картоп, бақша майлы 
және мал азғындық дақылдарының көлемі 300-700 гектарға дейін 
ұлғайтылады дейді мамандар. Тағы да аудан  бойынша 270 гектар 

жерге жеміс-жидек, 25 гектар жерге картоп, 100 гектар көкөніс да-
қыл дарын тамшылатып суару технологиясымен егу жоспарлануда. 

Су жеткізіп беру қызметі үшін, су шаруашылығы кәсіпорнымен 
22 селолық су пайдаланушылар кооперативі  (ССПТК) және 1 
шаруа шылық құрылымы келісім-шартқа отырып, субсидия алушы 
құрылымдар тізімі облыстық ауыл шаруашылығы басқармасына 
тапсырылды. 

Қазіргі уақытта Табиғи монополияларды реттеу және 
бәсекелестікті қорғау комитетінің бұйрығымен су жеткізу қызметі 
тарифінің өзгертілуіне байланысты құрылымдар бойынша субсидия
лау нормасы қайта есептеліп жатыр.

Жаңақорған ауданындағы «Қамқоршы» несие  серіктестігі  
биылғы жылы  8  шаруа  қожалықтарға  58,3 млн теңге  несие бер
ген, оның  ішінде көктемгі  егіске  пайдалануға  24,5 млн теңге не
сие беріліп отыр. «Байқоңыр» ӘКК-ның «Қызылорда қаржы компа
ниясы» мекемесімен, облыстық   азық-түлік  тұрақтандыру  қорына 
өткізу үшін, 4 шаруа  қожалығы  фьючерлік  келісімдер  жүргізуде. 
Бұл шаруашылықтар  компаниядан  25 млн теңге  қаржы  алып,  там
шылатып  суару  технологиямен картоп, жуа  егіп,  қорға  300 тонна   
картоп, 100 тонна  жуа   өндіріп  өткізуді  жоспарлап   отыр.        

Иә, дала жұмысы самарқаулықты қала майды. «Көктемнің бір 
күні жылға азық» екендігін ескерген шаруа адамдары уақытпен са
наспай, дала жұмыстарын ретке келтіруде. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Жаңақорған ауданы.

ҚАРА ЖЕРДІ ЕМГЕННІҢ ҚАМБАСЫ ТОЛАДЫ
КӨКТЕМ ТЫНЫСЫ

АЙҚЫНДАМА
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3ДАМУ
Сырдария ауданы 

– соңғы жылдар 
бедерінде әлеуметтiк-
экономикалық  даму 
бойынша аудандар 
арасында көш бастап 
келеді. Былтыр 
облыста барлық сала 
бойынша қара үзіп, ең 
үздік аудан атағына 
ие болды.  Әкімнің 
жұмысы алдымен елдің 
әлеуметтік жағдайымен 
есептеледі. Бүгінгі ел 
тынысы ауданда серпінді  
тірліктің бар екендігін 
көрсетіп тұр. 

Өткен жылы Сырдария 
ауданының диқандары мемлекет 
тарапынан көрсетілген көмектің 
арқасында 29453 гектар жерге 
ауыл шаруашы лы ғы дақылдарын 
орналастырды. Оның ішінде, 
20007 гектарға күріш егіліп, әр 
гектардан орташа 55 центнерден 
өнім алды. Биылғы жылдың егісіне 
қа жетті сапасы жоғары 5500 тонна 
күріш тұқымының қоры әзірленіп, 
бүгінде себу жұмыстары басталып 
кетті. Сонымен бірге мал шаруа
шы лығын өркендетуге де баса мән 
беріліп келеді. Бірнеше мемлекеттік 
бағдарламалар жүзеге асырылып 
жатыр. Мәселен, «Сыбаға» 
бағдарламасы аясында 412 бас 
мал сатып алы нып, көрсеткіш 
158 пайызға орындалды. «Алтын 
асық», «Құ лан» бағдарламалары 
бойынша Қоғалыкөл, Іңкәрдария 
ауыл дары ның шаруа қожалықтары 
420 бас қой, 160 бас жылқы алып 
жұмыс жасауда. 

Қой жылының басты жаңалығы 
әрі ауқымды жобасы – «Шаған Жер» 
серіктестігінің қуаттылығы 3000 
басқа арналған мал бордақылау 
алаңы. Аудан әкімінің бастамасы 
негізінде қолға алынған алып 
жобаға облыс әкімі Қ.Көшербаев 
қолдау білдіріп, «ҚазАгроӨнім» 
АҚ арқылы қаржыландырылатын 
болды. Бүгінде барлық жобалық
сметалық құжаттары айқындалып, 
құрылыс жұмыстары мамыр айы
нан бастап қолға алынады. Өн ді
рілген бордақы малдың еті Қы
зылорда, Байқоңыр, Алматы, Аста
на қалаларын қамтамасыз етіп, 
Ре сейге экспортталатын болады. 
Со нымен қатар, «Қызылорда етсүт 
өңдеу орталығы» ЖШСмен біріге 
отырып жұмыс жасайды. Аудан 
әкімі күзде облыс орталығын сүт 
өнімдерімен қамтамасыз ететін 
жеткізді. 

– Салық базасын көтеруде біз
дер бірлескен ісқимылдың арқа
сында жыл көлемінде аудан бюд
жетінің кіріс бөлігін 776 млн. 
теңгеге арттырып, 6,5 млрд. тең
геге жеткіздік. Аудан бюджетінің 
өз түсімдері 2014 жылы 5,2 млрд. 
теңгеге орындалып, 136 пайызға 
өсті. Ал 2015 жылға арналған ау
дандық бюджетті, жоғары тұрған 
бюджеттерден трансферттерді 
есеп   темегенде, 2014 жылға бекі
тіл ген бюджеттен анағұрлым арт 
тыр  дық, – дейді Ғанибек Қоныс
бек ұлы. 

Өткен жылы аудан экономи
касына 40 млрд теңгеге инвес
ти  ция тартылып, 179 пайызға 
орын  далған. Ал, баспана мәселесі 
бой  ынша 12 мың шаршы метр тұр
ғын үй салынып, ол 138 пайызға 
ұлғайған. 

Ауданда «Ақбұлақ» бағдарла
масы бойынша да бірқатар ша
ралар жүзеге асты. Мәселен, Бес
арық, Аманкелді, Ақжарма, О.Мә  
лі    баев елді мекендерінің ау ыз 
су жүйелерін қайта құры лым дау 
жә не кеңейту жобаларына рес пуб
ликалық және аудандық бюд жет 
есебінен барлығы 922 млн теңге 
бөлініп игерілген. 

Биылғы жылы Бесарық, Аман
келді, Ақжарма ауылдарындағы 

су жүйелерін қайта құруды және 
кеңейтуді аяқтауды жоспарлап 
отырмыз. С.Сейфуллин ауы лын
дағы тұтынушы тұрғын үй лер 
ге су желісін жеткізу үшін рес
публикалық бюджеттен қар жы 
бө лінді. Сонымен қатар бес елді 
мекен бойынша, республи калық 
бюд жеттен қаржылан ды руға жұ
мыс жасалуда. Өткен жылы ау
дан дық маңызы бар жолдарды 
кү тіп ұстауға, кенттің 14 көшесін 
орташа жөндеуге, жол қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге жергілікті бюд
жеттен 230 млн теңге бөлініп, жұ
мыстар толығы мен аяқталды,  дей
ді аудан әкімі. 

Аудан орталығында қарқынды 

құрылыстар көп. Соның бірі жолау
шыларға сапалы қызмет көрсете
тін жаңа автовокзал ғимараты. 
Бүгінде құрылыс жұмыстары жүріп 
жатқан автовокзал биылдан бастап 
пайдалануға беріледі. Сондай
ақ, Тоқтыбаев көшесінің басынан 

Әйтек каналына көпір салынады. 
Бұл жоба өз кезегінде Әйтек ка
налының сол жағалауын игеріп, 
онда тұрмыстық, әлеуметтік ны
сан дарды салып, халықтың сол 
жа ғалауға қарай қоныстануын 
қам  тамасыз етеді. Тереңөзектегі 8 
кө шеге, Шаған, А.Тоқмағанбетов, 
Қалжан ахун, Жетікөл ауылда
рын дағы көшелерді орташа жөн
деуге, жергілікті маңызы бар 148 
шақырым автомобиль жолдарын 
ағымдағы жөндеу мен күтіп ұстау 
жұмыстарына 294 млн. теңге қар
жы бөлініп отыр.

 «Батыс Еуропа – Батыс Қы
тай» автожолы бойынан сервистік 
көліктіклогистикалық орталық

тар құруға байланысты Шаған, 
Ақжарма елді мекендері тұсынан, 
құны 682 млн теңгені құрайтын 
2 қызмет көрсету кешенін салу 
жұмыста ры жүргізілуде. 

«Жұмыспен қамту2020» 
бағ   дар ламасы аясында өткен 

екі жылда 302 адам 572 млн 
теңге несие алса, облыс әкімінің 
«Ақниет» бағдарламасы бойынша 
57 адам «Лукойл» мұнай ком
пания сының 27 млн теңге қай
тарым сыз грантының иегері 
атан ды. Бүгінгі таңда ауданда 
кә сіп керлікті қолдауда аталған 
бағ дарлама өз нәтижесін беруде. 
«Бар лық істі атқаруға аудан бюд

же тінің мүмкіндігі келе бермейді. 
Сондықтан бізге сыртқы көздердің 
қаржысын ауданға бағыттауға тура 
келеді. Ауданға инвестициялардың 
барынша мол құйылуы үшін аймақ
та тиісті инфра құрылым болуы 
қажет. Осы орайда, Тереңөзек 
кен тінде индустриялық аймақ 
құру үшін жалпы көлемі 20 гектар 
жер учаскесіне респуб ли калық 
бюджеттен қаржыландыру жұмыс
тары жүргізілуде» – дейді Ғанибек 
Қонысбекұлы. 

Сырдария ауданында жұмыс
сыздық жоқтың қасы. Өткен жылы 
ауданда 847 жұмыссыз ақылы қо
ғамдық жұмыстарға тартылып, 
967 адам тұрақты жұмысқа орна
ласты. 875 жаңа жұмыс орындары 
ашылды. Ауданда 15 рет «Бос 
жұ мыс орындары» жәрмеңкесі 
өткі зіліп, соның арқасында 244 
адам жұмысқа тұрды. Оның 178
і жастар. Ал жуырда өткен «Бос 
жұ мыс орындары» жәрмеңкесінде 
бес жүзге тарта адам жұмысқа 
орналасты.

Аудан аумағында орна лас қан 
мұнай компанияларымен екі жақты 
бірлескен жұмыс нәтижесінде, 
жоғары оқу орнында оқитын, 
тұрмысы төмен отбасы лары мен 
жартылай жетім 37 сту денттің 
оқу ақысы мұнай компаниялары 
есебінен төленіп келеді. Ау дан да 
46 білім ошағы бар. Өт кен жылы 
бұл аймақтан ҰБТға мектеп 
бітіруші 411 оқушының 297сі 
қатысты. Олардың арасында төрт 
оқушы «Алтын белгіге» ие болды. 

Облыс әкімі нің келісімімен 
С.Сейфуллин ауылындағы бала
бақ ша құрылысы жергілікті 
бюджет есебінен салынып жатыр. 
Сондайақ Тереңөзек кенті мен 
Қоғалыкөл, Қалжан ахун ауыл
дарында қараусыз қалған ғима
раттарды балабақшаға лай ық тап 
қайта жаңғырту жұмыстары жүріп 
жатыр. Тереңөзек кентіндегі №6 
бала бақша ғимараты күрделі 
жөндеуден өтіп, жылу жүйесі қай
та жаңғыртылмақ. Облыс әкімі
нің тапсырмасына сәйкес «Жа
лын» тынығу лагеріне аудандық 
бюджеттен 64 млн. теңге қаржы 
бөлініп, нысанды жыл бойы жұ мыс 
жасату үшін қазандық пен жылу 
жүйесі жүргізілуде. Нәти жесінде, 
оқушылар Ұлттық бірың ғай тес
тілеу мен пән олимпиа даларына 
дай ындалуға мүмкіндік алады. Ал 
спортшылар үшін спорт базасына 
айналады. 

Биыл Шіркейлі ауылындағы 
600 орындық, Шаған ауылындағы 
900 орындық жаңа білім ордалары 
пайдалануға беріледі. Ескі мектеп 
ғимараттары қайта жаңғыртудан 
өтіп, қосымша білім беру бағдар
ла масына сәйкес балабақша, спорт 
және әуез мектептері ашылатын 
болады. Аудандағы шаруашылық 
құрылымдарымен бірлесе оты
рып, агротехникалық колледжде 

кәсіпкерлікті дуальды оқыту жүріп 
жатыр. Облыс әкімінің қолдауымен 
колледж студенттері өткен жылы 
қайта жаңғыртудан өткен 68 
орынды жатақханамен қамтамасыз 
етілген. 

Сондайақ ауданның денсау
лық сақтау саласында да ілгері
леушілік байқалады. Бұл аймақта 
19 емдеу, алдын алу мекеме 

халыққа медициналық қызмет 
көрсетеді. Облыстық бюджет есе
бінен аудандық ауруханаға жөн
деу жұмыстары жасалынған. Шір
кейлі ауылында жаңа дәрігерлік
амбулатория пайдалануға беріл
ді. Аймақ басшысы өткен жылы 
ауданға 4 арнайы жедел жәрдем 
автокөліктерін бе р ді. Аудан 
бойынша, балалар  ды денешы
нықтыру және спортқа тартуда 108 
спорттық нысан жұмыс жасайды. 

Ауданның мәде ни өмірі де 
игі жаңалықтарға то лы. Елді 
мекендерде барлы ғы 35 мәдениет 
мекемесі ха  лық қа рухани қызмет 
көрсетеді. Былтыр 931 мәдени 
шара өт кізілген. Мәдениет үй лері 
мен ауыл клубтарында 82 үйірме 
жұмыс жа сайды. Өткен жылы 
ұйымдасты рыл ған шаралардың 
дені Қазақ стан және КСРО Ха лық 
артисі Сәбира Майқанованың 100 
жыл дық мерейтойы аясында өтті. 

Ауыл мәдениетін дамыту да 
басымдық ретінде қала береді. 
Бұған облыстық бюджеттен 
С.Сейфуллин, Іңкәрдария ауыл
дарындағы салынып жатқан клуб 
үйлері дәлел. Дәл сондай мәдениет 
ошағы жергілікті бюджет есебінен 
Айдарлы ауылында да салынатын 
болады. Жақында Тереңөзек кен
тін дегі орталық кітапхананы қай
та жаңғыртудан өткен ғимаратқа 
көшіру жұмыстары аяқталады. 
Сон дайақ Ұлы Жеңістің 70 жыл 
ды ғына орай елді мекен дер дегі 
«Тағзым» алаңдары да толық жөн
деледі. 

Былтыр Тереңөзек кентінде 
аймақ басшысы Қырымбек Кө
шербаевтың қолдауының арқа
сында тұрғындар 30 пәтерлік 
үйге қол жеткізіп, қоныс тойын 
тойлады. Биылғы жылы кентте екі 
және үш бөлмелі 10 тұрғын үйдің 
құрылысын жүргізуді бастамақ. 
Сонымен қатар, кентте «Салтанат 
сарайы» бой көтереді. 

– Елімізде жүргізілген сын
дар лы сая саттың нәтижесінде дер 
кезінде әлемде болып жатқан дағ
да рысқа шара лар қабылданып, 
эконо мика тұрақтылығы сақ талды. 
Соның арқасында біз салық база
сын көтеруде, ісқимыл арқасын да 
жыл көле мінде Сырда рия ауда ны 
бюджет тің кіріс бөлігін 776 млн 
тең геге арттырып 6,5 мил лиард 
тең геге жеткіздік, – дейді аудан 
әкімі. 

Жалпы, аудандағы атқарылып 
жатқан жұмыс өнімділігін әртүрлі 
өлшемдер бойынша бағалауға 
болады. Оның әуелгісі халықтың 
әлеуметтік жағдайы екенін ай тып 
өттік. Одан кейінгі кезекте ауыл 
шаруашылығы, мал саны, құрылыс 
қарқыны, инвестиция көлемі тұр
са керек. Осы өлшемдерге бар
лық жағынан жауап берген Сыр
дария ауданының әкімі Ғани бек 
Қонысбекұлы Қазантаев бола шақ 
тың еншісінде бұдан да биік белес
терді бағындыруды қалай тынын 
айтты. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
Сырдария ауданы.

КӨШ БАСЫНДАҒЫ 
АУДАННЫҢ КЕЛЕШЕГІ КЕМЕЛ

Салық базасын көтеруде біз дер бірлескен іс-
қимылдың арқа сында жыл көлемінде аудан бюд жетінің 
кіріс бөлігін 776 млн. теңгеге арттырып, 6,5 млрд. тең-
геге жеткіздік. Аудан бюджетінің өз түсімдері 2014 
жылы 5,2 млрд. теңгеге орындалып, 136 пайызға өсті.
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Қазақ тілі – халқымыздың тари-
хы, шежіресі, арманы мен үміті, қайғысы 
мен қуанышы, күллі рухани өмірінің үні. 
Елбасымыздың өзі «Өзіміз ана тілімізде 
сөйлемейінше, өзге ешкім де бұл тілді 
шындап құрметтей қоймайтынын түсінуге 
тиіспіз. Бұл – аз уақыттың аясында тын-
дырып тастайтын іс емес. Бұл мемлекеттік 
тұрғыдан, ұзақ жылдар бойы, ұдайы айна-
лысатын іс» деген. Оның нақтылап бер-
ген осы ісін жүзеге асыруда ҚР Білім 
жəне ғылым министрлігі мен «KATEV» 
Халықаралық қоғамдық қорының 
ұйымдастыруымен 2009 жылдан бастап,  
жалпы орта білім беретін мектептердің 
қазақ тобында жəне өзге ұлт топтарында 
оқитын 7–11-сынып оқушылары арасын-
да «Жарқын болашақ» KATEV қазақ тілі 
олимпиадасы өткізіліп келеді. 

Ондағы мақсат – мемлекеттік тіл 
мерейінің өсе түсуіне үлес қосумен қатар,  
жастардың шығармашылық қабілетін ашу, 
əлеуметтік белсенділігін арттыру жəне 
жарқын болашаққа нық сеніммен қарай 
алатын тұлғаны қалыптастыру болып та-
былады.  

Биыл жетінші рет өткізіліп отырған 
«Жарқын болашақ» олимпиадасының 
ақтық додасы сəуірдің 2-4 аралығында 
Астана қаласында өтті. Оған қатысушылар 
«Тілші-əдебиетшілер», «Əнші-бұлбұлдар», 
«Жас ғалымдар», «Сөз шеберлері», «Жазу-
шылар» деп аталатын 5 сайыс бойынша 
бақ сынасты.   

Еліміздің түкпір-түкпірінен кел-
ген 171 оқушының басын қосқан дүбірлі 
республикалық доданың ашылу салта-
наты жəне сайысы Астана қаласындағы 
«Нұр Орда» қазақ-түрік лицей-кешені» 
мекемесінде өткізілді. 

Сайыскерлер өз өнерлерін паш ету-
мен қатар,  Астана қаласындағы  Назар-
баев университеті, Бəйтерек, Хан-Шатыр, 
Назарбаев музейі сынды əсем жерлер-
ге саяхат жасап, қаланы тамашалады.  
Үш күн бойы өткізілген сайыста «жүзден 
жүйрік, мыңнан тұлпар» болып оза 
шапқан оқушылар Астана қаласындағы 
«Қазмедиа» орталығында салтанатты 
түрде марапатталды. 

Сондай-ақ, биылғы жарыстың 
жағымды жаңалығы  жыл сайын жүлдегер 

атанған 11 сынып оқушыларына Сүлеймен 
Демирел университетінің 16 грантымен 
қатар, Атырау, Тараз, Қызылорда, Оңтүстік 
Қазақстан мемлекеттік университеттерінің 
9 жəне Астана қаласындағы «Қазақ 
гуманитарлық-заң университеті мен 
«Қайнар» академиясының 4 гранты бол-
ды. Яғни, бұл доданың ауқымы кеңейіп, 
дəрежесі көтерілгендігі байқалады. 

Сайыс өз мəресіне жетіп, көптен 
күткен грант иегерлерінің есімдері аталды. 
Олардың арасында Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университетінің 
грантына ие болған қаладағы №10 қазақ-
түрік лицейінің оқушысы Гүлзира Батыр 
мен №253 мектеп оқушысы Ержан Əлібек 
те бар. 

Республикалық олимпиадаға Сыр 
өңірінен қатысқандар арасында Қармақшы 
ауданындағы №26 мектептің 9-сынып 
оқушысы Нұрай Айтбаева ІІ орын алса, №10 
дарынды балаларға арналған облыстық 
қазақ-түрік лицей-интернатының  7-сынып 
оқушысы Құралай Мейрамбек ІІІ орынды 
иеленді.

Г.РЕЙМБЕРГЕН.

Қала бойынша тіркелген  22294 ардагердің 41-і Ұлы Отан соғысының  
ардагері мен мүгедегі, Ауған соғысы мен Чернобыль апатына қатысқандар 
саны 693 болса, Ұлы Отан соғысына қатысушыларға теңестірілгендер 
мен тыл ардагерлері 2564-ті құрайды. Қаладағы əрбір соғыс жауынгерінің 
үйіне оның осы мекенде тұратындығын айғақтайтын тақтайша ілініп, 
көшеге көркейту жұмыстары жүргізілген.  Оларға облыс əкімдігі, жұмыс 
істеген мекемесі, облыстық, қалалық ардагерлер кеңестері тарапынан 
лайықты сый-сияпат көрсетіліп, бірқатар ардагерлердің  шипажайларда 
дем алып, емделуі ұйымдастырылды. 

Жаңақорған  ауданында 13 ҰОС ардагері, оларға теңестірілгендер 
саны – 13, 475 тыл ардагері бар. ҰОС ардагерлерінің əлеуметтік-
тұрмыстық жағдайы бірқалыпты. Бірқатар ардагерлердің үйлеріне 
жөн деу жұмыстары жүргізіліп, ком   муналдық өтемақыларына қар -
жы қарастырылды. Жыл сайын Жаңақорған өңірінен шыққан Ке ңес 
Одағының Батырлары Əнуар Əбутəліпов пен Дмитрий Романов тың 
атындағы спорттық турнир өткізіледі. 

Тағы бір айта кетерлік жайт, Ұлы Жеңіс мерекесі қарсаңында соғыс 
солдаттарына бірыңғай форма дайындалып, көзі тірі жауынгерлер жай-
ында кітап əзірленді. 

Кезекті пленумда облыс əкімінің орынбасары Рауан Кенжеханұлы 
Сыр ардагерлеріне жасалып жатқан құрмет, көрсетілген көмек барысы-
на тоқталды. Ол əр майдангердің денсаулығы мен əлеуметтік жағдайы 
назардан тыс қалмайтындығын баса айтты. Ұлы Жеңістің 70 жылдық 
мерекесі қарсаңындағы атқарылатын істерді сараптады.

Мұнан кейін облыстың қорғаныс істері жөніндегі департамент бас-
шысы Ə.Ерниязов,  облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне 
əлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшы сы ның орынбасары 
А.Есқараева,  облыстық ішкі саясат басқармасы басшысының орынбасары 
Е.Меңлібаев, Арал аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы К.Айбосынов 
жəне Қармақшы аудандық білім саласы ардагерлер кеңесінің төрайымы 
Т.Жұмабаева  шығып сөйлеп, 70 жылдыққа дайындық барысы, өздеріндегі 
атқарылған жұмыстар мен алдағы міндеттерге тоқталды. Күн тəртібіндегі 
мəселелер бойынша тиісті қаулы қабылданды. Сонымен қатар  облыстық 
ардагерлер ұйымының VІІ конференциясын  2016 жылғы ақпан айының 
екінші  онкүндігінде шақыру жайлы жəне онда қаралатын мəселелер ту-
ралы  шешім қабылданды.

Пленумда Сырдария ауданы Н.Ілиясов ауылының ардагерлер 
ұйымының төрағасы Т.Жұмабекұлы  ҚР Президентінің  «Құрмет грамо-
тасымен», Ұлы Отан соғысының ардагері С.Шілдебаев «Белоруссияны 
неміс-фашист басқыншыларынан азат етуге 70 жыл» мерекелік  медалімен 
марапатталды. Сонымен қатар зейнеткерлер мен мүгедектерге əлеуметтік 
қызмет көрсету аумақтық орталығы мемлекеттік мекемесі директорының 
орынбасары К.Ембергенова мен Шиелі аудандық жұмыспен қамту жəне 
əлеуметтік бағдарламалар бөлімінің нұсқаушысы А.Сəрсенбаев “Еңбек 
ардагері” медалін иеленді.  

Жұмагүл ОРАЛБАЕВА.

МЕРЕКЕГЕ 
ЛАЙЫҚТЫ ТАРТУМЕН

Жуырда Астана қаласында «Нұр Отан» партиясы жанындағы 
«Жас Отан» жастар қанатының ІІІ съезі өтіп, оған еліміздің түкпір-
түкпіріндегі белсенді жастар қатысқаны белгілі. 2000-ға жуық де-
легат жиналған  басқосуға Сыр өңірінен 51 жас барып қайтты. 
Осы шараға қатысқан делегаттар «Сыр медиа» жанындағы 
облыстық коммуникациялар орталығында болып, өздерінің съез-
ден алған əсерлерімен бөлісті. Сондай-ақ, онда қаралған бірқатар 
мəселелерге тоқталды. 

– Біздің съезден алған əсеріміз ерекше. Шарада «Жас 
Отан» ЖҚ Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар 
қабылданды. Жарғының жаңа редакциясы 14 тараудан, 88 бап-

тан, 78 тармақтардан тұрады. Жалпы 54 пайызға жуық түзетулер 
мен өзгерістер енгізілді. Сонымен бірге, «Жас Отан» ЖҚ атауы 
мен символикасын өзгерту бойынша да шешім қабылданды, – деді 
«Жас Отан» ЖҚ Қызылорда облыстық филиалының атқарушы 
хатшысы Абылайхан Сабанбаев.

Делегаттар мұнан өзге съезде «Қазақстан-2050» Стратегиясын 
жүзеге асырудағы жастардың рөлі, «Жас Отан» ЖҚ 2020 жылға 
дейінгі «Жастар Отанға» бағдарламасының қабылданғаны мен 
жаңа логотиптің енгізілуі жайының қарастырылғанын да жеткізді.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

Облыс әкімінің орынбасары 
Р.Кенжеханұлының қатысуымен облыстық 
ардагерлер кеңесінің кезекті пленумы 
болып өтті. Оны кеңес төрағасы Сейілбек 
Шаухаманов қысқаша сөз сөйлеп ашты. 
Төраға өз сөзінде әлем халқының 80 пайызы 

қатысып, 40 мемлекет аймағын қамтыған екінші дүниежүзілік соғысқа 
Сыр өңірінің өзінен ғана 150 мыңдай адам қатысқанын атап өтті. 
Олардың 30 мыңнан астамы майдан даласында қалғанын, аймақтан 
21 Кеңес Одағының Батыры шыққанын айта келіп, алдағы айтулы 
мерекеге дайындық барысына тоқталды.  Пленумның күн тәртібінде 
Қызылорда қалалық және Жаңақорған аудандық ардагерлер 
кеңестерінің төрағалары А.Әбдібаев пен З.Шермағанбетовтің  Жеңістің 
70 жылдық мерекесіне байланысты  атқарылған жұмыстары жайлы 
баяндамалары тыңдалды. 

