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ЖОСПАР НЕГІЗІ

Кеше облыс әкімдігінің мәжіліс залында агроөнеркәсіп 
өндірісіндегi статистикалық көрсеткіштердің жай-күйiне 
арналған селекторлық мәжіліс өтті.  
Аймақ басшысы Қырымбек Көшербаев ауылшаруашылық саласын-

да есеп жүргізу жайына тоқталып, мәселені кеңінен талқылады.
– Былтыр өсімдік шаруашылығындағы статистикалық есептің дұрыс 

жүргізілмегендігінен облыстың ауылшаруашылық жалпы өнімінің 
көлемі 2013 жылмен салыстырғанда 8,8 пайызға төмен болды. Осы 
жылдары мал шаруашылығы саласында статистикадан қателер кет-
кен болатын. Осыған орай мал басы сәйкестендіріліп, базалық жүйеге 
енгізілді. Нәтижесінде мал басының нақты есебі белгілі болды. Был-
тырдан бастап шаруашылық бойынша есепке алу және тіркеу жазба-
ларын жүргізу ұйымдастырылды. Шаруашылық кітаптары егіс көлемі 
мен ауылшаруашылық өнімдерінің айқындығын көрсетеді – деген об-
лыс әкімі бұл бағыттағы жұмыстар өз дәрежесінде атқарылмай келе 
жатқанына тоқталды. 

Шаруашылықтардағы есеп беру кітабындағы кемшіліктерге ау-
дан, қала әкімдері тиісті мән бермегенін атаған облыс басшысы мау-
сым айында арнайы шақыртумен ҚР Статистика комитетінің маман-
дары тексеруге келетінін айтты. Сондықтан ағаттыққа жол берген жа-
уапты тұлғалар қазірден жұмыстарын жүйелеуі қажет. Салғырттық 
танытқандардың жұмысына қатаң ескерту жасаған облыс әкімі мемле-
кет мақсаты мен мүддесіне, қаржысына нұқсан келтіргендердің жауап-
сыз қалмайтынын жеткізді. 

Шаруашылық кітаптарына қатысты олқылықтар аз емес. Мәселен, 
Арал ауданында төрт түлікке арналған кітаптар толық үлестірілмеген, ал 
Қазалы ауданы Әйтеке би кентінде жер туралы деректер шаруашылық 
жүргізу кітабында дұрыс толтырылмаған. Қармақшы ауданы Жосалы 
кентінде тұрғын үй туралы мәліметтер дұрыс көрсетілмесе, Жалағаш 
кентінде шаруашылық мүшелерінің қолдары қойылмағандығы 
анықталған. Сондай-ақ, Тереңөзек кентінде шаруашылық кітапшалары 
ішінара толтырылса, Шиелі кентінде тек 30 пайызға ғана толтырылғаны 
белгілі болды. Ал Жаңақорған кентінде үйді сәйкестендіру кодында 
кінәрат кетіп, тұрғын үй туралы мәліметтер толық түспеген. Ауылдық, 
аудандық, қалалық әкімдердің жауапкершілігіндегі жұмыстар 
толыққанды өз дәрежесінде атқарылмағаны айқын болды. 

Арнайы селекторлық мәжілістің мақсатын түсіндірген әкім мау-
сым айының соңына дейін барлық сала басшыларына кемшіліктерді 
жөндеуге уақыт берді. Облыс әкімінің орынбасары С.Қожаниязовқа 
мәселені арнайы жүктеп, ауылдар мен аудандарды тексеруге жұмыс то-
бын құруды тапсырды. 

Талқылауда статистикалық мәліметтердің облыстың агроөнеркәсіп 
кешенінің қызметіне толық жауап бермейтінін ескерткен аймақ басшы-
сы статистика басқармасының басшысы Б.Сапар мен ауылшаруашылық 
басқармасы басшысының орынбасары Т.Бекішевке бірлесе жұмыс 
істеуді тапсырып, агроөнеркәсіп саласындағы статистикалық есептің 
нақты әрі дұрыс жүргізілуін қамтамасыз етуді жүктеді. 

Облыста көкөніс, бақша дақылдарының 95 пайызы жеке шаруа 
қожалықтарында өңдірілетінін ескерсек, шаруашылық кітаптарын 
жүргізуді өз деңгейінде ұйымдастыруды аудандық әкімдіктер 
қамтамасыз етуге міндетті. 

Шаруашылық кітаптарындағы деректер арқылы жоспарлар түзіліп,  
бюджет қаражаты алынған мәліметке орай бөлінетінін баса айтқан 
Қырымбек Елеуұлы ветеринарлық бақылау басқармасы мен аумақтық 
ветеринария инспекциясы басшылығына мал басы дерекқорын 
ауылшаруашылық мәліметтерімен салыстыра отырып, шаруашылық 
жүргізу кітабындағы сандармен байланыстыра зерттеп отыруды тап-
сырды. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

Ауыл тұрғындарын оның ішінде мал 
шаруашылығын дамытуға талаптанғандарға 
қолдау білдіретін мемлекеттік «Сыбаға» 
бағдарламасы басталғалы бері, мұның жайын 
түсінгендер қора-қора мал бағып, табын-табын 
сиырға ие бола бастады. Бұл жақсы, атакәсіпті 
жандандырғандар енді бұрынғыдай кемшілікті 
біреуге итере салатындай ниеттен арылып, төрт 
түліктің ауыртпалығын мойнына, бар шаруасын 
өз міндетіне алып, өзім дегенде өгіз қара күшім 
бар деген ынтамен жұмыс жүргізуге кірісті. 
Мұның өз кезегінде мал басының өсімі мен мал 
иесінің несібесі артуына тигізер септігі мол. 
Аталмыш бағдарлама қолға алына бастаған, яғни, 
2011 жылдан бүгінге күнге дейін Жаңақорған ау-
данында 51 шаруашылық нысандарына  414,7 
миллион теңге несие қаржысы берілді. Бұл, 
әрине, көп қаржы.  Оған 2430 бас сиыр мен 129 
бас асыл тұқымды ет бағытындағы бұқалар са-
тып алынғандығын аудандық ауылшаруашылық 
бөлімі мәлімдеп отыр. Ал биылғы жылы 450 
бас ірі қара малын сатып алу межеленсе, бүгінгі 
таңда аудандағы 5 шаруашылыққа 17,5 миллион 
теңге несие бөлінді. Көрсетілген қаржыға   102 
бас сиыр мен  7 бас асыл тұқымды бұқалар са-
тып алынып, еліміздегі мал шаруашылығын онан 
әрі дамыту бағытында өрісті істердің кенересі 
кеңейіп келеді. Осы мақсатта мал басын өз төлі 
есебінен сұрыптап, көбейту барысы жүйеге 
қойылып, селекциялық асыл тұқымдық жұмыстар 
ұйымдастырылуда. Бұдан басқа осы бағдарлама 
аясында шаруашылықтар  өз қаржыларына 36 бас 
асыл тұқымды ет бағытындағы бұқалар сатып 
алып,  сиырлар мен қашарларына селекциялық 
жұмыстарды қамтамасыз етті.

Міне, жоғарыда аталған мемлекеттік 
«Сыбаға» бағдарламасының мәнін жете түсініп, 
орайлы да оңтайлы жұмыс бастағандардың 
бірі – Жаңақорған ауданының бір қиырындағы 
«Рахман» шаруа қожалығы. Оның басшы-
сы Күміс Құлманова есімді қарындасымыз бір 
кездері Қандөздегі мектеп-интернаттан білім 

іздеп Алматыға аттанып еді.  Онда жоғары оқу 
орнын да бітірді, қабілетіне сай қызметтер де 
атқарды, міне енді араға жылдар салып барып, 
атакәсіптің көсегесін көгертсем деген ниетпен 
өзінің туған ауылында мал шаруашылығын да-
мытуды қолға алды. Тағы бір еске ала кетерлігі,  
Жаңақорғандағы жүздеген шаруа қожалығының 
арасында екі әйел төрағалық етсе, оның нақты 
кезеңде жұмыс істеп тұрғаны осы өзіміз әңгімеге 
арқау етіп отырған «Рахман» шаруа қожалығы. 

Өз іргесін қалаған шаруа қожалығы 
әуелі 90 бас сиыр және 4 бас асыл тұқымды 
ет бағытындағы бұқалармен селекциялық 
жұмыстарды ұйымдастыруды бастаса, бұл 
күндері айтарлықтай нәтижеге қол жеткізіп 
үлгерді.  Ірі қараның саны нақты кезеңде 144 
басқа жеткізілді. Сонымен қатар 2013 жылы асыл 
тұқымды қаракөл тұқымдас уақ мал да сатып 
алынды. Осы мақсатқа екі сатыда мемлекеттен 
17 млн теңгедей субсидия алып, шаруашылық 
жұмысына пайдаланды. Шаруа қожалығының 

басшысы биылғы жылы қой малының 
селекциялық асыл тұқымдық жұмыстарына 
қатысуды жоспарлап отырғандығын да еске са-
лып өтті. Бұл өз жұмыс ауқымын ұлғайтып, 
оны жандандыра түсудің шарттары екендігі де 
түсінікті. 

– Ауыл шаруашылығының жағдайы ауылда 
өскендіктен әрине маған жақсы таныс. Сондықтан 
да алғашқы күннен оның қызығына кірісіп, 
құлшына еңбек етіп келемін. Жерлестерім де 
менің бұл қадамымды құптап, шама-шарқынша 
көмек береді. Бастысы, нарық заңдылықтарын 
дұрыс бағамдай отырып, 5-6 адам болса да оларды 
жаңа жұмыс орнымен қамтығаныма қуанамын. 
Жұмысшы, малшылардың айлықтары уақытылы 
беріліп, мүмкіндігінше әлеуметтік қолдау да 
көрсетіп отырамыз. Әрекетіміз  Президентіміздің 
бағдарламасына сай келіп, туған жерге шарапа-
тымыз тиіп жатса, бұл біз үшін үлкен мәртебе, 
– дейді Күміс Қынашақызы. Шаруашылықтағы 
шаруалардың орайластыра жүргізілуіне Күмістің 
жан жары Қанапия мен ұлы Қайрат, інісі Адас 
үнемі көмек беріп, жәрдемдесіп отырғандықтан 
да бұл жерде берекелі тірлік жалғасын тауып 
келеді. 

«Рахман» шаруа қожалығындағы та-
бын сиырды Қазбек  Мұратұлы мен Азамат 
есімді жігіт бағып, күтіміне қарайды. Ал асыл 
тұқымды қаракөл қой отарларының біріне Ал-
мас Жангиров иелік етсе, екіншісінің бас шопа-
ны Әнуар Дайранұлы. Мал күтімі мен олардың 
мал-дәрігерлік емдеу жұмыстарын ауылдағы 
мал дәрігерлері Медет Досанов пен Мұхит 
Мұстияров уақытылы қарап, өз дәрежесінде 
өткізіп отырады. 

Міне, атакәсіп – мал шаруашылығының 
бүгінгі бетбұрысы көңіл қуантады. Мұны бір 
шаруашылықтағы шаруа барысынан жақсы 
қанықтық. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Жаңақорған ауданы,

Көктөбе ауылы.

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 
талабына сай жоғары оқу орындары әр бес жыл сай-
ын мемлекеттік аттестаттаудан өтеді. Аталмыш шара 
барысында студенттер кешенді емтихан тапсыра-
ды, университеттің оқу, әдістемелік, ғылыми және 
тәрбие жұмыстары тексеріледі. Сонымен қатар, оқу 
орнының кадрлық құрамының сәйкестігі мемлекеттік 
стандарттардың талабы бойынша анықталады.

Мемлекеттік аттестаттаудан сәтті өтуіміз ағымдағы 
мерейтойлық оқу жылының (БІЗГЕ – 20 ЖЫЛ) 
маңызды оқиғасы болып табылады. 2015 жылдың 28-
30 сәуірі аралығында тексеру жұмыстарын жүргізген 
ҚР БҒМ аттестациялық комиссия мүшелері ұжым 
жұмыстарына жоғары баға берді. Бакалавриаттың 
барлық 42, магистратураның барлық 6 мамандығы 
мемлекеттік аттестаттаудан сүрінбей өткендігін 
қуана хабарлаймыз. Бұл университетіміздің мамандар 
даярлаудағы жоғары көрсеткішке ие екендігін тағы да 
дәлелдегеніміз деп білеміз.

Үстіміздегі жылы Қазақ-Қытай Академиясының 
жабылуына байланысты студенттерінің басым бөлігі 
университетімізге ауысты. Академияның профессор-
оқытушылар құрамынан ғылым докторлары мен кан-
дидаттарын жұмысқа қабылдадық.

Өткен жылы құрамында 6 мыңнан астам 
студенті, 300-ден астам профессор-оқытушылар 
құрамы, 2 колледжі бар «Болашақ» университеті 
институционалдық аккредитациядан сәтті өтіп, ол ту-
ралы куәлікті иеленген болатын.

Мұрат НАСИМОВ,
саяси ғылымдарының кандидаты,

«Болашақ» университетінің тәрбие жұмысы 
және халықаралық байланыстар

жөніндегі проректоры, 
«Жоғары оқу орнының үздік

оқытушысы -2014»
мемлекеттік грантының иегері.

Митинг облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың облыс халқы аты-
нан Отан үшін қаза тапқан жауын-
герлер рухына арнаған ескерткішке 
гүл шоқтарын қоюымен басталды. 
Мұнан соң дәстүрге сай майдан-
нан оралмаған боздақтарды бір ми-
нут үнсіздікпен еске алу рәсімі өтті. 
Осыдан кейін аймақ басшысы соғыс 
және тыл ардагерлері мен жиналған 
қауымды Ұлы Жеңістің 70 жылдық 
мерекесімен құттықтады.

– Бүгін қасиетті де қастерлі 
мереке – Ұлы Жеңіс күні. Аға 
ұрпақтың Ұлы ерлігін мәңгілікке 
есте сақтауға арналған ең қастерлі 
де мәртебелі мереке күн. Бұл – аға 
буын өкілдерінің адамзаттың бейбіт 
өмір сүруі жолындағы жанқиярлық 
ерлігі мен еселі еңбегінің жемісі. Ел-
басымыз атап өткеніндей, біз әлемді 
фашизмнен азат ету үшін соғысқан 
батыр бабаларымыздың алдын-
да мәңгі қарыздармыз, – деген об-
лыс басшысы екінші дүниежүзілік 
соғысқа Сыр өңірінен 70 мың сар-
баз аттанса, соның тең жартысы елге 
оралмағанын жеткізді. Бүгінде об-
лыста көзі тірі 89 майдангеріміз бар. 

– Биыл Жеңістің жетпісінші 
көктеміне аяқ бастық. Сіздердің 
ерліктеріңіз бен еңбектеріңіз 
бүгінгі бейбіт өмірдің темірқазығы. 
Соғыс даласына қажетті азық-түлік 
жеткізу жолында тылда да қаншама 

адам тынымсыз еңбек етті. Мұның 
барлығын келер ұрпақ ешқашан 
естен шығармайды. Баршаңызды 
Ұлы Жеңіс күнімен шын жүректен 
құттықтаймын! – деді Қырымбек 
Елеуұлы ардагерлерге арнаған 
сөзінде. Облыс басшысы ешкім 
де, ешқашан да ұмытылмайтынын 
атап  өтіп, олардың ерліктері алтын 
әріппен жазылатынын атап өтті.

Мұнан соң алаңнан жасампаз 
жасақ шеруі өтті. Бұл – жоба биыл 
қатарынан үшінші жыл жүзеге 
асып отырған мән-мағынасы мол, 
тағылымы толайым шара. Жылдағы 
дәстүрмен биыл да жасампаз жасақ 
шеруі Орталық алаңнан бастау 
алып, Желтоқсан, А.Тоқмағамбетов, 
Қазыбек би, Қонаев көшелері бой-
ымен «Тағзым» алаңына дейін 
жүріп өтті. Азаматтық еріктілерден 
құралған шеру сапында Ұлы Отан 
соғысында шейіт болған, елге ора-
лып қайтыс болған, Семей-Невада, 
Чернобыль апаты, Ауған соғысы 
ардагерлеріміздің ұрпақтары, Батыр 
аналар, жастар бар. Бұл бүгінгі ұрпақ 
зұлмат соғыста кеудесін оқ пен 
отқа тосқан жауынгер бабаларын 
ұмытпайтындығының бір көрінісі.  
Айта кету керек, «Қызылорда 
қоғамдық телеарнасының» баста-
масымен қолға алынған жоба қазір 
Қазақстанның барлық облыстарын-
да қолға алынып, жалғасын табуда.

Салтанатты шара Ұлы Жеңіс 
күні мерекесіне арналған әскери ше-
румен жалғасты. Сымдай тартылған 
саптың алғашқы қадамын ел шека-
расын күзетуші сарбаздар бастап 
шықты. Әскери шеруге сондай-ақ 
Қорғаныс істері, Төтенше жағдайлар, 
Ішкі істер департаменттерінің жеке 
құрамы, Кеденшілер, Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университеті әскери кафедрасының 
курсанттары қатысты. 

Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
арналған мерекелік шарада қаладан, 

аудандардан арнайы шақырылған 
қонақтар да «Мәңгілік алауға» 
гүл шоқтарын қойды. Әрі қарай, 
қонақтар мен соғыс және еңбек 
ардагерлеріне арнайы дайындалған 
әскери шатырлардағы солдат 
ботқасынан дәм татты.  Мерекелік 
шара жергілікті өнерпаздардың 
концерттік бағдарламасымен 
жалғасын тапты.

Кешкілік Орталық алаңда Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына арналған 
концертте қазақстандық эстра-
да жұлдыздары өнер көрсетті. Түн 

ортасына таман Қызылорда аспанын 
отшашулар көмкерді.

Мерекелiк шаралар облыстың 
барлық аудандарында көрініс тауып, 
сұрапыл жылдарда ел тыныштығы 
үшін күш жұмсаған қарт майдан-
герлерге үлкен қошемет көрсетілді. 
Жеңіске арналған шерулер өткізіліп, 
мәңгілік алауға гүл шоқтары 
қойылды.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

ЕЛБАСЫ МЕРЕЙТОЙЛЫҚ 
ПАРАДҚА ҚАТЫСТЫ

Елбасы Мәскеу қаласындағы Қызыл алаңда өткен әскери 
парадта болды.
 Мәскеудегі мерейтойлық парадқа 16 мыңнан астам әскери 

қызметші, 194 құрлықтық әскери техника, 143 ұшақ және тікұшақ 
қатысты.

Қызыл алаңнан Ұлы Отан соғысындағы әскерилердің формасын 
киген тарихи жауынгерлік есептоптар сап түзеп жүріп өтті. 

Парад барысында ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің қарулы 
күштері мен басқа да бірқатар шет елдерден он есептоп салтанат-
ты шеру тартты. Біздің елімізден парадқа Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштері Құрлық әскерлері әскери институтының курсантта-
ры қатысты.

Қызыл алаңдағы Жеңіс парадына 2 300-ден астам адам, соның 
ішінде таяу және алыс шетелдерден ардагерлер шақырылды. 
Мәскеудегі салтанатты іс-шараларға 30-ға жуық шетелдің мемле-
кет және үкімет басшылары, халықаралық ұйымдардың жетекшілері 
қатысты. 

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығын мерекелеу 
аясындағы сапар барысында Елбасы бірқатар мемлекет басшылары-
мен кездесу өткізіп, Жоғары Еуразиялық Кеңес отырысына қатысты.

«БОЛАШАҚ» 
УНИВЕРСИТЕТІ МЕМЛЕКЕТТІК 
АТТЕСТАТТАУДАН СӘТТІ ӨТТІ

МАЛШЫЛАР СЛЕТІ ҚАРСАҢЫНДА

КҮМІСТІҢ 
КӨКТӨБЕДЕГІ ШАРУАШЫЛЫҒЫ

ЕРЛІК – ЕЛГЕ МҰРА, 
ҰРПАҚҚА ҰРАН

Отан үшін от кешкен отты жылдар естелігі мәңгі өшпек емес. 9 
мамыр күні Ұлы Жеңістің 70-ші көктемін қарсы алуға сырбойылық 
тұрғындар  «Тағзым» алаңына көптеп жиналды.  Онда Жеңістің 
70 жылдығына арналған «Ұлы Жеңіс – ұрпаққа аманат» атты 
митинг өтті. Шараға ҰОС және тыл ардагерлері бастаған Сыр 
жұртшылығы қатысты.
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ЕЛIМЕН ЕТЕНЕ ЕЛБАСЫ

Кешегі өткен керемет сайлауда небір жан 
толқытарлық жайлар болды. Біреуін айтайын. 
Өзім көп жыл жұмыс істеген Талдықорғандағы 
жолдастарымнан  есті ге нім бұл. Былай болып-
ты. Дəл сайлау өтетін күні Талдықорғанға со-
нау Атыраудан бір топ қонақтар келген екен. 
Құдалыққа. Сол кісілер алдын ала талон ала 
шығып, Талдықорғандағы сайлау учаскесіне ба-
рады. Өздерін тізімге қосқызады. Дауыс бергелі 
жатқан кезде сондағы учаскеде жүрген шетелдік 
байқаушылардың бірі ол адамдардың кімдер екенін 
сұрайды. Оған бұлар біздің қаламызға қонаққа,  
құдалыққа келген кісілер дейді. «Құдалық» де-
ген ұғымның өзі де шетелдікке таңсық қой. Ау-
дармашы арқылы құдалықтың мəн-жайын біраз 
түсіндіруге тура келіпті. Сонда барып алыстан 
келген қонақтардың осындай шаруа кезінде де 
өздерінің азаматтық парызын ұмытпай, елі үшін, 
жері үшін, ертеңі үшін дауыс беруге уақыт тауып 
жатқандарын біліп, шетелдік байқаушы əрі қайран 
қалып, əрі разы болған екен. Осындай халқың үшін 
қалайша мақтанбасқа! 

«Қазақ елі қуаныш құшағында, Көңіл құсы 
шарықта, ұш, ағында» – «Егемен Қазақстанның» 
бетіндегі осындай жолдар есімде қалып қойыпты. 
Газет бұл тақырыпты 2011 жылғы президенттік 
сайлаудың қорытындысы шыққан тұста беріп еді. 
Дəл қазір де сол сөздерді қайталағымыз келеді. 

Иə, қазақ елі тағы да  қуаныш құшағында. 
Халқымыз елдіктің ерен жеңісіне қол жеткізді. Ерен 
жеңіс демей не дейміз, егер Президент сайлауына 
елдегі сайлаушылардың барлығы дерлік қатысса, 
егер олардың барлығы дерлік бірауыздылық та-
нытып дауыс берсе, егер бұған алыстан да, 
жақыннан да, Батыстан да, Шығыстан да келген 
байқаушылар қайран қалып, разы болса, дауыс 
берушілер ұзыннан-ұзақ кезекте тұрып, өздерінің 
азаматтық парыздарын ықыласпен атқарса, елдің 
бүгінгі биігі де, нұрлы болашағы да мемлекетті 
кемел біліктілікпен басқарып келе жатқан 
Елбасының қолында екенін сергек сезінсе, сыннан 
өткен тұлғаға екі тізгін, бір шылбырды беру, ел 
бастаған ер деп сену, соңынан еру баршамыздың 
бақытымыздың кепілі деп білсе. Əрине, ерен 
жеңіс дейміз. Елдіктің жемісі дейміз мұны. Асы-
лын ардақтай алатын, қадірлісін қастерлей білетін, 
сенім артуға тұрарлық тұлғаға құрметінен жаңыл-
майтын халқымыз үшін қуанамыз. 

Жалпы, мына əлемде дəл қазір осыншалықты 
ынтымақшыл, ел бастаған перзентін осыншалықты 
қадірлейтін, қастерлейтін бізден басқа ел бар 
ма екен өзі деп те ойға қаласың. Ел аузы – дуа-
лы. Ел құлағы – елу. Ел бəрін де біледі, ел бəрін 
де көреді. Қазақстан халқы Елбасымыз Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаевтың осы жылдар ішінде елім 
дейтін, жерім дейтін, елінің, жерінің қамын жейтін 
перзенттік жүрегінің дүрсілін дəйім сезініп келеді. 
Отанымыздың дəулеті тасып, сəулеті асуы жо-
лында аттан түспей, түн қатып, түс қашып жүрген 

жорықты жолын көріп, оның нақты жемісін теріп 
келеді. 

Біз аға буын өкілдері қатарына қосылып 
қалдық. Кешегі күнді де, бүгінгі күнді де 
қатар қойып, салыстырып қарай аламыз. Отан 
қамбасына миллиард пұт алтын астық құятын 
Қазақстанда нанды əр адамға шақтап сататын 
кез де есімізде, түн қараңғысында барып кезекке 
тұрмасақ балаларымыздың сүтсіз қалып қоятын 
кезі де есімізде. Егемен ел атанып, тəуелсіздік 
туын тіккеннен кейінгі алғашқы жылдарда да 
алдымыздан көп қиыншылық көлденеңдеп 
шықты. Ондаған жылдар бойы қалыптасқан 
шаруашылық байланыстарының быт-шыты 
шығып, кəсіпорындардың тауарлары бұрынғы ба-
рар жеріне жетпей, қоймаға үйілген, тауар өтпеген 
соң ақша түспеген, ақша түспеген соң салық 
түспеген, салық түспеген соң халыққа  алты  ай-
лап айлық, жылдап зейнетақы бере  алмай қиналып 
жүрген қиын кез де болды.  Талай адам бұл елдің 
болашағына сенбей өздерінің тарихи отандары-
на кетті. Жұмыс қолы азайды. Білікті мамандар 
кеміді. Экономикалық қиын дықтар саяси дағдарыс 
туындату қатерін де төндірді. Соның бəрі бүгін 
көрген түс сияқты. Осындайда біз қиын шақта 
халқына ұран тастаған, өз халқын ел болудың ұлы 
ісіне бастаған Ердің еңбегін разылықпен  айтамыз. 
Ол ер – бүгінде бүкіл əлем танып-біліп, мойын-
дап, құрмет тұтып, санасып отырған Елбасымыз 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев. 

Нұрсұлтан Назарбаев туралы толғанғанда 
менің ойыма «мақтаныш» деген сөз алды-
мен оралады. Иə, Елбасымыз – біздің ұлттық 
мақтанышымыз. Дүниенің қай қиырына бар-
са да, мына əлемнің күрделі мəселелері қандай 
қиын шаруаға салса да Нұрсұлтан Əбішұлының 
маңдайы жар қырап, жұлдызы жанып тұратынын 
кө ріп, мақтаныш сезіміне бөленеміз. Тарих-
тың тар кезеңінде алдымызға тосар осындай 
перзентті дүниеге келтіре алған хал  қымыз үшін 
мерейленеміз. 

Қазақ ста ны  мыздағы жағдай туралы сəл 
кейінірек айтайын. Парламент Мəжілісіндегі 
Ха лық аралық істер, қорғаныс жəне қауіп сіздік 
комитетінің мүшесі ретінде Елба сы мыздың 
Қазақстанның сыртқы саясатын қалыптастыру, 
елді дүйім дүниеге таныту жөніндегі қадамдарына 
ерекше назар аударғым келеді. Əлемдік аренадағы 
іс-əрекеттердің өзі қайран қалдырғандай емес пе?! 
Өзіміздің ел болуымыздың түбірлі мəселелерін 
ше шу ді жаңа қолға алып жатқан тұста Нұрсұлтан 
Назарбаев əлемнің ең биік мінберіне – Біріккен 
Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының мінберіне 
алғаш көтерілген 1992 жылғы сөзінің өзінде 
Азиядағы өзара іс-қимыл жəне сенім шарала-
ры жөніндегі кеңес шақыруды ұсынды. Жылдар 
бойы жүйелі жұмыс жүргізіп, бұл шаруаны жеңісті 
мəресіне жеткізді. Бүгінде АӨСШК құрлықтағы 
қауіпсіздіктің берік тетіктерінің біріне айналды. 
Қазақстан осы игілікті іске бастамашы болған мем-
лекет ретінде айрықша аталып, құрметтеліп отыр. 
Біз бұл үшін мақтанамыз. 

Нұрсұлтан Назарбаев мұнан кейін еліміздің 
Еуропадағы абыройын асқақтатты. Тəуелсіздік 
алғанына он бес жыл да толмаған елінің аты-
нан əлемдегі аса беделді ұйымға – Еуропадағы 
қауіпсіздік жəне ынты мақ тастық ұйымына 
төрағалық етуге өтінім түсірді. Өз мемлекетінің  
экономикалық мығымдылығының, саяси тұрақ-
тылығының, халықаралық аренадағы беделі-
нің арқасында бүкіл түркі жұртының арасынан, 
бүкіл мұсылман əлемінің ішінен, бүкіл бұрынғы 
Кеңес Одағы кеңістігінен бірінші болып сол биік 
лауазымға қолымызды жеткізді. Қазақстанның 
төрағалығы кезекті төрағалық болып өткен жоқ. 
Қазақстанның төрағалығы кəрі құрлықтың сая-
си тарихында өзгеше із қалдырды – сол ұйымның 
белгілі бір себептермен қожырай бастаған 
жұмысын жандандырды, беделін көтере түсті, 
он бір жылдан бері шақырылмай келе жатқан 
Саммитін шақыртып, оны елордамызда дүрілдетіп 
өткізіп, ұйымға мүше 56 елдің делегациясы 
Сарыарқа  төсінде дүниеге келген Астана деклара-

циясына қол қойды. Бүкіл əлем біздің қолымыздан 
не келетінін көрді, Қазақстан Республикасы өзінің 
ішкі мəселелерін шешуді қанағат етіп қалмайтын, 
мына дүниедегі шиеленіскен түйіндерді тарқатуға 
қауқары жететін кемел елге айналғанын көрді. 
Мемлекетіміздің мерейі бұрынғыдан да асқақтай 
түсті. Біз бұл үшін де мақтанамыз. 

«Дін – ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң 
қасіретің» деп абзал ағамыз Мырзатай Жол-
дасбеков айтқандай, адамзаттың өмірінде дін 
мəселелері уақыт өткен сайын қомақты орын 
алып келе жатыр. Шығыс пен Батыстың тоғысқан 
тұсында, ислам мен христиандықтың қиылысқан 
жерінде дүниеге келген Нұрсұлтан Назарбаев 
бүгінгі əлемде дінаралық қарым-қатынастардың 
қандайлық маңызды орын алатынын салған беттен-
ақ терең пайымдады. Елбасымыздың бұл істегі 
қайраткерлігі де қайран қалдырарлықтай. 2011 
жылғы 11 қыркүйектегі сойқан террорлық шабу-
ылдан кейін Рим Папасы Иоанн Павел ІІ-нің сол 
күзге Қазақстанға  жоспарланған сапарының болу-
болмауы неғайбыл күйге түсті. Дəл сол кезде ис-
лам əлемі мен христиан дүниесінің арасында үлкен 
мəселелер туындағандай болып тұрған еді. Бірақ, 
Рим Папасы Қазақстанға келді. Өйткені, ол қазақ 
еліндегі тыныштықты, татулықты, тағаттылықты 
білді, өйткені ол Назарбаевтың дінаралық 
келісімнің үздік үлгісіне қол жеткізіп отырған 
дара басшы екенін білді. Көп ұзамай Елбасымыз 
тағы бір əлемдік маңызы бар бастама көтерді. 
Əлемдік жəне дəстүрлі діндер көшбасшыларының 
съезін шақыруды ұсынды. Ұсынысын іс жүзіне 
асырды да. Бірін-бірі көрместей болып жүретін 
діни лидерлердің өзі Назарбаевтың шақыруын 
ықыласпен қабыл алып, бір үстелдің басында та-
бысты, бір құжатқа қол қойды. Баршаның көңілін 
тауып, ойынан шыққан съезд одан кейін дəстүрге 
айналды. Елбасымыз дүние діндарларының 
көшбасшыларының басын қосатын ғимарат – 
əлемнің төрт қиырына бірдей қарап тұратын пи-
рамида пішіндес Бейбітшілік жəне келісім са-
райын салдыртты. Қазір, міне, Астанада Əлемдік 
жəне дəстүрлі діндер көшбасшыларының V съезін 
өткізуге дайындық жұмыстары жүріп жатыр. 
Еліміздің дінаралық қатынастарды орнықтырудың 
үлгісін бүкіл əлемге көрсетіп отырғаны үшін 
мақтанамыз біз. 