ÆÀÑÒÀÐ ÏІÊІÐІÍ ÅËÃÅ ÀÐÍÀÉÄÛ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА

«ЖАРҚЫН БОЛАШАҚТАН» ЖАҢА ЕСІМДЕР

«Қызылорда облысының индустриялық-инновациялық 
даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда 
қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі №1  үй, анықтама үшін те-
лефондары: 8(7242) 60-54-08 industrialka.2013@mail.ru «Б» кор-
пусы бос мемлекеттік əкімшілік лауазымға орналасуға ашық 
конкурс жариялайды:

Инвестициялық жобалар бөлімінің басшысы, санаты D-О-
3, (индексі № 0-4). Қызмет атқарған жылдарына байланысты 
лауазымдық жалақысы  84 563,00 теңгеден  114032,00 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Қызметтік міндеттері.
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары мен 

Қазақстан Республикасы Заңдарының, Қазақстан Республикасы 
Үкіметі мен облыс əкімдігінің қаулыларының жəне облыс əкімінің 
шешімдері мен өкімдерінің орындалуын жүзеге асырылуын жəне 
басқарма басшысының тапсырмалары мен бұйрықтарының орын-
далуын қамтамасыз ету.

Бөлімді жалпы басқарады жəне бөлімге жүктелген міндеттер 
мен функциялардың орындалуына тікелей жауапты болады. 
Басқарма басшысына бөлім қызметкерлерін марапаттау немесе 
тəртіптік шара көру туралы ұсыныс енгізеді. 

Қазақстан Республикасы 2015-2019 жылдарға арналған 
индустриялық-инновациялық даму бағдарламасын іске асы-
ру аясында мақсатты индикаторларға қол жеткізу жөніндегі  
іс-шаралар жоспарын орындау. Инвестицияларды тарту, ар-
найы экономикалық аймақтарды дамыту жəне экспортты ын-
таландыру жөніндегі салалық жəне т.б. бағдарламаны жүзеге 
асыру. Қазақстанның индустриаландыру Картасына жобалар-
ды енгізу бойынша жұмыс жасау. Мемлекеттік индустриялық-
инновациялық даму саясатты іске асыруда ұсыныстар əзірлеуге 
қатысу. Сараптамалық комиссияның жəне Аймақтық үйлестіру 
кеңесінің отырыстарын ұйымдастыру. Қызылорда облысы бой-
ынша жүзеге асырылып жатқан инвестициялық жобалардың іске 
асыру барысында туындаған кедергілерді шешу,шешу жолдары-
на ұсыныстар енгізу. Инвестиция тарту бойынша болжамдар мен 
ұсыныстар енгізу. 

Металлургия кешенін дамыту бойынша жұмыстар жасау жəне 
ұсыныстар беру. Жобалардың мерзімінде іске асырылуына ықпал 
жасау жəне бақылауға алу.

Өз құзыреті шегінде басқарма басшылығының өзге де тапсыр-
маларын орындау.

Бақылау функциялары.
Бөлім қызметкерлерінің өз қызметтік міндеттерін тиісті 

деңгейде атқаруын бақылайды. 
Үйлестіру  функциялары. 
Қалалық, аудандық əкімдіктер тарапынан, жобаның баста-

ма шыларынан инвестициялық жобаларды ұсыну жəне инвес ти -
циялық жобалардың іске асырылуына қадағалау үйлестіру.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:
Жоғары экономикалық немесе заңгерлік білім немесе 

техникалық (инженер-құрылысшы, инженер-энергетик, инженер-
механик, инженер-гидротехник). 

Жұмыс тəжірибесі келесі талаптардың біріне сəйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік қызмет өтілі екі жылдан кем емес;
2) мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге лауазымдар-

да жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
3) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 

бағыттарына  сəйкес  облыстарда жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, 
оның ішінде басшылық лауазымдарда бір жылдан кем емес;

4) жоғары оқу орынынан кейінгі білім бағдарламалары бойын-
ша Қазақстан Республикасы

Президентінің жанындағы  білім беру ұйымдарында мемле-
кеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғарғы оқу орында-
рында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комис-
сия бекітетін басым мамандықтары бойынша оқуды аяқтауы;

5) ғылыми дəрежесінің бар болуы.
Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасының Президенті ту-
ралы», «Қазақстан Республикасының Парламентi жəне оның 
депутаттарының мəртебесi туралы», «Қазақстан Республикасының 
Үкіметі туралы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Əкімшілік рəсімдер тура-
лы», «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi 
туралы», «Нормативтік құқықтық актілер туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-
өзі басқару туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сəйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, 
«Қазақстан – 2050»  Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» стратегиясын білуі.

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

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесі 
құжаттарды тапсырады:

1) нысанға сəйкес өтiнiш;
2) 3х4 үлгiдегi суретпен нысанға сəйкес толтырылған сауална-

ма;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куəландырылған 

көшiрмелерi;
4) еңбек қызметiн растайтын құжаттың нотариалдық 

куəландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куəлiгiнiң 
көшiрмесi;

7) құжаттарды тапсыру сəтiнде уəкiлеттi органмен белгiленген 
шектi мəннен төмен емес нəтижемен тестiлеуден өткенi туралы 
қолданыстағы сертификат (немесе нотариалдық куəландырылған 

көшірмесі).
Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған жəне конкурс 

жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін 
жағдайларда 4) тармақшада көрсетілген құжатты ұсыну та-
лап етілмейді. Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс 
комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып та-
былады. Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын 3) жəне 4) 
тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін 
мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр 
қызметі) куəландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тəжiрибесiне, кəсiби шеберлiгiне 
жəне беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дəрежелер 
мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың көшiрмелерi, 
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар жəне өзге де 
олардың кəсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мəліметтер) 
қосымша ақпараттарды бере алады.  Азаматтар жоғарыда аталған 
құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды қолма-қол 
тəртіпте немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде 
бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарлама-
да көрсетілген электрондық почта мекен-жайына электронды 
түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсетілген 
құжаттарды электрондық пошта арқылы берген азаматтар 
құжаттардың түпнұсқасын əңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс 
күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған құжаттардың 
түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға əңгімелесуден өтуге 
жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Кы-
зылординские вести» жəне «Сыр бойы» газеттерінде) соңғы 
жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда 
облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінде, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс 
көшесі № 1, 5 қабат, № 518 кабинетте тапсырылады.

Əңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссия шешім 
қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде əңгімелесу өткізу 
күні туралы конкурс комиссиясының хатшысы арқылы хабарлан-
дырылады. Хабарландыру қатысушының электрондық мекен-
жайларына жəне ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен 
жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен əңгімелесу «Қызылорда облысының 
индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінде, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі № 1,                    
5 қабат, № 518 кабинетте əңгімелесуге шақырған күннен бастап 
бес жұмыс күні ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясының қорытынды мəжілісі əңгімелесу 
өткізілгеннен кейін екі жұмыс күні ішінде өткізіледі.

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің жəне барлық 
деңгейдегі мəслихат депутаттарының, Қазақстан Республика-
сы заңнамасында белгіленген тəртіпте аккредиттелген бұқаралық 
ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық 
ұйымдардың жəне саяси партиялардың өкілдері, уəкілетті 
органның қызметкерлері қатыса алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен (жау-
апты хатшы) конкурс комиссиясының отырысына сарапшылардың 
қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде конкурс 
жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып табылмай-
тын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына сəйкес об-
лыстарда жұмыс тəжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды 
іріктеу жəне жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік 
органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы 
Парламентінің жəне мəслихат депутаттары қатыса алады.   

«Б» корпусының бос мемлекеттік əкімшілік лауазымына 
үміткерлер Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
жəне сыбайлас жемқорлыққа  қарсы іс-қимыл  агенттігінің Аста-
на, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, 
Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, 
Ақтөбе, Ақтау жəне Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу 
орталықтарында белгіленген тəртіппен өтеді.

D-O-3 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсыр-
ма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 
сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 
сұрақ), «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» (15 
сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық заңдары; 
«Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы»  (15 сұрақ), «Əкімшілік рəсімдер туралы» 
(15 сұрақ), «Нормативтік құқықтық актілер туралы» (15 сұрақ), 
«Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi тура-
лы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 
сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест 
сұрақтары.

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

«Қызылорда облысының индустриялық-инновациялық 
даму басқармасы» мемлекеттік мекемесінің конкурстық 

комиссиясы.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ЖАСТАРЫНЫҢ ҮНДЕУІ 

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

Құрметті Сыр жұртшылығы, Жастар!
Еліміздің бірқатар аймақтарын су алып, мыңдаған отандаста-

рымыз табиғи апаттың зардабын шегуде.
Судан келер кеселдің қиындықтарымен жақсы таныс Сыр 

жұртшылығы мұндайда шет қалмай қиналған отандастарға көмек 
қолын созуы тиіс деп ойлаймыз.

Елбасы “Алаштың анасына” балаған Сырдың Елі қашан 
да елге пана бола білгенін тарихтан білеміз. Бұл жолы да 
жерлестеріміз əдепкі мейірімділігінен, жақынға қамқор 
ұстанымынан таймайды деп есептейміз.

Сыр елінің жұртшылығын, өңірде жұмыс  істейтін кəсіпорын 
ұжымдарын, жүрегі жылы жұртшылықты осы Үндеуге үн қосып, 
мүмкіндігінше атсалысуға шақырамыз.

Су тасқынынан зардап шеккендерге азық-түлік, киім-кешек 
пен тұрмыстық қажеттіліктерді қабылдау орындары:

Қызылорда қаласы, Ы.Жақаев көшесі № 5 үйде орналасқан 
«Жастар ресурстық орталығы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі. Байланыс құралы 8/7242/ 27-72-80, 27-09-88.

Арал қаласы, Бақтыбай батыр көшесі №56 «Жастарды 

қолдау орталығы» МКМ-нің Арал аудандық бөлімі,  Жұмыс тел.: 
8/72433/ 22496.

Қазалы ауданы, Əйтеке би кенті, Əйтеке би көшесі №50 
«Жастар ресурстық орталығы» КММ-нің Қазалы аудандық 
бөлімі, жұмыс тел.: 8/72438/ 22254.

Қармақшы ауданы, Қорқыт Ата көшесі №10  «Жастар 
ресурстық орталығы» КММ-нің Қармақшы аудандық бөлімі, 
жұмыс тел.: 8/72437/ 21 5 63.

Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті Қонаев көшесі №9б, 
«Жастар ресурстық орталығы» КММ-нің Сырдария аудандық 
бөлімі, 8/72436/22215.

Жалағаш ауданы, «Жастар ресурстық орталығы» КММ-нің, 
Абай көшесі № 4 ғимарат, жұмыс тел:8/724 31/32446.

Шиелі ауданы, Т. Рысқұлов көшесі № 40 «Жастар ресурстық 
орталығы» КММ-нің Шиелі аудандық бөлімі, жұмыс тел.: 
8/72432/41614.

Жаңақорған ауданы, А.Иманов көшесі, №171, «Жас тар 
ре сурстық орталығы» КММ-нің Жаңақорған аудандық бөлімі 
жұмыс тел.: 8/72435/21950.
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АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТТАР ТЫНЫСЫ

ҚАЗАЛЫ

ҚАРМАҚШЫ

МӘСЛИХАТ

«Пайғамбарымыздың хадисінде 
«Алаған қолдан, береген қол аб-
зал» деп айтылады. Әлемдегі ең 
таза діндердің қатарындағы  Ис-
лам діні ауқатты адамдардың  
жоқ-жітікке қарайласуын міндет-
тесе, кедейлердің байларда 
хақысы бары жазылған» дейді 
дін өкілдері. Садақаңды  сау-
да бер қағидасын ұстанған қазіргі 
заманның Атымтай жомартына 
Алланың ризашылығы жаусын-
нан өзге не дерсің?! Біздің бүгінгі 
кейіпкеріміз облыстық мәслихат 
депутаты, Қазалы ауданының 
құрметті азаматы, бірнеше 
мемлекеттік наградалардың иегері, 
өткен жылдың қорытындысымен 
Елбасымыздың қолынан «Ал-
тын сапа» жүлдесін алу бақыты 
бұйырған, «Рза» акционерлік 
қоғамының президенті Самұрат 
Имандосов дәл осындай тұлға. «Бұл 
ән бұрынғы әннен өзгеше» дегенді 
естіген шығарсыз. Олай бол-
са, әңгімеміздің арқауы Сәкеңнің 
өзге жерде кездесе бермейтін  ірі 
қара кешені, сүт зауыты, басқа да 
толымды тіршілігі туралы емес, 
депутаттық белсенділігі, сайлауал-
ды бағдарламасының орындалуы 
барысы, кісілік келбеті, азаматтық 
іс-әрекеті тұрғысында өрбімекші.

Біршама уақыт бұрын 
аудандық мәслихат хатшысы Та-
лайлы Бөріқұлақовтың елді ме-
кен тұрғындарымен жүздесуіне 
қатысқан едік. Кездесулерде 
көпшілік тарапынан сүбелі лебіз, 
байсалды пікірлер қозғалды.

Майдакөлдегі жиында келелі 
ойын жеткізген отағасы сөзінің 
соңын «Тәңірден отбасымыздың, 
ел-жұртымыздың амандығын сұрап 
жалбарынатын  халықпыз. Мен 
де солаймын. Әрі Имандосовтың 
тілеуін қоса тілеймін. Неге 
олай болмасқа?! Ауылымыздың 
көптеген тыныс-тіршілігі «Рза-
Агро» арқылы жүзеге асуда. Біздің 
елді мекеннің өзінен қыруар жан  
осы серіктестікте еңбек етеді. Сәкең 

ауыл тұрмақ  аудан көлемінде 
жұмыссыздар санының азаюына 
үлкен үлес қосуда» деп түйіндеген 
еді.

Көкейімді сүйіспеншілік сезімі  
биледі. Аузын ашса, жүрегі көрі-
нетін жағынудан мүлде ада, тура 
мінезді ағамыздың шын ниетіне 
тебірене толқыдым. Имандосов-

тай инвесторы бар майдакөлдіктер 
үшін марқайдым. Бір жағынан 
ұсақ-түйек қожалықтардан басқа 
жұмыс жасайтын ірі құрылымдары  
жоқтың қасындағы  Жанқожа батыр 
ауылы тұрғындарының жағдайы 
ойға оралды. Олардың «Ауыл-
да бәрімізге бірдей кәсіп табыл-
майды. Бала-шағамызды асырау 
қамымен көршілес ауылда, өзге 
өңірде жүрміз. Қыс мезгілінде 
қамыс шауып, нәпақа айыратын 
іргеміздегі Ащыкөлдің де ахуа-
лы  көңіл көншітпейді. Оны да ау-
дан орталығында тұратын жеке 
кәсіпкер жалға алды деп естідік» 
деп қынжылған дауыстарын 
құлағымыз  шалғандай болды.

Азамат уәдесіне беріктігімен 
беделді. Бұл бағытта Имандосов 
сайлаушылардың бетіне тура қарай 
алады. Көпшілік арасында кімдер 
кездеспейді? Депутаттық мандатқа 
қолы жеткенше жұмақты орнатып, 
кейін сұлбасын көрсетпейтіндер 
өкінішке орай жоқ емес. Самұрат 
Жұманұлының ондайларға жаны 
қарсы. Ол өзіне жүктелген ел 
сеніміне дақ жұқтырмауды бас-
ты парызы санайды. Әрі осы жол-
да  елдің аманатына қылау түсірген 
сәті болмапты.

Кент орталығында жалпақ 
тілде Аймахаш аталатын бөлік 
бар. Мұндағы тұрғындардың қара-
құрасы қомақты. Бұл аумақтағы 
ағайынды жақын жерде мектептің 
болмауы біраздан бері қинап  жүрген 
тұғын. Имандосов осы мәселенің 
шешімін табуына ықпал етемін де-
ген   еді. Айттың ба,  орында. Нақты 
кезеңде сәулетті  де еңселі салынған 
600 орындық мектеп ғимараты ба-
лаларды білім нәрімен сусында-
туда. Жастарды салауатты өмір 
сүруге тәрбиелеу мақсатында спорт 
кешенінің атқарар маңызы көпке 
мәлім. Самұраттың сайлауалды 
бағдарламасындағы бұл тақырып 
та жүзеге асты. Жаңа үлгідегі за-
мана талабына сай спорт кешені 

көпшіліктің көзайымына айналды. 
Тағы бір спорт кешенінің құрылысы 
жүргізілуде. Осындай қамқорлықты 
сезінген, Азия чемпионы, Олимпиа-
да жүлдегерін түлеткен Қазалының 
спортшылары байрақты бәсекеде 
топ жарса таңғалмаңыз.

Аудан халқын таза сумен 
қамтуда Самұрат Жұманұлы  те-

легей  тер төкті. Бүгінгі таңда 
қазалылықтардың түгелге жуығы 
(дәлірегі 95 пайызы)                жоғары 
сапалы тіршілік нәрімен 
қамтамасыз етілген. Байқожа бекеті 
мен шалғайдағы Сарбұлақ ауы-
лынан білім ордасы бой көтеруіне 
атсалысамын деген халық 
қалаулысы   сөзінде тұрды. Егер 
депутаттың септігі тиген шаралар-
ды тізбектесек, нарға жүк болар еді.

Имандының жүзі – жарқын. 
Келесі кезекте Имандосов 
атқарған ұрпақ ұлағат  тұтынар 
өнегелі де өрелі істерді шолып 
өтсек. Халқымыздың қорғаны 
іспетті әулие әрі батыр Жанқожа 
Нұрмұхаммедұлының есімі Алты 
Алашқа қадірлі. Өткен жылы ау-
данда Жәкеңнің 240 жылдық ме-
рейтойы республикалық дәрежеде 
аталып өтілді. Даңқты бабасын 
ұлықтауда перзенті бойын тартсын 
ба?! Самұрат тағы да белсенділік 
танытты. Өзі бастап,  ұлдары Мұрат 
пен Нұрлан Имандосовтар қоштап 
қаумалаған қауымға үлгі болды. 
Әрине атақтарын шығару үшін емес 
елім деп атқа қонған ер бабасына 
қызмет жасауға ұмтылды. Өлі риза 
болмай, тірі байымайды. Бәлкім, 
Сәкеңнің талабы жүріп, тасы өрге 
қарай домалауының сырын ел-
халқының ізет-ілтипатынан іздеген 
жөн  шығар.

 
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.

Қазалы ауданы.

Облыстық мәслихаттың мәжіліс залында 
нормашығармашылық қызметінің сапасын арттыру және 
тәжірибе алмасу тақырыбына байланысты семинар болып 
өтті. Оған облыстық, қалалық және аудандық мәслихат  
аппараттарының мамандары мен заңгерлері қатысты. Се-
минарды облыстық  мәслихат аппараты басшысының 
орынбасары Жүсіпбек Күнібек жүргізіп отырды.

Алдымен күн тәртібіндегі мәселе бойынша мекеменің 
бас инспектор-заңгері Жандос Досжан жергілікті өкілді 
органдарда қабылданған құқықтық актілердің сапасы ту-
ралы хабарлама жасады. Сонымен қатар, шешімдердің 
дұрыс жазылуымен  көбіне қандай жағдайда кері 
қайтарылып жатқандығы жөнінде кеңінен айтып өтті. 
Одан әрі Жалағаш аудандық мәслихат аппаратының бас-
шысы Талғат Сарбалаев әлеуметтік салаға байланысты 

Қазақстан Респубикасының кейбір заң актілері туралы 
және Шиелі аудандық мәслихаты аппаратының бас мама-
ны Әсел Көбегенова нормативтік құқықтық актілерді рес-
ми жариялау туралы хабарламаларын ұсынды. Тақырыпқа 
байланысты аймақтық құқықтық ақпарат орталығының 
мамандарды да кейбір мәселелерді атап өтті.

Сондай-ақ, семинар барысында Қазалы ауданындағы 
кері қайтарылған шешімді  өзара  талқылап, оның дұрыс 
жолын ұсынды. Осы құжаттарға жауапты мамандардың да 
жұмыстарына сын айтылды. Алдағы уақытта шешімдердің 
сессияға дейін дайын болуына қатаң түрде талап қойылса, 
сонда ғана нәтиже болатыны ескертілді. Жиын соңында 
қатысушылар өз ұсыныс-пікірлерін ортаға салды.

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

КЕЛЕЛІ МӘСЕЛЕЛЕР 
ТАЛҚЫЛАНДЫ

Жуырда Қазалы ауданы әкімдігінің  мәжіліс 
залында аудандық мәслихаттың кезектен тыс 
ХХХХІІ  сессиясы болып өтті. Сессияға аудан 
әкімі Б.Жаханов қатысты.  Сессияны  аудандық 
мәслихат депутаты  Н.Әлмағамбетов  ашып,  
жүргізіп отырды. 
Күн тәртібінде төрт мәселе қаралды. Бірінші 

мәселе  Қазалы аудандық мәслихатының 2014 жылғы  
24 желтоқсандағы ХХХІХ сессиясының  «2015-2017 
жылдарға арналған аудандық  бюджет туралы» №266 
шешіміне  өзгерістер мен толықтырулар енгізу тура-
лы болды. Онда қатысушылар сөз сөйлеп, өз ұсыныс- 
пікірлерін ортаға салды. Ал екінші мәселе  бойынша 
өткен  жылғы Қазалы аудандық бюджетінің атқарылуы 
туралы  жылдық есепті бекіту кеңінен талқыланды.

Одан әрі  облыстық тексеру комиссиясының 2014 
жылғы Қазалы ауданы  бюджетінің атқарылуы туралы 
есебі қаралса, соңғы мәселе «Учаскелік сайлау комиссия-
ларын сайлау туралы» Қазалы аудандық мәслихатының  
2014 жылғы 23 сәуірдегі №209 шешіміне өзгерістер 
енгізу туралы айтты. 

Сессияда депутат Т.Бөріқұлақов аудан әкіміне, 
Кәукей, Тасарық ауылдарының мектептеріне балалар-
ды тасымалдайтын автокөлік  бөлінсе деген ұсынысын 
жеткізді.  Сондай-ақ, депутат Қ.Әлімбай Қарашеңгел 
ауылдық округіне қарасты «Водокачка» елді мекеніне 
баратын автомобиль жолы жөнделсе деген ұсынысын  да 
тілге тиек етсе, М.Өтеев Ақтан батыр ауылын көркейту-
көгалдандыру бағытында  бірігіп жұмыс жасау жөнінде 
ұсыныс берді. Ұсыныс аудан әкімінің тарапынан қолдау 
тауып, алдағы уақытта тиісті істер атқарылатын болды. 

 Сессия соңында  қаралған жұмыстар бойынша тиісті 
заңдылықтар аясында шешімдер қабылданды.

ҚАЛАУЛЫЛАР ТАҢДАУЫ
Жосалы кенті әкімінің өкілеттігі мерзімінен 

бұрын тоқтатылуына байланысты Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2013 жылғы 
24 сәуірдегі №555 Жарлығымен бекітілген 
Қазақстан Республикасының аудандық маңызы 
бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық 
округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ау-
ылдары әкімдерін қызметке сайлау, өкілеттігін 
тоқтату және қызметтен босату қағидаларының 
№49, 50 тармақтарына сәйкес  2015 жылғы 27 
наурызда аудандық мәслихат депутаттары –
таңдаушылар отырысы болып өтті. 
Жиында Жосалы кенті   әкімін сайлаудағы дау-

ыс нәтижелерін санаудың қорытындысы бойынша 
тіркелген   екі  кандидатқа  аудандық мәслихаттың   де-
путаттары  дауыс  беруге  қатысып,   12  депутат  дауыс  
берді.  Нәтижесінде Р. Ефенов   0  дауысқа,  Ш.Сыздықов 
12 дауысқа ие болды.

Қармақшы аудандық сайлау комиссиясы Жоса-
лы кенті әкімі қызметіне 1976 жылы туған атқарушы 
Сыздықов Шыңғыс Әбділәмитұлын тіркеу жөнінде 
шешім қабылдады.                    

ЖЕРГІЛІКТІ
ДЕПУТАТТАР САЙЛАУЫ

Қармақшы ауданындағы     №3 «Жаңажол» 
сайлау округінде өкілеттілігі мерзімінен бұрын 
тоқтатылған аудандық мәслихат депутатының 
орнына  биылғы  жылдың 29 наурызында 
өткен сайлаудағы дауыс нәтижелерін санаудың 
қорытындысы белгілі болды. Тіркелген канди-
даттар М.Ибраев  2154 дауысқа, А.Көжеков 227  
дауысқа және А.Күзембаева  294 дауысқа ие бол-
ды.
Нәтижесінде аудандық сайлау комиссиясы №3 

«Жаңажол» сайлау округі бойынша аудандық мәслихат 
депутаттығына  Ибраев Мұхтар Айшықұлын тіркеу 
жөнінде шешім қабылданды.

АМАНАТҚА
АДАЛ АЗАМАТ

Әдетте « Аманатқа – қиянат жоқ» дегенді жиі айтамыз. Бұл нақылдың 
түп-төркіні адалдық, адамгершілік, имандылық аталатын асқақ 
ұғымдарды қастерлеуге үндері баршаға аян. Ақиқатына жүгінсек, сана-
ны тұрмыс билеген дәл бүгінгідей қоғамда осынау үрдістерге шөліркеп те 
жүргендейміз. Алайда бір қуаныштысы небір шайыр,  ғұлама-даналарды 
дүниеге келтірген ел ішінде жомартжанды  жақсы-жайсаңдар әлі де 
баршылық екен.

СЕМИНАР ҚЫЗМЕТ САПАСЫН КӨТЕРУГЕ АРНАЛДЫ
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Атышулы ақ қоянның қысы 
еді. 1963 жылдың қаңтар айы есік 
қақты. Жұт дегенің осындай-ақ бо-
лар, сірә. Жер-жаһанды қар басқан. 
Оның үстіне жаяу борасын. Қар қа-
лыңдығы белуардан. Жолға шық -
қан техникалар шашылып қал   ған. 
Өріске мал шықпайды. Қо ра-қорада 
қамаулы. Осындай ала са пыран 
күндердің бірінде Арал теңізі обаға 
қарсы күрес стан ция сына сонау 
Қарақұм қой науы нан рация арқылы 
үрейлі хабар түсті.

– «Жаршағыл» мен «Көкқабақ-
тың» арасында арандап қал дық. 
Дереу көмекке машина жібе рің дер. 
Үстіне бөшке-бөшке бен зин тиелсін, 
– деген. Бұл осы стан цияның бас 
дәрігері Жәңгір Әмі ровтың тәртібі 
тұғын. Бұл жер лер Арал қаласынан 
180-200 ша қы рымдай шалғайдағы 
қой фер мала рының орталығы. Ас-
пан нан жауып, жерден борап тұр ған 
бұрқасында сонша қашыққа шығып 
көр! Әйтсе де пәленбай адам қауіп-
қатерге душар болғанда қол қусырып 
және отыра алмайсың. Су жаңа «Газ-
63» жолға дайындалды. Бірақ оның 
жүргізушісі Аманша Жүсіпов:

– Кабинаға Әбдуәли Шалманов 
аға отырмаса, олай қарап аттап 
баспаймын! – деп қисайды.

– Ау-у неге? Ол кісі Шалқар 
теңізі жақта жүр ғой!

– Шақыртыңыз, жол жайын бес 
саусақтай  білетін сол аға ғана!

Расында да Арал теңізі обаға 
қарсы күрес станциясының көле мін -
дегі Арал, Қазалы, Шалқар ай мағын 
Шалманов түп-түгел ара лаған-ды. 
Ол білмейтін оба ін детінің ошағы 
жоқ та болар. Сон дықтан да жер, ел 
жағдайына ете не таныс Шалманов 
та жедел жет ті. Сол күні «Қарақұм» 
мен «При арал» кеңшарының малшы 
ауылдарына азық-түлік алып 20 
машина жүрмекші екен. Бұлар 21-
ші болып қосылды. Алға «С-100» 
бульдозері түсті. Алайда олар Арал 
қаласынан небәрі 12 шақырымдағы 
«Аралтұз» кентіне тоғыз сағат жүріп 
азар құлады. Сонда түнеді. Ертеңіне 
және жолға шыққан ма шиналардың 
көбісі сіреу қарға ті реліп қалды. 
Бульдозердің ашқан жолын үрінді 
қар іле қайта басты. Бұрынғы іздікпен 
жорытудан енді мүлде дәме жоқты.

Сол жолы қырықтын екеуіндегі 
ұзын бойлы, қапсағай денелі, қа-
ра торы жігіт ағасы Әбдуали Шал-
манов кабинадан түсіп, жан-жаққа 
көз тастап: 

– Аманша! – деді ол шоферға, – 
қырат-қырат, төбе-төбенің үсті мен 
тарт, өзім көзеп отырамын. 1941-
1945 жылдардағы қанды шай қастан 
ауыр емес шығар, сол өрт пен оқтан 
да бұл жан аман қалған, тарт алға!..

Жиырма бірдің ішінен 21-ші 
машина  суырылып алға шыға бер ді...

 ***
Әбдуәли Шалманов әке-ше-

шеден жастай жетім қалған-ды. 
Ала пат аштықты көрді. Ізіне ерген 
жалғыз қарындасынан 1933 жылы 
көз жазып қалды. Шалқардағы 
нағашысының қолында тәрбиелен-
ді. Тірсегі майысып паровоз де-
по сына жұмысқа кірді. Әскер қа-
тарына 1942-жылдың 1-ақпа нын да 
шақырылды. Сонда ол қыл шылдаған 
жиырмадағы жі гіт-ті. Ал соғысқа 
сол жыл дың 23-ақ па нында-ақ түсті. 
Соғыс өне ріне пә лендей жаттығып 
та үл гірмеді. Оған уақыт та жоқты. 
Жау ын герлерді ертеңгілік сапқа тұр-
ғызды да майор шеніндегі бей  таныс 
офицер қағаздағы ті зімге қарап алып:

– Сидоров, Федоров, Ива нов, жә-
не-жәнелерін атап,  бері шық! – деді.

Сөйтіп сайдың тасындай бірне-
ше солдатты жинап алып, жүк ма-
ши насына мінгізді де жөнеді, дей сің. 
Солардың ішінде біздің кейіп керіміз 

Шалманов та барды. Бұл кім 
өзі, қайда апарады? О жағын 
бұлар білуге де, сұрауға да 
тиісті емес-ті. Әскери тәртіп 
солай-тұғын. Ақырында бұ-
лардың келгені №19-шы 
теміржол полкі болып шық-
ты. Әбекеңе жастай темір 
жолда шы нық қаны ескеріліп, 
әскери эше лоннан поезд 
құрастырушы де ген міндет 
жүктелді. Қызметі со лай 
демесең, автомат асынып, 
қой ын-қонышына гранатты 

тығып, кү ні-түні жорықта еді. 
Поезды бом балау, теміржол рельсін 
жұлып ке  ту, өртеу, қою қара түтін!.. 
Әй теу ір қым-қиғаш. Жаралыларды 
ти еу, түсіру. Бомбаның астында қал-
ған, рельстен шыққан вагондар дың 
орнын толтыру, оларды бір жолдан 
екінші жолға қуып ке лу. Осының бәрі 
жауған оқ пен аспаннан шүйілген 
бомба тас тау шы жау ұшақтармен 
арпалыс жағ дайында өтіп жатты. 
Мәскеу – Ленинград аралығындағы 

Ок тябрь теміржолынан он шақы рым-
дай дәліз ашылғанда қоршау дағы 
қала халқына азық-түлік жет кі зу-
шілердің қатарында Әбдуали аға мыз 
да жүрді.

Осылайша талай қалаларды 
айқас үстінде шарлап, Будапештен 
бір-ақ шықты. “Теміржол әскерінің 
үздігі”  медалін ол 1943 жылы-ақ 
омырауына тақты. Одан бері де 
«Ерлігі үшін», «Германияны жең-
гені үшін», «Будапешті алға ны 
үшін» медальдарымен марапат-
талды. Әбекең шығыс шепте де 
болып омырауын «Жапондарды жең-
гені үшін» медалімен толық тырып, 
елге 1946  жылдың күзінде есен-сау 
оралған-ды.

Елде де оңай еместі. Кіндік қаны 
тамған «Ақбасты» мекенін оба індеті 
жайлап, адам шығыны болған-ды. 
Мәскеуден ақбас-ға лым дәрігерлер 
келіп, жан-жақ ты зерттеп білгесін 
солардың ұсы ны сымен 1945-жылдың 
1-қара ша сында одақтық министр-
ліктің ар найы бұйрығымен «Арал 
теңізі оба ға қарсы күрес станциясы» 
құ рылып еді. Сол оба-ошағын за-
лал сыздандыру қызметіне ауылдан 
ешкім шықпады. Штат берілді, 
адам жоқ. Ол түсінікті еді. Оба қоз-
дырғышын тасымалдаушы не гі-
зінен дала кеміргіштері. Бұл көз-
ге көрінбейтін бактерия (құрт). 
Қауіпті дерттен қашқалақтаудың 
сыры да осы еді. Осындай бір тех-
ник залалсыздандырушыны іздес-
тіру жиынында соғыс өртін бастан 
кешкен, орысша-қазақшаға су жор-
ға Ә.Шалманов: Мен барамын! –деп 
бір-ақ кесті.

Сол 1946-жылдың 25-желтоқ-
са нында-ақ обаға қарсы күрес 
стан циясының техник-залалсыз-
дан дырушы болып бұйрық ал-
ды. Ауыл аралап, қыдырыстап та 
үлгермеді. Келе-келе еңбе гі танылып, 
нұсқаушы–залалсыз дан  дырушы 
қызметіне көтеріліп ор  талыққа 
шақыру түсті. Кеше ға на, яғни 
1963-жылдың қарса ңын  да өзгелермен 
қатар оған  да алғыс хат жарияланып, 
сый-сия пат көрсетілді. Станцияның 
бас дә рігері Ж.Әміров: – Бұл оба 
оша ғын залалсыздандырудың май-
тал ман нұсқаушы-маманы Ә.Шал ма-
новтың еңбек книжкасына жазыл ған 
28-ші алғыс, – деді. 

Сонда қалай? 1946-1963 жыл-

дар аралығындағы он жеті жылда 28 
алғысқа ие болғаны-ау! Аз емес ә?!

***
Жайшылықта 2-3 сағаттық жол-

ды, бұлар 15 сағат дегенде әрең 
игеріп, діттеген межеге түн ортасы 
ауа жетті.

– Ой-ой, арыстаным-ай, келдің 
бе?! – деп бас дәрігер Әміров құ шақ 
жая қарсы алды.

Мұндағы «Газ-66» (шофері Ару 
Жұматов) мен алды-арты бірдей 
істейтін «Москвич-м72»-ге (онда 
Әміровтың өзі) бензин құйғасын 
гүр етті. Алайда, қиынның-қиы-
ны қайтар жолда болды. «Көк-
қабақ» пен «Жаршағылда» қысқы 
каникулға келіп, енді қаладағы 
мек тепке оралуға көлік таппай 
отыр ған 8-9-сыныптардың он төрт 
оқушысы бар екен. Оларды ала 
кетуге Ж.Әміров ата-анала ры на 
уәде етіпті. Оларды үсті бре зент-
пен жабылған «Газ-66»-ға жай-
ғас тырып, ойласа келе, қырық үш 
шақырым шамасындағы «Көк ашаға» 

тіке шығуға ұйғарды. «Көк аша» – 
Қарақұм кеншарының бір фермасы. 
Оған жетсе «Қарақұм» кеңшарының 
орталығы «Абай» ауылы қол созым 
жерде. Онда ұшақ қона алатын 
шағын алаң жа салған. Оқушыларды 
соған мінгізіп жөнелтті.

***
Осынау көшкін қармен айқас 

сапарынан оралғасын тағы бір ал-
ғыс алып, Әбекеңнің мәртебесі кө-
теріле түскенді. Номерлесек – бұл 
Ә.Шалмановтың 29-шы алғысы 
тұ ғын. Одан кейінгі жылдары да 
«КСРО денсаулық ісінің үздігі» 
белгісімен және «Құрмет белгісі» 
орденімен  марапатталды. Бұл ма ра-
паттар сонау Мәскеуден кел ді. Соғыс 
және еңбек ардагері Ә.Шалмановқа 
Ұлы жеңістің жә не КСРО қарулы 
күштерінің ме рей тойлық медальдары 
да үл кен салтанатпен тапсырылды. 
У-дә рі мен қырық жылдай жұмыс 
істеген Әбекеңді зейнет жасына 
жеткізбей о дүниелік етті. Жұбайы 
Жөкен екеуі Талап, Алуа, Ақылима, 
Ма рат, Әбсахи есімді ұл-қыз өсірді. 
Олардың бәрі де әр саланың саң-
лақтары. Өмірден озған ағамыздың 
марапатқа толы өмір жолын  бір 
кездері өз аузынан және жора-жол-
дастарынан есіткен көп сүйсінерлік 
ісін қағазға түсіруді өзіме парыз 
санадым.

Тау алыстаған сайын биіктейді 
дейді ғой. Сол биігіңнің бірі осы Әб-
аға десек, әй, шындықтан әрі аспаған 
болармыз-ау!..

Шәкірат 
ДӘРМАҒАНБЕТҰЛЫ,

дербес зейнеткер.
Арал қаласы.

АЛҒЫС АРҚАЛАҒАН АДАМ
соғыс және еңбек ардагері Ә.Шалманов жайлы сөз

Бүгінде оқ пен оттың ортасынан 
аман келген ардагерлер сирей бастады. 
Ұлы отан соғысы жылдарында аманат 
арқалаған азаматтардың бірі менің әкем 
Әшім Дүйсенғалиұлы. 

Әкеміз  1942 жылы  18 жасында 
Арал ауданынан майданға аттанды. 
Артында қалған іні-қарындастарын 
туған-туыстарына аманат етіп кеткен. 
№137 атқыштар дивизиясының алдыңғы 
шебінде болған әкем “Мен Ленинградты 
азат етуге қатыстым. Үстімізде шинель, 
иықта қару, оқ пен оттың ортасында 
жүріп талай соққыны көрдік. Бірде ауыр 
жараланып госпитальға түстім. Бір апта 
емделіп, қайтадан соғысқа аттандым. 
Мақсатымыз – жаудың бетін қайтарып, 
неміс әскерлерінен ұлы совет одағын 
толықтай азат ету болатын. Бүгінде 
балаларымыздың бейбіт күн кешіп жатқаны сол 
қиын күндердегі еңбегіміздің жемісі” – деп айтып 
отыратын.

Ол кісі соғыстан оралғаннан кейін де тынымсыз 
еңбек ете білді. 7 жылдық білімі бар әкеміз соғыс 
кезінде “морзе” әліппесін меңгере жүрген. Елге 
оралғаннан кейін радистік қызметте болды. Бірде 
Көкқабат деген ауылда күн суытып, көліктер 
оталмайтын халге жетті. Ал, ауылда екі қабат 
келіншек толғатып жатыр. Сонда әкем дереу 
өзінің радистік қызметін “морзе” әліппесімен іске 

асырып, ауылға тікұшақ шақыртып, 
әлгі келіншектің аман-есен босануына 
себепші болды.

Анам Әлима екеуі жетім балаларға 
қамқорлық көрсетумен өтті. Бірде 
үкімет соғыс ардагерлеріне деп үйге 8 
тонна көмір түсірді. Аулаға жиналған 
көршілер “Жас отбасылар едік, үйде 
кішкентай бала бар. Көмірден аздап 
қарасасыз ба” – десе, әкем “Алыңдар, 
кейінгі ұрпақ суықты көрмесін. Менің 
соғыстан аман-есен оралуымды 
сендер тілегенсіңдер. Таусылса өз 
зейнетақыма алармын. Үкімет ардагер 
деп елеп-ескеріп жатса, оның қызығын 
көппен бөліспей маған не бопты” – деп 
көршілерге таратып бергені бар.

Сабырлы қалпын сақтап, 
қанағатшылдықпен өткен ата-анаңды 

сағынады екенсің. “Ата-ананың бары балаға бақыт. 
Әке-шешенің қадірін біліп өсіп, кейінгі ұрпақтың 
санасына осыны сіңіре жүріңдер” – деп айтып 
отырушы еді.

Міне, сол кісілердің арқасында келген Жеңіс 
күніне биыл 70 жыл толып отыр. Расында бейбіт 
күн кешіп жатқанымыз сол кісілердің арқасы. Бізге 
жеңіс сыйлап кеткен ардагерлердің ерлігі ешқашан 
ұмытылмақ емес.

Бағымкүл ДҮЙСЕНҒАЛИЕВА.
Қызылорда қаласы.

БАЙЛАНЫСШЫ ЖАУЫНГЕР

Жеңіс күні қарса ңын-
да Ұлы Отан соғысына 
қа тысушы Мағмура Ға-
ли қызы Сәлімованың ұр-
пақ тары ол кісі туралы 
ес телікпен бөліскіміз ке-
леді.  

Мағмура Сәлімова 
1924 жылы қыркүйек айы-
ның 24 жұлдызында Аст-
рахан облысы, Га нюш-
ки но селосында дүниеге 
кел ген. Онжылдықты 
аяқ  тап, мектеп бітіру ке-
ші не жиналған балғын 
жас тардың арманына 
со ғыс тың суық хабары 
тос қауыл қойды. Сұм со-
ғыс қаржы саласының 
ма маны болуды ойлаған 
Мағ мураның да меселін қайтарды. 
На мысты қыз әскери комиссариатқа 
барып, майданға сұранды. Бірақ ол тым 
жас еді. Сондықтан ондағылар өтінішін 
қабылдай қоймады. Айтқанынан қайт-
пай  тын мінезді, қайсар қыз халық со-
ты на сот мәжілісінің хатшысы болып 
орналасады. Осы қызметті күндіз ат қа-
ра жүріп, кешкісін санитарлық нұс қау-
шының курсына қатысты. Оны бітірген 
соң кешкісін госпитальда ке зекшілік 
жұмысын атқара бастады. Май данға 
сұрануын да тоқтатпады.

1942 жылы қыркүйек айының 22 
жұлдызында майданға алынған 10 бой-
жеткеннің ішінде жалғыз қазақ қы зы 
біздің анамыз болған  екен. 15 бата-
реяның №731-зенитшілердің артилле-
риялық полкіне жібереді. Жаңадан бар-
ған жас қызды зенитшілікке бірден ала 
қоймай Түркменстандағы Красноводск 
қаласына артиллерия ісінің оқуына жі-
береді. 

– Ондағы оқу өте қиын болды. Біз 
тым жас болдық, барлық техниканы 
мең  геруді оқыдық, әсіресе түрлі жатты-
ғу лар, ырғып-секірулерге  жаттығу ауыр 
болды. Соғыстың аты соғыс, сені жас 
екен деп ешкім де дандайсыта қоймайды. 
Алға қарай ұмтылып, қалайда майданға 
аттануым керек деген үмітімнен арыл-
мадым, – деп отыратын. Оқып жүріп 
зе нитшілер құрал бөлімшесінің ефрей-
торы болып  орналасады. 

1943 жылы Мағмура Ғалиқызын 
зе нитшілердің артиллериялық полкіне 
бөлімше командирі етіп, Киев қаласына 
жақын орналасқан Мышеловка село-
сына жібереді. Бірыңғай қыздардан құ-
ралған,  Мағмура командирлік еткен бө-
лімше жау самолеттерін жазбай танып  
отырды. Әйелдер бөлімшесінің зениттік 
сна рядтары тимеген жау самолеті бол-
маған. Соғыс біткенше Мағмура Ға ли-
қызы басқарған бөлімше Киев қала сын 
қорғауда тұрды.

1945 жылы күтпеген  жерден «Же-
ңіс, көптен күткен жеңіс»! деген қуа-
нышты хабар келіп жетті. 

– Біз қатты қуандық, көптен күткен 
мұндай сәтке де жеттік-ау, әрбір секунд 
сайын осы сәтті асыға күттік. Жеңіске 
жету дегенің аса үлкен қуаныш болды. 
Осы сәттерден бастап-ақ қыздар болып, 

елге барған соң не істеу 
керек екендігін сөз ете 
бастадық, – дейтін ол. 

1945 жылы май-
даннан жеңіспен оралған  
ана мыз Қызылорда қа-
ла сы на келіп түседі. 
Келген жылы облыстық 
комсо мол комитетінің 
хатшысы етіп сайлайды. 
Осы жер де қызмет атқара 
жү ріп, өзінің болашақ 
жа ры Сраш атамызбен 
таны са ды. Ол кездері 
атам, Бае кеев Сраш Арал 
аудандық ком сомол ко-
митетінің хат шысы бо-
лып қызмет ат қарып жүр-
ген екен. Кө ңілдері жа-
расқан екеуі бір ша ңырақ 

астында тоғы сып, бас қосады. 
1947 жылы Зарауха тәтеміз дүниеге 

келіп, от басын үлкен қуанышқа бөлеген. 
Зарауха тәтемізден кейін де Мағмура 
анамыз еңбектен қол үзбей жүріп, жеті 
баланы дүниеге әкелген. Сегіз баланың 
бар лығына жо ғары білім әперіп, саналы 
азамат етіп тәрбиеледі. Бүгінде балалары 
өз орталарының сыйлы да қадірлі аза-
маттары. Бәрі де үлгілі отбасын құрған. 
Ата-ана үшін одан артық қандай бақыт 
керек? Анамыз 28 немере мен 43 шөбере 
сүйген ардақты әже болды. 

Кейде соғыс уақытындағы көрген 
қиыншылығын те бірене айтып оты ра-
тын. 

– Ол кездері мыңдаған адамдар 
жер лестерін тауып, бір-біріне бауырдай 
тілектес болып жататын. Майдандас 
жолдастар мейлінше жақын болды, 
қазалылық ефрейтор Әнуза Жоламанова 
деген  қыз маған жақын болды. Елдегі 
туысқандарды еске алып, қолымыз сәл 
босаса, көзімізге жас алып, артынша 
қыз екенімізді ұмытып, өзімізді ел қор-
ғаған азамат ретінде сезінетінбіз. Ер 
аза маттармен иық тірестіре жүріп, со-
ғыстың барлық қиыншылығын өткердік, 
–деуші еді.

Анамыздың ерен еңбегі ескеріліп 
көптеген орден-медальдармен марапат-
талған. Еңбек және соғыстағы ерлігі 
үшін Ұлы отан соғысының орденімен, 
маршал Жуковтың медальдарымен, Же-
ңістің мерекелік медальдарымен, КСРО 
Қарулы күштеріне – 60 жыл, бауырлас 
Украинадан – «50 рокив вызволения 
Ук раины» және «60 рокив вызволения 
Ук раины», «Астанаға 10 жыл» медаль-
дарымен марапатталды.

Анамыз, әжеміз – Мағмура Ғали-
қызы жаумен арпалысып, небір  айқас-
тардан аман өтті. Зейнетке шыққанға 
дейін 20 жыл қалалық балалар ауру-
ханасында бас есепшісі болып қызмет 
атқарды. Ол кісі әрқашанда өз балала-
рының, немере-шөберелерінің тату-
тәтті, азат елде өмір сүріп жатқандарына 
қуанып отыратын. Адам ұрпағымен 
мың жасайды емес пе? Біз тұрғанда ол 
кісінің аты мен ерлігі мәңгілік. 

Мариям ЖӘДІГЕРҚЫЗЫ.
Қызылорда қаласы.

МАЙДАНГЕР 
АНАМЫЗДЫҢ ЕРЛІГІ 
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ҚР Президенттігіне кандидат 
Н.Ə.Назарбаев тың Республикалық қо-
ғам дық штабының мүшелері Ақтө беде 
əлеуметтік сала, бизнес қауымдастық, 
ферроқорытпа зауытының жəне «Ақтө бе-
рентген» АҚ ұжымымен, сонымен қатар 
ардагерлер ұйымдары мен пат риоттық 
клубтардың өкілдерімен кездесті.  

Делегация құрамында Республикалық 
қоғамдық штаб басшысы Мұхтар Құл-
Мұхаммед, «Нұр Отан» партиясы Төрағасының 
бірінші орынбасары Бауыржан Байбек, «Ақ 
жол» демократиялық партиясының төрағасы 
Азат Перуашев, «Бiрлiк» партиясының 
төрағасы Серік Сұлтанғали, Қазақстан халқы 
Ассамблеясы Төрағасының орынбасары  Ана-
толий Башмаков, ҚР Парламентінің депу-
таттары Елеусін  Сағындықов жəне Май-
ра Айсина, Республикалық  нейрохирургия 
ғылыми орталығының бас директоры Серік 
Ақшолақов, тау-кен жəне тау-металлургиялық 
кəсіпорындар қауымдастығының атқарушы ди-
ректоры Николай Радостовец жəне т.б. бар.

Қ.Жұбанов атындағы аймақтық мемлекет-
тік университетінің Студенттер сарайын да Ел-
басы жақтастарының алғашқы кезде суі өтті. 
Бұл жүздесуге əлеуметтік сала қыз меткерлері 
жиналды. Олар бірауыздан Нұр сұлтан 
Назарбаевқа дауыс беретініндерін айт ты. 

19 жылдық еңбек өтілі бар дəрігер 
Еркін Сартаев  президенттік «Болашақ» бағ-
дарламасының арқасында ол, өзге дəрігерлер 
сияқты еуропалық жетекші мамандардан 
сынақтан өтіп, бағалы тəжірибе ала алғанын 
айтты.  РҚШ мүшелері Ақтөбе ферроқорытпа 
зауытында болды. Оның өндірістік қуаттылығы 
жылына 760 тыс. тонна ферроқорытпа. Өнім 
Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар өзге ел-
дерде де сұранысқа ие. Кəсіпорында шамамен 4 
мың адам жұмыс істейді.

Жаңа технологияларды енгізу бойын-
ша бас маман Жəнібек Нұрмұханбетов жи-
ында: «Нұрсұлтан Назарбаевтың біздің 
зауытымыздың алаңында капсула орнатқаны 
көпшіліктеріңіздің естеріңізде бар шығар. Жу-
ырда Елбасының осы цехтағы іске қосу-жөндеу 
жұмыстарын бастауға рұқсат бергенінің куəгері 
болдық. Біздің зауыттың алғашқы пешінің 
алғашқы құймасы да есімізде.  Көшбасшымыз 
еңбек ұжымынан шыққандықтан, біздің жолы-
мыз болды. Ол жұмысшылардың мұң-мұқтажын 
жақсы біледі. Сондықтан Қазақстанның барлық  
металлургтері Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс 
береді!».

Сондай-ақ, Ғазиза Жұбанова атындағы 
облыстық филармонияда РҚШ мүшелерінің 
ардагерлер ұйымдары жəне патриоттық 
клубтардың өкілдерімен кездесуі өтті. Кезде-
суге  қатысушылар халықты елдің тұрақты да-
муы мен гүлденуінің кепілі болып табылатын 
Нұрсұлтан Назарбаевтың төңірегіне біріктіру 
қажеттілігін алға тартты.

Түстен кейін ақтөбелік кəсіпкерлермен 
кездесу өтті. Бизнесмендер Мемлекет 

басшысының үнемі қолдау көрсетуінің 
арқасында аймақ экономикасы тұрақты дамып, 
өз кезегінде бизнес- бел сенділіктің өсіміне 
мүм кіндік беріп отыр ғанын атап өтті. Облы-
ста 39 мыңнан ас там кəсіпкер тір келген. 2014 
жылы олар дан бюджетке түс кен салық сомасы 
124 миллиард теңгені құраған.

Жас кəсіпкер Тимур Қалиев өз сөзінде: 
«Менің кəсіпкерлік қызметпен айналы-
сып жүргеніме 9 жыл болды. Біз бүкіл Ба-
тыс Қазақстан бойынша жұмыстарды атқарып 
отырамыз. Енді ЕАЭО-ның құрылуы менің 
бизнесім үшін ресейлік нарыққа кедер гісіз 
шығуға мүмкіндік беріп отыр. Еуразиялық ин-
теграцияның негізін қалаушы, басты қозғаушы 
күші Нұрсұлтан Назарбаев екендігін білемін. 
Пре зидентімізге біз үшін жаңа көпмиллиондық 
нарықты ашқаны үшін алғысымды білдіргім 
келеді»,- деді.  

РҚШ мүшелері сондай-ақ, «Ақтөберентген» 
АҚ-ның жұмыскерлерімен кездесті. Электр 
монтаждаушы Ақжарқын Омарова – зауытта 
250 жыл жұмыс істеген Батановтар əулетінің 
өкілі. Өз сөзінде ол кəсіпорында тəуелсіздік 
жылдары орын алған айтарлықтай оңды 
өзгерістерді атап өтті. 

***
Қазақстан Республикасы Президенттігіне 

кандидат Н.Ə.Назарбаевтың Республикалық 

қоғамдық штабының мүшелері Қостанай облы-
сында болды. 

Олар өңірдің аграршыларымен,  еңбек 
ұжымдарымен кездесті, сондай-ақ, Ұлт Көш-
басшысы жақтастарының форумына қатысты.

Кездесу барысында сөйлеген сөзінде бюд-
жет саласының қызметкері, жетім балалар 
мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған Рудненск коррекциялық  
№1 мектеп-интернатының мұғалімі Ири-
на Дмитриева, ұстаздардың өз Президентімен 
мақ танатындықтарын, себебі оның ел келешегі  
– қазақстандықтардың жаңа буынына əкелік 
қамқорлық көрсетіп  жатқанын  атап өтті. 

«Ұлт Көшбасшысы балаларға қамқорлық 
көрсетуде. Тек соңғы жылдарда ғана 
Қазақстанда балалардың құқықтарын қорғауға 
бағытталған 12 қаулы қабылданды», - деді 
Ирина Дмитриева.

Облыс аграршылары да Нұрсұлтан 
Назарбаевтың атына ерекше алғыстарын 
білдірді. Мемлекет басшысы қолдауының 
арқасында аграрлық сектордың қарқынды да-
мып жатқанын айтты. Фермерлер бүгінгі 
заманғы техникамен қамтамасыз етілген, 
шаруашылықтарында мал басы көбеюде, 
алқаптарда жер қыртысын өңдеудің озық тех-
нологиялары енгізілуде жəне инновациялық 
өңдеуші кəсіпорындар ашылуда.