Қазақстанның «ЭКСПО-2017» əлем дік көрме-
сін өткізу құқын жеңіп алу жөнінде де осы-
ны айта аламыз. ЭКСПО көрмелері адамзаттың 
ақыл-ойын алға жылжытуда орасан орын алаты-
нын, бүгінде біз игілігін көріп отырған көптеген 
ғы лыми жаңалықтардың, технологиялық табыс-
тар дың алдымен сол көрмелерде көрсетілгенін, 
сөйтіп өмірге кеңінен енгенін, ол көрмеге келетін 
миллиондаған адамдар ел атын бүкіл дүниеге 
жаятынын, ең бастысы – өзіміздегі көпсалалы 
ізденістерді ілгерілететінін ескерген Елбасы-
мыз барлық мүмкіндіктерімізді саралай келіп, 
осы көр мені Қазақстанда өткізуге өтінім жасат-
ты. Ақыры еліміз бір турдан бір турға өтіп, ақтық 
сынақта Еуропаның қақ ортасындағы қуатты мем-
лекет, бұрын да ЭКСПО көрмелерін табысты 
өткізіп, көп тəжірибе жинақтаған Бельгиядан ба-
сым түсіп, көрме ұйымдастыру құқын жеңіп алды. 
Бүгінде Қазақстан ұсынған көрме идеясы, яғни 
болашақтың энергиясы көздерін қамдау барша 
адамзаттың қатты қызығушылығын туғызып отыр. 
Бұл да біздің мақтанышымыз. 

Барша адамзаттың атам заманнан ба-
сын ауыртып, шашын ағартып келе жатқан 
мəселенің мəселесі – этносаралық қатынас тар. 
Нұрсұлтан Назарбаев бұл істе де шын мəнін дегі 
көрегендігін, кемеңгерлігін көрсетті. Прези дент-
тің Қазақстан халқы Ассамблеясын құру, ел дегі 
сан түрлі ұлт пен ұлыстың басын бір мақ сатқа 
біріктіру, этностардың арасындағы жарасым ды 
сыйластықты қалыптастыру, олардың мəде ние-
тіне, тіліне, əдет-ғұрпына жағдай жасау, барлық 
мəселелерді бас қоса талқылау, ел Парламентінде 
Ассамблея өкілдері болуына жол ашу жөніндегі 
ғажап шешімі бүгінде бүкіл əлемде көпэтносты 
мемлекетті басқарудың үйренерлік үлгісі ретінде 

қарастырылып отыр. Ассамблея сессиялары-
на қатысып, түрлі этностар өкілдерінің еліміздегі 
бірлік, тыныштық, татулық, толеранттылық ту-
ралы жан-жүрегінен шығарып айтқан сөздерін 
естігенде жүрек тебіреніп, дене шымырлап, кей 
тұста еріксіз жанарға жас үйіріледі. Осының бəрі 
де ұлы Абайдың «Адамзаттың бəрін сүй, бауы-
рым деп» айтқан асыл аманатына адал, өзі де жас 
күнінен көпұлтты ортада тəрбиеленген, халықтар 
достығын көзінің қарашығындай қастерлейтін, 
сонысымен де барша ұлт пен ұлыстың ортақ 
құрметіне бөленіп отырған Елбасымыздың досқа 
адал, дархан жүрегінің арқасы. Сондықтан да бү-
гінде біздің еліміз бақыттың, достықтың, игіліктің 
өзіндік қазына аралына айналған. Осы орайда, 
менің ойыма жақында теледидардан көрген бір сю-
жет оралып отыр. Тынышы кеткен Йеменнен же-
дел шығарылған азаматтардың бірі: «Бейбіт жағ-
дайда, қалыпты өмір сүрудің қандай бақыт екенін 
тек тыныштықта ғана бағалай аласың», деген еді. 
Сол сөзді мен қойын кітапшама жазып қойдым. 
Биыл Ассамблеяның 20 жылдығы аталып өтті. Бұл 
да  біздің мақтаныш тұтар жайымыз. 

Елбасымыз мына жаһанданған əлемде 
интеграцияның орны ерекше екенін ескеріп, 
Еуразиялық экономикалық одақ құру идеясын 
көтеріп, ол ұсынысын да жүзеге асырды. Ал-
дымен Кеден одағын, одан кейін Еуразиялық 
экономикалық қоғамдастықты, ақыр аяғында 
экономикалық одақты құруға қол жеткізді. 
Отандық кəсіпкерлерге байтақ нарық ашы-
лып, мүмкіндіктер молая түсіп отыр. Экономи-
камызды ілгерілету жөнінде асқақ міндеттерді  
алға тартқан Елбасымыз əлемдегі озық елу 
елдің қатарына қосылу мақсатын қойған еді. Ол 
мақсатқа мерзімінен бұрын қол жеткізілді. Ендігі 
ойымыз – озық отыздықтан орын алу. Нұрсұлтан 
Əбішұлының  ел экономикасын көтерудің кілтін 
дəл таба білетін ерен ақылы бұл асуды да алдыр-
татыны анық. Оған дəлел жеткілікті. Бір ғана жай-
ды қозғайық. Президент жерасты байлығы түптің 
түбінде бір сарқылмай қоймайтынын, əлемдегі 
шикізат бағасының конъюнктурасына тəуелділік 
адымымызды аштырмайтынын ашық айтып, 
индустриялық даму жолын нұсқады. Бүгінгі таңда 
отандық өнеркəсіптің өркендеуіне кең жол ашыл-
ды. Жүздеген кəсіпорындар құрылып, мыңдаған 
жаңа жұмыс орындары ашылды. Елімізде жан ба-
сына шаққандағы ішкі жалпы өнім көлемі 18 есе 
өсті. Бұл көрсеткішті қалайша мақтаныш етпеске?! 

Мен көптеген жылдар бойы Президент Əкім-
ші лігінде жұмыс істедім. Президент Кеңсесі басты-
ғы ның орынбасары, Əкімшіліктің Мемлекеттік 
қызмет жəне кадр саясаты бөлімінің меңгерушісі 
қызметін атқардым. Алдымнан талай қағаз өтті. 
Кадр іріктеу, қолынан іс келетін басшыларды жыл-
дар бойы тəрбиелеу, бір сынақтан кейін бір сы-
наққа салып шыңдау, мемлекетшілдік мектебінен 
өткізу, сол мектептің ең басты ұстазы болып, қай 
істе де ең алдымен ел мүддесін ойлаудың өнегесін 
көрсету жөнінен Елбасымыздың үйренерлік үздік 
үлгісі өзгеше екендігіне талай рет көз жеткізе ал-
дым. Соңғы жылдардағы депутаттық қызметімде 
Нұрсұлтан Əбішұлының  ел парламентаризмінің 
дəстүрлерін орнықтыру, құқықтық мемлекет орна-
ту, халық қалаулыларын қай қадамында да адам-
дар мүддесін ойлауға шақыру жөнінде тағылым 
танытатынын көріп келемін. Мəжілістен өтіп, Се-
наттан бекіп кеткен кейбір заңдардың өзіне салқын 
сабырмен, сарабдал ақылмен қарап, қажет жерінде 
вето қою құқын пайдалануға да барғаны халықтың 
көңілінен шыққанына куə болып келеміз. 

Елбасымыз жайында газеттің бір мақаласы 
көлемінде жиып айту да, түйіп айту да мүмкін 
емес сияқты. Олай болуы заңды да. Нұрсұлтан На-
зарбаев сынды феномен құбылыстың сыры терең, 
қатпары қалың. Қалай дегенде де мына жайдың 
басы ашық. Нұрсұлтан Əбішұлы – халқымыздың 
бағына туған перзент. Тəуелсіздік тарихының ба-
стауында ел тізгінінің осындай тегеурінді тұлғаның 
қолына тигеніне тəубе дейміз, Қазақстан атты 
кемені əлемдік саясат мұхитының айдынына алып 
шығып, бүкіл дү ниедегі буырқанған дауылдарға 
шыдас бергізіп, ол айдынға өзімізден бұрын 
аттанған елдермен тереземізді тең, керегемізді кең 
етіп берген кемеңгер басшымыз үшін мақтанамыз. 

(«Егемен Қазақстан» газеті, 
29 сəуір, 2015 жыл.

МАҚТАНЫШ

Ерсұлтан БЕКТҰРҒАНОВ, 
Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мəжілісінің депутаты.

– Сізбен сұхбатты алдымен мына 
мəселеден бастағым келіп отыр. Өзіңізге 
мəлім, кешегі ортақ жүйенің кезінде біздегі 
мұнай-газ кешендерінің барлығы орталықтан 
басқарылды. Экономиканың негізгі діңгегіне 
айналған бұл салаға Мəскеуден басшылық жа-
сау салдарынан республика өзінің дербестігінен 
айырылды. Ал сіз сол тəуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында өнеркəсіптің білікті маманы, 
басшы ретінде күрделі саланың күрмеуі қиын 
соқпақтарынан мол тəжірибе жинақтап 
өттіңіз. Ең бастысы, бізде өнеркəсіптің 
білікті мамандары қалыптасты. Ал 
өнеркəсіпті өркендету, қазба байлықтарды 
игеру мен олардың қауіпсіздік мəселелері 
бір-бірімен сабақтас ұғымдар екенін ескер-
сек, алда атқарылатын міндеттер ауқымы 
күрделі. Ойға кезек берейік, осы егіз ұғым ту-
ралы не айтар едіңіз?

– Сауалдан сауал туады. Елбасы Қазақ стан-
ның жер қойнауын зерттеу, зерделеу мəселесін 
неліктен алғашқы кезекке қойып отыр? Біздің 
алдағы даму стратегиямызда, яғни “Қазақстан 
– 2030”, “Қазақстан – 2050” бағдарламасында, 
күні кеше халыққа арнаған “Нұрлы жол – 
болашаққа бастар жол” атты Жолдауда бұл 
мəселелер барлық қырынан жан-жақты сүзгіден 
өткізіліп, келелі міндет ретінде айқындалды. Ал 
жалпы алғанда еліміздің болашағы, оның ішкі 
жалпы өнімінің өсімі таяу жылдары тау-кен 
өндірісімен  тығыз сабақтас болады.

Жуырда Қазақстан Республикасының Ин-
вестиция жəне даму министрі Əсет Исеке-

шов 2015 жылы Республикалық жəне Ұлттық 
қор қаржысынан Қазақстанның мұнай жəне 
газ көздерін іздестіру жұмыстарына 3,2 млрд. 
теңге бөлінетінін мəлімдеді. Сонымен бірге 
министрлік Қазақстанның геологиялық кар-
тасын нақтылау бойынша жұмыстарды 
жалғастыратын болады. Демек, Қазақстан жер 
ресурстары байлығы жөнінен əлемдегі алдыңғы 
қатардағы елдердің қатарында қала береді. Бол-
жамдар алдағы жылдары əлем экономикасының 
біршама өсетінін айтады. Бұл, əрине, Ресейге 
де, Қазақстанға да, басқа да мұнай өндіруші ел-
дерге тиімді. Бірақ осының барлығы жерасты 
байлығын ысырапсыз пайдалану деген ұғымды 
білдірмесе керек-ті. Себебі, мұнай болашақ 
ұрпақтың игілігіне де қызмет етуі тиіс. Де-
мек, болашақтың игілігі үшін қызмет жасайтын 
тау-кен өндірісінің, мұнай кешендерінің даму-
ымен бірге оның қауіпсіздік мəселесі алғашқы 
қатарға шығатыны дау туғызбайтын шындық. 
Сайып келгенде, өнеркəсіптің қауіпсіз жұмысы 
біздің өсіп, өркендеуіміздің кепілі. Жаңа 
сауалыңызда атап өткеніңіздей, департаментте 
бұл жұмысты біліктілікпен жүргізе алатын ма-
мандарымыз баршылық. Ғылыми-техникалық, 
заңгерлік мамандардың барлығы мемлекеттік 
қызметшілердің санатына қосылады.

– Департамент қашан құрылды? Оның 
негізгі міндеттері мен функциялары қандай? 
Өткен жылы атқарылған жұмыстар туралы 
не айтасыз?

– ҚР Инвестициялар жəне даму министрлігі 
Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік 

қауіпсіздік комитетінің Қызылорда облысы 
бойынша департаментi өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арт-
тыру саласында бақылау-қадағалау функцияла-
рын жүзеге асыратын аумақтық бөлімшесі  бо-
лып табылады.

Департамент өнеркəсіптік қауіпсіздік, 
сондай-ақ энергия үнемдеу жəне энергия 
тиімділігін арттыру саласында (реттелетін са-
лалар) мемлекеттік саясатты қалыптастыруға 
жəне жүзеге асыруға қатысу, қауіпті өндірістік 
авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындай-
тын қауіпті өндірістік факторлардың зиян-
ды əсерінің алдын алу, реттелетін салалар-
да мемлекеттік бақылау жəне қадағалауды 
қамтамасыз ету мəселелерімен айналысады. 

Департаментте көрсетілетін қызметтер 
стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 
мемлекеттік қызметтер көрсету, қауіпті 
өндірістік объектілерді салуға, кеңейтуге, қайта 
жаңартуға, жаңғыртуға, консервациялауға 
жəне жоюға арналған жобалық құжаттамалар 
келісіледі. Оларды пайдалануға енгізу 

кезінде қабылдау сынақтарына, техникалық 
куəландыруға қатысып, жару жұмыстарын 
жүргізуге рұқсат береді. Сонымен қатар жер 
қойнауын пайдалану бойынша операцияларды 
жүргізу, магистральдық құбыр жолын пайдала-
ну кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік сала сында, 
коммуналдық-тұрмыстық тұтыну жүйе лері мен 
газ жабдықтарын қоспағанда газ бен жабдықтау 
жүйелері мен объектілерін қауіп сіз пайда-
лану талаптарының сақталуына мем лекеттік 
қадағалауды, ҚР Энергия үнемдеу, энер гия 
тиімділігін арттыру туралы заңнамасы та-
лаптарының сақталуына мемлекеттік бақы лау-
ды жəне Қазақстан Республикасының заң дары 
мен құқықтық-нормативтік актілерінде көз -
делген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Қазіргі уақытта департамент қауіпті 
өндірістік объектілері бар 300-ден аса меке-
меге, оның ішінде мұнай-газ, мұнай-химия, 
геология, жарылыс жұмыстары, тау-кен,  
қазандық нысандары, газ шаруашылығы, 
көтергіш құрылғылары, нан өнімдері, 
магистральдықұбырлар  жəне  атом энерги-
ясын пайдалану объектілеріне өнеркəсіптік 
қауіпсіздік саласы бойынша мемлекеттік 
қадағалау жүргізеді. Сондай-ақ  энергия 
үнемдеу, энергия тиімділігін арттыру саласын-
да Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік 
энергетикалық реестерге кіретін  субъектілерге,  
квазимемлекеттік мекемелер жəне жеке 
кəсіпорындарға мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асырады. 

Департаменттің 2015 жылдың бірінші 
тоқсанында атқарған жұмыстарына қысқаша 
тоқтала кетейін. ҚР Президентінің «Қазақстан  
Республикасындағы кəсіпкерлік қызмет үшін 
жағдайды жақсарту жөніндегі түбегейлі шара-
лар туралы» Жарлығына сəйкес 2015 жылдың 
1 қаңтарынан бастап кəсіпкерлік субъектілеріне 
тексеру жүргізу тоқтатылған болатын. 
Сондықтан өткен жылдардағыдай жоспар-
лы тексерулер жүргізу мүлдем тоқтатылып, 
ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында ҚР 
«Қазақстан Республикасында мемлекеттік 

бақылау жəне қадағалау туралы» Заңына 
енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бой-
ынша тексерулерді жүргізу тəртібі талаптарына 
сəйкес, 10  өнеркəсіптік кəсіпорнына жоспар-
дан тыс тексерулер жүргізілді. Нəтижесінде 59 
қауіпті өндірістік нысан тексеріліп, 18  ереже-
лер жəне техникалық қауіпсіздік нормаларды 
бұзушылық анықталып, оларды жою жөнінде 
нұсқамалар берілді. Қазіргі қолданыстағы ере-
желер жəне техникалық қауіпсіздік нормалар-
ды бұзушылықтарға жол бергендігі үшін жал-
пы құны  376 мың 580 теңге  көлемінде айыппұл 
салу арқылы 3  лауазымды  тұлға əкімшілік 
жауапкершілікке тартылды, 19 өзге тексерулер 
түрлеріне мамандар қатыстырылды.

– Департаменттің төтенше жағдайлар 
жөніндегі министрлігінің жергілікті бөлім-
ше лерімен байланысы, өзара үйлестіру 
жұмыс тарының барысы қалай? Қызылорда 
өңірі қазіргі таңда жер қойнауын 
пайдаланушылардың мекеніне айналып отыр. 
Аталған салада қауіпсіздік шараларының ал-
дын алу бойынша қандай іс-шаралар жүргізіліп 
жатыр?