Сондай-ақ РҚШ мүшелері «ЕвразКаспи-
анСталь» ЖШС прокат зауытында болып, 
кəсіпорын қызметкерлерімен жүздесті. Зауыт 
«Индустрияландыру картасы» жəне «Бизнестің 
жол картасы -2020» шеңберінде салынған бо-
латын.

«Мемлекет басшысы саясатының 
арқасында жыл сайын жаңа зауыттар ашы-
лып, тұтас бір салалар құрылуда. Бар-жоғы 4 
жылдың ішінде біздің металлургиялық зауы-
тымыз қарыштап дамып кетті! «ЕвразКаспи-
анСталь» тек жұмыс  тауып бермейді, жоғары 
айлықпен де қамтамасыз етеді! Біз Елбасының 
арқасында ертеңгі күнімізге сенеміз!», - деді 
сөйлеген сөзінде зауыт жұмыскері  Наталья 
Асташкина.

Сол күні РҚШ мүшелері  «Корона» ма-
карон өнімдерімен жұртқа танымал болған 
«Қостанай ұн-жарма комбинаты» ЖШС 
қызметкерлерімен кездесті. Кəсіпорын ұжымы 
отандық өндіріске қолдау көрсеткені үшін 
ел Президентіне шексіз алғыстарын білдірді. 
Алдағы Президент сайлауында Нұрсұлтан 
Назарбаевтың кандидатурасын қолдау үшін 
Қостанай облысында мыңдаған адамдардың 
форумы ұйымдастырылды.

«Мемлекет басшысының ерекше көңіл бө-
луі мен қамқорлығының арқасында автоөндіріс 
саласы жылдам дамып жатқан секторлардың 
бірі болды. Соңғы 4 жылдағы еліміздің ЖІӨ 
құрылымындағы оның үлесі 4,5 есеге артты. 
Өндіріс өсімінің серпіні бүкіл еліміз бойынша 
салада 120 мыңнан астам жаңа жұмыс орында-
рын құруға мүмкіндік туғызды. Біздің зауыты-
мызда болғанда Президент отандық SsangYoug 
Nomad автокөлігімізге «Сəт сапар!» деген жаз-
ба қалдырды.  Бұл тілек бізді жаңа биіктерді 
бағындыруға жетелейді!», - деп атап өтті фо-
рум барысында сөйлеген сөзінде «Агромаш-
холдинг» АҚ басқармасының төрағасы Алек-
сандр Сидоренко.

Форумда қостанайлықтар 26 сəуірде 
Қазақстанның жаңа жеңістері, яғни, Елбасы 
үшін дауыс беретіндерін мəлімдеді.

ЖОЛЫМЫЗ БІР, ЖЕҢІСІМІЗ ОРТАҚ

Ақтөбеліктермен кездесуден көрініс

ЗАҢ 
ТАЛАПТАРЫ 
САҚТАЛУДА

Кезектен тыс Президент сайлауы өтетін күн де жақын 
қалды. Осыған орай   саяси науқанға дайындықтың 
қорытынды шаралары жасалып жатыр. Басты мақсат – 
сайлаудың əділ өтуін, заңнама талаптарының сақталуын 
қамтамасыз ету. Осыған байланысты, кезектен тыс 
Президенттік сайлауды ҚР-дағы сайлауды бақылау 
жөніндегі Республикалық қоғамдық комиссияның (РҚК) 
10 мыңға жуық бақылаушысы қадағалайды. Одан бөлек 
халықаралық байқаушылар да саяси науқанның демокра-
тия үрдістеріне сай өтуін бақылайды. Ал кезектен тыс 
ҚР Президенті сайлауына аккредиттелген шет мемлекет-
тер мен халықаралық ұйымдар байқаушыларының саны 
847 адамға жетті. Саясаткерлер де осы мəселеге орай өз 
пікірлерін білдіруде. 

– Қазіргі сайлауалды науқаны барысында заңдардың 
мұқият орындалып жатқандығын көруге болады. 
Ешқандай дау-жанжал, заң бұзушылықтар орын алып 
жатқан жоқ. Əрине, жағдайды Бас прокуратура жіті 
қадағалап отыр – деді белгілі саясаткер Марат Шибұтов.

Тағы бір белгілі саясаттанушы Данияр Əшімбаев 
та кезектен тыс Президент сайлауына қатысты сайлау 
үдерісі үйлесімді əрі ұйымдасқан түрде өтіп жатқанын 
мəлімдеді. 

«Жалпы сайлау үдерісі жақсы ұйымдастырылған. 
Заңнама талаптары мұқият орындалуда. Бастапқыда 
бірқатар жекелеген техникалық мəселелер орын алғаны 
белгілі. Бірақ, оларды болдырмау үшін штабтар тиімді 

жұмыс істеуде. Сондықтан да сайлау үдерісі үйлесімді 
əрі ұйымдасқан түрде өтіп жатыр. Кемшіліктер түзетіліп, 
ұсыныстар ескерілді. Науқан барысында əзірге заң 
бұзушылықтар тіркелген жоқ» - деді саясаттанушы.

Сонымен қатар, Данияр Əшімбаев сайлау алды 
науқанының жоғары дəрежеде ұйымдастырылғанын атап 
өтті. Соның арқасында еліміздің барлық өңірлері бойын-
ша сайлаушылар кең көлемде қамтылды.

ЕЛІМІЗДЕ 
423 СALL-ОРТАЛЫҚ 

АШЫЛДЫ
Сайлауға орай республикада 423 сall-орталық ашыл-

ды. Бұл туралы  ҚР Орталық сайлау комиссиясының 
төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов Қазақстан Республикасы 
Президентінің кезектен тыс сайлауын байқау жөніндегі 
ЕҚЫҰ/ДИАҚБ миссиясының басшысы Корнелия Вилле-
миен Анке Йонкер ханыммен кездесу барысында айтты.

Кездесу барысында Қ.Тұрғанқұлов миссия басшысын 
сайлау күніне дайындық жұмыстарымен жан-жақты та-
ныстырды.

«Біз кандидаттарға БАҚ-тарда тек жағдай жасау 
мəселесін бақылауда ұстап отырмыз. Мұнан бөлек, 
бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау заңнамасы 
нормаларының бұзылуына жол бермеу үшін тұрақты мо-
ниторинг жүргізудеміз. Сайлауды ұйымдастырушыларды 
жəне сайлау үдерісіне қатысушыларды оқыту 
бағытындағы жұмыстарды да атқарып, сайлаушылар 
тізімін өзектендіру əрі түзету мəселелерін де жіті назарда 
ұстаудамыз», - деді ол.

ҚР ОСК басшысы бүгінгі таңдағы басты міндеттердің 
бірі əрбір сайлаушы үшін сайлау құқығын жүзеге асыруға 
мүмкіндік беру болып отырғанын баса айтты.

«Ол үшін біз барлық қажетті қадамдарды қабылдап 
жатырмыз. Сайлау комиссияларының Халыққа қызмет 
көрсету орталықтарымен өзара іс-қимылының жаңа 
тетіктерін енгізіп, сайлаушылардың өздерін сайлаушы-
лар тізімінде болу-болмауын нақтылау үдерісіне белсенді 
қатысуға шақырудамыз. Жергілікті атқарушы орган-
дар өңірлерде сall-орталықтар ашуда. Қазіргі уақытта 
республика бойынша мұндай 423 орталық бар», - деді 
Қ.Тұрғанқұлов.

 

847 ШЕТЕЛДІК 
БАЙҚАУШЫ 

АККРЕДИТТЕЛДІ  
Кезектен тыс ҚР Президенті сайлауына аккредит-

телген шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар 
байқаушыларының саны 847 адамға жетті. 

Бұл туралы  ҚР Орталық сайлау комиссиясының мүшесі 
Татьяна Охлопкова мəлім етті.

 – 2015 жылғы 17 сəуірдегі жағдай бойынша Орталық сай-
лау комиссиясы  халықаралық ұйымдардың, атап айтқанда, 
ЕҚЫҰ/ДИАҚБ, ТМД жəне ШЫҰ байқаушылары миссия-
ларынан, Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі 
мен Түркітілдес елдердің Парламенттік Ассамблеясынан, 35 
шет мемлекеттен 713 байқаушыны аккредиттеді, - деді ол.

Оның атап өтуінше, мұнан бөлек еліміздің Сыртқы 
істер министрлігі 31 мемлекеттен бұқаралық ақпарат 
құралдарының 134 өкілін тіркеп отыр. 
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САЙЛАУ – 2015

Қазақстан Республикасы Президенттігіне ҚКХП кандидат Тұрғын Сыздықов өзінің 
сайлауалды насихаты аясында Ақкөл қаласының тұрғындарымен кездесу өткізді.

Кездесу барысында Т.Сыздықов партияның 
жұмысына жəне өзінің сайлауалды тұғырнамасының 
басты қағидаттарына тоқталып өтті.

– Бүгінгі күні жалпы адамдық құндылықтардың 
қатарында бірінші кезекте дүние жүзіндегі 
бейбітшіліктің кепілі болып келетін халықтардың 
бейбіт өмір сүруі жəне интернационализм екендігін 
тайсалмай айтуға болады,–  деді Т.Сыздықов.

Əлемнің барша халқы тұрақтылық пен 
өркендеуді сақтау маңыздылығын түсініп келеді, ал 
ол үшін шыдамдылық пен төзімділік идеяларын алға 
тарту қажет. Жер жүзіндегі бейбітшілікке жетудің 
жалғыз жолы – барлық мемлекеттердің бейбіт өзара 
əрекеттестігі екендігі белгілі. 

Осы жерде ізгілік пен адамгершілік идеялары 
бірінші орынға шығатыны сөзсіз. 

Қазір біздер бейбіт өмір сүрудеміз, бұл біздің 
тарихи қонақжайлығымызға, мейірбандығымызға 
жəне ізгілігімізге байланысты. Бұл – біздің 
дəстүріміз.

Бұл жерде маңызды рөл жастарға арналған, 
олар өз бойына тек ең жақсысын сіңіре оты-
рып, əсемділікті тани бастайды. Жастар бойына 
отбасылық құндылықтарды, ілгері жүріс ынталан-

дырмасын жəне өзіндік жетілдірілуді сіңіру қажет.
Батыстық жауапсыз өмір стандарттары ғасырлар бойы қалыптасып, тəртіпке айналған 

адамгершілік қасиеттерін көлеңкеге ысырып барады.
Батыстың ықпалымен көрсеқызарлыққа, қанағатсыздыққа, еңбексіз қарын тойдыруға үйрететін 

тəрбие алғандар кез келген теріс əрекетке дайын тұрады.
Батыстық жат мəдениеттің баяндауымен жеңіл жетістікке жеткендерді ешбір моральдік 

құндылықтар мен тəрбие тура жолға қайта түсіре алмайды.
Төзімділік, мейірімділік, үлкенге құрмет, отбасылық өнеге, дəстүр, адамгершілік сынды 

қарапайым адами қасиеттер мүлде бөтен болып барады. Бүгінде сол батыстың жастары тез əрі зи-
янды тамақтанудың, фаст-фудтың құрбанына айналып жатыр, планшет пен телефонға телміріп, бар 
уақытын əлеуметтік желілерде, Интернетте өткізуде. Мұндай өмір салты түбінде денсаулық пен 
адамгершілік қасиеттерден айырып, жалпы адам өмірін мəнсіз етеді. Шынайы өмірден қашамын 
деп, есірткі мен басқа да психотроптық тəуелділікке тап болып жатқандар қаншама?!

Алайда бургерлердің өзі жарты іс қана. Фаст-фудпен қатар тұтынушылардың денсаулығына 
түрлі газдалған сусындар да кері əсерін тигізуде. Кейбір сусындардың құрамы Менделеев кестесін 
елестетіп, адамның ас қорыту жүйесінде кері химиялық əсер беретіндігін диетолог-ғалымдар 
дəлелдеп отыр.

Бүгінде дүниежүзілік жалпы адами құнды-
лықтар – бейбітшілік, достық, интернационализм 
аса маңызды болып отыр. Барлық мемлекеттер   
жаңашылдық пен төзімділіктің жоғары идеалдарын 
алға тарту маңыздылығын терең түсіне бастады. 

Əртүрлі мəдениет өкілдерінің арасындағы 
достастық бірлікті күшейтуге рухтандырады. 

Біз бейбітшілікте жəне келісімде тұрып келеміз. 
Бұл келешекке берілетін қазіргі жалпы адамдық 
құндылықтар болып табылады. Бұл біз тəрбие алған 
халқымыздың дəстүрлері.  

Сонымен қатар, кездесуде қазіргі заманғы 
батыстық мəдениет құндылықтарының көлеңкелі 
жақтары туралы əңгіме өрбіді.

Мұндай қоғамда өмір сүретін адамдардың 
өмірлік қағидаттары – жалқаулық жəне материалдық 
ашкөздік, толық моральдік жауапсыздық.

ҚКХП кандидатының ойынша, əлемге таралған 
тез тамақтану – фаст-фуд негізінде құрылған батыс-
тық стандарттар, адам ағзасына өз зарарын тигізеді.

«Фаст-фудтың қатерлі жəне аса қатерлі екі түрі 
болатындығын дəрігерлер жəне диетологтар ай-
тып отыр. Бір тəжірибенің қызықты нəтижелерін 
айтсам. Гамбургер, қыздырылған картоп жəне 

газдалған сусындарды күн сайын асыра қолданған адамдар орташа алғанда 12 кг-ға дейін артық 
салмақ жинаулары мүмкін жəне денсаулығында холестериннің көбеюіне, жүрек талма ауруларының 
екі есе өсуіне жəне бауыр ауруына ұшырауы мүмкін» деп атап өтті Т.Сыздықов.

ҚКХП атынан ҚР Президенттігіне 
кандидат Т.Сыздықовтың Өскемен 
жəне Орал қалаларындағы аймақтық 
сайлауалды штабтары жүйелі жұмыс 
істеуде. 

Аумақтық штабтардың жетекшілері 
халықтар арасындағы бейбітшілік 
пен келісімдікті қамта масыз ететін 
жалпы адамдық құн дылықтардың 
маңыздылығын атап өтті. 

Интернационализм барлық мем-
ле кеттердің ілгері дамуы мен өр-
кен деуінің негізі ретінде атал-
ды. Халықтардың достастығы мен 
ізгілік мақсаттарының біртұтастығы 
өркендеудің нақты бағыты болып 
келеді.  

Дəстүрлі отбасылық құндылықтар, 
шыдамдылық пен үлкендерді құр-
меттеу біздің халықтың мəдени 
негіздері болып келген. Оларды сақтау 
– ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан 
дəстүріміз. Осы адамгершілік бағыттар 
біздің ата-бабаларымыздан келе жа-
тыр. Бұл жастардың дамуына, отба-
сы құруына жəне болашаққа бағдар 
жасауға мүмкіндік беретін негіз болып 
табылады. 

Біздің қоғамның осындай маңызды 
мəдени өзегін сақтау батыстың 
жағымсыз құндылықтарынан бас 
тартуды талап етеді. Бұл жерде 
шыдамдылықтың жаңашылдық күшіне, 
бейбітшілік пен тұрақтылықтың 
жоғары құндылықтарына назар ауда-
ру қажет. 

– Аймағымызға үміткер Т.Сыз-
дықов келіп, сайлаушылармен кез-
десу өткізгеннен кейін де Шығыс 
Қазақстан облысындағы сайлауалды 
штабы қала тұрғындары үшін бірқатар 
іс-шараларын жалғастыруда, - деп 
мəлім етті Шығыс Қазақстан облыстық 
комитетінің жетекшісі Шыңғыс 
Байдəулетов.   

Кандидаттың сайлауалды тұғыр-
намасы марксизм-ленинизм идеялары-
на негізделіп құрылған. 

Қоғамдық идеалдарды батыстық 
тұтынушылық стандарттардың ал-
мастыруы жастарды «тоғышар 
тұтынушыға» айналдыруы мүмкін. 

Тұтынушылыққа құрылған бағдар 
жастардың бағытын өзгертеді. Осын-
дай ықпалға тап болғандар не нəрсеге 
өз күшімен қол жеткізуден бас тартып, 
«ауырдың үстімен, жеңілдің астымен» 
жүруді əдетке айналдырады. 

Кандидаттың сенімді тұлғасы үгіт-
насихат науқаны кезінде партияның 
басты назары батыстық мəдениет пен 
құндылықтардың кері əсеріне бөленіп 
отырғанын мəлім етті. 

Партияның Батыс Қазақстан 
облыстық комитетінің жетекшісі 
С.Жарылғасымов та ҚКХП ұсынған 
ҚР Президенттігіне кандидат 
Т.Сыздықовтың сайлауалды үгіт-
насихат жұмыстары қарқынды жүріп 
жатқанын жеткізді. 

Үгіт-насихат жұмыстары штат-
тық жоспарға сəйкес, ешқандай 
кедергілерсіз өтуде. Жергілікті халық-
пен кездесіп, кандидаттың сайлауалды 
бағдарламасы түсіндірілуде.  

– Батыс адамы бірте-бірте 
адамгершілік құндылықтарын жоғал-
туда. Кез келген əдіспен айналасынан 
ерекшеленіп, өзіне назар аудартқысы 
келеді. 

Батыстық мəдениет бизнестің бір 
тармағына, ал оның басты шарттары 
шектеулі материалдық құндылықтарға 
айналды, - деді ол. 

Кандидаттың Батыс Қазақстан 
облысындағы сенімді тұлғасы 
С.Жарылғасымовтың айтуынша, 
штаб та 5 сенімді тұлға мен облыс-

тық комитеттің жиырмаға жуық 
белсендісі бар. Олар күнделікті пар-
тия жұмысынан бөлек, үгіт-насихат 
жұмыстарымен де айналысады.  

ҚР Президенттігіне кандидат 
Т.Сыздықовтың Атырау қаласындағы 
сайлауалды штабы өкілдері атқарылып 
жатқан жұмыстары туралы есеп берді.

Насихат жұмыстарының барысы 
туралы Атырау облысы бойынша сай-
лауалды штабының жетекшісі баянда-
ды.

Ол Атырау облысы сайлауал-
ды штабының қарқынды ақпараттық 

қызметі туралы айтты, сенімді 
тұлғалар облыс тұрғындары арасында 
ақпараттық саясатты жүргізумен айна-
лысуда.

Сонымен қатар, атқарылған 
жұмыстары туралы Қызылорда облы-
сы сайлауалды штабының жетекшісі 
Т.Телеубаев баяндады. Қазіргі таңда 
насихат жұмыстары облыстың барлық 
аудандарын қамтуда.

Тұрғындармен кездесулер үнемі 
өткізілуде, оларға өзінің маңыз-
дылығын жоймайтын марксизм-
ленинизм идеясының негіздері 
түсіндірілуде.

БАТЫСТЫҚ 
МӘДЕНИЕТТІҢ МӘНІ ЖОҚ

БЕЙБІТШІЛІК – 
БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҚ

ҚКХП атынан Президенттікке кандидат Тұрғын Сыздықов өзінің сайлауалды 
насихаты аясында Астраханка ауылының тұрғындарымен кездесу өткізді.

Кездесу барысында Т.Сыздықов коммунистік халық партиясы қызметінің 
басты қағидаттарына тоқталып өтті.

ÀÄÀÌÃÅÐØІËІÊ ÈÄÅßÑÛ 
ÀËҒÀØҚÛ ÎÐÛÍÄÀ ÒҰÐÓÛ ÒÈІÑ 

Астраханка ауылындағы кездесу

Ақкөлдіктермен жүздесу сəті
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ҚР Президенттігіне 
кандидат Әбілғазы 
Құсайынов Атырау қала-
сының жұртшылығымен 
кездесті.
 
Кездесу барысында Əбілғазы 

Құсайынов атыраулықтарды 
эко   ло  гияның қазіргі проблема-
ларын қозғайтын сайлауалды 
тұғырнамасының негізгі бағыт-
тарымен таныстырды. 

– ХІХ-ХХ ғасырлардағы əлем-
дік өнеркəсіптік революция салда-
рынан жағымсыз эко ло гиялық орта 
қалыптасты. ХХІ ғасыр адамда-
ры сол жолды жалғастыратын бол-
са, оның соңы үлкен техногендік 
апатқа ұшы ратуы мүмкін. 

Табиғат өмірге əкелген адам 
экожүйенің ажырамас бөлігі ретін-
де тəртібіне көніп, заңдарына 
бағынды», - деді Ə.Құсайынов. 

Өндірістік революция баста-
лысымен жағдай мүлде өзгерді. 
Бұл өзгерістердің түптамыры 
көмірсутекті отындар – көмір, 
мұнай, тау-кен, газ өндірісі мен 
оны пайдаланудан басталды. Оның 
соңынан ірі көлемде металдар мен 
басқа да қазба байлықтары игеріле 
бастады. 

ХХ ғасырдың екінші жарты-
сында адамзаттың қанағатсыздығы 
мен ашкөздігінен табиғатқа 
артылған ауыртпалық одан бетер 
күрделене түсті. 

Жыл сайын Жер бетінен 11 млн 
гектар тропикалық орман жойыла-
ды – бұл табиғаттың қайта қалпына 
келу қабілетінен 10 есе артық,– 
деді кандидат кездесуде. 

Өз кезегінде, жағымсыз 
экологиялық ахуал ақыры соңында 

адамның өз денсаулығына нұсқан 
келтіруде. Себебін түсіну қиын 
емес: миллиондаған жылдар бойы 
оның ағзасы табиғи таза ортада өмір 
сүруге үйреніп қалған, сондықтан 
өз қоқыстарымен ластанған ортада 
тұру оған ауыр тиіп отыр. 

ДДҰ мəліметтері бойынша ла-
стану деңгейі мөлшерден жоғары 
мегаполистердің саны жал-
пы қалалардың 50%-н құрайды. 
Қарапайым қала тұрғыны жыл 
сайын 48 килограмм қауіпті кан-
цероген жұтып, ауыл тұрғынына 
қарағанда 4 жылға аз өмір сүреді. 

Бүгінде адамның кез келген 
іс-əрекеті – өнеркəсіптік, ауыл ша-
руашылық, рекреациялық – та би-
ғатқа əсер етіп, оны өзгеріске ұшы-
ратады. Бірақ адамзаттың үйреніп 
қалған қазіргі тұрмыс-тіршілігі ол 
өзгерістерден үзілді-кесілді бас 
тартуға мүмкіндік бермейді. 

Қарапайым мысал келтірейін: 
орта көлемді жеңіл автокөлік 
бір жылда өз салмағымен бірдей 
көмірқышқыл газын ауаға тастай-
ды. Автокөліктің ауаға шығарған 
қалдықтарының құрамында 280-
нен аса зиянды зат бар. Бір ғана 
Еуропаның өзінде зиянды газдар-
дан туындаған аурудан жыл сай-
ын 225 мың адам көз жұмады. Да-
мушы елдерде бұл көрсеткіш 2 есе-
ге көп. 

Осыны ескере келе, өндірісте 
қоршаған ортаға ықпалы аз 
экологиялық таза технологиялар-
ды игеру қажеттілігі туындап отыр. 
Тиімді өнеркəсіптік экологияның 
негізгі қағидалары осындай. 

Əр адам сау табиғат пен 
қолайлы қоршаған орта ғана адам-
зат өмірі мен болашағының кепілі 

бола алатынын сезінуі керек. 
Табиғат адамсыз миллиард жыл-
дар бойы өмір сүріп келген, адам-
сыз да тіршілігін жалғастыра ала-
ды. Алайда адам толымды биосфе-
расыз күн көре алмайды. 

Қазір адам баласы жалпы 
ғаламдық экологиялық дамуды 
бақылау міндетін өз мойнына алуға 
қауқарлы.

Сондықтан біз бүгінде экологи-
яны өз үйіміз жайлы ғылым ретінде 
түсініп, сезінуіміз қажет. Яғни, 
биосфера, оның даму ерекшелігі 

мен бұл процестегі адамның рөлін 
жақсы түсінгеніміз жөн.

– Менің сайлауалды тұғыр-
намамның басты мақсаты – эко-
логиялық қауіпсіз дамуға көшу 
міндеттерін адамзат дамуы-
мен қатар қарастыру. Бұл рет-
те экологиялық түйткілдер мен 
өнеркəсіптік қауіпсіздік мəселелері 
назардан тыс қалмауы керек.

Қоғам биосфера заңдылық-
тарына қайшы келмейтін өмір сал-
тын құруы қажет. 

Үшінші мыңжылдықта эко-

ло гиялық қауіпсіз дамуға көшу 
арқылы ел экономикасын ілгері-
ле ту дің жаңа үлгісін жасап шығу 
біздің ортақ міндетімізге айналуы 
тиіс. 

Табиғатпен үйлесімді өмір 
сүру – адамның Жер бетіндегі 
өмірінің негізгі қағидасы. Өткеннің 
ұлы ойшылдары айтып кеткен-
дей, табиғатты тек оның заңдарына 
бағына отырып билеуге болады. Біз 
Жер-ананың жауы емес, перзенті 
екенімізді естен шығармайық, - деп 
қорытты Əбілғазы Құсайынов. 

ҚР Президенттігіне 
кандидат Әбілғазы 
Құсайынов Қатира 
Дұтбаева атындағы Атырау 
гуманитарлық колледжінің 
ұжымымен кездесті.

Кандидат кездесу қатысушы-
ларына өз сайлауалды тұғырна-
ма сын таныстырып, оның негізгі 
бағыты – экология мəселесі жай-
ында баяндап берді.

– Табиғат айналымы өзара 
байланыстағы бірнеше циклдан 
тұрады. Соңғы 100-150 жыл-
да адамның өндірістік тұрмыс-
тіршілігінен туындаған жағымсыз 
экологиялық ахуал қазіргі уақытта 
адамның өзіне, денсаулығы мен 
өміріне зиянын тигізіп отыр.

Қазіргі уақыттағы экологиялық 
проблема кез келген мемлекеттің 
күн тəртібіндегі мəселесіне айна-
луы тиіс. Күн тəртібінде – өскелең 
ұрпақ үшін жердің экожүйесін аман 
сақтап, аманат ету, - деп бастады 
баяндамасын кандидат Əбілғазы 
Құсайынов.

Одан əрі спикер шешімін 
күттірмейтін жаһандық экология-
лық мəселелердің бірқатарын атап 
өтті.

Басты проблема – жердің 
ауа кеңістігінің ластануы. Жер 
бетіндегі барлық тіршілік иесінің 

өмірі, ең алдымен ауаның лас-
тану деңгейіне тəуелді. Ал ауа 
бассейнінің ахуалы күннен күнге 
нашарлап барады.

Сонымен қатар ормандар-
ды жаппай шабу мəселесі де на-
зардан тыс қалмауы керек. Ол 
ғаламшардың өкпесі іспеттес. 
Адамның күнделікті іс-əрекетінен 
орман шабу қарқыны апаттық 
деңгейге жетті. Енді оны қалпына 
келтіру үшін он жылдың, тіпті жүз 
жылдың өзі аз.

Сондай-ақ жердің құнарлы 
қыртысының жыл сайын жұқаруы 
да атап өткен мəселемен тікелей 
байланысты. Оған жел эрозиясы-
нан бөлек, ауыл шаруашылығында 
химиялық тыңайтқыштар мен 
пестицидтерді мөлшерден тыс пай-
далану себеп болып отыр.

Ауыз су қорының азаюы да –
адамзат үшін ең өзекті мəселелердің 
бірі. Бұл үрдіс су бассейнінің 
өнеркəсіптік қалдықтармен ласта-
нып, орман алқаптарының күрт 
азаюымен байланысты. Ауыз су 
тапшылығы болашақта үлкен 
экологиялық апатқа айналуы 
мүмкін.

Жануарлар ортасын қырып-
жою кез келген қоғам үшін үлкен 
сын əрі ауыртпалық. Адамның 
қоршаған ортаға келтірген зи-
яны Жер шарының жануар-
лар əлеміне де салқынын тигізіп 

отыр. Аңдардың бірнеше түрі жер 
жүзінен жоғалып кетуге жақын тұр, 
кейбірі, тіпті, соңғы 50-70 жылдың 
ішінде жойылып кеткен.

– Ұрпағымызға жансыз, сө-
ніп бара жатқан ғаламшарды 
қалдырғымыз келмесе, өзіміз 
мекендейтін биосфераны аман 
алып қалу үшін нақты əрекеттерге 
баратын кез жетті, - деген өз 
азаматтық ұстанымын танытты 
Ə.Құсайынов.

Кандидаттың Атырау облы-
сын дағы сайлауалды штабы-
ның жетекшісі Садыржан Жеке-
нов экология туралы жаңа түсінік 
қалыптастыру маңыздылығына 

тоқталды.
– Табиғатпен үйлесімді 

өмір сүру жер бетіндегі адам 
тіршілігінің негізгі ұстанымы бо-
луы тиіс. Өткеннің ұлы ойшылда-
ры айтып кеткендей, табиғатты тек 
оның заңдарына бағына отырып 
билеуге болады.

Адам биосфера дамуының 
заңдарын жақсы түсініп, оның 
құлдырауына алып келетін 
əрекеттерді бақылауда ұстауы ке-
рек жəне жоғарыда атап өткен 
үрдістердің алдын алу үшін барын 
салуы тиіс, - деді С.Жекенов.

Аймақтық штаб жетекшісі атап 
өткендей, биосфера Жер бетінде 

адам пайда болғанға дейін де өмір 
сүрген, адамсыз да тіршілігін 
жалғастыра алады. Есесіне, адам 
биосферасыз өмір сүре алмайды.

«Адамдар саналы түрде 
экологиялық тепе-теңдікті сақтап, 
табиғаттың шынайы келбетін 
сақтау қажеттілігін сезінулері ке-
рек.

Адамның барлық шаруашылық 
қызметі қоршаған ортаға зиянын 
тигізбейтіндей жүргізілуі керек», 
- деп қорытты ҚР Президенттігіне 
кандидат Ə.Құсайынов сайла-
уалды тұғырнамасының негізгі 
бағыттарына тоқтала отырып.

«ЖАСЫЛ» ОРТА ЖАҒДАЙЫ ӨЗІМІЗГЕ БАЙЛАНЫСТЫ

ЭКОЖҮЙЕНІ АМАН САҚТАУ АДАМЗАТ ҮШІН МАҢЫЗДЫ

Үміткер Атырау жұртшылығымен жүздесті

Қ.Дүтбаева атындағы гуманитарлық колледж 
ұжымымен кездесу
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САЙЛАУ – 2015

«Қызылорда облысының Азаматтық Альянсы» Қауымдастығы мүшелерінің 
облыс тұрғындарына

ҮНДЕУІ
Құрметті сырбойылықтар!
Құрметті сайлаушылар!
Біз, «Қызылорда облысының Азаматтық Альянсы» Қауымдастығының мүшелері, болашаққа де-

ген жауапкершілігімізді сезіне отырып, 2015 жылдың 26 сəуірі күні өтетін Қазақстан Республикасы 
Президентінің кезектен тыс сайлауына белсене қатысуға облыс тұрғындарына Үндеу жолдаймыз.

Қауымдастық мүшелері осы маңызды мəселе бойынша ұстанымын білдіруді өзінің азаматтық бо-
рышы деп санайды.

Еліміздің Ата Заңында «Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы – халық» делінген. Халықтың 
мемлекеттік билікке қатынасының нақты көрінісі сайлау арқылы билікті құруға қатысуы бо-
лып табылады. Сондықтан еліміздің болашағы, əлеуметтік, экономикалық дамуының бағыты, 
əрқайсысымыздың келешегіміз алда өтетін сайлаудың нəтижесіне, біздердің таңдауымызға байла-
нысты.

Құрметті сырбойылық сайлаушылар!
Біз, азаматтық қоғам өкілдері, барша облыс сайлаушыларын 26 сəуір күні сайлау учаскелеріне 

барып өз таңдауларыңызды жасап, тəуелсіздігіміздің баянды болуы үшін, еліміздің өсіп-өркендеуі 
үшін, келісім мен тұрақтылық үшін дауыс беруге шақырамыз!

Сенің дауысың – сенің болашағың! 

Жиында қауымдастық төрайымы Əлима 
Əбдіхалықова алдағы 26 сəуір күні өтетін кезек-
тен тыс Президент сайлауының барысын байқау 
мақсатында облыстағы 345 сайлау учаскесіне 
бақылаушылар бекітілгендігін жеткізді. Сайлау ба-
рысын облыстық «Азаматтық Альянсы» жəне «Туған 
жер» қауымдастықтары, «Мəртебелі Қазақстан» 
жəне «Руханиятты қолдау», «Сыр мейірімі» қорлары, 
«Жігер» спортшы мүгедектер», «Ақ босаға» əйелдер 
қоғамы», «Ауған соғысы ардагерлер ұйымы» мен 
«Ауған соғысы ардагерлері мен мүгедектері кеңесі» 
бірлестіктері бақылайтын болады.

Қазіргі таңда қауымдастық тарапынан қалалық 

жəне аудандық сайлау комиссияларына байқаушылар 
тізімі ұсынылса, жақын күндері оларға арнайы 
куəліктер берілмекші. Сондай-ақ байқаушылардың 
негізгі құқықтары мен міндеттерін түсіндіру 
мақсатында облыстық сайлау комиссиясы тарапынан 
семинарлар ұйымдастыру жоспарлануда.

Брифинг соңында 26 сəуір күні өтетін Қазақстан 
Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауы-
на облыс тұрғындарын біркісідей белсене қатысуға 
шақырған қауымдастық мүшелерінің Үндеуі 
қабылданды.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

Еліміздегі алдағы Президент сайлауы əр сайлаушы үшін сын 
болғалы  тұр. Себебі,  осынау саяси науқан елдің экономикалық 
дамуына, халықтың əл-ауқатының жақсаруына өзіндік ықпал 
етіп, еліміздің өркениетті елдер қатарынан өзіндік орын алуы-
на мүмкіндік туғызары анық. Сондықтан маңызы зор бұл шараға 
əрбір сайлаушы  жауапкершілікпен қарап, жоғары белсенділік 
танытқаны жөн. 

Иə, көпұлтты Қазақстан қиындығы мен қызығы, тоқырауы 
мен өрлеуі қатар келген талай белестен өтті. Бір шаңырақ асты-
на топтасқан сан түрлі ұлттар мен ұлыстар бір мақсат  жолында 
жұмылған жұдырықтай топтаса біліп, ауызбірлік танытты. Олар 
кездескен қиындықтарға мойымады, əр салада бірлесе еңбек етті, 
бір-біріне сүйеу, қолдау көрсетті. Нəтижесінде талай қиындықтар 
артта қалды, ел дамудың сара жолына түсті. Ынтымағы мен бірлігі 
жарасқан елде бəрін де жасауға болады.  Мəселен, елде əртүрлі 
кəсіп иелері көбейіп келеді. Бірі төрт түлік мал, қанатты құс өсіріп, 
ет, сүт, жұмыртқа өнімдерін молайтса, енді бірі түрлі дақылдар егіп, 
азық-түлік молшылығын жасауда. Осының бəрі елдің Тəуелсіздік 
жылдарында  бірегей, өмірлік бағытта дамығанын дəлелдейді. 

Қарапайым халыққа керегі тыныштық пен бейбіт өмір, бе-
реке мен бірлік, ұлттық салт-дəстүр мен  ұрпақтардың өзара 
сабақтастығы. Көрші мемлекеттермен арадағы қалыптасқан  
достық қарым-қатынас пен сауда-саттықты одан əрі нығайту да 
елімізді өркениетті елдер қатарына жақындата түседі. Сол үшін де 
біз осы жылғы 26 сəуірде өтетін сайлауға біркісідей қатысқанымыз 
абзал. Бұл сайлау ел болашағын айқындай түседі. Сондықтан 
əрқайсысымыз өз қалауымызды жасап, сындарлы сəттен сүрінбей 
өтейік.

Гүлнəр АМАНБЕКОВА,
№9 мектеп-гимназияның мұғалімі.

ҚОҒАМДЫҚ ҰЙЫМДАР ҮЛЕСІ

ÅË ÁІÐËІÃІ 
ÑÛÍÀËÀÐ ØÀҚ

– Орталық сайлау комиссия-
сының қаулысымен сайлауды 
əзірлеу, өткізу жөніндегі негізгі 
іс-шаралардың күнтізбелік жос-
пары жасалды. Аудан əкімінің 
шешімімен құрылған 38 сайлау 
учаскесінің шекарасы, комиссия 
құрамы қайта бекітілді. Ол тура-
лы БАҚ беттерінде жарияланды. 
Қолдағы дерекке сүйенсек, сай-
лау  шылар саны 38473 адам болып 

отыр. Бұл цифр əлі де нақтылануда. 
Учаскелер бойынша сайлаушылар 
тізімі дауыс беру басталардан жи-
ырма күн бұрын аудандық сайлау 
комиссиясына тапсырылды. Та-
нысу үшін ілінді. Сайлау туралы 
Заңға сəйкес əрбір президенттікке 
кандидаттың сайлау учаскелері 
бойынша саны 3-тен аспайтын 
сенімді өкілдері болады. 

Үгіттік баспа материалда-

рын орналастыру үшін орында-
ры белгіленді. Стендтер, тұғырлар, 
тақталармен жарақтандырылды. 
Кандидаттарға сайлаушылар-
мен кездесуге үй-жайлар 
белгіленді. Сайлау учаскелерінің 
шығындарына қажетті қаржы 
бөлінді. Əкімдіктер тарапынан 
учаскелік сайлау комиссиялары-
на арнайы бөлме əзірленіп, теле-
фон, факс, компьютер, кеңселік 
заттармен жабдықталды, – 
дейді Қазалы аудандық сайлау 
комиссиясының төрағасы Жаппар-
берген Жалғасбай.

Сонымен қазалылықтар сай-
лауға тас-түйін дайын тұр.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

Ел болашағы үшін маңызы зор Президент  сай-
лауы на жер-жерлерде дайындық қызу жүргізіліп 
жатыр. Алдағы саяси науқанға жалпы халықтың 
ықыласы күшті, өз таңдауларын жасауға түгелдей 
атсалысуға бел байлап отырғандығы азаматтармен 
тілдескенде белгілі бола түсті. Осы мəселені нақтылай 
түсу мақсатында Жаңақорған аудандық сайлау комис-
сиясына арнайы ат басын бұрған едік, бірқатар жаңа 
мəліметтерге қол жеткіздік. 

-Бүгінгі таңда аудан бойынша 40 сайлау учаскесі 
жұмыс жасауда. Бəрінде де тиісті нұсқаулықтарға сай 
жұмыстар атқарылып келеді, оның үстіне аудандық 
сайлау комиссиясының мүшелері жиі тексеру өткізіп, 
методикалық көмектер беруден тартынған емес, сай-
лау комиссиясының төрағасы Б.Ибрагимов, хатшы-

сы Е.Тақырбасовтар осы мəселемен ауылдарға атта-
нып кетті. Ал нақты кезеңдегі жалпы сайлаушылар 
саны 39259 адам болып тіркелді, - дейді аудандық сай-
лау комиссиясының мүшесі  Нұрбол  Бакиров бізбен 
əңгімесінде. 

Сайлау науқанын демократиялық жолмен 
ұйымдастыру мақсатында түрлі олардың құрамына 
партиялардың өкідері тарылып, барлығы да 
заңдылыққа орай,  жұмыс жүргізіп келеді. 

Аудан əкімінің өкімімен сайлау учаскелері 
құрылып, олардың орталықтары мен шекаралары 
белгіленген. Бұл мəлімет аудандық газетте жарияла-
нып, көпшілік хабардар етілді, сонымен бірге сайлау 
учаскелерінде де қажет болған жағдайда түсіндірме 
жұмыстары жеделдете жүргізіліп отырылады. 

ÈÃІËІÃІÌІÇÄІҢ 
ÆÀËҒÀÑÛ
Тəуелсіздік жылдары қол жеткізген 

жалпыхалықтық игіліктеріміз Қазақстанды 
əлемнің дамыған мемлекеттерінің қатарына 

қосты. Осы жетістікті жалғастыру жəне оны қорғау бейбіт өмірдегі 
жасампаз еңбекпен ғана жүзеге асатынын жақсы білеміз. Сондықтан 
да ел ертеңін ойлаған əр азаматты ҚР Президентін сайлау күні өз 
учаскесіне барып, дауыс беруге шақырамын.  

Еліміз қазіргі еңселі биікті бағындыруға дейін талай соқпақтан 
өтті. Оған бəріміз де куəміз. Бүгінгі жетістігіміздің қайнар көзі 
– халық. Елдің еңбегі, олардың ынтымағы, ұлттар арасындағы 
ұлы достық бізді осындай берекеге жетеледі. Қазақстанды талай 
тығырықтан алып шықты. Енді осы ортақ Отанымыздың əрі қарай 
да дамуы үшін дауыс берейік, ағайын!

Ғалымбек ЖАҚСЫЛЫҚОВ,
«Аквалайн» ЖШС директоры, 

қалалық мəслихат депутаты. 

Кеше “Сыр Медиа” жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жанындағы облыстық коммуникациялар 
орталығында “Қызылорда облысының Азаматтық Альянсы” қауымдастығының ұйымдастыруымен 
брифинг өтті.

ӘЗІРЛІК  ЗАҢДЫЛЫҚҚА  СӘЙКЕС  ЖҮРУДЕ

ҚАЗАЛЫЛЫҚТАР САЙЛАУҒА САҚАДАЙ САЙ
Кезектен тыс Президент сайлауын  да өткізетін сәт қашық емес. 

Жер-жерде соған орай ұйымдастыру шаралары қызу жүргізілуде. 
Қазалыдағы сайлау үйінен тыңғылықты дайындықты аңғардық. 
Аудандық сайлау комиссиясының төрағасы Жаппарберген Жалғасбай 
бұл тұрғыда мол тәжірибе жинақтаған, білікті азамат. Мұнда алғашқы 
кезекте дауыс беру заңдылығы сақталуы назарға алынған екен. Сайлау 
үйі талапқа сай жабдықталыпты. Мәселенің мәнісін білмек болып 
төрағаны сөзге тарттық.

Жалағаш аудандық ішкі саясат бөлімі, «Жастарды қолдау 
орталығы» МКМ аудандық бөлімі жəне «Темірқазық» ЖҚБ-
ның бірлесіп ұйымдастыруымен аудандық «Жігер» мəдени-
спорт кешенінің мəжіліс залында «Бұл менің алғашқы сай-
лауым!» тақырыбында сайлауға тұңғыш рет қатысушы 
кəмелет жасына толған жастармен кездесу болып өтті. 

ЖАЛАҒАШТЫҚ 
ЖАСТАРДЫҢ БАСТАМАСЫ

Кездесуге 18 жасқа толған 
мектеп оқушылары мен Жалағаш 
индустриалды-аграрлық коллед-
жі нің студенттері, ҮЕҰ-лар же-
текшілері мен мүшелері қатысты.

Сондай-ақ, ор талық базар, 
вокзал ай мақ тарында белсенді 
жас мамандар мен ерікті студент 

жастардың қа тысуымен «Ертеңің 
үшін дауыс бер!» атты жастар ак-
циясы болып өтті. 

Акция барысында жастар кент 
тұрғындарын сайлауға белсенді 
қатысуға шақырып, сайлаушыларға 
арнайы əзірленген үнпарақтарды  
таратты. 
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Əкем Кенжеғұлов Сағнадин Қимағанбетұлы 1916 жылы мамыр 
айында Арал ауданының Жаманқылыш елді мекенінде туған. Əкесі 
мал жағдайымен отырғандықтан ол Арал қаласындағы орта мектеп-
тен білім алып, əрі қарай мұғалімдер даярлайтын екі жылдық бөлімді 
бітірген. 1938 жылы Аралдағы кəсіптік-техникалық училищеге оқу 
ісінің меңгерушісі болып орналасқан оны Кеңес Армиясы қатарына 
шақырады. Үш жылдық борышын аяқтап, қайтқалы тұрғанда Ұлы 
Отан соғысы басталған. 

Ол 2-ші Белоруссия майданы қолбасшысы Рокоссовскийдің 
басшылығында соғысқа кіріп, артиллерия командирі болған. Берлин-
ге дейін жетіп, елге тек 1946 жылы оралған. Соғыстың алдында ғана 
үйленген əкемізді анамыз тоғыз жыл бойы күтумен болған. Соғыстан 
аман-есен келгеннен кейін елді қалпына келтіру жұмыстарына бел-
сене араласады. Артель басқарып, одан зейнетке шыққанға дейін 
мем лекеттік банкіде қызмет істеген. Соғыстың зардабынан демікпе 
сыр қатымен ауырып, көп жылын соған берді. Халық арасынан сайла-
нып, сотқа халық заседателі болып та қызмет етті. Соғыстан «Қызыл 
жұл дыз» ордені, «Ерлігі үшін», «Берлинді алғаны үшін» медальдарын 
тағып оралса, соғыстан кейінгі берілген орден-медальдар да жетерлік 
еді. 

Біз ол кезде жастау болғандықтан көп нəрсеге мəн бермеппіз, 
əрі əкеміз астмамен ауырғандықтан мазалағымыз келмей, ешнəрсе 
сұрамайтын едік. Қазір көп нəрсені біле алмай қалғанымызға өте-
мөте өкінеміз. Өкінгеннен не пайда, қазір əкеміз арамызда жоқ. Ол 
кісі 1992 жылы қайтыс болған. Өзі кеткенмен, берген тəрбиесі мəңгі 
бізбен бірге. Əкемізден екі ұл, екі қызбыз. Əке ізімен педагогтық жол-
ды таңдап, мектепте 30 жылға жуық ағылшын пəнінен дəріс бердім. 
Балаларым мен келіндерімнің бесеуі педагог болса, төртеуі дəрігерлік 
жолды таңдады. Құдайға шүкір, бəрі де тəрбиелі, өнегелі. Мен балала-
рыммен əр уақытта мақтана аламын.

Адамда бір өкініш болады ғой. Менде əкемнің еңбегін қайта ра 
алмадым-ау деген перзенттік өкініш бар. Себебі, қыз бала болған-
дық тан жат-жұртқа кетесің де, артыңа көп қарайлай алмайсың. 

Əкем текті жерден шыққан, жаны өте таза адам еді. Германия аста-
насы Берлинді алғанда, елдің сондай бай екендігін көрген. Əр үйдің 
төменгі жертөлесінде бір-бір завод болған. Біреуінде сағат шығарса, 
екіншісінде шұжық дайындалып, үшіншісінде хром етік немесе 
консерві дегендей. Сонда əкем «бүлінген елден бүлдіргі алма» деген 
сөзді бойтұмар қылған. Бізге де ешкімнің ешнəрсесіне қызықпаңдар 
деп айтып отыратын. Құдай қосқан қосағы біздің анамыз өмірден ерте 
кетті, 47 жасында.

Жеңістің 70 жылдық мерекесін көре алмаса да, басқа барлық 
соғыс ардагерлерін мерекелерімен құттықтап, зор денсаулық, ұзақ 
ғұмыр тілеймін. Ендігі ұрпақ соғыстың не екенін білмей өсетін бол-
сын, елімізде мəңгі бейбітшілік болсын демекпін.

Күлəн КЕНЖЕҒҰЛОВА, 
ардагер ұстаз.

1941 жылы басталған Ұлы Отан соғысы 
бейбіт өмір сүріп жатқан қаншама отбасын 
бақытсыздыққа душар етті. 

Сол соғысқа Жалағаштан үш мыңнан 
астам ер азамат елін қорғауға аттанса, 
олардың екі мыңға жуығы майдан даласы-
нан елге оралмады. Ауыр жарақат алып, елге 
мүгедек болып оралғандар отбасында отырып 
қалмай, қажымай еңбек етіп, қайсарлықтың 
үлгісін көрсетті. Сол жандардың қатарында 
жерлестеріміз күллі қазақ халқына белгілі 
Сейіл батырдың немерелері Жанұлы жəне 
інісі Байұлы Қазбековтер де Отан үшін 
кеудесін оққа тоса білді. Аудандық му-
зей қорында Ұлы Отан соғысына қатысқан 
жалағаштық бірнеше солдаттың қатарында 
офицер формасын киіп, суретке түскен гвар-
дия лейтенанты Бекқұлы баласы Жанұлы мен 
Отанды жаудан азат ету жолында майдан да-

ласында ерлікпен қаза тапқан Байұлының 
өмірінен сыр шертіп, алдыңғы буын ержүрек 
батырларымыздың ерліктеріне тоқталсақ...   

Батыр бабаларымыздың дара ізін бой-
ына дарытқан, сара жолын жалғай білген 
Бекқұлы баласы Жанұлы 1912 жылы Жала-
ғаш топырағында  дүниеге келген. Атаме-
кен Ақбөгеттегі қамыс зауытында жұмыс 
істеп жүргенде Жанұлы 1942 жылдың басын-
да Қармақшы аудандық əскери комиссариа-
ты арқылы өз еркімен əскерге аттанады. Ала-
сапыран соғыстың ортасында от кешіп, мұз 
жастанған жас жігіт Белоруссия майданын-
да 1943 жылы иығынан жараланып, əскери 
госпитальға түседі. Емделіп шыққан соң Ка-
линин бағытындағы майданға жіберіледі. 
1944 жылдың ақпан айында екі аяғынан жа-
раланып, ауыр науқастарға арналған госпи-
тальда алты айдай ем алып, елге гвардия лей-
тенанты шенімен Отан соғысының мүгедегі 
болып оралады. Елге оралған соң Жанұлы 
атамыз Ақсу ауылы көлемінде болған 
Жаңаталап колхозы басқарма төрағасының 
орынбасары, “Жас қайрат” колхозының 
басқарма төрағасы, партия ұйымының хат-
шысы қызметтерін атқарады. 

Ауданымызға танымал, сыйлы, батагөй 
атамыз 2003 жылдың ақпан айында 91 жас-
тан асып,  дүниеден өтті. 

Ал, Жанұлы атамыздың інісі Байұлы 
жігерлі, білімді болған көрінеді. Қызылорда 
қаласына көшірілген педагогикалық инсти-
тут тың алғашқы студенттерінің бірі бо-
лады. Гоголь атындағы институтта оқып 
жүргенінде əскер қатарына шақырту алады. 

1939 жылы əскер қатарына алынып, Фин 
одан кейін Герман соғыстарына қатысып, 
1943 жылы майдан даласында ерлікпен қаза 
тапқан. Əскерге жол жүріп, поезға мінер ал-
дында ағасы Жанұлыға өзінің суретін жəне  
апасы Қазинаға шынжырлы қалталы сағатын 
ұсынып тұрып, «Апа, мына сағатты сіз 
алыңыз. Мені сағынғанда қалтаңыздан осы 
сағатты қолыңызға алып, өзімді көргендей 
болып жүрерсіз», – деген екен. Бала-
дан балаға аманат етіп қалдырған естелік 
бұйымды қазір апамыз баласы Ақмырзаға та-
быс етсе, оны ағамыздың баласы Марат төс 
қалтасынан тастамай, көзінің қарашығындай 
сақтап жүр.

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ.
Жалағаш ауданы.

Биыл əлемді шарпыған екінші дү-
ниежүзілік соғыстың аяқталғанына 70 жыл. 
Бірін – əкеден, бірін – бауырдан, енді бірін 
жарынан айырған қан майдан қаншама 
адамның жанына өшпестей ауыр жара сал-
ды десеңші?! Адамзат баласына қайғы 
мен қасірет əкелген бұл соғыстың зауа-
лы мен ондағы жан кештілікпен соғысқан 
майдангерлердің өшпес ерлігін, сондай-ақ, 
əлі де болса жазылмаған жан жарасының 
ауырлығын бұл күнде ешкім, ешқашан 
ұмытпасы анық. 

Осы бір сұрапыл жылдары қалам мен 
қағазды мылтыққа ауыстырып, ел қорғауда  
етігімен қан кешкен жандардың бірі Əзиз 
Ұзақбаев. Тереңөзек ауданы, Шолақарық 
ауылының Каганович ұжымшарында дүние-
ге келген ол тағдырдың тауқыметін бала 
кезден тартады. Ата-анадан жастайынан 
айырылып, Қызылорда қаласындағы ба-
лалар үйінде тəрбиеленеді. Онан кейін 
Ташкенттегі жасөспірімдер үйінде оқып 
білім алды. Өз қатарластарының ара-
сында өзінің зеректігімен ерекшеленген 
Ə.Ұзақбаев білімін жалғастыру мақсатында 
1926 жылы Қазан қаласындағы жұмысшылар 
факультетіне түсіп, оны 1930 жылы 
тəмамдайды. Алғашқы еңбек жолын 1933 
жылы Оңтүстік Қазақстан облыстық ор-
ман шаруашылығы мекемесі директорының 
орынбасары қызметінен бастаған.  Ор-
ман шаруашылығының нағыз маманы 
болған ол өзінің еңбек жолында туған жері 
Қызылорда облысында, Оңтүстік Қазақстан 
облысының Бостандық, Шыршық, Түлкібас 
аудандарының орман-тоғай мекемелерінің 
басшылығында болып, оны абыроймен 
атқарады. Осындай еселі еңбегі 1937 жылы 
Түлкібас ауданының «Социалистік егінші» 
газетінің редакторлығына келуіне сеп бо-
лады. Осы кезеңде баспасөз үгіт-насихат 
қана емес, елге бағыт-бағдар беретін үлкен 
идеологиялық құрал еді. Жас редактор осы 
үдеден шықты. Ол ел мəдениетінің дамуы-
на елеулі үлес қосты. Мұнан соң ізденімпаз, 
еңбекшіл жан аталмыш ауданда жеміс-жидек 
жəне астық даярлайтын мекемелердің ди-
ректоры болып, шаруашылық жұмыстарын  
ілгерлету жолындағы қайнаған тіршіліктің 

бел ортасында жүреді. Сондай-ақ, кейін пар-
тия жəне кеңес органдарында да қызмет 
атқарып, өзінің іскерлігін шыңдайды. Осы-
лайша, ел алдында абыройы асқақ болып, 
еңбегімен еленген жандардың қатарынан та-
былады. 