– Шағын жəне орта бизнес субъектілеріне 
əкімгершілік қысымды азайту мақсатында 
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар 
министрлігі мен Қазақстан Ұлттық кəсіпкерлер 
палатасы арасында Меморандумға қол қойылды. 
Осыған орай облыстық кəсіпкерлік палатасы 
облыстық Төтенше жағдайлар департаменті, 
өнеркəсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау 
басқармасының басшыларының, мемлекеттік 
өрт бақылау, азаматтық қорғаныс басқармасы, 
жер қойнауын пайдаланатын мекемелердің, 
бұрғылау компанияларының жəне мұнай-газ са-
ласында қызмет көрсететін мердігер мекемелер 
өкілдерінің қатысуымен «дөңгелек үстел» оты-
рысы өткізілді. Жиында қорытындылай келе, 
Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар 
департаменті мен Қызылорда облысының 
Кəсіпкерлік палатасының, ҚР ТЖМ мен 
ҚР Ұлттық кəсіпкерлер палатасы арасында 
кəсіпкерлердің құқықтарын қолдау жөнінде 

ынтымақтастық туралы меморандумды іске 
асыру жөніндегі бірлескен іс-шаралар жоспа-
ры қабылданды. Облыстық төтенше жағдайлар 
департаменті мен облыстық кəсіпкерлер пала-
тасы өкілдерінің арасынан жұмысшы топ құру 
арқылы бірлескен бұйрыққа қол қойылды.

Өнірлік деңгейде рұқсат беру рəсімдерін 
(құжаттардың) қайта қарау жəне инвентариза-
ция өткізу бойынша өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы əкімшілік кедергілерін жою іс ша-
ралары жүргізілуде. Бұл ретте рұқсат етілетін 
құжаттарды алу, түгендеу процедурасына 
оңайлатылған жүйе қарастырылып, жоғарғы 
басшылыққа ұсыныстар жолданды.

Облыс аумағында жарылғыш заттармен 
жұмыс жасайтын мекемелерде өнеркəсіптік 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселелері бойын-
ша Қызылорда облысы жəне Байқоңыр қаласы 
бойынша Ұлттық қауіпсіздік, Қызылорда 
облысының ішкі істер департаменттерінің 
жəне жарылғыш заттармен жұмыс жасай-
тын бақылаудағы мекемелер өкілдерінің 
қатысуымен жоспарға сəйкес  техникалық 
кеңес өткізілді.

 Облыстық төтенше жағдайлар департаменті 
жанындағы техникалық кеңесте «2014 жылға 
бекітілген қауіпті өндірістік нысандарды 
техникалық қайта жарақтандырудың   жиынтық 
жоспарының орындалуы» тақырыбында ке-
зектен тыс техникалық кеңес өткізілді.Со-
нымен бірге «Ұңғылардағы құбыраралық 
қысым ақаулықтарын жою жəне басқару 
бағдарламалары» бойынша «Қуатамлонмұнай», 
«СНПС Айданмұнай», «Торғай Петролеум» 
компанияларының 2013-2014 жылы атқарған 
жұмыстары қаралды.

Қорыта айтқанда, департамент өз қызметін 
Мемлекет басшысы қойған стратегиялық 
бағдарламалар аясында жүзеге асыра отырып, 
Қазақстанның жалпы өнеркəсіптік əлеуетін 
арттыруға өзіндік үлесін қоса беретін болады.

Əңгімелескен
Жолдасбек АҚСАҚАЛҰЛЫ.

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ

ӨНЕРКӘСІП ҚАУІПСІЗДІГІ СЕНІМДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ
Өнеркәсіптің қауіпсіздігін сақтау, әсіресе адамның өміріне қатысты қауіп-

қатердің алдын алу мәселелері қай кезеңде болмасын мемлекет саясатының 
өміршең ұстанымы болып келді. Бұл өзекті мәселенің Қазақстанның мұнай-газ 
кешеніне қатысты өнеркәсіптік әлеуеті мол Қызылорда өңіріне де тікелей бай-
ланысы бар.

Газет тілшісінің ҚР Инвестициялар және даму министрлігі индустриялық даму 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Қызылорда облысы бойынша департа-
мент басшысы Қабылбек Қыстаубаевпен әңгіме-сұхбатына өнеркәсіп қауіпсіздігін 
сақтаудың өзекті мәселелері арқау болады.

Биылғы жылдың басынан бастап Арал ауданы Ақирек 
ауылдық округінде «Қызылорда облысы Арал ауданының 
орман секторында суды үнемдеу тәжірибесін енгізу» жо-
басы басталып, жүйелі істер атқарылып келеді. 

Негізінен жоба «Табиғат əлемі»  Экологиялық-
ағарту орталығы» мекемесі Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Даму бағдарламасының қолдауымен жəне «Кока Кола» 
компаниясының қаржылай көмегінің арқасында жасалып 
жатыр.

Жоба барысында Арал орман жəне жануарлар 
дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесінің ор-
ман тұқымбағында тамшылатып суару жүйесін енгізумен 
қатар, электр қуатын беретін күн батареясын орнату жəне 
оқушылар арасында «Мектеп клубтарын» құру жоспарлан-
ды.  Басты мақсат Арал өңірінің су тапшылығын шешуге 
үлес қосып, суды үнемді пайдаланудың əлемдік озық тех-
нологияларын енгізуге,  келешек ұрпақтың осы мəселеге  
көңілін аударып,  тамшылатып суару жүйесінің кеңінен өріс 
алуына ықпал ету болып табылады.

Сонымен қатар «Табиғат əлемі»  Экологиялық-
ағарту орталығы» мен Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму 
бағдарламасы  қызметкерлері Арал ауданы əкімдігі,  
аудандық ауыл шарушылығы бөлімі, «Ақирек» ауылдық 
округі əкімдігі жəне «Арал орман жəне жануарлар дүниесін 
қорғау жөніндегі» мемлекеттік мекемесі бірлесіп іс-шаралар 
өткізіп, алдағы атқарылатын жұмыс барысымен таныстыр-
ды.

Қазіргі кезде «Келте арық» каналын қайта қалпына 
келтіру жұмыстары жəне Арал орман шаруашылығындағы 
тұқымбақтың топырақ құрамын зерттеу жұмыстары 
тыңғылықты жүргізілуде.

Сондай-ақ, жоба жұмыстарына Ақбай, Құмбазар, Бек-
баулы, Аралқұм, Үкілісай елді мекендері мектептерінің  
мұғалімдері мен оқушылары жəне  жергілікті  тұрғындардың 
атсалысуларына  кездесулер ұйымдастырылып, табиғатты 
аялау негізінде түсіндірме жұмыстары жасалуда. 

Баршамыз келешек ұрпаққа таза табиғат пен 
жаңашылдыққа үйрету мақсатында қоршаған ортаға барын-
ша көмек береуді естен шығармағанымыз жөн.

Сара АДАЙБАЕВА.

ÒÀÁÈҒÀÒÒÛ ÒҮËÅÒÓÄÅÃІ 
ÒÛҢ ÒӘÆІÐÈÁÅ

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыс бойын-
ша департаментінде өткен басқосуда аталмыш департамент 
пен “Туған жер” қоғамдық қозғалысы” қауымдастығы ара-
сында өзара ықпалдастық пен ынтымақтастық туралы мемо-
рандум қабылданды. Облыстық ішкі саясат басқармасының 
ұйымдастыруымен  өткен шараға мемлекеттік мекемелер, 
үкіметтік емес ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдері қатысты.

Меморандумның мақсаты – бірлескен шараларды іске асы-
ру, уағдаластық бағытында кедергі болатын жүйелі мəселелерді 
анықтау жəне оларды шешудің кешенді шараларын əзірлеу, 
сондай-ақ тараптар арасында тұрақты ақпарат алмасу.

Шара барысында департамент басшысының орынбасары 
– тəртіптік кеңес төрағасы Марат Оразəлі мен қауымдастық 
төрайымы Құрманкүл Ерімбетова өзара ықпалдастық жəне 
ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойды. Сондай-
ақ тараптар басшылары жиынға қатысушыларды толғандырып 
жүрген сан сауалдарға тұшымды жауап берді.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

МЕМОРАНДУМ 
ҚАБЫЛДАНДЫ



ÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁ
www.syrboyi.kz

Сәрсенбі, 13 мамыр, 2015 жыл

ДАМУ 3

Бүгінгі күні ел аумағында 200-ден астам 
мұнай және газ кеніштері бар. Осыншама 

кен орындары бар Қазақстан – әлемдегі 
бірден-бір мұнай өндіруші ел. Ал, Сыр 

өңірі республиканың алдыңғы қатардағы 
3 мұнай өндіруші аймақтарының 

бірінен саналады. Елдің экономикалық 
әлеуетінің артуында «ҚазГерМұнай» БК» 
серіктестігінің де үлесі зор. Серпiнi бөлек 

серіктестіктің тыныс-тіршілігіне назар 
салсақ, оның тұрақты даму жолындағы 

компания екендігін бағамдар едік.

Дамудың нарықтық жолын таңдаған ел 
егемендігінің елең-алаң шағында мұнай-газ 
саласы экономикамыздың жетекші саласы-
на айналды. Нақты кезеңде Қазақстанның 
мұнайы экономикалық өсімнің локомотивіне 
айналып отыр. Тəуелсіздіктің алғашқы 
жылдарындағы қиын-қыстау шақта 
халқымыздың үміт артқаны да, сол үмітті 
ақтап елімізді қолтығынан демеген де осы 
мұнай мен газ саласы. Күллі қазақ даласының 
шартарабына шапағаты тараған «қара алтын-
ды»  халқымызға табиғаттың берген сыйы 
демей не дерсіз?! Еліміздің экономикалық 
əлеуетінің артуында Сыр өңіріндегі мұнай 
компанияларының үлесі зор екенін атап 
өткеніміз жөн. Оның ішінде «ҚазГерМұнай» 
БК» ЖШС-ның алатын орны ерекше. 

Жалпы, мұнайшы мамандығының еліміз-
дің батыс аймағында мəртебелі мамандық 
саналғанына ғасырдан асыпты. Ал, қасиетті 
Сыр өңірінде мұнай игеріле бастағанына 
ширек ғасырдан енді ғана асты. Осы сала-
дан қажырлы еңбек етіп келе жатқан маман-
дармен əңгімелесе қалсаңыз, мұнайшы болу 
мүлде оңай емес екендігін байыптар едіңіз. 
Қиындығы мен мехнаты көп, сөйте тұра абы-
ройлы əрі қастерлі мамандық екендігіне 
көз жеткізесіз. Өйткені, еліміздің нығаюы, 
оның əлеуметтік-экономикалық тұрғыда да-
муы мұнай-газ саласына тікелей қатысты. 
Бүгінде мұнай өнімдерінің түсімдері ел, 
аймақ бюджетін толықтырып, аталған сала 
экономиканың локомотивіне айналып отыр. 
Мұның бəрі ел мұнайшыларының жұдырықтай 
жұмылып, бірлікпен еңбек етуінің нəтижесі. 

Еліміздегі алдыңғы қатардағы компа-
ниялардың бірі – «ҚазГерМұнай» біріккен 
кəсіпорны. Бір қуаныштысы, көптеген ком-
паниялар мұнай өндіру көлемін азайтып жат-
са, нақ осы біріккен кəсіпорын соңғы жыл-
дары мұнай өндіру деңгейін төмендеткен 
жоқ. Экономикалық дағдарыс тұсында да 
жүрісінен жаңылмаған компания алдына 
қойылған жоспарлы шараларды уақытылы 
орындап, үнемі абырой биігінен көрініп 
келеді. Бұл серіктестік – «ҚазМұнайГаз» БӨ» 
АҚ-ның еншілес жəне тəуелді ұйымдардың 
арасындағы мұнай өндіру көлемі жөнінен 
алда тұрған компанияның бірі. 

Оңтүстік Торғай иінінде бірнеше мұнай 
кеніш орындарының ашылып, игерілуі ел 
экономикасының дамуына жаңаша серпін 
əкелгені жалпақ жұрттың көз алдында. 
Өзіміздің Құмкөл мұнайының игерілгеніне 
30 жылға жуықтаса, қазгермұнайлықтардың 
«қара алтынды» игергеніне 20 жылдан асып-
ты. Айта кетейік, жергілікті «ҚазГерМұнай» 
компаниясының осы оңтүстік Торғай иінінде 
5 кеніші бар. Олар орталық Ақшабұлақ, 
оңтүстік, шығыс Нұралы жəне Ақсай кен орын-
дары. Нақты кезеңде осы кен орындарының 
барлығында да жаңа мұнай-газ ұңғымалары 
бұрғылануда. 

Біз аталған серіктестіктің бұрғылау қызметі 
жəне ұңғымаларды жөндеу жөніндегі жетекші 
инженері Бақытжан Көшкінбаевпен бірге 
Ақшабұлақта орналасқан вахталық қонысқа 
ат басын тіредік. Бақытжан Көшкінбаевтың 
айтуынша, мұнда қазір «Сибу-Қызылорда» 
ЖШС мамандары кезекті ұңғыманы бұрғылау 
үстінде. Атағы алысқа кеткен Ақшабұлақ кен 
орнына барған сəтте осындай қызу еңбектің 
үстінен түстік. Жолбасшымыз əңгімені 
ұңғыма басында əрі сабақтады.

– Биылғы жылы барлығы 27 сважи-
наны іске қосуды жоспарлап отырмыз. 
Олардың бесеуі – газ, ал, қалғандары – мұнай 
ұңғымалары. Бүгінгі таңда оның үшеуінде 
жұмыс толық аяқталды. Тағы үш скважина-
да құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Айта 
кетерлігі, кезекті бір ұңғыманы бұрғылаған 
сəтте мұнай фонтаны молынан атқылады. Біз 
бұрғылау жұмыстарын жер бетінен 2 шақырым 
тереңдікке дейін жүргіземіз. Бүгінгі таңда 
əр ұңғыманың тереңдігі шамамен 1900-1950 
метрді құрап отыр.Бұл бағытта біз 3 мердігер 
компаниямен жұмыс істеп жатырмыз. Ол 
– қытайлық «Сибу-Қызылорда» ЖШС, 
жергілікті «ЖанРос-Дриллинг» жəне «Нефть-
техсервис» ЖШС-лары. Жаңа ұңғымаларды 
іске қосу біз қол жеткізіп отырған мұнай 
өндіру көлемін, яғни, 3 млн тоннадан астам 
көлемді ұстап тұрады, – дейді компанияның 
жетекші инженері Б.Көшкінбаев.

Əлемдік нарықта мұнай бағасы төмен 
түсіп кеткендіктен көптеген мұнай компани-
ялары өздерінің жаңа жобаларын уақытша 
тоқтатқаны белгілі. Ал, «ҚазГерМұнай» 
компаниясы өзінің жоспарлы шараларына 
өзгеріс енгізген жоқ. Мəселен, ұзаған жылдың 
мəресінде «Ақсай» кенішін іске қосылды. 
Мұны компанияның мұнай мен газ өндіру 
көлемін бұрынғысынан төмендетпегенінің 
жарқын мысал ретінде атап өтуге тиіспіз. 
Бүгінгі күні осы кеніште өндірілген мұнай 
мен газ өз тұтынушыларына жіберіліп жа-
тыр. Демек, «Қазгермұнай» компаниясының 
Ақсай мұнай-газ кен орнын пайдалануға 
беруі өткен жылғы өндірістік қызметінің та-
бысты аяқталуы деп батыл айтуға болады. 
Айта кетейік, Ақсай құрылымы 1980 жылда-
ры анықталған болатын. 2000-2006 жылдар 
аралығында осы кен орны сынамалық пайда-
лануда болды. Онан кейінгі бес жыл ішінде 
аталған кен орнының кенін соңына дейін бар-
лау бойынша жұмыстар жүргізілді. Мұндағы 
газ қабаттарына барлау жұмыстары мұқият 
жүргізіліп, нəтижесінде кеніштегі газдың 
мөлшерін дəл анықталды. Ал, 2012-2014 
жылдары кəсіпорында кен орнын жабдықтау 
бағытындағы жұмыстар жүргізілді. Атап 
айтсақ, компания мамандары мен мердігер ме-
кемелер ұңғымаларды бұрғылау, көмірсутек 
шикізатын өндіруге қажетті əр түрлі 
қондырғылар мен нысандар құрылысын салу, 
құбырлардың жəне мұнай-газ кəсіпшілігін 
анықтаушы басқа да маңыздылығы кем емес 
инфрақұрылым нысандарының құрылыстарын 
салу секілді жұмыстарды атқарды. 

Еске сала кетсек, көптен күткен іс-шара 
өткен жылдың 12 желтоқсаны күні өтті. Об-
лыс əкімінің орынбасары Нұржан Əлібаев, 
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ бас дирек-
торы Абат Нұрсейітов жəне «ПетроҚазақстан» 
АҚ басшылығының өкілі Цин Хунвей, 
«ҚазГерМұнай» БК» ЖШС бас директо-
ры Медет Кəрімнің қатысуымен өткен салта-
натты жиында Ақсай кен орны пайдалануға 
берілді. Ашылу салтанатында сөз кезегін 
алған «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ 
бас директоры Абат Нұрсейітов: «Ақсай кен-
орнының қолданысқа берілуі «ҚазГерМұнай» 
компаниясының мұнай өндірісі көлемін 
қазіргі деңгейде тұрақтандырады», - деген бо-
латын.  