Əзиз Ұзақбаевтың саналы ғұмыры ала-
сапыран уақытпен, яғни, екінші дүниежүзілік 
соғыспен тұспа-тұс келді. Ол да армия 
қатарына алынып, бір жылдық атқыштар 
полкінде курсант болады. Онан кейін кіші 
лейтенант атағы беріліп, №1 таулы атқыштар 
полкінде взвод командирі болып, əскери 
қызметін өтейді. Борышын өтеп болысы-
мен 1941 жылға дейін Түлкібас аудандық 
партия комитетінің ұйымдастыру бөлімін 
басқарады. Қай қызметте де өзінің іскерлігі 
мен тəжірибесін ұштастыра білген Əзиз 
Ұзақбаев ел басына күн туған шақта Отан-
ды азат ету жолындағы ел аманатын арқалап 
ұрыс даласына аттанады. 

Майданға аттанған шағында оның ар-
тында əйелі мен үш баласы қалады. Оқ пен 
оттың  ортасында жүрген жауынгердің 
оларға жазған үшбу хаты əлі сақтаулы. Жа-
уды жеңіп, елге, отбасына оралуы сол 
кездегі əрбір жауынгердің көкірегіндегі ба-
сты арман болса, Ə. Ұзақбаев та осындай 
үлкен арман мен үміт жетегінде жүреді. 
Оны бауыры Нұртайға жазған хаттарынан 
байқауға болады. Оның əрбір хатын бау-
ырлары, жары мен балалары асыға күтетін. 
Жарының көңілінде “азаматым аман келсе 
екен” деген жалғыз арман бар еді. Балалары 
да қан майданның ортасында жүрген əкенің 
амандығын тілеген періштелері еді. Алайда, 
бір күндері жиі келетін хат тоқталады. Зарыға 
тосып отырғанда 1943 жылы ерлікпен қаза 
тапқандығы туралы қара қағаз келеді. Бала-
лары үшін тіршілік жасаса да Рəзия ананың 
жүрегі тек елеңдеумен болады. Жарын өлді 
деуге қимады. Асыл жарын аңсап жүріп, өзі 
де дүниеден өтеді. Осылайша, жарына деген 
сағынышын ол өзімен бірге ала кетті. 

Арада 70 жыл өтсе де ұрпақтары 
аталарының дерегін іздеуді доғармаған 
еді. Жақында ғана майдангер жайлы бір 
деректің ұшы шықты. Онда жауынгер 
Ə.Ұзақбаев Калинин облысы Великоелук ау-

даны аумағындағы Острица селосын қорғау 
жерінде оққа ұшқаны жазылыпты. 

Ұрпақтары оның ізін жалғастырды. 
Бүгінде олардан тараған ұрпақтың өзі бір 
қауым елге айналды. Өзінің өмірін ұстаздық 
жолмен өрген қызы Сəния биыл 80 жасқа 
толуда. Ардагер ұстаз, батыр ана шəкірт 
тəрбилеп, саналы ұрпақ өсірсе, ұлы Əуез де 
ұлдары мен қыздарын қанаттандырды. Алай-
да, асыл əке 45 жасында дүниеден өтеді. Ал, 
кенже баласы Амантай небəрі 23 жасында 
қайтыс болып, артында Ізбасқан атты ұлы 
қалады. 

Тарих беттерін парақтасақ, өзінің 
өмірін өнегелі істермен өрген, қаншама 
жан бар. Оларды еске алу, олардың сүбелі 
еңбектерін кейінгіге жеткізу біздің парызы-
мыз. Олай болса, бүгінгі Əзиз Ұзақбаевтың 
ғұмыры, оның жүріп өкен жолдары мен 
халыққа жасаған қызметі кейінгілерге үлгі 
боларлықтай деп білеміз.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

Ал соғыс отынан аман оралғандар елге 
келіп еңбек етті. Қазіргі бейбіт күн осын-
дай қос майданның қаһарманы атанған 
азаматтардың арқасында келді. Солардың 
бірі – Абдолла Нұрғалиев. Соғыс хабары 
естілгенде Абдолла Нұрғалиев Тереңөзек 
ауданына қарасты Аламесек МТС-ында аға 
механик еді. Сонау Қостанай облысының 
Қарабалық ауданындағы Мағнай атты ау-
ылда дүние есігін ашқан Абдолла, əрине, 
алғашқылардың бірі болып майданға 
сұранды. Бірақ, ауыл шаруашылығын ме-
ханикаландыру мектебін бітіріп келген 
маман колхозға да керек еді. Осылайша 
соғысқа кеткен ерлердің орнын басқан 
əйелдерге техника тілін үйретті. Бомба 
жарылып, оқ атылмады демесеңіз, «Бəрі 
де майдан үшін, бəрі де жеңіс үшін» де-
ген ұранмен жанталасып жатқан тылда да 
жағдай аса ауыр. Дегенмен, 1943 жылдың 
мамыр айында Тереңөзек соғыс комис-
сариаты Абдолла Нұрғалиевті соғысқа 
алды. Тула жерінде дайындықтан өткен 
кешегі механик, бүгінгі сарбаз Абдолла 
Беларусь майданындағы 369-атқыштар 
дивизиясының 438-айрықша саперлер 
бөлімінің құрамында майданға кіреді. 

Адам өмірі шаш қылындай жіп-
жіңішке үмітке байланатын сəттер соғыста 
көп болады. Əсіресе, оны ел шебін жау-
дан қорғағандар жақсы түсінсе керек. 
Қолына қару алып, күнара майданға кіріп 
жүргендер алдағы күнге жоспар жасамай-
ды.  Жаңа ғана жарқылдап сөйлеп, сыр 
ақтарысқан қаруласы көз алдында оққа 
ұшып жатқанда пенде, шіркін, тек үмітке 
ғана жүгінеді екен. Қазақтың «Алдағыны 
Алла біледі» дегені осындайда айтылған 
болар, сірə.   Абдолла да осы кепті бас-
тан кешті. Біздің əскердің жолын мина-
дан тазартып келе жатқан сəті еді, қауіпсіз 
аймаққа таяқ тастам жер қалған. Кенет 
«гүрс» еткен дауыс құлақ тұндырды. 

Санбаттың адамдары үйілген 
топырақтың астынан тауып алып, гос-
питальға жөнелтіпті. Есін сонда жиды. 
Дүниеде қазақтан асқан балажан бар ма 
екен?! Өзі есін жияр-жимастан аяғын 
апыл-тапыл баса бастаған қызы Лизаны 
ойлады. Туралап келген ажалдан қаққан 
сол періштесінің тілегі болар,  бəлкім... 

Алладан бұйрық болмаса, қаулаған 
өрттен бір қау шөп те аман қалады екен. 
Соғысты Берлинде аяқтаған ардагердің 
бұлай түйіндеуінің мəні мынада. Топырақ 
астына жасырынған миналар құдды бір 
«өлім алаңы» іспетті еді. Байқамай басып 
қалған жанды жапыраққа бөліп тастай-
тын қаруды залалсыздандырып, жүздеген 
адамға жол ашты. Сəл қателессең, 
қасыңдағылардың қақ бөлінген денеңді 
қай бұрыштан табарын Құдай білсін. Одан 
қалды сан мəрте барлауға шығып «тіл» 
əкелді. Артынан түре қууға қорыққан 
немістердің жарағы сайлы екенін 
көрсетіп, іздеріне жарық салып, автомат-
тан оқ боратқан сəті көп. Қасындағы талай 
қаруласы оққа ұшып, ата-бабасы көрмеген 
жат жердің топырағын жастанып қалып 
қойды. Кейін соларды еске алған ілкі 
сəтте өзінің бораған оқтың арасынан 
аман келгеніне таңғалатын еді. Əйтеуір 

Жаратқан он үш жасында əке-шешеден 
тұлдыр жетім қалған Əбекеңді талай тура-
лап келген ажалдан қағып, көрер жарығын 
ұзартып тұрды. 

Брянск пен Калуга аймағын кесіп 
өтетін Рессета өзені, 1943 жылдың 
қыркүйегі. «Кеңестер Одағын бір айда 
басып аламыз» деген жаудың көкірегі 
басылғанмен, пасық пиғылын тыя ал-
май өршелене ұмтылып жатқан сəті. 
Осы сəтте  Абдолла Нұрғалиев əкелген 
«тілдің» мəліметі біздің əскерлерді бір 
қанды қасаптан құтқарып қалды. Жау 
техникасының орналасқан тəртібін білген 
біздің сарбаздар өзеннен аз шығынмен 
өтті. Сол ұрыстан кейін сарбаздың 
көкірегіне «За боевые заслуги» медалі 
тағылды. Кейін ол марапатқа «Германия-
ны жеңгені үшін» медалі мен «I дəрежелі 
Отан соғысы» ордені қосылды.  

Ардагердің тұңғыш қызы Лиза апай 
айтады: 

– Ол соғыстан келгенде менің 5 жас-
тан енді асқан кезім екен. Аузында бір тісі 
жоқ оны көргенде қорыққаннан бақырып 
жылап жібергенім еміс-еміс есте. Сөйтсем, 
əкеміз соғыста контузия алған екен ғой. 
Бұл 1945 жылдың соңы еді. Əкеміз келе 
сала Қызылордадағы ауылшаруашылық 
мамандарын дайындайтын  УМСХ-32 
мекемесінде техникадан сабақ берді. 
1949 жылы облыстық ауылшаруашылық 
басқармасының бұйрығымен Жалағаш 
ауданындағы Қаракеткен МТС-ына 
инженер-механик қызметіне жіберілді. Он 
жыл осы қызметте жүргенде əкемізді тек 
қыста ғана көретінбіз. Көктем шығысымен 
егістікке кетіп, жаз, күз соның басында 
жүретін.

Ардагер Абдолла Нұрғалиевтің Сыр 
сарбаздары арасынан атақты «Катюша-
ны» басқарған тұңғыш сарбаз екенін айта 
кеткеніміз жөн. Сол үшін де 1943 жылы 
майдан даласында коммунистік пар-
тия мүшелігіне кандидаттыққа өтті. Көп 
ұзамай немістердің зəре-құтын қашырған 
«Катюша» ракетасын алып жүретін маши-
на руліне отырды.   

Өткен ғасырдың 20-шы жылдары 
əлем мен Кеңес елінде зымыран жасау 
ісіне ден қойыла бастапты. Алғашқыда 
нəтижелі болмағанмен, Ұлы Отан соғысы 
басталған жылдары Кеңес əскері қуатты 
қаруға ие болды. Ол атақты «Катюша» 
еді. БМ-13 132 мм калибрлі 16 реактивті 
снарядпен оқталатын қарудан зəре-құты 
қалмай қорыққан немістер жедел түрде 
оның балама нұсқасын жасауды қолға 
алған еді. Бірақ «Катюша» Отан үшін  
отты жылдардың жойқын қаруы ретінде 
тарихта қалды. 

– Əкем ұрыс кезінде «Катюшаны» жау 
қолына түсірмеу қатаң тапсырылатынын 
айтып отыратын еді,– дейді қызы Лиза. – 
Анық қауіп төнсе, ракетаны бөлшектеп, 
көміп тастауды бұйырады екен. Егер 
тұтқиылдан тиіскен жау оған үлгіртпесе, 
ракетаны жарып тастауы тиіс болыпты. 
Осылайша əкем Абдолла Нұрғалиев Бер-
линге «Катюшамен» кіріпті. 

Мың төрт жүз он сегіз күнге созылған 
Ұлы Отан соғысы дүниежүзі тарихын-
да қанды қасап ретінде қалды. Бейбіт 
күннің берекесін бұзған сол сұрапыл 
күндерде ұрыс даласы мен тылда еңбек 
еткендердің арқасында келген Жеңістің 
жылдар өткен сайын жарқырай түсетіні 
осыдан да шығар. Бүгінде арамыз-
да жоқ Абдолла Нұрғалиев сол Жеңісті 
жақындатқандардың бірі еді. Оның Сыр 
бойынан шыққан сайыпқырандар арасын-
да алғаш болып  отты қару – «Катюша-
ны» басқарған солдат екенін де лайықты 
мақтан тұтамыз. Сонау Қостанайда кіндігі 
кесіліп, Сыр бойында түлеген Абдол-
ладай ердің есімін ескерусіз қалдырмау 
бізге парыз. Өйткені, өрелі ел ғана өткенін 
өшірмей, кешегі өткен қаһармандарға 
құрмет танытса керек-ті.  

М. ƏБДІРАХИН.

АҒАЙЫНДЫ МАЙДАНГЕРЛЕР ТАҒДЫРЫ

ÎÒÒÛ ҚÀÐÓÄÛ ÁÀÑҚÀÐҒÀÍ                                                                                                                                        
   ҚÀҺÀÐÌÀÍ

Жарты әлемді жайпап өткен екінші дүниежүзілік соғыс салған жара 
әлі жазылар емес. Осыдан тура 70 жыл бұрын аяқталған қанды қасаптың 
құрбандарының нақты саны әлі анықталған жоқ. Кейбір деректер Кеңес 
әскерінің адам шығыны 30 миллионнан асқанын айтады. Ал сол қырғында шейіт 
болған боздақтардың артында қалған жақындарының жанына түскен жараны, 
бауыр еті баласын жоғалтқан ана шеккен азаны, әкесін күткен баланы қоссақ 
атың өшкір сұм соғыс құрбандарының қатары қалыңдай түсерін байқаймыз. 

БЕРЛИНГЕ БАРҒАН ЖАУЫНГЕР

ÅҢÁÅÃІ ÌÅÍ ÅÐËІÃІ ÅË ÅÑІÍÄÅ
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2015 жылдың 1 қаңтарына облысымыз дың аудан
дарындағы шағын және орта кәсіп керліктегі белсенді  
субъектілердің саны 13 832ні құрады.

Ондағы шағын және орта белсенді кәсіпкерлік 
субъектілерінің ішіндегі заңды тұлғалар саны – 466, 
дара кәсіпкерлер – 11 862, шаруа қожалықтары – 
1504ті құрап, бюджетке түскен салық түсімдерінің 
көлемі 3 652,7 млн теңгені құрады.

Қазіргі таңда, кәсіпкерлікті дамыту мақ сатында 
мемлекеттік және салалық бағдар ламалар іске асы
рылуда.

2014 жылы жалпы мемлекеттік бағ дар ламалар ая
сында облысымыздағы кә сіп  керлікті дамытуға 17,5 
млрд теңге кө ле  мінде қаржы бөлініп, 1 941 жоба қар
жы лан ды рыл ған.

Бағдарламалар бойынша.
Тікелей ауылдық кәсіпкерлікті дамытуға 2014 

жылы барлық бағдарламалар аясын да 17,5 млрд теңге 
бағытталған. Егер осы  ған ауылдық жерлерді дамытуға 
ба ғыт талған бар лық қаржыларды қоссақ, ол  44,7 
млрд теңгеден астам қаражат (мектеп құры лыстары, 
ауруханалар, клубтар, жолдар, сумен қамтамасыз 
ету нысандары және т.б.), онда өткен жылы ауылдық 
кәсіпкерлікті да мытуға екінші деңгейлі банктердің 
қара жатын есепке алмайақ 62 млрд теңгеден астам 
қаражат бағытталған.

Бизнесті қолдаудағы басты бағдарлама «Бизнес
тің жол картасы  2020» бағдарла ма сын жүзеге асы
ру үшін 2014 жылы рес публикалық бюджеттен 1 млрд 
445,5 млн теңге бөлінді.

Оның ішінде:
1. Несиенің пайыздық мөлшерлемесін суб

сидиялау бойынша – 391,2 млн теңге, оның ішінде ау
дандарда жалпы құны 124,2 млн теңгені құрайтын 10 
жоба субсидияланды.

Анықтама:
Қазалы ауданы – 3 жоба, Қармақшы ауданы – 3 

жоба, Арал ауданы – 2 жоба, Жалағаш, Шиелі және 
Жаңақорған аудандарында 1 жобадан ұсынылған, ал 
Сырдария ауданынан мүлдем жоба ұсынылмаған.

2. Несиені ішінара кепілдендіру бойынша – 59,1 
млн теңгеге, 10 жоба кепілдендірілген. 

Анықтама:
Жобалардың аудандар бөлінісіндегі көр

сеткіштері келесідей: Қазалы және Қар мақшы аудан
дарынан – 3 жобадан, Арал ау даны – 2 жоба, Шиелі 
және Жаңақорған ау дандарында 1 жобадан ұсынылса, 
ал Жа лағаш, Сырдария аудандарынан бір дебір жоба 
бағдарламаның аталған компонентіне қатыспаған.

3. Гранттық қаржыландыру бойынша – 12,0 млн 
теңге бөлініп, тек Шиелі ауданында құны 3,0 млн 
теңгені құрайтын  1 жоба қар жыландырылды. 

4. Өндірістік инфрақұрылымды дамыту бағыты 
бойынша аудандарға  – 834,7 млн теңге бөлініп, 
қаражат толығымен игерілген.

Арал, Қазалы, Жалағаш және Шиелі аудандары
ның индустриалды аймақтарына қа жетті ин фра құ
рылым жүйелері жеткізілді. 

Қармақшы және Сырдария аудандарында ин
дустриялды аймақтардың жобалары дайын, ал Жа
ңақорған ауданы бойынша жұмыстар жүргізіл меген.

Қызылорда облысы шағын және орта бизнесті 
мемлекеттік қолдау мақсатында 2014 жылы Ұлттық 
қордан өңдеуші өнер кә сіп секторына бөлінген 
қаржыдан екін ші деңгейлі банк филиалдары арқылы 
Қызыл орда облысы 466 млн теңгеге 12 жоба несие
лендіріп, оның ішінде: Шиелі ауданынан – 3 жоба, 
Жалағаш ауданынан 1 жоба қар жыландырылып, ал 
басқа аудандардан бірдебір жоба ұсынылмаған.

«Агробизнес2020» бағдарламасын жүзе ге асыру 
үшін 2014 жылы Қызылорда облы сына 8 млрд теңге 
қаржы бөлінген.

Оның ішінде:
1. Өсімдік шаруашылығына – 4 589,5 млн теңге;
2. Мал шаруашылығына – 3 414,2 млн теңге.
Анықтама ретінде:
Аудандар бөлінісінде
1. Арал ауданы бойынша барлығы – 381,0 млн 

теңге бөлінген. Оның ішінде: өсімдік шаруашылығына 
– 0,9 млн теңге, мал шаруашылығына – 380,1 млн 
теңге.

2. Қазалы ауданы бойынша барлығы – 1260,6 млн 
теңге бөлінген. Оның ішінде: өсімдік шаруашылығына 
– 408,7 млн теңге, мал шаруашылығына – 851,9 млн 
теңге.

3. Қармақшы ауданы бойынша барлығы 
– 1041,0 млн теңге бөлінген. Оның ішінде: 
өсімдік шаруашылығына – 746,3 млн теңге, мал 
шаруашылығына – 294,7 млн теңге.

4. Жалағаш ауданы бойынша барлығы 
– 1143,7 млн теңге бөлінген. Оның ішінде: 
өсімдік шаруашылығына – 948,9 млн теңге, мал 
шаруашылығына – 194,8 млн теңге. 

5. Сырдария ауданы бойынша барлығы 
– 1558,1 млн теңге бөлінген. Оның ішінде: 
өсімдік шаруашылығына – 1315,8 млн теңге, мал 
шаруашылығына – 242,3 млн теңге.

6. Шиелі ауданы бойынша барлығы – 645,3 млн 
теңге бөлінген. Оның ішінде: өсімдік шаруашылығына 
– 270,0 млн теңге, мал шаруашылығына – 375,3 млн 
теңге. 

7. Жаңақорған ауданы бойынша барлығы 
– 1507,6 млн теңге бөлінген. Оның ішінде: 
өсімдік шаруашылығына – 754,4 млн теңге, мал 
шаруашылығына – 753,2 млн теңге.

8. Қызылорда қаласы маңы бойынша бар
лығы – 460,7 млн теңге бөлінген. Оның ішін де: 
өсімдік шаруашылығына – 144,4 млн теңге, мал 
шаруашылығына – 316,3 млн тең ге.

Сонымен қатар, 2014 жылы «ҚазАгро» Ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚның ен шілес құрылымдары 

арқылы 5 млрд 473 млн теңгені құрайтын 481 жоба 
несиелендірілді.

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚның фили
алы арқылы 2 млрд. 100 млн теңгені құрайтын 328 
жоба қаржыландырылған. 

Оның ішінде,
1) «Сыбаға» бағдарламасы бойынша 424,6 млн 

теңгенің 65 жобасы;
2) «Алтын асық»  бағдарламасы 131,0 млн теңгені 

құрайтын 12 жоба;
3) «Ауылдық жердегі ауыл шаруашылығы түріне 

жатпайтын кәсіпкерлік қызметтің түр лерін несиелеу» 
бағдарламасы бойынша 36,0 млн теңгені құрайтын 2 
жобасы несиелендірілген;

4) «Ауыл шаруашылығы шикіза тын өңдеу мен 
азықтүлік өндірісі кәсіпорын да рын несиелеу» бағ
дар ламасы 25,0 млн теңгені құрайтын 1 жоба;

5) «Ауыл шаруашылығы саласындағы жобалар
ды коммерциялық несиелеу» бойынша 173,7 млн 
теңгенің 20 жобасы;

6) «Несие серіктестіктер жүйесі арқы лы ауыл
шаруашылық өнімді өндіретін ауыл шаруа шы лық өн
дірісті және өнеркәсіпті несиелеу» бағ дар ламасы бой
ынша 1 155,5 млн теңгенің 210 жо басы.

«Қазагроқаржы» АҚның филиалы арқы лы бе
рілген қаржы 2 млрд 847 млн теңгені құрап, 128 тех
ника алынған.

АУДАНДАР БӨЛІНІСІНДЕ: 
 Арал ауданы бойынша 14,9 млн теңге (3 техни

ка), үлесі 0,72%.
 Қазалы ауданы бойынша 633,1 млн теңге (26 

техника), үлесі 9,3%.
 Қармақшы ауданы бойынша 509,9 млн теңге (19 

техника), үлесі 24,7%.
 Жалағаш ауданы бойынша 1058,2 млн теңге (42 

техника), үлесі 34,6%.
 Сырдария ауданы бойынша 366,7 млн теңге (21 

техника), үлесі 17,7%.
 Шиелі ауданы бойынша 173,2 млн теңге (11 тех

ника), үлесі 8,4%.
 Жаңақорған ауданы бойынша 3,4 млн теңге (1 

техника), үлесі 0,2%.
 Қызылорда қаласы маңы бойынша 87,2 млн 

теңге (4 техника), үлесі 1,9%.
«Қазагроқаржы» АҚның несиелері бойынша 

ең жоғары үлес Жалағаш (34,6%) және Қармақшы 
(24,7%) аудандарында болса, ең төменгі үлес Жаңа
қорған (0,2%) және Арал (0,7%) аудандарына тиесілі 
болып отыр.

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қо ры» 
АҚның филиалы арқылы 525,7 млн теңгені құ райтын 
150 несие берілген. 

Оның ішінде, 
«Егінжай» (көктемгі дала жұмыстарын атқа руға) 

бағдарламасы бойынша 40,0 млн теңгенің 11 жобасы; 
«Кәсіпкер» бағдарламасы бойынша 444,0 млн 

теңгені құрайтын 129 жобасы; 
«Мұрабаха» («Ислам Даму Банкі»мен жасал ған 

бағдарлама, малға, техникаға, құ ралжаб дықтарға 33 
мың АҚШ долларына дейін) бағ дарламасы бойынша 
27,7 млн теңгенің 9 жобасы; 

«Жылыжай» бағдарламасы бойынша 14,0 млн 
теңгені құрайтын 1 жобасы несиелен дірілген. 

Анықтама: 
 Арал ауданы бойынша жалпы құны 111,5 млн. 

теңгені құрайтын 29 несие берілген.
Бөлінген қаржының ішінде, «Кәсіпкер» бағ

дарламасының үлесі 98,8% (28 жоба), «Мұрабаха» 
бағ дарламасы 1,2% (1 жоба) құрайды.

 Қазалы ауданы бойынша жалпы құны 149,3 млн. 
теңгені құрайтын 42 несие берілген.

Бөлінген қаржының ішінде, «Егінжай» бағдар
ламасының үлесі 4,0% (1 жоба), «Кәсіпкер» бағ
дарламасының үлесі 93,8% (40 жоба), «Мұрабаха» 
бағдарламасы 2,2% (1 жоба) құрайды.

 Қармақшы ауданы бойынша жалпы құны 20,1 
млн. теңгені құрайтын 8 несие берілген.

Бөлінген қаржының ішінде «Кәсіпкер» бағ дар
ламасының үлесі 80,9% (7 жоба), «Мұрабаха» бағ
дарламасы 19,1% (1 жоба) құрайды.

 Жалағаш ауданы бойынша жалпы құны 48,4 
млн. теңгені құрайтын 14 несие берілген.

Бөлінген қаржының ішінде, «Егінжай» бағдар
ламасының үлесі 2,4% (1 жоба), «Кәсіпкер» бағ
дарламасының үлесі 79,9% (10 жоба), «Мұрабаха» 
бағ дарламасы 19,0% (3 жоба) құрайды.

 Сырдария ауданы бойынша жалпы құны 41,2 
млн. теңгені құрайтын 14 несие берілген.

Бөлінген қаржының ішінде, «Егінжай» бағ
дарламасының үлесі 6,0% (1 жоба), «Кәсіпкер» бағ
дарламасының үлесі 93,9% (13 жоба) құрайды.

 Шиелі ауданы бойынша жалпы құны 33,5 млн 
теңгені құрайтын 11 несие берілген.

Бөлінген қаржының ішінде, «Егінжай» бағдар
ламасының үлесі 6,0% (1 жоба), «Кәсіпкер» бағ
дарламасының үлесі 94,0% (10 жоба) құрайды.

 Жаңақорған ауданы бойынша жалпы құны 84,1 
млн теңгені құрайтын 19 несие берілген.

Бөлінген қаржының ішінде, «Егінжай» бағ
дарламасының үлесі 34,2% (7 жоба), «Кәсіпкер» 
бағдарламасының үлесі 44,5% (10 жоба), «Мұрабаха» 
бағдарламасы 4,6% (1 жоба), «Жылыжай» бағдар
ламасының үлесі 16,6% (1 жоба) құрайды.

 Қызылорда қаласы маңы бойынша жалпы құны 
46,4 млн теңгені құрайтын 13 несие берілген.

Бөлінген қаржының ішінде, «Кәсіпкер» бағ
дар  ламасының үлесі 86,0% (11 жоба), «Мұ рабаха» 
бағдарламасы 14,0% (2 жоба) құ райды.

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» 
АҚның несиелері бойынша Қазалы (28,4%) және 
Арал (21,2%) аудандары жоғары көрсет кіштерді ие

ленсе, Қармақшы (3,8%) және Шиелі (6,4%) ауданда
рында несиелендіру көлемі төмен болып отыр.

«Жұмыспен қамту жол картасы  2020» бағдар
ламасы аясында 2014 жылдың қорытындысымен об
лыста жалпы сомасы 2,6 млрд теңгені құрайтын 1052 
жоба қаржыландырылған. 

Анықтама ретінде:
Аудандар бөлінісінде
9. Арал ауданы бойынша жалпы сомасы 429,9 

млн. теңгені құрайтын 160 жоба несиелендірілді.
10. Қазалы ауданы бойынша жалпы сомасы 417,8 

млн теңгені құрайтын 165 жоба несие лендірілді.
11. Қармақшы ауданы бойынша жалпы сомасы 

257,0 млн теңгені құрайтын 122 жоба несие лендірілді.
12. Жалағаш ауданы бойынша жалпы сомасы 

163,0 млн теңгені құрайтын 71 жоба несие лендірілді. 
13. Сырдария ауданы бойынша жалпы сомасы 

251,0 млн. теңгені құрайтын 117 жоба несие лендірілді.
14. Шиелі ауданы бойынша жалпы сомасы 459,5 

млн теңгені құрайтын 179 жоба несие лендірілді. 
15. Жаңақорған ауданы бойынша жалпы сомасы 

378,2 млн теңгені құрайтын 145 жоба несие лендірілді. 
16. Қызылорда қаласы маңы бойынша жалпы 

сомасы 246,8 млн теңгені құрайтын 93 жоба несие
лендірілді.

«Жұмыспен қамту2020» бағдарламасына жо
балар саны бойынша Арал ауданының үлесі  16%, 
Қазалы ауданы  16%, Қармақшы ауданы  12%, 
Жалағаш ауданы  7%, Сырдария ауданы  12%, Шиелі 
ауданы  17%, Жаңақорған ауданы  14%, Қызылорда 
қаласы маңы 9% құрап, жобалар саны бойынша 
төменгі көрсеткіш Қызылорда қаласы маңына және 
Жалағаш ауданына тиесілі.

«Байқоңыр» ӘКК» ҰҚ» АҚ қолдауы аясында 
20112014 жылдар аралығында 4 жоба жүзеге асыры
лып, 81 адам жұмыспен қамтылды.

 Қызылорда қаласы, Абай а.о. «Шөгірлі сүт» 
ЖШСның «200 бас іріқараға арналған сүттауарлы 
фермасы және сүт өңдеу цехының құрылысы» жоба
сы.

 Қазалы ауданында «Қызылорда Балық ӘКК» 
ЖШСның «Балық өңдеу өндірісін ұйымдастыру» 
жобасы.

 Арал ауданы, Қаратерең а.о. «Қаратерең балық» 
ЖШСның «Қуаттылығы жылына 400 тонна балық 

өңдеу зауытын ұйымдастыру» жобасы.
 Қазалы ауданында «Бөген СДО» ЖШСның 

«Сервистік дайындау орталығын ұйымдастыру» жо
басы. 

Сонымен қатар, 2015 жылы балық өңдеуді дамы
ту бойынша  жүзеге асырылатын жобалар:

 Арал ауданында «Арал балық өңдеу зауыты» 
ЖШСның «Арал ауданында аквамәдениетті дамыту 
және балық өңдеуді ұйымдастыру» жобасы.

 Жалағаш ауданы «Байқоңыр Агро Холдинг» 
ЖШСның «Жалағаш күріш элеваторын жаңғырту 
және Қызылорда облысында күріш кластерін дамы
ту» жобасы.

 Сырдария ауданы «Болат» ШҚның «Иіркөл 
көлі базасында тауарлы балық шаруашылығын 
ұйымдастыру» жобасы.

 Шиелі ауданы «Шиелі мия» ЖШСның «Ши
елі ауданында мия тамырын өңдеу зауытының құры
лысы» жобасы.

 «Жан Арай Жем» ЖШСның «Қызылорда 
қаласында қуаттылығы тәулігіне 80 тонна түйір
шіктелген құрама жем шығару зауытының құры
лысы».

«Қызылорда» Өңірлік инвестициялық орта лығы» 
ЖШСмен ауылдық елді мекендерден комиссия 
қарауына 26 жоба ұсынылып, жалпы құны 23,8 млн. 
теңгені құрайтын 6 жоба мақұлданды, оның ішінде 5 
жоба қаржыландырылды.  

Атап айтқанда:
Арал ауданы – ЖК «Жұмашева Индира» «Тігін 

цехын кеңейту» жобасы, құны 3,0 млн теңге.
Қазалы ауданы – ЖК «Бердімұратов Бауыр

жан» «Конфет өнімдерінің орама қағаздарын шығару 
цехы», құны 6,0 млн теңге.

Қармақшы ауданы – ЖК «Күзембаев» «Наубай
хана ашу», құны 8,0 млн теңге.

Жаңақорған ауданы – ЖК «Қасқабайқызы Мар
жан» «Тігін шеберханасын ашу» жобасы 680,0 мың 
теңге. ЖК «Тойымова» «Жылыжай жарақтарын алу» 
жобасы, құны 3,0 млн теңге.

Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті – ЖК «Шуе
тов Мейрамбек» «Жиһаз цехын ашу» жобасы, құны 
3,0 млн теңге.

Жалпы 6 жоба бойынша 14 жаңа жұмыс орында
ры құрылатын болады.

Осы аптаның сейсенбісінде облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың төрағалығымен ауылдық жерлердегі 
кәсіпкерлікті дамыту мәселелеріне арналған мәжіліс 
өткізілді. Онда облыс әкімінің орынбасары Серік 
Қожаниязов өткен жылы бизнесті дамытуға бағытталған 
шаралар туралы баяндады.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІК 
СУБЪЕКТІЛЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

2015 жылдың 1 қаңтарына
№ Аудан Халық 

саны
ШОБ 

жұмыспен 
қамтылғандар 

саны

Белсенді 
кәсіпкерлік 
субъектісі

Дара 
кәсіпкер 

(белсендісі)

Заңды 
тұлғалар 

(белсендісі)

Шаруа 
қожалықтары 
(белсендісі)

Салық 
түсімдері 

(млн.теңге)

1 2 3* 4 5 6 7 8**
1 Арал 76240 4921 2517 2110 68 339 544,2
2 Қазалы 75925 8292 3229 2936 92 201 664,2
3 Қармақшы 53852 5500 1672 1531 59 82 574,6
4 Жалағаш 39890 6866 1399 1228 38 133 162,1
5 Сырдария 40006 5090 930 745 33 152 361,2
6 Шиелі 80697 6678 2344 2006 128 210 844,1
7 Жаңақорған 81344 5470 1741 1306 48 387 502,3

Барлығы 447954 42817 13832 11862 466 1504 3652,7

Ескертпе. Қызылорда облысы Статистика департаментінің 2015 жылдың 1 қаңтарына ұсынылған 
ақпараты бойынша әзірленді.

*Аудандық кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімдерінің жылдық есебінен алынды.
** Қызылорда облысының мемлекеттік кірістер департаментінің 2015 жылдың 1 қаңтарына 

ұсынылған салық түсімдері.
 аудандар бөлінісі бойынша бизнестік әркелкі дамуы (Қызылорда қаласы – 57,7%, Қазалы ауданы – 

9,9%, Арал ауданы – 7,7%, Шиелі ауданы – 7,2%Жаңақорған ауданы – 5,3%, Қармақшы ауданы – 5,1%, 
Жалағаш ауданы – 4,3%, Сырдария ауданы – 2,8% тиесілі)

2014 ЖЫЛЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР АЯСЫНДА АУЫЛДЫҚ КӘСІПКЕРЛІКТІ 
ДАМЫТУҒА БӨЛІНГЕН ҚАРЖЫЛАР

№
Бағдарлама атауы

Бөлінген қаржы 
көлемі,

млн. теңге

Қаржыландырылған 
жобалар саны

1 “Бизнестің жол картасы – 2020” бағдарламасы 1445,0 408
2 “Агробизнес – 2020” бағдарламасы 8000,0 
3 “Жұмыспен қамту жол картасы – 2020” 

бағдарламасы
2603,0 1052

4 “ҚазАгро” Ұлттық басқарушы холдингі” АҚның 
бағдарламалары

5473,0 481

Барлығы: 17521,0 1941

КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ҚОЛДАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
Мемлекеттік бағдарламалар:
1. “Бизнестің жол картасы – 2020” бағдарламасы,
2. “Агробизнес – 2020” бағдарламасы,
3. “Жұмыспен қамту жол картасы – 2020” бағдарламасы,
“ҚАЗАГРО” ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ” АҚ еншілес ұйымдарының ішкі 

бағдарламалары:
1. “Аграрлық несие корпорациясы” АҚ-ның бағдарламалары:
1) “Сыбаға” бағдарламасы;
2) “Құлан” бағдарламасы;
3) “Алтын асық” бағдарламасы;
4) “Ауылдық жердегі ауыл”;
5) “Ауыл шаруашылығы түріне жатпайтын кәсіпкерлік қызметтің түрлерін несиелеу” бағдарламасы;
6) “Ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеу мен азықтүлік өндірісі кәсіпорындарын несиелеу” 

бағдарламасы;
7) “Ауыл шаруашылығы саласындағы жобаларды коммерциялық несиелеу” бағдарламасы;
8) “Несие серіктестіктер жүйесі арқылы ауылшаруашылық өнімді өндіретін ауылшаруашылық 

өндірісті және өнеркәсіпті несиелеу” бағдарламасы.
2. “Қазагроқаржы” АҚ-ның бағдарламалары:
1) Ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдаушы көлік құралдарының қаржы лизингісі;
2) Жер өңдеу техникаларын (мелиоративті) сатып алуға қаржыландыру;
3) Ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдаушы көлік құралдарының қаржы лизингісі;
4) Жаңартылатын энергия көздерін қолданып энергия өндіретін қондырғылардың қаржы лизингісі;
5) Айналым капиталын қаржыландыру;
6) Ұлттық қордың қаржысы есебінен жүзеге асырылған жобалар.
3. “Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорый АҚ-ның бағдарламалары:
1) “Егінжай” бағдарламасы;
2) “Мұрабаха” ауыл тұрғындары мен ауылшаруашылық тауар өндірушілерін шағын несиелендіру 

бағдарламасы;
3) “Жылыжай” бағдарламасы;
4) “Кәсіпкер” бағдарламасы;
5) “ЭкоДаму” бағдарламасы.

АУЫЛДЫҚ ЖЕРЛЕРДЕ КӘСІПКЕРЛІКТІ
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ДАМЫТУ ТУРАЛЫ 

“БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ – 2020” БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ НЕСИЕНІҢ ПАЙЫЗДЫҚ 
МӨЛШЕРЛЕМЕСІН СУБСИДИЯЛАУ БАҒЫТЫ БОЙЫНША

№ Аудандар Жобалар саны Сомасы, млн. теңге
1. Арал ауданы 2 28,5
2. Қазалы ауданы 3 27,3
3. Қармақшы ауданы 3 27,1
4. Жалағаш ауданы - -
5. Сырдария ауданы - -
6. Шиелі ауданы 1 20,0
7. Жаңақорған ауданы 1 21,3
БАРЛЫҒЫ 10 124,2

“БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ – 2020” БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
Несиені ішінара кепілдендіру бағыты бойынша

№ Аудандар Жобалар саны Сомасы, млн. теңге
1. Арал ауданы 2 10,8
2. Қазалы ауданы 3 11,5
3. Қармақшы ауданы 3 16,0
4. Жалағаш ауданы - -
5. Сырдария ауданы - -
6. Шиелі ауданы 1 14,0
7. Жаңақорған ауданы 1 6,8

БАРЛЫҒЫ 10 59,1

“БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ – 2020” БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
Гранттық қаржыландыру бағыты бойынша

№ Аудандар Жобалар саны Сомасы,
млн. теңге

1. Арал ауданы - -
2. Қазалы ауданы - -
3. Қармақшы ауданы - -
4. Жалағаш ауданы - -
5. Сырдария ауданы - -
6. Шиелі ауданы 1 3,0
7. Жаңақорған ауданы - -

БАРЛЫҒЫ 1 3,0

“БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ – 2020” БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
Өндірістік инфрақұрылымды жеткізу бағыты бойынша

№ Аудандар Жобалар саны Сомасы, млн. теңге
1. Арал ауданы 1 191,9
2. Қазалы ауданы 1 153,6
3. Қармақшы ауданы - -
4. Жалағаш ауданы 1 271,7
5. Сырдария ауданы - -
6. Шиелі ауданы 1 217,5
7. Жаңақорған ауданы - -

БАРЛЫҒЫ 4 834,7

ШОБ мемлекеттік қолдау мақсатында Ұлттық қордан өңдеуші секторына “Өндіріс” 
бағдарламасы бойынша бөлінген 100,0 млрд. теңге қаржыдан екінші деңгейлі банк филиалдары 

арқылы берілген несиелер
№ Аудан 2014 жыл

Сомасы, млн 
теңге

Жобалар саны Аудандар үлесі
%-бен

1 Арал - - -
2 Қазалы - - -
3 Қармақшы - - -
4 Жалағаш 11,5 1 8,0
5 Сырдария - - -
6 Қызылорда қаласы а/о 401,5 8 69,0
7 Шиелі 53,0 3 23,0
8 Жаңақорған - - -
Барлығы 466,0 12 100

“АГРОБИЗНЕС – 2020”БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА БӨЛІНГЕН ҚАРЖЫ
млн. теңге

Бюджеттік 
бағдарламалардың 
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Барлығы 8003,6 381 1260,6 1041 1143,7 1558,1 645,3 1507,6 460,7
оның ішінде:
өсімдік 
шаруашылығына

4589,4 0,9 408,7 746,3 948,9 1315,8 270 754,4 144,4

Мал шаруашылығына 3414,2 380,1 851,9 294,7 194,8 242,3 375,3 753,2 316,3

“ҚАЗАГРО” ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ” АҚ-НЫҢ
еншілес құрылымдары арқылы берілген несиелер 

№ Аудан Барлығы
Сомма, млн. теңге Аудандар үлесі %-бен

1 Арал 244,4 4,5
2 Қазалы 1063,8 19,4
3 Қармақшы 697,6 12,7
4 Жалағаш 1472,4 26,9
5 Сырдария 553,7 10,1
6 Қызылорда қаласы а/о 374,3 6,8
7 Шиелі 562,4 10,3
8 Жаңақорған 502,8 9,2

Барлығы 5473,0 100

“АГРАРЛЫҚ НЕСИЕ КОРПОРАЦИЯСЫ” АҚ
филиалының бағдарламалары арқылы берілген несиелері

№ Аудан 2014 жыл
Несие саны Сомма, млн теңге Аудандар үлесі %-бен

1 Арал 26 117,9 5,6
2 Қазалы 37 290,3 13,8
3 Қармақшы 32 167,7 8,0
4 Жалағаш 76 365,7 17,4
5 Сырдария 19 145,8 6,9
6 Қызылорда қаласы а/о 37 240,6 11,5
7 Шиелі 44 355,8 17,0
8 Жаңақорған 57 415,3 19,8

Барлығы 328 2099,1 100

“КАЗАГРОҚАРЖЫ” АҚ
филиалының бағдарламалары арқылы берілген несиелері

№ Аудан 2014 жыл
Несие саны Сомма, млн теңге Аудандар үлесі %-бен

1 Арал 3 14,9 0,5
2 Қазалы 27 633,2 22,2
3 Қармақшы 19 509,8 17,9
4 Жалағаш 42 1058,3 37,2
5 Сырдария 21 366,7 12,9
6 Қызылорда қаласы а/о 2 87,2 3,1
7 Шиелі 13 173,1 6,1
8 Жаңақорған 1 3,4 0,1

Барлығы 128 2846,6 100

“АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАЙ ҚОЛДАУ ҚОРЫ” АҚ
филиалының бағдарламалары арқылы берілген несиелері

№ Аудан 2014 жыл
Несие саны Сомма, млн теңге Аудандар үлесі %-бен

1 Арал 29 111,6 21,2
2 Қазалы 42 140,3 26,7
3 Қармақшы 8 20,1 3,8
4 Жалағаш 14 48,4 9,2
5 Сырдария 14 41,2 7,8
6 Қызылорда қаласы а/о 13 46,5 8,8
7 Шиелі 11 33,5 6,4
8 Жаңақорған 19 84,1 16,0

Барлығы 140 525,7 100

“ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖОЛ КАРТАСЫ-2020”
бағдарламасы шеңберінде берілген шағын несиелер

2014 жыл
№ Аудандар Жобалар саны Несие көлемі млн теңге Аудандар үлесі %-бен
1 Арал 160 429,9 17
2 Қазалы ауданы 165 417,8 16
3 Қармақшы ауданы 122 257,0 10
4 Жалағаш ауданы 71 163,0 7
5 Сырдария ауданы 117 251,0 10
6 Шиелі ауданы 179 459,5 18
7 Жаңақорған ауданы 145 378,2 15
8 Қызылорда 

қаласының маңы
93 246,8 10

Барлығы 1052 2603,2 100

ӘКК-ның қатысуымен 2011 жылдан бастан іске асырылған жобалар

Қызылорда қаласының Абай а.о. 200 бас ірі-қараға арналған сүт-тауарлы ферма және сүт өңдеу 
цехының құрылысы.

ӘКК-ның жобадағы қатысу үлесі – 28,0 млн теңге.
2014 жылдың мамыр айында серіктеспен сатып алынған.
Қазалы және Арал аудандарында балық кластерін дамыту бойынша – 4 жоба.
- “СПК “Қызылорда балық” ЖШС – ӘКК үлесі 38,8 %;
-  “Қаратерең балық” ЖШС – ӘКК үлесі 44,5 %;
- “СЗЦ “Бөген” ЖШС – ӘКК үлесі 9,5 %.

ӘКК-ның қатысуымен іске асырылуы жоспарланған жобалар

“АгроХолдинг Байқоңыр” ЖШС базасында күріш кластерін дамыту және Жалағаш элеваторын 
жаңғырту;

Иіркөл тоған шаруашылығын дамыту;
Қызылорда қаласында тәулігіне 80 тонна құрама жем өндіру зауытын салу;
Арал ауданында балық өңдеуді ұйымдастыру;
Шиелі ауданында мия тамырын өңдеу зауытын салу.

“ҚЫЗЫЛОРДА” ӨҢІРЛІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ ЖШС-НЫҢ  
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Іске асырылып жатқан жобалар:
Арал ауданы –  ЖК “Жұмашева Индира” “Тігін цехын кеңейту” жобасы, құны 3,0 млн теңге.
Қазалы ауданы – ЖК “Бердімұратов Бауыржан” Конфет өнімдерінің орама қағаздарын шығару 

цехы”, құны 6,0 млн теңге.
Қармақшы ауданы – ЖК “Күзембаев” “Наубайхана ашу”, құны 8,0 млн теңге.
Жаңақорған ауданы
ЖК “Қасқабайқызы Маржан” Тігін шеберханасын ашу” жобасы 680,0 мың теңге.
ЖК “Тойымова” “Жылыжай жарақтарын алу” жобасы, құны 3,0 млн теңге.
Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті –  ЖК “Шуетов Мейрамбек” “Жиһаз цехын ашу” жобасы, 

құны 3,0 млн теңге.
Жалпы 6 жоба бойынша 14 жаңа жұмыс орындары құрылатын болады.

525,7 млн теңге

2 847,0 млн теңге

2 100,0 млн теңге
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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: 

“Жаңаталап ауылдық округі әкімінің аппараты” 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бас маманы 
(E-G-3 санаты-1 бірлік). Қызмет атқарған жылдарына 
байланысты лауазымдық жалақысы 53813 теңгеден 
72391 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Ауылдық округтің әлеуметтік-экономикалық дамуын 

сараптау, халықтың сапалық құрамын зерделеу және есебін 
жүргізіп отыру.

Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін 
қалыптастыру және сайлаушылар туралы дерекқоры 
базасының дұрыстығына жауапты болу.

Ауылдық округі әкімі аппараты бойынша мекен-жай 
тіркелімін жүзеге асыру, жеке және мемлекеттік тұрғын 
үй қорына қатысты статистикалық есептерді (қағаз және 
электронды түрде) жүргізіп отыру.

Ауылшаруашылық жөніндегі кітаптарын жүргізеді. 
Әскерге шақыру және әскери міндеттілік пен әскери қызмет, 
азаматтық қорғаныс, сондай-ақ жұмылдыру дайындығы 
туралы мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы заңна-
маларына сай орындалуын ұйымдастыру.

Мәдениет, білім, спорт саласына жетекшілік ету және 
жастар саясатын жүзеге асыру бағытындағы жұмыстарды 
жүргізу.

Жоғарғы органдардың нормативтік актілерін орындау 
бары  сында өз құзыреті шегінде округтегі мекемелер мен 
ұйымдардың қызметін үйлестіру және ұйымдастыру. 

Үміткерлерге қойылатын  талаптар:
Жоғары кәсіптік білім.
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе 

осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына 
сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар 
болған жағдайда ортадан кейінгі кәсіптік білімі барларға 
рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Республикасының Президенті 
туралы», «Қазақстан Республикасының Парламентi және 
оның депутаттарының мәртебесi туралы», «Қазақстан Респуб-
ликасының Үкіметі туралы» Конституциялық заңдарын, 
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік 
рәсімдер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiш-
терiн қарау тәртiбi туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақ-
ты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қаты-
настарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалып-
тасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

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

Конкурс “Бос әкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымға орналасуға 
конкурс өткiзу және конкурс комиссиясын қалыптастыру 
қағидаларын бекiту туралы” Қазақстан Республикасы Мем-
лекеттiк қызмет iстерi агенттiгi Төрағасының 2013 жылғы 
19 наурыздағы № 06-7/32 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 куә-

ландырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметiн растайтын құжаттың нотариалдық куә-

ландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министр-

лiгiнiң 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекi-
тiлген (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 тармақ-
тың 3) және 4) тармақшаларында көрсетiлген құжаттарды 
олар жұмыс iстейтiн мемлекеттiк органдардың персоналды 
басқару қызметi (кадр қызметi) куәландыра алады.

Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби шебер-
лігіне және беделіне қатысты (біліктілігін арттыру, ғылыми 
дәрежелер мен атақтар берілуі туралы құжаттардың көшірме-
лері, 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 қолма-қол тәртіпте немесе почта арқылы 
құжаттарды қабылдау мерзімінде бере алады.  

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада 
көрсетілген электрондық почта мекен-жайына 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 БАҚ-
та («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 комиссия 
ше шім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күн ішінде 
әңгімелесу өткізу туралы конкурс комиссиясының 
хатшысымен хабарлан дырылады. Хабарландыру 
қатысушылардың электрондық мекен-жайларына 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 
мекен-жайы бойынша әңгімелесуге шақырған күннен бастап 
бес жұмыс күн ішінде өтеді.

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық 
деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы 
заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттелген бұқаралық 
ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, 
қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), 
коммерциялық ұйымдардың және саяси партиялық өкілдері, 
уәкілетті органның қызметкер-лері 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 сарап-
шылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде 
конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып 
табылмайтын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына 
сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-
ақ персоналды іріктеу және жоғарылату бойынша мамандар, 
басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, 
Қазақстан Республикасы Парламентінің және мәслихат 
депутаттары қатыса алады.

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына 
үміткерлер Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
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-3 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), «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» 
(15сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 
(15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) 
Қазақстан Республикасының заңдарын білуге арналған тест 
сұрақтары кіреді.

Аталмыш  лауазымға орналасқан адам  үшін  көтерме  
шығындар  төленбейді,  тұрғын үй және жеңілдіктер ұсыныл-
майды.  

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

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ МЕКТЕП БІТІРУШІЛЕРІ 
МЕН КОЛЛЕДЖ БІТІРУШІЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!!!

Сіздерді К.А.Тимирязев атындағы Ресей мемлекеттік аграрлық университетіне жоғары техникалық білім алуға 
шақырады.  

Оқу іштей және сырттай бюджеттік негізде тегін оқытылады. 
Оқуға түсу емтихандары Қызылорда қаласының №9 мектеп-гимназиясының базасында 2015 жылдың 22-23 сәуір 

аралығында сағат 9.00-де ұйымдастырылады.

2015 жылғы дайындық бағыттары

Коды  Дайындық бағыттары (бакалавриат)  Тапсыру 
емтихандары

06.03.01  «Биология»

Биология, 
математика,  орыс 
тілі

35.03.01  « Орман шаруашылығы» 
35.03.03  « Аграрлық химия және ауылшаруашылық тұқымдары» 
35.03.04 «Агрономия» 
35.03.05  «Бау-бақша шаруашылығы»
35.03.07  « Ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу мен өндіру технологиясы» 
36.03.02 « Мал шаруашылығы» 
08.03.01 «Құрылыс»

Математика, 
физика,  орыс тілі

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
20.03.01 «Техносфералық қауіпсіздік»
20.03.02 « Су шаруашылығы және табиғи орналастыру»
21.03.02 «Жер қатынастары және кадастрлары»
23.03.02 « Жерасты транспорттық және технологиялық жүйелері»

23.03.03 « Транспорттық-технологиялық көліктермен олардың жүйелерін 
пайдалану»

35.03.06 « Аграрлық инженерия»
Оқуға түсуге тілек білдірушілер,өздерімен бірге жеке төлқұжатын,11-сыныптағы үлгерім табелін,3*4 көлемдегі 2 

суретін, қалам және қаламсап ала келулері керек.
Университеттің қабылдау комиссиясы оқуға түсуге тілек білдірушілерден жазбаша емтихан алады және оны Мәскеу 

қаласында тексереді. 
Университет жайлы толық ақпарат К.А.Тимирязев атындағы Ресей мемлекеттік аграрлық университетінің http://www.

timacad.ru сайтында орналасқан.

Қызылорда қаласында 2015 жыл-
ғы 22-26 сәуір аралығында Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 70 жыл ды-
ғына және Қазақстан Халқы Ас-
самблеясының және Қазақстан Рес пуб-
ликасы Конституциясының 20 жыл-
дығына арналған Қызылорда қала сын-
да алғаш рет өтетін Қазақстанға және 
әлемге танымал коллекционер, Париж 
Гильдиясы антикварларының құрметті 
мүшесі, «Мінсіз іскерлік беделі» 
үшін халықаралық алтын медалінің, 
Италияның «Әлем үшін Рыцарлық 
крест» орденінің иегері, Қазақ стан ның 

еңбек сіңірген өнер қайраткері Азат 
Әкімбектің «Частная коллекция князя 
Азата Акимбека» жеке көрмесі өткізіледі. 
Көрмеге Орта Азия мен Қазақ стан ның 
сән дік қолданбалы өнер ту ын дылары 
қойылады. Біз дің мекен-жайы мыз:  

Көркемсурет галереясы Қы зыл-
орда қаласы, ІІІ ірілендірілген квар-
тал, н/з (бұрынғы облыстық әс кери 
комиссариат ғимараты) Жұмыс уақы-
ты: сағ. 9.00-19.00-ге дейін, үзіліссіз. 
Кіру бағасы: ересектер үшін – 1000 
теңге, студенттер мен оқушыларға – 
500 теңге.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 17 наурыздағы №876 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
09.04.2015 жылы № 4940 тіркелген

2015 ЖЫЛҒА АУДАНДАР ЖӘНЕ 
ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША 

СУБСИДИЯЛАР КӨЛЕМДЕРІ ТУРАЛЫ
«Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық ау-

мақтарды дамытуды мемле кеттік реттеу туралы» 
2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Респуб ликасы-
ның Заңына және «Басым дақылдар өндiрудi субси-
диялау арқылы өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң 
шығымдылығы мен сапасын арттыруды, жанар-
жағармай материалдарының және көктемгi егiс пен 
егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да 
тауарлық-материалдық құнды лықтардың құнын және 
ауылшаруашылық дақылдарын қорғалған топырақта 
өңдеп өсіру шығындарын субсидиялау қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 29 мамырдағы №575 қаулысына сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес 2015 жылға 
аудандар және Қызылорда қаласы бойынша  суб-
сидиялар көлемдері (басым дақылдардың егістік алаң-
дарының болжамды құрылымына қарай) белгіленсін.