«Бұған қоса, газдың қосымша көлемі 
компанияға Қызылорда қаласын көгілдір от-
ынмен қамтамасыз ету жөніндегі əлеуметтік 
міндеттемелерін орындауға мүмкіндік 
береді», – деді бас директор.

«Ақсай кен орнын игеру» жобасына са-
лынған инвестиция көлемі 9,6 млрд теңге. Бұл 
шамамен 53 млн АҚШ доллары. Болашақта 
ұңғымаларды салуға тағы қосымша инвес-
тициялар салынады деп күтілуде. Жалпы, 
бұл жоба «ҚазГерМұнай» компаниясының 
маңызды жобаларының біріне жатады. 

Кеніште мұнай қорлары бойынша 
Ақшабұлақ жəне Нұралы кен орындары-
на қарағанда əлдеқайда кіші екендігін атап 
өту қажет. Алайда, Ақсай кен орны бай жəне 
оны игеру бойынша жаңа жобаны жүзеге асы-
ру компания бойынша жылына 55 млн тек-
ше метр деңгейінде газ өндіруді белгілеуге 
жəне Қызылорда қаласының халқы үшін 
көгілдір отын жеткізіп тұруды тұрақты түрде 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қазіргі 
уақытта кен орнын қолданудың I кезеңіне 

сəйкес 5 ұңғыма пайдалануға берілді.
Miller and Lents, Ltd. тəуелсіз 

компаниясының есебіне сəйкес, 2013 жылдың 
31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Ақсай 
кен орнындағы  2Р санатты мұнай қоры 
1,5 млн тонна, ал газ қоры –  1 626 млн тек-
ше метр. Үстіміздегі жылы Ақсай кен орны-
нан тəулігіне 2,4 мың баррель, яғни 114,5 мың 
тонна мұнай мен 70 млн текше метр газ өндіру 
межеленіп отырғанын айта кетейік. Жоспар 
бойынша өндірілген мұнай «ҚазГерМұнай» 
БК» ЖШС-ның қазіргі бағыттары бойынша 
сатылады, ал газ мемлекет белгілеген баға 
бойынша ішкі нарыққа жөнелтілуде.

Аталған кеніште газ əуелі газ жи-
нау бекетіне барады. Одан газ құбыры 
арқылы Ақшабұлақ кенішіндегі газ дайын-
дау қондырғысына жөнелтіледі. Одан əрі ма-
гистральды құбыр арқылы Қызылордадағы 
тұтынушыларға барады. Көгілдір отынның 
бір бөлігі іргедегі «Кристал Менеджмент» 
ЖШС газтурбиналық электрстансасына са-
тылады. Ал, Ақсай кенішінен алынған мұнай 
Нұралы кен орнындағы мұнай дайындау це-
хына жеткізіледі. Одан кейін құбырмен 
Ақшабұлаққа, əрі қарай Құмкөлге магистраль-
ды мұнай құбырына жол тартады. Сол арқылы 
Шымкенттегі мұнай өңдеу зауытына немесе 
Қытайға жөнелтіледі.

Біз барған Ақсай кен орны Нұралы 
кенішінен алыс емес. Бұл кен орнының ашы-
луы Нұралы кенішін  Ақшабұлақ кен орны 
сияқты жұмыс істеп тұрған нысанға айналу-
ына мүмкіндік бергелі отыр. Өйткені, Ақсай 
газға бай кеніш саналады. Оған қатысты жоба-
ны жүзеге асыру компаниядағы газ өндірісін 
жылына 550 млн текше метр деңгейін ұстап 
тұруға мүмкіндік береді дейді мамандар. Мі-
не, қазгерліктер көп жылдан бері облыс ор-
талығы – Қызылорда қаласын «көгілдір отын-
мен» үздіксіз қамтамасыз етіп тұр.  

Өткен жылдың соңында «ҚазГерМұнай» 
БК» ЖШС-да 720 адам еңбек ететін. 
Ақсай кенішін іске қосудың нəтижесінде 
жұмысшылар саны 720-дан 742-ге өсті. 
Яки, биылғы жыл басында тағы 22 адам 
жұмысқа қабылданды. Штаттық кестені жəне 
еңбеккерлер құрылымын қарай отырып ком-
пания басшылығы Ақсай кенішіне 27 адам 
еңбек етеді деген шешім қабылдады. Со-
нымен, бүгінгі таңда өндірісте еңбек етіп 
жатқандардың жалпы саны 555 адамды 
құрады. Тағы 187 адам бас кеңсе мен Аста-
на, Алматы қаласындағы өкілдіктерде қызмет 
атқаруда. 

Естеріңізде болса, үстіміздегі жылдың 
ақпан айында облысымызға ҚР Премьер-
министрінің бірінші орынбасары Бақытжан 
Сағынтаев бастаған үкімет мүшелері жұмыс 
сапарымен келіп, бизнес өкілдерімен жұмыс 
орындарын сақтап қалу мəселесі бойын-
ша кездесу өткізген-ді. Осы кездесу соңында 
жұмыс орындарын сақтау жəне өндірістік 
үдерістерді тұрақтандыру бойынша үш 
жақты келісімдер жасалды. Мысалы, осын-
дай меморандум Қызылорда облысы əкімдігі, 
облыстық кəсіподақ жəне «ҚазГерМұнай» 
БК» ЖШС арасында жасалды. Өйткені, 
еліміздегі экономикалық жаңғырудың түпкі 
мақсаты – қазіргі бар жұмыс орындарын 
сақтай отырып жаңа жұмыс орындарын ашу. 
Осындай қысылтаяң шақта жаңа жұмыс орын-
дарының ашылуы компания басшылығының 
бұл мəселеге байыптылықпен қарайтындығын 
көрсетсе керек. 

Бүгінгі таңда ел дамуында шешуші 
рөл атқарып отырған жетекші сала-
да тұрақты дамуымен көзге түсіп отырған 
«ҚазГерМұнай» компаниясына қызмет 
көрсетуші серіктестіктер де аз емес. Олардың 
барлығы жергілікті серіктестіктер. Мəселен, 
Ақсай кенішін қолданысқа беремін деген-
ше бас мердігер қызылордалық «К-Спец-
ТрансСервис» ЖШС болды. Сонымен 
бірге жергілікті «Энергомонтажавтомати-
ка», «Элект  ро монтажСтройсервис» жəне 
«Желдорстройэлектромонтаж» ЖШС-лары 
қосалқы мердігер есебінде қызметтерін 
ұсынды. Осылайша, «ҚазГерМұнай» БК» 
ЖШС нысанды іске қосуымен Қызылордаға 
көгілдір отын жеткізу ісін тұрақтандырды. 
Сонымен қатар көптеген қызылордалықтарға 
жұмыс тауып берді.

Бұл компания «қара алтын» мен газ-

ды облыс орталығынан 150-180 шақырым 
қашықтықта орналасқан Ақшабұлақ жəне 
Нұралы кеніштерінде өндіреді. Аталған 
кеніштерге өткен жылдың соңында Ақсан 
мұнай-газ кен орны қосылды. Маман-
дар айына 400 мың текше метрден астам 
ілеспе газ өндіріп, оны газ құбыр арқылы 
Ақшабұлақтағы газ дайындау қондырғысына 
жібереді. Осындағы компрессор станциясын-
да Нұралы мен Ақшабұлақ кен орындарын-
да шығарылған ілеспе газ əуелі тазартылып, 
құбыр арқылы облыс орталығы – Қызылорда 
қаласына жіберіледі. 

Бүгінгі мұнай саласының бизнесін 
əлеуметтік жауапкершілік дейтін ұғыммен са-
бақтастыруға болады. Осы əлеуметтік жауап-
кершілік «ҚазГерМұнай» БК» ЖШС үшін ба-
сты құндылық болып табылады.  Қауіп сіздік 
пен денсаулық, қоршаған ортаны қор ғау, 
бизнесті жүргізуге байланысты жоғары эти-
калық нормаларды сақтау, мемлекеттік құ ры-
лымдармен өзара іс-қимыл жасау, адамға де-
ген қамқорлық аталған компанияның ұстан ған 
басты құндылықтарының бірінен саналады. 

Аталған компанияны аймағымызда 
бизнестің əлеуметтік жауапкершілігін терең 
түсінетін мұнай компанияларының бірі ретінде 
атап өтуіміз керек. Өңірімізде мұнай өндіру 
көлемін түсірмей, қызметкерлердің жоғары 
деңгейде əлеуметтік қорғалуын қамтамасыз 
етіп, техникалық жабдықтау мен өндірістік 
жаңғыру жолына түскен «ҚазГерМұнай» 
БК» компаниясының басшылығы облыс 
орталығының инфрақұрылымын дамытуға 
қолдау көрсетуді, халықтың əл-ауқатын 
арттыруға атсалысуды бір сəт те естен 
шығарған емес. Мұнай өндіруші компа-
ния үнемі əлеуметтік мəселелердің бел орта-
сынан табылып, мектеп, балабақша, спорт 
алаңдарын салу, əлеуметтік аз қамтылған 
отбасыларға көмектесу сынды қайырымдылық 
шараларының ұйытқысы болып келеді. Өткен 
жылдар ішінде облысымыздағы ірі мұнай 
компаниялары өңірдің əлеуметтік бағытына 
қыруар қаражат бөлсе, оның ішінде аталған 
компанияның да үлесі зор дер едік. Аймақтың 
əлеуметтік саласына, оның ішінде білім са-
ласына  демеушілік көрсетуді компания 
əрдайым өзінің қасиетті борышы санай-
ды. Мəселен, компания ұзақ жылдардан бері 
мектепке дейінгі білім ордасы  – «Ботақан» 
балабақшасына демеушілік көмек көрсетіп 
келеді. Бұған қоса, мамандар даярлау ісіне 
де өз үлестерін қосып келе жатыр. Қаладағы 
орталық стадион мен алаңдағы рəміздер 
алаңының осы серіктестіктің демеушілік 
қаржысына қайта жаңғырғанын, осы ком-
пания Қызылорда əуежайы терминалының 
техника-экономикалық негіздемесін жасауға 
қомақты қаражат бөлгенін ұмытқанымыз жоқ. 
Нəтижесінде, «Қорқыт ата» атындағы əуежай 
өткен жылдың соңында халықаралық ста-
тус алды, шаһар сəулетіне сəулет қосылды. 
Мысалы, былтырғы жылы серіктестік «Шұ-
ғылада» тынығу орнын салды. Біз «шұғы ла-
лықтарға» шаттық сыйлаған скверді «Қаз-
ГерМұнай» компаниясының халық өмірін 
əлеует тендірудегі белсенділігінің нақты ай-
ға ғы дер едік. Өткен жылдың соңында «Қаз-
ГерМұнай» компаниясы Индустрияландыру 
күні аясындағы «Парыз» бизнестің əлеуметтік 
жауапкершілігі байқауының «Гран-приін» же-
ңіп алды. Осылайша аталған серіктестік ел дегі 
ең үздік кəсіпорындардың қатарына енді. 

Иə, сөз басында айтқанымыздай, мұнайшы 
мамандығы – ерекше кəсіп. Ол  адам-
нан рух мықтылығы мен кəсіби біліктілікті 
жəне жанкешті еңбекті талап етеді. 
Мұнайшылардың еселі еңбегінің, кен орын-
дарын техникалық жабдықтау мен өндірісті 
заманауи қондырғылармен жаңғыртудың 
нəтижесінде соңғы жылдары облыстың мұнай 
секторы ерекше қарқынмен дамып келеді. 
Бүгінгі таңда Сыр өңіріндегі мұнай компания-
лары мыңдаған жұмыс орнындарын ашып 
отыр. Ал біз бүгін бір ғана «ҚазГерМұнай» 
компаниясының тыныс-тіршілігін тарқаттық. 
740-тан астам адамды жұмыспен қамтып 
отырған «ҚазГерМұнай» БК» ЖШС  алдағы 
уақытта да осы бағыттан таймай, халыққа 
қызмет ете беретініне сеніміміз мол. 

Дəуіржан ЕЛУБАЕВ,
Игорь ТИТЕНОК (сурет). 
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Арал қаласындағы Бағысбаев кө  шесі нің көрінісі 
(темір жолдың бойы)

Қазалы ауданы, Әйтеке би кен тіндегі В.М. Счастнов және 
Қарасақал Ерімбет көшелерінің көріністері

Қармақшы ауданы, Жосалы кентіндегі Сегізов және 
Тоғанас батыр көшелерінің көріністері

Жалағаш кентіндегі Нысанбай 
жырау көшесі мен М. Шәменов көшесінің көріністері

Сырдария ауданы, Тереңөзек  кентіндегі “Майжарма”  
каналы  арнасы мен Н. Ілиясов және Құттыбаев 

көшелерінің көріністері

Шиелі кентіндегі Досбол Датқа, Әл-Фараби, Қазыбек би 
көшелерінің көріністері

Жаңақорған кентіндегі Байкенжеев көшесі, Жашыкөл көлі 
және орталық базардың артқы бетінің көріністері

Сырдария ауданы, Тереңөзек  кентіндегі 1 мамыр, 
Әлиакбаров және Жамбыл көшелерінің көріністері

Қазіргі кезде қолданыстағы суармалы жерлерде 
топырақтың экологиялық жағдайларының жылдан-
жылға нашарлауы байқалады. Олардың тозуына әсе-
рін тигізетін себептерді анықтап, олардың кері әсерін 
төмендететін шараларды жетілдіру қажет етіледі. 
Себебі, үздіксіз қолданыстағы суармалы жерлердегі 
топырақ қабаттарында экологиялық құбылыстар, 
ант ропогендік факторларға тікелей байланысты. 
Мы салы, ауыл шаруашылығы дақылдарын суару 
барысында, топырақ қабатындағы қара шірік пен 
қоректік элементтер қорларының шайылып, тө мен-
деу үдерістері орын алуда. Сонымен қатар, топы-
рақтың экологиялық жағдайына кері әсерін тигізетін 
негізгі факторлар, олардың шектен тыс тұздануы, 
сортаңдануы мен сілтіленуі жедел қарқынмен да-
муда. Осы үрдістер Сырдария өзенінің төменгі ағы-
сын дағы суармалы жерлерде жоғары қарқынмен 
өтуде.

Сырдария өзенінің төменгі ағысында негізінен 
Қызылорда облысының суармалы жерлері орналас-
қан. Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік 
экспедициясының  мәліметі бойынша, қазіргі кезде 
қолданыстағы суармалы жердің ауданы 159,3 мың 
гектар шамасында. Бұл жерлерде күріштің үлесі 70 
мың гектарды құрайды. Күріштен кейінгі басыңқы 
дақыл – жоңышқа, 35,9 мың гектар шамасында 
егіледі. Сонымен қатар, бақша – 8,5 мың, картоп – 
7,8 мың және бидай 3,5 мың гектар егіледі. Олардың 

көпжылдық өнімділігін сараптау нәтижесі олардың 
төмендігін көрсетті. Осыған байланысты шаруа 
қо жалықтарының суармалы жерлерден алатын та-
быстары жылдан жылға төмендеуде.

Ауыл шаруашылығы дақылдары өнім ділі гі-
нің төмендігі, күріш жүйелеріндегі топырақ тардың 
тұз дану процесіне бейімділігі. Себебі, кү ріш жүйе-
леріндегі кәріз-қашыртқылардың конструк циялары 
мен параметрлерінің ерекшеліктері, жерасты суы 
деңгейінің жер бетіне дейін көтерілуін қамтамасыз 
етеді. Осыған байланысты топырақ қа батынан тұз-
дардың шайылу үдерісінің қарқыны тө мендейді 
және күріш егілмеген көршілес суармалы жерлердің 
сорлану мен сортаңдану процестері орын алады.

Қазіргі кезде Қызылорда гидрогеологиялық-
мелиоративтік экспедицияның мәліметі бойынша, 
облыстың суармалы жерлердің көп бөлігі әр түрлі 
дәрежеде тұзданған. Топырақтың тұздануы туралы 
мәліметтерді талдау барысында, Қызылорда 
облысы ның суармалы жерлерінің 36% әлсіз, ал 
қалған 76%-ы орташа және қатты тұзданғандығы 
анықталды.