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

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күні-
нен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі      Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 
«17» наурыздағы №876 қаулысына қосымша

2015 жылға аудандар және Қызылорда қаласы 
бойынша (басым дақылдардың егістік алаңдарының 

болжамды құрылымына қарай) субсидиялар көлемдері 

Аудандар (қала) Субсидия көлемі,
мың теңге

Жаңақорған 479 194
Шиелі 327 974
Сырдария 532 345
Жалағаш 536 027
Қармақшы 385 090
Қазалы 248 130
Арал 10 729
Қызылорда қаласы 82 275
Барлығы 2 601 764

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2015 жылғы 31 наурыздағы №894 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
14.04.2015 жылы № 4955 тіркелген

2015 ЖЫЛҒА ӨСІМДІКТЕРДІ ҚОРҒАУ 
МАҚСАТЫНДА АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ 
ДАҚЫЛДАРЫН ӨҢДЕУГЕ АРНАЛҒАН 
ГЕРБИЦИДТЕРДІҢ, БИОАГЕНТТЕРДІҢ 

(ЭНТОМОФАГТАРДЫҢ) ЖӘНЕ 
БИОПРЕПАРАТТАРДЫҢ ҚҰНЫН 

АРЗАНДАТУҒА АРНАЛҒАН СУБСИДИЯЛАР 
КӨЛЕМДЕРІ ТУРАЛЫ

«Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауылшаруашылық да-
қыл дарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің 
(энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын субсидиялау 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 29 мамырдағы № 573 қаулысына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес 2015 жылға өсім-
діктерді қорғау мақсатында ауылшаруашылық дақылдарын 
өң деуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомо фаг-
тардың) және биопрепа рат тардың құнын арзандатуға арналған  
субсидиялар көлемдері (басым дақылдардың егістік алқаптардың 
болжамды құрылымына қарай) бел гіленсін.

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

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа еңгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                         Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2015 жылғы «31» наурыз №894 қаулысына қосымша  

  
2015 жылға өсімдіктерді қорғау мақсатында ауылшаруашылық 
дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің 

(энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандатуға 
арналған  субсидиялар көлемдері (басым дақылдардың егістік 

алқаптардың болжамды құрылымына қарай)

Аудандар (қала) Барлық егіс көлемі, 
гектар

Барлық субсидия көлемі, 
мың теңге

Жаңақорған 29070 1 709 
Шиелі 24095 7 448 
Сырдария 29792 50 074
Жалағаш 30000 38 813
Қармақшы 19632 31 477
Қазалы 17600 12 488
Арал 749 1 653 

Қызылорда қаласы 7055 5 056

Барлығы 157993 148 718

КӨРМЕНІ ТАМАШАЛУҒА ШАҚЫРАМЫЗ!
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Жұқпалы аурулардың ішінде ме
нингококты инфекцияның орны өте 
маңызды. Менингококк қоздырғышы 
ауа тамшылары арқылы жұғады. Бұл 
микроб мұрын қуысында орналасып, 
адамнан адамға түшкіргенде, жөтел
генде, сөйлегенде жұғады. Бұл өте 
кау іпті, жұқпалы ауру, сау болып тұ
рып, бірнеше сағаттың ішінде ауру 
белгілері пайда болуымен сипатталады.  
Инкубациялық мерзім (ауруды жұқ
тырған уақыттан бастап ауру белгілері 
пайда болған уақыт) ағзаның жасына, 
иммундық күшіне қарай әртүрлі – ор
таша есеппен 24 күнді құрайды. 
Менингококты микроб қоршаған орта
да төзімсіз, адам ағзасынан өзге жерде 
30 минут уақыт аралығында өледі. Әсі
ресе менингококк микробы таза ауа, 
тікелей күн сәулелеріне, ультрокүлгін 
сәулелеріне және залалсыздандыру 
дәрідәрмектеріне өте сезімтал болып 
келеді. 

Менингит ауруы тез басталып, ал
ғашында мұрын бітелумен сипатталады, 
дене қызуы өте жоғары градусқа дей
ін көтеріліп, науқас бастың қатты ау
руына шағымданады. Аталған ауру  
бел гілеріне алдымен бір рет құсу, со дан 
соң үзіліссіз  құсуы қосылады. Ем шек
тегі балада лоқсу, әлсіздік, та мақ тан бас 
тарту белгілері орын алады. Аурудың 
жылдам түріне тән ауру белгісі – ол  
ауру қоздырғышының қанда анықталуы 
(менингококкцемия) – баланың терісінде 
бөртпелер пайда болады. Осы бөртпе
лер бала менинги тіне тән  ауру белгісі 
болып табыдады. Бөртпелер алдымен 
табанында, балты рында сосын денесіне 
тарайды. Ауыр түрінде аурудың басын
да бөртпелер алдымен баланың бетінде, 
қабағында, ауыз қуысының сілекей қа
баттарында  шығады. Бөртпелер күннен 

күнге көбейе түседі. Денеде бөртпелер 
шыққанда дәрігерге қайта қаралған 
аб зал, себебі  бөртпе шыққанға дейін 
нау қасқа жалған жедел респираторлы 
ин фекция диагнозы қойылуы мүмкін.  
Бұл жұқпаның қауіптілігі, науқаста  ток
сикалықсептикалық шок пайда болуы. 
Бұның өзі  ағзаның маңызды органдарға 
қан кетіп, ауруға шалдыққан дардың   
510  пайызында   өлім жағдайына  әке
ліп соқтырады.  Сол себептен  атаана 
ба ласын дәрігерге ерте  көрсеткен  аб
зал,  дұрыс  және  уақытылы қойылған 
диаг ноз науқасты сақтап қалуға  мүм
кіндік береді. 

Менингококк  жұқпасының  
алдын алу шаралары қандай?

Менингококк жұқпасының алдын 
алудың ең тиімді жолы иммундық бел
сенділікті нығайту – таза  ауада көп 
серуендеу, құнарлы тамақтану, шы
нығу, жеке бас гигиенасын сақтау. Жұқ
тыруды алдын алуда мұқият қол жуу 
керек, әсіресе тамақтану алдында, үй 
жануарларын ұстағаннан кейін де.

Ең маңыздысы, өздігімен ем жаса
мауы, емнің нәтижесі ерте бастағанына 
тығыз байланысты, тек дәрігер нау қас
тың жағдайын біліп, тиісті ем тағай
ындай алады. 

Бөлменің ауасын жиі ауыстыру, 
жеткілікті  күн сәулесі бөлмедегі мик
роб тарды жоюға көмектеседі. Менин
гококты инфекциясының эпидахуалы 
тұрақсыз болғанда көпшілік ісшара
ларға қатысуды шектеген абзал. 

А.ИДРИСОВА,
ҚР ҰЭМ ТҚҚК Қызылорда 

облысы департаментінің 
эпидқадағалау бөлім басшысы. 

МЕНИНГИТТЕН  АБАЙЛА!

Юсупов Марат Айтпаевичтің атына Қызыл орда облысы, 
Қызылорда қаласы, «Связист» баубақша серіктестігіне 
берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісі 
(кадастрлық №101560769624, 26.03.2010) жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Искаков Айбек Дайрабаевичтің атына Қызыл орда облысы, 

Қызылорда қаласы, Бұхарбай батыр көшесі н/з берілген жер 
учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісі (кадастрлық 
№101560022528, №0107474 20.03.2006 ж.) жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Бимбетова Балтагүл Бимбетқызының аты на Қызылорда 

облысы, Қызылорда қаласы, Бұхар бай батыр көшесі н/з 
берілген уақытша (ұзақ мерзімге, қысқа мерзімге) өтеулі жер 
пайдалану (жалға алу)  құқығын беретін актісі (кадастрлық 
№101560022775, №0152148 18.05.2007ж.) жо ға луына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Кунарбаев Талгат Тулешовичтің атына Қы зыл орда 

облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі №5 кәсіптік
техникалық училищесін «Вагон шаруашылығы» мамандығы 
бойынша 17.03.1986 жылы бітіргені жөнінде берілген №692410 
дипломы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Жұмабеков Алыбайдың атына Қызылорда облысы, 

Сырдария ауданы, Молдағұлова  көше сі 7/2 берілген жер 
учаскесіне жеке меншік құ қығын беретін актісі (кадастрлық 
№10153001073, №0005033) жоғалуына байланысты жа рам
сыз деп есептелсін.

***
Бакиров Ерлан Мажитовичтің атына Қызыл орда облысы, 

Сырдария ауданы, Аманкелді ауылы, Ғ.Мұратбаев көшесі №1 
үйге берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін 
актісі (кадастрлық №10153024006, №0015248) жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Бегманов Ғабит Ермағанбетұлының атына Қызылорда 

облысы, Жаңақорған ауданы, Қожа кент ауылындағы №168 
орта мектепті 20.06.2004 жылы бітіргені жөнінде берілген ОБ 
№1187258 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Дауылова Акберен Кожахметовнаның атына ҚР Әділет 

министрлігінен 24.01.2005 жылы берілген №016989110 жеке 
куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Қосназарова Айгул Сүлейменқызының атына Қызылорда 

облысы, Жалағаш ауданы, Мәдениет ауылындағы №32 
І.Ж.Қабылов атындағы орта мектепті 2001 жылы бітіргені 
жөнінде берілген ОБ №0534658 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

Диабет – бұл қанда қант мөлшерінің көбейіп кетуінен 
пайда болатын дерт. Бұл аурумен балалар да, кемел жастағылар 
да, кәрілер де  ауырады. Әсіресе жасөспірім кездегі диабет ау
руы өте қиын, мұндай жаста диабетпен ауырғандарға арнаулы 
дәрі (инсулин) қолдану ұсынылады. Әйтсе де, бұл ауру 40тан 
асқан, тамақты шектен тыс ішіп, толыса бастаған адамдарға 
тән болып келеді.

 Әлем бойынша 2010 жылғы жағдайға сәйкес шамамен 
285 миллион адам қант диабетіне шалдыққан деп бағаланады. 
Ал 2011 жылы 366 миллион адам тіркелген. IDFтің 
болжауымен, қазіргі қарқындар жалғасса, 2030 жылы олардың 
саны 435 млнға дейін өсуі әбден мүмкін.

Қант диабеті – көмірсутек, май, ақуыздың зат алмасуының 
созылмалы бұзылуы, яғни қанға көп мөлшерде қант түйір
шегінің бөлінуі болып табылады. Диабет инсулиннің асқазан 
асты безінен жеткілікті мөлшерде бөлінбеуі салдарынан 
басталады. Инсулинсіз ағза қант түйіршегін өңдей алмайды. 
Соның салдарынан қанның құрамында қант мөлшері артады.

Қант  диабетінің негізгі белгілері үнемі сусап тұру (поли
дипсия), кіші дәреттің жиілеп, көп болуы (полиурия), үнемі 
шаршаулы сезіну, қолаяқтың ұйып, жансыздануы, үнемі қа
рын аштығынан арылмау (полифагия) және салмақтың азаюы 
жатады. 

Қант диабетінің екінші деңгейлі белгісі де бар. Оған 

терінің қышуы, көздің көру қабілетінің айырылуы («тұман 
көлегейлегендей»), жыныс қынабының жиі инфекциямен 
ауыруы, аяққа жазылмайтын созылмалы жара шығуы және 
естен тану (қысылтаяң жағдайлар да) жатады.

Егер жоғарыдағы аталған белгілерді өзіңізден байқасаңыз 
уақыт өткізбей жергілікті жердегі емханаға аймақтық дәрі
герге қаралғаныңыз жөн. Осы аталған белгілер басқа ауру
ларға да тән. 40 жастан кейін диабетті дәрідәрмексізақ 
тамақтануды дұрыс жолға қою арқылы емдеуге болады. Бұл 
жағдайда дұрыс диета сақтаудың мәні зор.

Диабетпен ауыратын толық адамдар алдымен артық 
салмақтан арылуы керек. Диабетшілер қант, кәмпит және басқа 
да тәтті тағамдарды тұтынбауы қажет. Олардың ірі ұнтақты 
ұннан пісірілген нан, сондайақ крахмал қоспалы асбұршақ, 
күріш, картоп және басқа да құрамында көмірсу (углеводы) 
бар тағамдармен тамақтанбағаны жөн болады.   Сусамыр (қант 
диабеті) дерті соңғы уақытта емханада өткізіліп жатқан жасқа 
сәйкес скринингтік тексерулерден табылуда. Осыған сәйкес 
емханаңызға барып өткізіліп жатқан алдын алу тексеруден 
өткеніңіз жөн. 

Сәуле ҚОСЖАНОВА,
қалалық аурухананың дәрігер-эндокринологі.     

СУСАМЫРДАН САҚТАНАЙЫҚ
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ӨНЕР

«Өрлеу» Біліктілікті артты-
ру ұлттық орталығы  акционерлік 
қоғамының Қызыл орда облы-
сы бойынша біліктілікті артты-
ру институтында «Мұғалімнің 
кәсіби дамуын педагогикалық-
психологиялық қамтамасыз ету» 
кафедрасының меңгерушісі, филосо-
фия ғылымдарының докторы, про-
фессор Баймырза Қожамберлиевтің 
60 жылдық мерейтойына арналған 
іс-шаралары болып өтті. 
«Білім  беру  фило-

софиясы: маңыздылығы  
және мәселелері» 
тақы рыбында өткен 
об лыстық ғылыми-
тәжірибелік кон фе-
рен цияға облыс ау-
ма ғындағы жоғары 
және орта  білім беру 
ұйымдарының оқыту-
шылары, мектеп мұға-
лімдері, әдіскерлер 
қа тыс ты. Конферен-
ция барысында білім 
философиясының не-
гізгі бағыттары, маңыз-
дылығы, білім берудің 
инновациялық техно-
логиялары, мектепке дейінгі білім берудің 
әдістемелік мәселелері, 12 жылдық білім 
беруге көшу жағдайындағы мәселелер 
мен мүмкіндіктер, колледждердегі дуаль-
ды оқытудың жолдары жөнінде мәселелер 
қарастырылды. Конференцияда педаго-
гика ғылымдарының докторы, профессор 
Р.Наурызбаева, химия ғылымдарының кан-
дидаты, доцент Б.Махмудов, облыстық 
оқу орталығы кәсіптік білім бөлімінің 
меңгерушісі Б.Дурмановтар тұшымды баян-

дамалар жасап, көпшіліктің қызығушылығын 
тудырды. Конференцияның материалдары 
жинаққа енгізіліп, жарыққа шықты. 

Конференциядан соң институт ғылыми 
кеңесінің салтанатты мәжілісі өткізілді. Сал-
танатты мәжілісті институт директоры про-
фессор Б.Елеусінов ашып, жүргізіп отырды. 
Салтанатты мәжілісте Қорқыт Ата атындағы 
ҚМУ-дың профессорлары, академик 
М.Матаев, Қ.Құдайбергенов, Қызылорда 
бизнес және құрылыс колледжінің ди-
ректоры О.Қуанышбаев, Қазалы ауданы 

№204 мектептің директоры Б.Жолтаев  сөз 
алып, мерейтой иесіне өздерінің шынайы  
тілектерін білдірді. Мәжіліс соңында мерей-
той иесіне құттықтаулар, адресаттар тапсы-
рылды.

Ж.ЖАЛМАҒАМБЕТОВА,
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық 

орталығы акционерлік қоғамы 
Қызылорда филиалының

аға оқытушысы.

2015 жылдың 16 сәуірдегі  мүлікті
жария етуге байланысты

 есептіліктің қорытындысы«КӨККЕ НҰР ШАШҚАН 
БОЯУЛАР» 
АУЫЛҒА КЕЛДІ

Келісім-шарт арқылы 
10 тонналық тентімен борт-
ты 2014 жылы шыққан жаңа 
КамАЗ автокөлігі жалға 
беріледі.

Байланыс тел.: 
8 777 451 91 05, 8 778 371 51 

05, 8 707 171 91 05.

ҚОҒАМДЫҚ ПІКІР
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ  ҚР-ның  Экологиялық кодексінің 57-ші бабына 

сәйкес  жазбаша ұсыныстар мен сын-ескертпелерді жинау жолымен төмендегі жоба бойынша 
қоғамдық пікірді есепке алуды жүргізеді:  

Караванчи кенішіндегі «Жобалық тереңдігі 2000 м. (ұ250) м. болатын барлау-пайдалану 
ұңғымалары құрылысының топтық техникалық жобасының қоршаған ортаға әсерін бағалау 
(ҚОӘБ); Қарағанды облысы, Қазақстан Республикасы».

Материалдармен  «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ  компаниясында танысуға бо-
лады. Байланыс тел.: 8 7242 299952: Электронды адрес: murat.mambetov@petrokazakhstan.com

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ  мемлекеттік экологиялық сараптамадан өткізу 

үшін ҚР Энергетика министрлігі Экологиялық реттеу, бақылау және мұнай-газ кешеніндегі 
мемлекеттік инспекциялау комитетінің Қызылорда облысы бойынша Экология  департаменті 
РМК-на төмендегіні жолдайды:

Караванчи кенішіндегі «Жобалық тереңдігі 2000 м. (ұ250) м. болатын барлау-
пайдалану ұңғымалары құрылысының топтық техникалық жобасының қоршаған ортаға 
әсерін бағалау (ҚОӘБ); Қарағанды облысы, Қазақстан Республикасы». ТТЖ-ны әзірлеген 
«Мұнайгазгеолсервис» ЖШС. ҚОӘБ-ті әзірлеген «Экотера» ЖШС.

САТЫЛАДЫ
Қой қырқым машинкасы МСУ-200, 

қосалқы бөлшектер: пышақ, тарақ, 
қайрақ (ТА-1), ток өзгерткіш (преобра-
зователь ПЧСФ), агрегат 1-200 сатыла-
ды.

Мекен-жайы: Қызылорда 
қаласы, Алисов көшесі №70, тел.: 

8 705 722 21 99.

Жануар, құс, гүл, жапондық ие-
роглиф және қиялдан шығарылған 
түсініксіз бейнелер. Тек сіз 
таңдасаңыз болғаны. Шағын, 
көлемді, түрлі-түсті, түссізі де бар. 

Бүгінде кез келген құбылысқа 
бей-жай қарайтын жағдайға жеттік. 
Мәселен, денеге сурет салдыру сәнге 
айналуда. Жастармен жағаласқан 
үлкендер де тәніне таңба салдырып 
жатыр. Бұрын тәнтаңбаны атақты 
адамдар, жұлдыздар мен әншілер 
салдыртатын. Бірі сән үшін десе, енді 
бірі жаман дүниелерден қорғайды де-
ген сеніммен салдырған. Тіпті денесін 
осы тәнтаңбамен көмкергендер де 
кездеседі. Алайда бүгінде татуиров-
каны кез келген қарапайым жанның 
денесінен де аңғаруға болады. Кез 
келген салонда бұл қызметтің түрі 
кең етек жайған.  Мысалы, Диас 
алғаш рет денесіне 18 жасында су-
рет салдырыпты. Қалаға оқуға кел-
ген жас досының денесіндегі татуды 
көріп қызығады. Содан досымен еріп 
қаладағы белгілі салондардың біріне 
барады. Сөйтіп беліне, кішкене су-
рет салдырады. Біз сырын сұрағанда 
ол ең бірінші сәнді көрінеді және ерсі 
қылық деп санамаймын деп жауап 
берді. Және денсаулығыма еш кері 
әсер етпеді дейді сәнқой жігіт. Расын-
да осындай ойдың жетегінде жүрген 
қаншама жастар бар. Осы орайда 
қаладағы сән салондарының біріне 
бас сұқтық. Қазақтың қараторы кел-
ген қызы алдымыздан шықты. Біз 
ештеңе сездірместен “Денеме сурет 
салдырайын деп едім, қандай кеңес 
бересіз?” дедік. Қыз қабырғадағы 
суреттерді көрсетіп, түсіндіре баста-
ды. 

– Негізінен бізге келгендердің 
көбі Қытай елінің бейнелерін 
салдыруға қызығушылық танытып 
жатады. Көріп тұрғандарыңыздай 
айдаһар, екі басты жылан, кесіртке 
ең көп сұранысқа ие. Бір жағынан 
бұл бейнелердің адам бойына ерекше 
күш береді деген сенім қалыптасқан. 
Сондықтан осы суреттерді таңдайды. 
Оған қоса гүлдер, түрлі бейнелерді 
де салады. Біз келушінің таңдауына 
қарай кез келген бейнені сала 
береміз, – деді.  Біздің “Инелеріңіздің 
тазалығына кепілдік бере аласыз-
дар ма?” деген сауалымызға да 
іркілместен жауап берді. “Әрбір 
адамға жаңа ине арқылы жасай-
мыз. Осы уақыт аралығында ешкім 
шағым түсірген емес. Сондықтан 
денсаулыққа зияны жоқ деп ойлай-
мын” дегенді алға тартты. 

Бірақ сәнқойлар денеге 
таңба салдырудың қауіпті жағын 
естен шығарып алады. Дәрігер 
мамандардың айтуынша, денеге 
тәнтаңба салдыру – рак (қатерлі ісік) 
ауруына шалдығудың бір себебі екен. 
Сонымен қатар көптеген тері аурула-
рына да әкеп соғатыны анықталған. 
Демек, қауіпті деген сөз. Татуиров-
ка салдырғаннан кейін дұрыс тері 
күтімін жасамаса, онда ол айықпас 
дертке  душар болады. 

Сән қуамын деп, денсаулығына 
зиян келтіргендер қаншама?! Бірақ 
нәтиже шамалы. Біле тұра осы 
қадамға баратындарға не айтуға бо-
лады? Дегенмен, әркімнің өз пікірі 
бар Сіз не дейсіз?

Айдана ҚАНИЕВА, “Болашақ” 
университетінің студенті:

– Жалпы мен денеге сурет 

салдыруға түбегейлі қарсымын. 
Бұл біздің қазақы болмысымызға 
жат дүние деп ойлаймын. Әсіресе, 
өзіммен қатар құрбы-құрдастарым 
сән үшін тәнтаңба салуға салондарға 
барып жатады. Және де сол дүниемен 
мақтанатындары да кездеседі. Тіпті 
уақыт өткен сайын жаңартып отыра-
тындары да бар. 

Мұхтар ГАЖИЕВ, “Сырдария- 
Ақмешіт” мешітінің имамы:

– Негізінен денеге сурет салу 
шариғатта Алланың аманаты-
на қиянат жасау болып табылады. 
Егер де шариғатты біле тұра осын-
дай қадамға әдейі баратын болса, ол 
адамның бойдәреті қабыл болмай-
ды. Бұл дегеніміз ораза ұстап, бес 
уақыт намазға жығылса да харам деп 
есептеледі.  Алла тағала «мен адам-
затты көркем етіп жараттым» дейді. 
Сол үшін, егер де татуировканы 
білмей жасайтын болса, онда оның 

күнәсі кешіріледі. Тек түзету керек. 
Менің ойымша тәнтаңба салдырған 
жан өзін жақсы көрмейді. Себебі 
өзін өзгерту  және тағы да әдемі  бо-
луы үшін жасатады. Сондықтан 
бізге жат дүниеден өзін аулақ болуға 
шақырамын.

Досбол АЙДАРБЕКОВ, жас ма-
ман:

– Денеге сурет салуға қарсы 
емеспін. Онда тұрған не бар?! Қайта 
сәнді етіп көрсетеді. Болашақта мен 
де білегіме әдемі және мағынасы 
бар тату салдырғым келеді. Бірақ 
өз ісінің шебер маманына. Өйткені 
дұрыс шықпаса қауіпті деп естимін. 
Сондықтан көпжылдық тәжірибесі 
бар шеберге жасату ойда бар. Мен 
үшін оның еш әбестігі жоқ секілді. 

Ұлбөпеш НӘЛТАЕВА, №4 ем-
хана дәрігері:

– Татуировканың адам ағзасына 
тигізер зияны көп. Ең әуелі жұқпалы 
ауруларды таратуға себепші. Су-
рет ине арқылы жасалғандықтан 
адам денесіне залал келтіреді. 
Ал сурет салдыру барысында 
пайдаланған бояулар қанмен ара-
ласып кетсе, адам қатерлі дерт-
ке шалдығады. Өміріне қауіп туды-
рады. Негізінен теріні піскілеп тесу 
арқылы оған бояу жағып, сурет са-
лады. Сурет өшпейді. Аталған әдіс 
жиырмадан астам аурудың таралу-
ына тікелей себепші болады. Соны-
мен қатар бояу құрамында денатурат, 
метил спирті, этиленгликоль, альде-
гидтер сияқты улағыш заттар бола-
ды. Денеге салынған суреттің көлемі 
қаншалықты үлкен болса, оның тар-
тар азабы да зор.

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

ТӘНІҢЕ ТАҢБА САЛҒЫЗБА ...

ЖАЛҒА БЕРІЛЕДІ

КӨРМЕ

ОЙТҮРТКІ

Аудан Келіп түскен 
өтініштер саны

Орны

Қызылорда қаласы 271 1
Қармақшы ауданы 51 2

Жаңақорған ауданы 39 3
Шиелі ауданы 17 4

Жалағаш ауданы 14 5
Қазалы ауданы 14 5

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

Қазалы қаласы 0 9

ҒАЛЫМ ҰСТАЗДЫҢ МЕРЕЙТОЙЫ

Қызылорда облыстық прокуратурасының басшы-
лығы мен ұжымы Қызылорда қаласы прокурорының аға 
көмекшісі Абай Әбдірахманұлы Сарыкөбенге әкесі

Әбдірахман Сарыкөбенұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

Қызылорда қаласындағы көркемсурет галереясы Қазақ 
хандығының 550 жылдығы және Қазақстан Республика-
сы Конституциясының 20 жылдығы аясында Сырдария 
ауданындағы Н.Ілиясов ауылында қылқалам шеберлерінің 
туындылары және сәндік қолданбалы өнер бұйымдарынан 
«Көкке нұр шашқан бояулар» тақырыбында жылжымалы 
көрме ұйымдастырды. 

Көркемсурет галереясының меңгерушісі Гүлнар 
Рамазанованың хабарлауынша, көрмеде елімізге таны-
мал,  Қазақстан бейнелеу өнеріне өзіндік үлес қосқан 
Ә.Қастеев, А.Ғалымбаева,  Н.Кулеженко, Қ.Мамақов, 
Ө.Мамақова, Г.Ысмайыловалардың туындылары мен 
көркемсурет галереясының қорында сақталған Қазақстан 
Суретшілер одағының мүшелігіне енген жергілікті қылқалам 
шеберлерінің қолынан шыққан туындылар жұрт назарына 
ұсынылды. Сондай-ақ, облыстық музей қорындағы сәндік 
қолданбалы өнер бұйымдары қойылды.

Көрменің өз дәрежесінде өтуіне «Абзал и К» 
компаниясының басшысы Қазақстанның Еңбек Ері Абзал 
Ералиев демеушілік көрсетті.

Р.АҚНИЕТ.                                                                

ХАБАРЛАНДЫРУ 
«Қиын өмір жағдайында қалған» жасөспірімдерге 

көмек беретін «150» ұлттық тегін «қызу желі» 
жұмыс жасайды.