Қызылорда облысындағы суармалы топырақтар-
дың тұздануының басты себептері ретінде суару 
кезеңінде минералдылығы жоғары жерасты суы 
дең гейінің жедел көтерілуі айтылады. Соған байла-
нысты ыза суының тамыр өсетін 0-100 см топырақ 
қа батына келу мөлшері артады. Қызылорда қаласы-

ның климаттық көрсеткіштері бойынша, Н.Н.Ива-
нов тың формуласы негізінде есептелген судың бу-
лану мөлшері 13226 м3/га. Осы булану мөлшерін 
пайдаланып, Н.В. Данильченконың әдісі бойынша 
анықталған, өсімдіктің жалпы су тұтыну мөлшері 
6540 м3/га болды. Осы кезеңдегі ыза суының эвапо-
транспирацияға шығыны 4455 м3/га-ны құрады. 

Осы мәліметтерді талдау барысында жерасты 
суының орналасу деңгейі жер бетінен 1-5 м терең-
дікте орналасқан жағдайда, өсімдікке керекті су 
тұтыну мөлшерінің 68,1% жерасты суы арқылы 
толтыруға болатындығын айқындайды. Бірақ та 
мұндай жағдай тек ыза суының минералдылығы 
3 г/л мөлшерден аспағанда жағдайда болады. 
Сондықтан ыза суының минералдылығы 3 г/л-ден 
асқан шақта, оларды субирригацияға пайдалану, 
топырақ қаба тындағы тұз қорының мөлшерін 
арттырып, суармалы жерлердің мелиоративтік 
жағдайларын нашарлатып, ауыл шаруашылығы 
дақылдарының өнімділігін төмендетеді.

Қызылорда облысының суармалы жерлерінде 
орын алған эколого-мелиоративтік жағдай, жерасты 
суының минералдылығымен қатар олардың орналасу 
тереңдігінің динамикасында зерттеуді қажет етеді. 
Жерасты суының орналасу тереңдігін зерттеу бары-
сында, олардың жер бетіне жақын орналасуы, суару 
кезеңіне, маусым-тамыз аралығына сай келеді. Осы 
кезеңде ыза суының эвапотранспирацияға шығын 

болуының ең жоғарғы қарқыны орын алып, тәулікті 
мөлшері 100-120 м3 жетеді.

Суармалы жерлерде жер асты суының минерал-
дылығын сараптау, олардың вегетациялық кезеңге 
байланысты таралуының өзгеретіндігін көрсетті. 
Мысалы, наурыз айында, жерасты суының мине-
ралдылығы 1-3 г/л болатын суармалы жер ауданы 
91851 га болса, маусым айында 95995 га жетті. 
Қазан айында, минералдылығы 1-3 г/л суармалы 
жердің ауданы 83141 га-ға дейін кеміді. Бұл кезеңде, 
минералдылығы 3-5 г/л болатын суармалы жер 
ауданы 58394 га-ны құрады. Жерасты суының мине-
ралдылығын ескере отырып, топырақтың тамыр 
өсетін қабатының тұздану дәрежесі анықталды.

Топырақ қабатындағы тұз қорының өсуі, 
ыза суының минералдылығына және тереңдігіне 
тікелей байланысты болады. Мысалы, ыза суының 
минералдылығы 0,8-1 г/л болғанда, топырақтың 
тамыр өсетін қабатындағы тұз қоры бір жылда, оның 
тереңдігіне байланысты 0,9-3,2 т/га аралығында 
өсті. Ал, ыза суының минералдылығы 5 г/л бол-
ғанда 5,4-14,4 т/га аралығында өсті. Ыза суының 
минералдылығы 10 г/л болғанда, топырақтың тамыр 
өсетін қабатындағы тұз қоры,  бір жылда 19,3-40,7 
т/га болды. Барлық жағдайда топырақ қабатындағы 
тұз қорының ең жоғарғы өсу қарқыны, ыза суының 
тереңдігі 1 м шамасында болғанда орын алды.

Жерасты суының деңгейі мен минералдылығына 

байланысты топырақ қабатындағы, тұздану дәреже-
лерін талдау нәтижесі көрсеткендей, Қызылорда 
облысындағы суармалы жерлердің мелиоративтік 
жағдайын жақсарту, олардың кәріздену дәрежесін 
арттыру арқылы қол жеткізуге болатындығын 
көрсетеді. 

Қарастырған жағдайда топырақтың тамыр өсетін 
қабатына ыза суымен келетін тұз мөлшері күрт 
кеміп, олардың экологиялық және мелиоративтік 
жағдайлары тұрақтанады. Қызылорда облысы  
жағдайында суармалы жерлердің мелиоративтік 
жағдайын тұрақтандыру, суару суын тасымалдау 
мен ауыл шаруашылығы дақылдарын суару 
барысында сүзілу шығындарын төмендету 
арқылы қол жеткізуге болады. Сондықтан күріш 
жүйелеріндегі экологиялық және мелиоративтік 
жағдайларды жақсарту үшін, суару желілерін қайта 
құрылымдап, суармалы жерлерде мелиоративтік 
шараларды іске асыру қажет.

Манат АЛТЫНСАРИЕВА, 
Қазақ су шаруашылығы ғылыми-зерттеу 

институты, экология магистрі.
Қаржау ҚҰЛАМБАЕВ, 

Қызылорда гидрогеологиялық-
мелиоративтік 

экспедициясының жетекшісі.
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 КҮРІШ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫ  
оны тұрақтандыру әдістері қандай?

Қазір облыста көктем туа тазалық айлығын өткізіп, 
сенбіліктер ұйымдастыру үйреншікті құбылысқа 
айналды. Оған мекеме, кәсіпорын  қызметкерлерінен 
бөлек өз еркімен қатысатын тұрғындар қатары да артуда. 
Бұл көзалдау үшін емес, өзі тұрып жатқан мекенге деген 
жанашырлықтан туған тірлік. Бірақ, қызылордалықтардың 
бәрі осы талпынысты толық қолдап кетті деп айтуға әлі 
де ерте. 

Жақында биылғы тазалық айлығының барысы жайлы 
мәжіліс өтіп, онда осы бағытта атқарылған шаралар 
талқыланды. Биылғы көктемде облыс бойынша 7 рет 
сенбілік өткізіліп, 163 мыңнан астам ағаш көшеттері 
отырғызылған. Тазалық айлығы мәреге таяп қалса 
да, аудандарда әлі күнге дейін арнайы коммуналдық 
мекемелер жұмысы жолға қойылмай келеді. Осыдан 
да жиында тазалық айлығын 29 маусымға дейін ұзарту 
туралы шешім қабылданды. Аудан, ауыл әкімдерінің 
салғырттығы сынға алынды.

Айналаңды таза ұстау міндет әрі талап. Бірақ 
мына суреттер біздің осы талапқа әлі де мойынсұнбай 
отырғанымызды байқатады. Өзіміз тұрып жатқан 
мекеннің ажары тек бізге байланысты екенін ұмытпайық, 
ағайын! 

ТАЗАЛЫҚҚА ӘРБІР ТҰРҒЫН ЖАУАПТЫ
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«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған  «Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 
бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары  Р.Кенжеханұлына 
жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі, 
бірақ «Мұрағат ісі саласындағы мемле кеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту  туралы» Қазақстан Рес-
пуб ликасы Мәдениет және спорт министрлігі 2015 жылғы 17 сәуірдегі №138 бұйрығы қолданысқа енгізілгеннен 
бұрын емес. 

Қызылорда облысының әкімі                                                 Қ. Көшербаев.

ЖОБА

«Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентін бекіту туралы 

Қызылорда облысы  әкімдігінің 2015  жылғы  « __» _____________№ ___ қаулысымен бекітілген

«Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті
1. Жалпы  ұғымдар

1. Қызмет берушiнің атауы: «Қызылорда облысының мәдениет, 
мұрағаттар және құжаттама басқармасы» мемле кеттік мекемесі, облыстық, 
қалалық, аудандық мемлекеттік мұрағаттар (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) Қызылорда облысы бойынша «Халыққа қызмет көрсету 

орталығы» Республикалық мемлекеттік кәсіп орнының филиалы, оның 
бөлімдері мен бөлімшелері  (бұдан әрі – Орталық);

3) www.e.gov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – 
портал).

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: элект рондық (ішінара 
автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде жеке және заңды тұлғаларға  
көрсетіледі (бұдан әрі – көрсетілетін қыз метті алушы).

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызмет 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл 

тәртібінің сипаттамасы

4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (не оның уәкілетті 
өкілі: уәкілеттілігін рас тай тын құжат бойынша заңды тұлға; нотариалды 
куә ландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) көр се  тілетін қызметті 
берушіге, Орталыққа немесе портал арқылы Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі  №138 
бұйрығымен бекітілген «Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі  - стандарт)  1-қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша  толтырылған өтініш ұсынуы.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір 
рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы :

1) көрсетілетін қызметті алушы (не оның уәкілетті өкілі: 
уәкілеттілігін растайтын құжат бойынша заңды тұлға;  нотариалды 
куәландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) көрсетілетін қызметті 
берушіге стандарттың  9-тармағына сәйкес құжаттарды  ұсынады; 

2) кеңсе қызметкері өтініштерді тіркейді және көр  сетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (он бес  минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы өтініш терді қарайды 
және орындаушыға жолдайды (он бес ми нуттан аспайды);

4) орындаушы анықтаманы дайындап, көрсеті летін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (он екі күнтізбелік күн ішінде); 

екі немесе одан да көп ұйымдардың, сондай-ақ уақыты бес 
жылдан асқан кезеңнің құжаттарын зерделеу қажет болған жағдайларда, 
мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін көрсетілетін 
қызметті беруші  мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін күнтізбелік 25  
күннен аспайтын мерзімге ұзартады,  бұл туралы қарау мерзімі ұзартылған 
күннен бастап күнтізбелік 3  күн  ішінде өтініште көрсетілген мекенжайға 
хат жолдау арқылы көрсетілетін қызметті  алушы  хабарландырылады;

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы анық тамаға қол қояды 

және кеңсе қызметкеріне жолдайды (он бес минуттан аспайды);
6) кеңсе қызметкері анықтаманы тіркейді және көр сетілетін 

қызметті алушыға (не оның уәкілетті өкілі: уәкі леттілігін растайтын құжат 
бойынша заңды тұлға;  нота риалды куәландырылған сенімхат бойынша 
жеке тұлғаға) береді (он бес минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл 

тәртібінің сипаттамасы

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қаты са тын көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
тізбесі:

1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  орындаушы;
4)  Орталық қызметкері;
5)  Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері.
7. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы әрбір 

рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  көрсетілген рәсімдер (іс-
қимылдар) сипаттамасы  осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсе тілген рәсімдер 
(іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасына 
сәйкес әрбір рәсімнің (іс-қи мылдың) өту блок-схемасында келтірілген.

4.  Халыққа қызмет көрсету орталығымен және (немесе) өзге де 
көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тәртібінің, сондай-ақ 
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану 

тәртібінің сипаттамасы

9.  Қызметті Орталық арқылы көрсету кезіндегі көр сетілетін 
қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушының  жүгіну тәртібі мен 
рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы (не оның уәкілетті өкілі: 
уәкілеттілігін растайтын құжат бойынша заңды тұлға;  нотариалды 
куәландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) Орталыққа стандарттың 
9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) Құжаттарды Орталық арқылы қабылдаған кез де көрсетілетін 
қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көр сетілетін 
қызмет стандартының 9-тармағында көзделген құжаттар топтамасын 
толық ұсынбаған жағдайда, орта лық қызметкері құжаттарды қабылдаудан 
бас тартады және мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттың 2-қосым-
ша сына сәйкес нысан бойынша қолхат береді (он бес минуттан аспайды). 

Қызметті беруші және Орталық қызметкері мемле кеттік 
қызметтерді көрсету кезінде, егер Қазақстан Рес публикасының заңдарында 
өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді 
пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының   келісімін алады. 

3) Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері қабыл данған 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге қайта жолдайды (бір жұмыс 
күн ішінде, мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кірмейді);

4) Орталық құжаттарды көрсетілген қызмет ті берушіге 
жолдағаннан кейін, көрсетілетін қызмет ті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы осы регламенттің 
5-тармағының 2-5 тармақ шаларына сәйкес жүзеге асырылады (он екі 
күнтізбелік күн ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері анықтаманы 
тіркеп, Орталыққа жолдайды (бір жұмыс күн ішінде);

6) Орталық қызметкері анықтаманы тіркеп, көр сетілетін қызметті 
алушыға (не оның уәкілетті өкілі: уәкі леттілігін растайтын құжат бойынша 
заңды тұлға;  но тариалды куәландырылған сенімхат бойынша жеке тұлғаға) 
береді  (жиырма минуттан аспайды). 

10. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көр сетілетін 
қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алу шының  жүгіну тәртібі мен 
рәсімдер (іс-қимылдар) рет тілігінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) 
«электрондық үкіметтің» порталында (бұдан әрі – портал) тіркелуді жүзеге 
асырады және көрсетілетін қызметті алушының электрондық-цифрлық 
қолтаңбасымен (бұдан әрі - ЭЦҚ) куәландырылған электрондық өтініш пен 
стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды жолдайды;

2) орындаушы электрондық өтініш пен құжаттарды қабылдайды, 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» құжаттардың 
қабылданғаны және қызмет нәтижесін алу күні көрсетілген хабарлама-есеп 
жолданады (он бес минуттан аспайды);

3) электрондық өтініш пен құжаттарды қабыл дағаннан кейін 
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшеле рінің (қызметкерлерінің)  іс-қимылдары осы 
регламенттің 5-тармағының 2-5 тармақшаларына сәйкес жүзеге асыры лады;

4) орындаушы мемлекеттік қызмет көрсетудің нә тижесін 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының (не оның уәкілетті өкілі: 
уәкілеттілігін растайтын құжат бойынша заңды тұлға; нотариалды 
куәландырылған сенім хат бойынша жеке тұлғаға) «жеке кабинетіне» 
жолдайды (он бес минуттан аспайды).

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы 
ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы осы 
регламенттің 3-қосымшасында келтірілген.

5. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі

11. Көрсетілетін қызметті беруші  мен Орталық басшылары (бұдан 
әрі – лауазымды тұлғалар) мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуге 
жауапты тұлғалар болып табылады.

Лауазымды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыруға  
жауапкершілікте болады.

12. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша әрекеттерге 
(әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 3-бөліміне сәйкес жүргізіледі.

13. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, оның 
сапасын бағалау (оның ішінде шағымдану) қа жет болған жағдайда ақпарат 
алу үшін байланыс теле фондарының нөмірі: 8 (7242) 263913, бірыңғай 
байланыс – орталығы: 1414, 88000807777.

«Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 1-қосымша 

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы

Көрсетілетін қызметті алушы  (не оның уәкілетті өкілі: уәкілеттілігін растайтын құжат бойынша заңды тұлға;  нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезінде

1 Іс-әрекет (жұмыс барысы, 
ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Орындаушы Көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
        қызметті берушінің 
         кеңсе қызметкері

3 Іс-әрекеттердің (процестің, 
операция рәсімінің) атауы және 

олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді құжаттарды 
қарайды

анықтама дайындайды анықтамаға қол қояды анықтаманы тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер, 
құжат, ұйымдастыру-өкімдік 

шешім)

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

құжаттарды

орындаушыға       
жолдайды

анықтаманы көрсетілетен қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

анықтаманы кеңсе қызметкеріне 
жолдайды

анықтаманы көрсетілетін қызметті алушыға (не 
оның уәкілетті өкілі: уәкілеттілігін растайтын құжат 
бойынша заңды тұлға;  нотариалды куәландырылған 

сенімхат бойынша жеке тұлға)  береді

5 Орындау мерзімі 15 минуттан
аспайды

15 минуттан 
аспайды

12 күнтізбелік күн ішінде, екі немесе одан да көп 
ұйымдардың құжаттарын зерделеу, сонымен қатар 
5 жылдан асатын кезеңді қарау  қажет болса – 25 

күнтізбелік күн ішінде, бұл туралы қызмет алушыға 
құжат ұзартылған күннен бастап күнтізбелік 3 күн 

ішінде хабарланады

15 минуттан
аспайды

30 минуттан аспайды

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы
 

Көрсетілетін қызметті алушы  (не оның уәкілетті өкілі: уәкілеттілігін растайтын құжат бойынша заңды тұлға;  нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) Орталыққа жүгінген кезде

1 Іс-әрекет (жұмыс барысы, 
ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Орталық қызметкері Орталықтың 
жинақтау 
бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Орталық қызметкері

3 Іс-әрекеттердің 
(процестің, операцияның 

рәсімнің) атауы және 
олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге қайта 

жолдайды

құжаттарды тіркейді құжаттарды 
қарайды

анықтаманы дайындайды анықтамаға қол 
қояды

анықтаманы 
тіркейді

анықтаманы тіркейді

4 Аяқталу нысаны 
(мәліметтер, құжат, 

ұйымдастыру-өкімдік 
шешім)

көрсетілетін қызметті 
алушыға (не оның 

уәкілетті өкілі: 
уәкілеттілігін растайтын 
құжат бойынша заңды 

тұлға;  нотариалды 
куәландырылған 

сенімхат бойынша жеке 
тұлға) құжаттардың 

қабылданғаны немесе 
қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

орындаушыға 
жолдайды

анықтаманы көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

анықтаманы 
кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

анықтаманы 
Орталыққа 
жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін қызметті  

алушыға  
(не оның уәкілетті 

өкілі: уәкілеттілігін 
растайтын құжат 
бойынша заңды 

тұлға;  нотариалды 
куәландырылған 

сенімхат бойынша 
жеке тұлға) береді

5 Орындалу мерзімі 20 минуттан аспайды 1 жұмыс күні 
ішінде

(мемлекеттік 
қызмет көрсету 

мерзіміне 
кірмейді)

15 минуттан аспайды 15 минуттан 
аспайды

 12 күнтізбелік күн ішінде, екі немесе одан да 
көп ұйымдардың құжаттарын зерделеу, сонымен 

қатар 5 жылдан асатын кезеңді қарау  қажет 
болса – 25 күнтізбелік күн ішінде, бұл туралы 

қызмет алушыға құжат ұзартылған күннен бастап 
күнтізбелік 3 күн ішінде хабарланады

15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан аспайды

«Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 2-қосымша 

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып әрбір іс-қимылдың (рәсімнің) жүру реттілігі сипаттамасының блок схемасы

Көрсетілетін қызметті алушы  (не сенімхат бойынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) 
реттілігінің сипаттамасы 

Көрсетілетін қызметті алушы (не оның уәкілетті өкілі: уәкілеттілігін растайтын құжат бойынша заңды тұлға;  нотариалды 
куәландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) қызметті берушіге жүгінген кезінде

«Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламентіне 3-қосымша 

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің 
функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы

Көрсетілетін қызметті алушы  портал арқылы жүгінген кезінде

«Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-1қосымша  

 «Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметінің бизнес-процесс анықтамалығы 
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызмет берушіге жүгінген кезде

Орындаушы – құжаттардың қабылдануын, тіркелуін, анықтаманы дайындау және шығыстауды жүзеге 
асыратын көрсетілетін қызмет берушінің қызметкері;

Көрсетілетін қызмет берушінің басшысы – Мәдениет, мұрағаттар мен құжаттама басқармасының 
басшысы

Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-2- қосымша
 «Мұрағат анықтамаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметінің бизнес-процесс анықтамалығы  

Көрсетілетін қызметті алушы  (не оның уәкілетті өкілі: уәкілеттілігін растайтын құжат бойынша заңды тұлға; 
нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша жеке тұлғаға) Орталыққа жүгінген кезде

Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасымен көрсетілетін:

1. «II, III және IV санаттағы объектілерге мемлекеттік 
экологиялық сараптама қорытындысын беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет; 

2. «II, III және IV санат объектілері үшін қоршаған ортаға 
эмиссияға рұқсаттар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет;

3. «Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы 
жерасты суларының жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсу 
және шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланысы 
жоқ мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын 
пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет;

4. «Су объектілерін конкурстық негізде оқшауланған немесе 
бірлесіп пайдалануға беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет;

5. «Ағаш кесу және орман билетін беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет;

6. «Орман ресурстары, сауықтыру, рекреациялық, тари-
хи-мәдени, туристік және спорттық мақсаттар; аңшылық 
шаруашылығының мұқтаждықтары; жанама орман пайдалану 
үшін ұзақ мерзімді орман пайдалануға берілген мемлекеттік 
орман қоры жерлерінде учаскелерді құрылыс  объектілерін салуға 
пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет;

7. «Облыстың жергілікті атқарушы органдарының 
жануарлар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен 

балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін 
бекітіп беру мен аңшылық және балық шаруашылықтарының 
қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер 
қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет;

8. «Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді 
орман пайдалану шартын мемлекеттік тіркеу»  мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет;

9. «Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша 2015 жылдың 8 
мамырында сағат 11-00 де Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс 
көшесі №1 мекен-жайындағы Қызылорда облысының мекемелер 
үйінде жария талқылау өткізілетіндігін хабарлайды. 

ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУШЫЛАР НАЗАРЫНА!

«Қызылорда облысын газдандыру» жобасына сәйкес 4 аудан 
орталығында (Арал қаласы мен Әйтеке би, Шиелі, Жаңақорған кенттері) 
және Байқоңыр қаласында автоматтандырылған газ тарату станциялары 
мен квартал ішілік газ құбырлары салынады. Жоба құны 23 млрд. теңгеден 
асады және ол Қызылорда аймағын газдандырудың Бас жоспарына сәйкес 
жүзеге асырылады. Жо баны қаржыландыру несие қаражатын тарту арқылы 
белгі ленуде және, ең бастысы, салынған қаражат инвестициялық тариф 
көмегімен қайтарылады. 

Жоба бойынша қалаішілік, кентішілік және көше газ құбыр ларының 
құрылысын жүргізуді «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ жүзеге асыратынын атап 
өткен жөн. Яғни, газ құбырлары көшемен әрбір абоненттің ауласына дейін 
жеткізіледі. Абоненттердің үйлері техникалық нормаларға сәйкес болуы 
тиіс. Қазандық үшін жеке бөлме қарастырылуы қажет. Газ жабдығын тұрғын 
бөлмелерде орнатуға болмайды. Қабырғаның биіктігі 2,2 метрден кем 
болмауы, бөлме аумағы бір пешке 4 м2 кем болмауы, қабырғалары сылануы 
тиіс. Бір бөлмеде 2 пештен артық қоюға болмайды. Мұржа мен ағын-тарту 
вентиляциясы пайдаланылатын пештің құрылымы мен қуатына сәйкес 
келуі тиіс. Қазандықтың қабырғасы кірпіштен немесе бетоннан жасалуы, 
едені бетон немесе металл болуы, кафель плиталарымен немесе жанбайтын 
минералды сылақпен жабылуы тиіс.

Мұржаға қойылатын талаптар: мұржа өтетін тартқыш ойықтың 
көлемі мұржаның ауданынан кем болмауы қажет. Дегенмен, агрегатты 
жобамен былайша сәйкестендіруге болады: пеш қуаттылығы (кВт) мұржа 
диаметрі (мм):24/120, 30/130, 40/170, 55/190, 80/220, 100/230. Мұржаның 
жоғары ойығы шатырдың жиегінен төмен болмауы тиіс, ол жанған отын 
өнімін толық таратып, ауаның өтуінен сақтайды. Жанған отын өнімінің 
қазандық бөлмесіне енуіне жол бермеу қажет. 

Вентиляцияға қойылатын талаптар: бөлме ғимараттың вен-
тиляциялық жүйесімен байланысуы тиіс. Вентиляциялық ка налдың шығу 
жолы қазандықтың төбесі арқылы өтеді. Қабырғада мұржа үшін екі канал 
жүргізіледі. Біреуі мұржаны монтаждауға, екіншісі сәл төмен (25 см кем 
емес) оны технологиялық тазалауға арналған. Таза ауаны жіберу қазандық 
есігінің вентиляциялық торы арқылы немесе есікті ашу арқылы жүзеге 
асырылады. Вентиляциялық ағын тесіктерінің көлемі мынадай мөлшер 
бойынша анықталады: 1 кВт үшін 8 см2 кем емес (ішкі ауа ағыны үшін).    

Тұрмыстық газ жабдықтарын қолданудың жақсы жағы да, жағымсыз 
жағы да қатар жүреді.  

Жағымсыз жағы мынада: негізінен метаннан тұратын табиғи газдың 
жарылыс және өрт қаупі бар, сондай-ақ, уландыру және тұншықтыру қасиеті 
бар. Газ аспаптарының қалыпты жұмысын мұқият бақылап отыру қажет, 
пайдаланып болғасын газ аспаптары шүмектерін жауып, газ плиталарын 
таза ұстау қажет, 1-қабаттағы газ бағаналарын сөндіруге және балаларға газ 
аспабын пайдалануға рұқсат етуге болмайды.  

Ас үйлерде желдеткіш жолдары болуы қажет, желдеткіші жоқ болса, 
терезенің жоғары бөлігіне ашылатын көзі немесе фрамуга орнатылуы 
тиіс. Ас үй көлемі 4 конфоркалы плита үшін 15 м3, 3 конфоркаға – 12 
м3, 2 конфоркаға – 8 м3 кем болмауы қажет. Техникалық шарттар сәйкес 
келмесе және желдеткіш нашар болса, иісті газдың болуы нормадан бірнеше 
есе асып кетеді. Егер ауа ағынын толық көлемде қамтамасыз етпесе, жану 
кезінде иісті газ бөлінеді. 

Иісті газ – өте аз мөлшерінің өзінде қанмен араласып, жинала келе 
улануға әкеп соғатын өте улы зат. Иісті газдың бөлмедегі көлемі 0,5 % 
жеткеннің өзінде 20 минуттан кейін адам уланып, өліп кетеді!

Ас үйдегі газ аспабы қосылып тұрған кезде міндетті түрде ауа ағынын 
қамтамасыз ету үшін терезе көзі ашық тұруы тиіс. Духовканы пайдаланар 
алдында есігін ашып, жанарғыға ауа ағынын жіберіп, желдетіп алу қажет. 
Пайдаланып болғасын газ аспаптары шүмектерін жауып қою қажет. 

Бөлмені жылыту үшін газ плитасын пайдалануға қатаң тыйым 
салынады! 

Жылыту пеші мен пеш жанарғысын қосар алдында түтін діктің 
тартқышы бар екеніне көз жеткізу қажет.  

Жылыту маусымы алдында жылыту аспаптары мен ағын су 
жылытқыштарының түтіндіктерін тазалап, олардың жарам дылығы жөнінде 
актілер алу керек.

Уақытылы техникалық қызмет көрсетілмеген, сондай-ақ, түтіндік 
және желдеткіш жолдары тексерілмеген жағдайлар салдары қалпына 
келтірілместей – жарылысқа, өртке, иісте ніп улануға әкеп соғады. 
Тұтынушыларға автоматты қауіпсіз дендірумен қамтамасыз етілген жылыту 
пештерін орнатуға кеңес берер едік:  ондай пештер төмендегі жағдайларда: 
тұтану жанарғысында оттың өшуі, түтіндікте тарқыштың жоқ болуы, 
жылу алмастырғышта су температурасының 93 градустан асып кетуі, газ 
қысымының ең аз мөлшерден де түсіп кетуі кезінде газ беруді тоқтатады. 

«Табиғи газды тарату және пайдалану жүйесінің өндірістік 
қауіпсіздігі талаптарына» сәйкес түтін тарту құрылғыларының техникалық 
жағдайын тексеру маусымдақ әрекеттегі орнату ларды жұмысқа енгізуге 
дейін және тартқыштың бұзылуы кезінде жүргізіледі. Түтіндіктер мен 
желдеткіш жолдарын зерттеу мамандандырылған ұйыммен жүргізілуі тиіс, 
қорытындылары актімен рәсімделеді. 

Жазатайым оқиғалар мен апаттардың алдын алу мақсатында газбен 
жылыту аспаптарын тұрмыста пайдалану кезіндегі тыйым салынған  негізгі 
қауіпсіздік шараларын естеріңізге саламыз:   

- жылыту жүйесіне қосылмаған және сумен толтырылмаған пештерді 
қосуға; 

- газ автоматының ақауы кезінде және түтіндікте тартқыш жоқ кезде 
жылыту пешін немесе пеш жанарғысын пайдалануға;  

- газ иісінін шығып тұрғанын анықтау мақсатында ашық от 
пайдалануға;

- пеш оттығының сиретілуі жоқ кезде газ жанарғысын жағуға;
- жылыту жүйесінде жылу әкелгіш айналымы жоқ пешті пайдалануға;
- газ жеткізу желісіндегі шүмекті ашпас бұрын пеш жанарғысы 

шүмегін ашуға; 
- өз бетінше пеш пен жанарғысын орнату және жұмысқа қосу, пештер 

мен пеш жанарғыларына техникалық қызмет көрсету арнайы оқытылып, 
мамандандырылған қызметкерлермен жүргізілуі тиіс;

- газ аспаптары орнатылған бөлмелер жоспарын газ желілерін 
пайдаланушы мекеменің рұқсатынсыз өзгерту; 

- үзіліссіз жұмыс істеуге арналған және оған сәйкесінше автоматикасы 
бар аспаптарды есептемегенде басқа барлық газ аспаптарын жұмыс жасап 
тұрғанда қараусыз қалдыру;

- газ аспаптарын мектеп жасына дейінгі балалардың пайдалануы, 
сондай-ақ, өз істерін бақылай алмайтын және бұл аспаптарды пайдалану 
ережелерін білмейтін адамдардың пайда лануы; 

- газ плиталарын бөлмені жылыту үшін пайдалану;
- газ құбырларына жіп байлап, киім кептіру;
- газ аспаптары орнатылған бөлмелерді ұйықтау және демалу үшін 

пайдалану.
Газ иісі пайда болғанда газ құбыры шүмегін жауып, бөлмені желдету, 

104 телефоны бойынша газ шаруашылығы қызметінің апатты бригадасын 
шақыру.

Үйлер мен пәтерлерде жұмыс жасап тұрған газ аспаптарын пайдалану 
жауапкершілгі газ пайдаланушы тұлғаларға жүктеледі. 

Есте сақтаңыз! Газ тек қана оны дұрыс пайдаланбаған кезде қауіпті! 
«Газ және газбен жабдықтау туралы» ҚР Заңына сәйкес газбен 

жабдықтау жүйелері нысандарын газ тарату жүйелеріне қосумен 
байланысты шығындардың барлығы қосылатын нысандардың иелері 
есебінен жүргізіледі. Тұтынушыларды газ жүйесіне қосу бойынша 
жұмыстарды осындай қызмет түріне лицензиясы бар және бәсекелестік 
жағдайында өз қызметін жүзеге асыратын мекемелер жүргізеді. Сондықтан, 

осындай мекемелердің әрқайсысы өздерінің маркетинг саясаты мен орын 
алып отырған нарық жағдайына сәйкес өз қызметтерінің баға және тарифтер 
деңгейін смета бойынша анықтайды. 

Қызылорда қаласы бойынша қазіргі таңда нысандарды газдандыру 
қызметтерін жүзеге асыратын көптеген компаниялар тіркелген. 
Тұтынушылар үй іші жабдықтарын монтаждау жұмыстарын жүргізетін 
компанияны таңдап алу мүмкіндігіне ие.

Техникалық шарттарды (ТШ) алу үшін жеке тұлғалармен 
тапсырылатын құжаттар:

ТШ беру туралы өтініш (максималды сағаттық пайдалану көлемін 
көрсете отырып) нысан иесімен немесе нысан иесінің сенімхаты бойынша 
толтырылады. 

1. Нысан иесінің жеке куәлігі көшірмесі;
2. Мемлекеттік жер актісі көшірмесі, нысан орналасқан жердегі 

жылжымайтын мүлікке меншік құқығын құқық белгілеу құжаттары 
немесе жылжымайтын мүлік иесінің нотариалды рәсімделген нысанды 
газдандыруға келісімі;

3. Газдандырылатын тұрғын үйдің (нысанның) техникалық паспорты 
көшірмесі немесе бар (үй ішілік) жүйелерді рекон струкциялауға қажетті 
газдандыру жобасы эскизінің көшірмесі;

4. Газ тұтыну жабдығының техникалық көрсеткіштері көрсе тіл ген 
техникалық паспорты көшірмесі;

5. Нысан орналасқан жердің сызбасы (нысанды сызба немесе 
маршруттық карта бойынша ауызша түсіндірмей-ақ, тез тауып бару үшін 
толық сипатталуы тиіс, қажет болса, нысанның орналасу жерін анықтауға 
қосымша мәліметтерұсынылуы тиіс).

Техникалық шарттарды (ТШ) алу үшін заңды тұлғалармен және 
жеке кәсіпкерлермен тапсырылатын құжаттар:

ТШ беру туралы өтініш хат (нысанның сұралатын мак си мал ды 
сағаттық газды пайдалану көлемін көрсете отырып):

1. Нысанның мемлекеттік тіркелу/қайта тіркелу туралы анықтамасы;
2. Мемлекеттік жер актісі көшірмесі, нысан орналасқан жердегі 

жылжымайтын мүлікке меншік құқығын құқық белгілеу құжаттары 
немесе жылжымайтын мүлік иесінің нотариалды рәсімделген нысанды 
газдандыруға келісімі;

3. Газдандырылатын тұрғын үйдің (нысанның) техникалық паспорты 
көшірмесі немесе бар (үй ішілік) жүйелерді рекон струкциялауға қажетті 
газдандыру жобасы эскизінің көшірмесі;

4. Газ тұтыну жабдығының техникалық көрсеткіштері көрсетілген 
техникалық паспорты көшірмесі;

5. Нысанға жүргізілетін құрылыс жерінің нысан мен ол 
орналасқан аумақты қоса алғанда (жер асты және жер бетіндегі барлық 
коммуникациялары көрсетілген) топографиялық түсірі лімі 1:500 масштабта 
(нысанға дейін кварталаралық және көшеаралық газ құбырын жүргізетін 
жағдайда ғана);

6. Көпқабатты үйлерді газдандыру кезінде ас әзірлеу, жылыту, 
вентиляция, кондиционер, ыстық су үшін табиғи газды тұтынудың 
гидравликалық есептемелері.

Тұрғындар жылыту аспаптарын: жылыту пеші, газ плитасы, тұрмыстық 
газ есептегіш құралы, газдану дабылқаққышы және т.б. алу үшін кез-келген 
уақытта «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ өкілдеріне хабарласа алады, өтінім 
беру сәтінде мамандар газдандыру және газ жабдығын орнату мәселесіне 
қатысты кез-келген сұрақтарға кәсіби жауап береді. Газдандырумен қатар 
тұрғындардың өмір сүру деңгейі көтеріліп, жақын елді мекендерді әрі қарай 
газдандыруға қажетті инфрақұрылым жасалады.  

Қызылорда облысының энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы.

ТҰРҒЫН ҮЙДІ ГАЗ ЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ ТАЛАПТАРЫ

ТАҒЗЫМ

Әр заманның өзіне 
сай лайықты тұлғалары 
болатыны ақиқат десек, 
алдыңда жөн сілтейтін, жол 
табуға жәрдемші болатын 
жарықтың – яғни кемел 
тұлғалардың болғаны бір 
ғанибет емес пе?! Сондай 
жаны жайсаң жанның бірі 
– бала кезімнен өзім өте 
жақсы білетін Нағымадин 

аға еді.
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Сольтрест орта мектебінің жоғары 
сыныптарын ұлағатты ұстаздар 
Базарбаев Жанғазы жездесі мен 
Көшербаева Тиыштық апасының 
үйінде жатып бітірген болатын. 
Сол кездің өзінде-ақ салмақты да 
қайырымды балаң жігіт біз сияқты 
ізіне ерген інілеріне қамқор қолын 
созудан әсте танбайтын. Жанғазы 
әкеміздің аталас ағайын екендігін 
есейе келе біліп жатырмыз. Өйткені, 
әкем Смайыл Тиыштық ана  мызды 
“біздің генерал” деп үнемі құрмет 
көрсетіп отыратын.

Сонау алпысыншы жылдары 
сапалы білім мен саналы тәр бие 
беруде ауданда көш бастау шы лардың 
бірінен саналған білім ошағында 
спорт үйірмесінің жұ мы сы жүйелі 
жолға қойылғаны сон дай, мектеп 
оқушылары ау дан дық және облыстық, 
тіпті рес публика біріншіліктерінде 
ол жа салып жататын. Бұл ретте дене-
шынықтыру пәнінің мұғалім де рі 
Оразғали Есенов, кейінірек кел ген 
Жұматай Қалмағанбетов ағайлардың 
шәкірттеріне үйретері көп болды. 
Әсіресе, әрбір мере кеде тұзшылар 
мәдениет үйі нің сахна төріне құрылған 
шар шы алаңдағы бозбала бокс шы-
лар дың кездесулері көз алдымда 
жатталып қалыпты. Сон дай сай-
ыстарда Нағымадин аға өз салмақ 
дәрежесінде қарсы лас тарын қа пыда 
қалдырып, жеңіс тің биік тұғырынан 
қол бұлғап тұратын.

Дана халқымызда “текті” деген 
қасиетті ұғым бар ғой. Бұл сөз әңгіме 
өзегіне айналып отырған адамның 
үрім-бұтағына берілетін баға десек, 
қателеспеген болар едік. Әгәрәки, 
Нағымадин аға жайлы сөз қозғала 
қалса, қа ра пайым халықтың “жақсы 

адам, нағыз азамат!” деп көсіліп 
отыр ғанының талай мәрте куәсі бол-
ғанымды қалай жасырармын.

Тектілік дарыған әулеттің 
арғы аталарын айтпағанның өзін-
де, Нәкеңнің өз әкесі Дәрібаев 
Көшербай ақсақал айдынды Арал-
дан шыққан он алты “Социалистік 
Еңбек Ерінің” бірі болған. Ата кәсіпті 
бойтұмар тұтқан атақты жылқышы 
осынау мәртебелі марапатқа Ұлы 
Отан соғысы жылдарында Қызыл 

Армияның атты әскерлеріне ар нал -
ған әскери жылқылар өсіру дегі және 
Бүкілодақтық жылқы шаруашылығы 
саласын дамытуға сіңірген ерекше 
еңбегі үшін қол жеткізген.

Көшербай әкеміздің құдай қосқан 
қосағы Әбішқызы Тәжен анамыз 
бауырынан өрбіген жеті ұл-қызды 
тәрбиелеп өсірген “Ана даңқы” 
орденінің иегері. Киелі шаңырақтың 
ұйтқысы болған ұлағатты ана Ұлы Отан 
соғысы жылдарында жауынгерлерге 
жылы киімдер жіберісіп, майдан 
мен тылдың байланысына алтын 
арқау болса, бейбіт өмірде жылқы 
фермасында дәмділігі тіл үйірген 
қымыз, сондай-ақ шұбат, сүт өнімдері 
өндірісінің айтулы шебері атанған. 
Тумысынан жо март жүректі жарықтық 
талай тарыққандарға қамқорлық көрсе-
тіп, қолындағы барын жан-жағына 
бөліп беріп отырған көңіл көкжиегі 
кең, парасат-пайымы биік қайырымды 
жан болған көрінеді.

Алпысыншы жылдардың орта 
шенінде қазіргі Жақсықылыш ата-
латын ауылдан Алматы қала сына жол 
тартқан жасөспірім Қазақ мемлекеттік 
ауыл шаруа шылығы институтына 
студент бо лып қабылданды. 
Өзгелерден әрдайым ерекшеленіп 
тұратын туымы бөлек арманшыл 
жас курстастары арасында да білім-
дарлығын көрсете білді. Аталған оқу 
орнын 1971 жылы инженер-электрик 
мамандығы бойынша бі тірген жас 

маман туған топыраққа табан тіреп, 
Қызылорда электр торабы кәсіпорнына 
қызметке қа былданды. Ширек 
ғасырдан ас там электр желілерін 
пайдалану қызметінің шебері, аға 
инженер, жоғары кернеулі жүйелер 
қызметі басшысының орынбасары, 
бас инженердің орынбасары, өнді-
ріс тік-техникалық қызметінің бас-
шысы, директордың орынбасары, 
бас инженер қызметтерін абырой мен 
атқарды.

1997-2008 жылдар аралығында 
“Қызылорда РЭК” акционерлік 
қоғамының вице-президенті, одан 
әрі коммерциялық директор, бас 
директордың бірінші орынбасары, 
басқарма төрағасының өндіріс 
жөніндегі орынбасары, кәсіпорын 
басқарма төрағасының міндетін 
атқарушы лауазымында болса, 2012 
жылдың наурыз айынан ғұмырының 
ақырына дейін акцио нерлік қоғам 
кәсіподақ комитетінің төрағасы 
қызметін мінсіз атқарып өтті.

Уақыт өткен сайын кісі ке мел-
денеді, көкжиегі кеңейіп, та ны мы 
толығады. Алайда тия нақты адам 
ғана негізгі ұста нымынан айнымаса 
керек. Ол ұс таным адамның өзімен 
бірге жаратылатын құбылыс болуы 
мүмкін. Осы орайда Нағымадин 
Дәрібаевтың ұстанымға беріктігін 
үлгі-өнеге қылып айтуға тұрады. 
Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін 
бүкіл электрлендіру жүйесінің терең 
күйзеліске ұшыраған тоқ саныншы 
жылдары Қазақстан мемлекеті 
экономикасының на рық тық жүйеге 
қалыптасуы электр қуатына сұранысты 
қамта ма сыз ету проблемаларын төте-
сінен шешуді талап етті. Сол бір ел 
тәуелсіздігінің алғашқы жыл дарында 
энергетика сала сының аяқтан тұруына, 
жаңа бастамалардың жүзеге асуына 
білікті де тәжірибелі маман зор үлес 
қосты. Сөйтіп өңір энер гетиктерінің 
тынымсыз тірлік тері не іскерлікпен 

басшылық жасады.
Есесі кетпейтін – еңбек қана. Сол 

еңбек оны биіктеген үстіне биіктете 
түсті. Өз еңбегімен, өз күшімен өзін 
өзгелерге мойындата білді. Оған дәлел, 
2007 жылы Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығы Энергетика саласының, 
2012 жылы Қазақстан Энергетиктер 
Ассоциациясының “Құрметті энер-
гетигі” атанды. Сондай-ақ ұзақ 
жылғы жемісті еңбегі үшін бір неше 
мәрте мемлекеттік ма рапаттарға ие 
болды. Жалпы На ғымадин ағаның 
ғибратты ғұ мырына қарап отырсаңыз, 
бір салада, оның ішінде бір мекемеде 
қырық жылдан астам еңбек етіп, 
облыс энергетиктерінің тұтас бір 
шоғырын тәрбиелеп шығарғанына көз 
жеткізесіз.

Ертелі әңгімемізге арқау болған 
ағамыздың осынау қол жеткізген же-
тіс тіктері жеңгеміз Рай күлдің арқасы 
десек, артық айт паған болармыз. 
Әсілі, аза мат абыройының асқақтауы 
көп жағдайда аяулы да асыл жа ры-
ның пейілінің кеңдігіне бай ланысты 
болатыны белгілі. Кіші жүздің Сар-
ғасқа аталығынан та райтын Нұрманбет 
қарияның қы зы Райкүл жеңгеміз екеуі 
өмір ге төрт перзент әкеліп, тәр биелеп 
өсірді. Балалардың үл кені Ардақ 
қарындасымыз “Казком мерцбанкіде” 
бас бухгал тер бол са, Дана – “Форте-
банкіде” заңгер, Қайрат ініміз “Интер-
газ” Орталық Азия” акционерлік қо-
ға мында жетекші экономист. Ал кен-
же бала Айдос қазіргі таңда жақсы 
өн діріс мектебінен өтіп, Ресей халық 
ша руашылығы және мемлекеттік ака-
демиясында білімін жетілдіріп жатыр. 
Сонымен қатар Еуразия экономикалық 
комиссиясында абы роймен қыз мет 
атқарып жүр. Ұзақ жылдар өскелең 
ұр пақ қа сапалы білім, саналы тәр бие 
берген Райкүл жеңгеміз – неме релер 
шуағына бөленген мейір ман ана.

Иә, Нағымадин ағамызға ең бектің 
зейнетін ұзағынан көру жазылмапты. 
Десек те, өмірде өзі жоқ болса да, оның 
ізінде ағайын-туыстары мен бала-
шағасынан басқа тұтас бір әулет өсіп 
келеді. Ол Сыр бойының энергетиктер 
қауымы. Айналып келгенде, Нағы-
мадин Көшербайұлының ұлт ал-
дындағы қызметі ұмытылмауға тиіс, 
солай болады да.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ЭНЕРГЕТИКА 
МАЙТАЛМАНЫ

Жеңіс мерекесі қарсаңында Қызылорда қалалық сотының ұжымы Ұлы 
Отан соғысының ардагері Сейітхан Шілдебаевты құттықтады. Сот төрағасы 
Алмат Бабатов майдангерге ұжым атынан шынайы тілектерін жеткізіп, сый-
сияпаттарын тарту етті.

Майдангер ұрыс даласында жанқиярлықпен ерлік көрсеткені 
үшін «Қызыл жұлдыз» орденімен, Жеңістің әр жылдардағы мерекелі 
медальдарымен марапатталған. Бүгінгі бейбіт күннің кейіпкері немере-
шөберелерінің ардақты атасы, 4 ұл, 3 қыз өсірген берекелі әулеттің тілекшісі. 

Кеудесі орден, медальдарға толы қарт жауынгер сот ұжымына риясыз 
көңілін білдіріп, ақ батасын берді.

Б.СМАЙЫЛҰЛЫ.

“ҚЫЗЫЛ ЖҰЛДЫЗДЫ” 
МАЙДАНГЕРГЕ ҚҰРМЕТ

ЖАСТАРДЫ 
ПАТРИОТ БОЛУҒА ШАҚЫРДЫ
“Болашақ” университетінің студенттер сарайында жастар Қазақ 

хандығының 550 жылдығына орай “Жаужүрек мың бала” фильмін 
тамашалады. 

“Жастар ресурстық орталығы” КММ директоры Жасұлан Алдаберген 
“Қазақ хандығының 550 жылдығына байланысты еліміздің барлық 
аймағында түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып жатқанын жеткізді. Жастарға 
тарихымызды тереңірек таныта отырып, патриоттық сезімін ояту мақсатын 
көздеген шараға қатысқандар өз әсерлерімен бөлісті. Олар осы шараны 
ұйымдастырған орталық мамандарына алғыстарын білдірді. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.
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СББІЛІМ

ҚҰРМЕТТІ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕР!
Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 2015 жылдың 

14-мамырында сағат 16.00-де Абай даңғылы, 64 г, департаменттің мәжіліс залын-
да (4-қабат)  бензинді (авиациалық бензиннен басқа), дизель отынын, алкоголь 
өнімін көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын салық 
төлеушіде бақылау-касса машиналарын қолдану жөніндегі міндет 2015 жылғы 1 
шілдеден бастап туындауына байланысты Семинар-кеңес өткізілетіндігін хабар-
лайды. Байланыс телефоны: 23-88-10.

Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті.

ЕСКЕ АЛЫП, ҚЫРҚЫНА ШАҚЫРАМЫЗ
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек ауылын-

да 1965 жылдың 27 желтоқсанында туылған Молдабеков 
Әмірбек Оразбекұлынан қапыда айырылып, жер қойнына 
тапсырғанымызға да, міне, 40 күн болып қалыпты.

Сенбейміз әлі өмірден өткеніңе,
Арамыздан бізді тастап кеткеніңе.
Керек ең отбасың мен ағайынға,
Қажет ең жоқтаушы текті еліңе.
Тірі жүрсең болар ең қасымызда,
Сізді жоқтап тоқтар емес жасымыз да.
Енді, міне, барша таныс жамағатты,
Шақырамыз 40 күндік асыңызға, - дей отырып, ағайын-

туыс, құда-жекжат, көрші-көлем, тілеулес жандарды 16 мамыр күні сағат 18.00-
де қонақасы, 17 мамырда сағат 12.00-де қырқы  Шиелі кенті, Жақаев көшесі, 88 
үйде берілетінін хабарлап, бауырымыздың рухына арналып оқытылатын қасиетті 
құранның ішінде болуға шақырамыз.

Еске алушылар: Молдабековтер әулеті. 

Жақында Қызылорда қаласындағы 
№43 мектепте Қазақстанның құрметті 
журналисі, «Сыр бойы» газетінің ардагері 
Рысты Бекбергеновамен «Өмірін 
өлеңменен өрнектеген» атты кездесу кеші 
болып өтті. Айтулы шараны қалалық 
орталықтандырылған кітапханалар 
жүйесінің №18 кітапханасы мен мектеп 
кітапханасы ақынның мерейлі 85 жасқа то-
луына орай ұйымдастырып отыр.
Кешке Әскербек Рахымбекұлы, Өтеген Жап-

пархан, Ділдахан Торғаева, Қазақстан Жазушылар 
одағы облыстық филиалының жетекшісі Қаршыға 
Есімсейітова, «Сыр бойы» газетінің бас редак-
торы Жұматәлі Әбдіраман, басылым тілшілері 
Гүлжазира Жалғасова, Айнұр Батталова және 
кітапхана, мектеп ұжымы, оқушылар қатысты. 

Өмірімді жырымнан білерсіздер,
Қабақ шытып немесе күлерсіздер,
Тағдыры маған ұқсас жандар болса,
Кім білген, ойланып сәл жүрерсіздер, – деп 

жырлаған ақынның өмір жолына тоқталып өтелік. 
Рысты Бекбергенова – 1930 жылы 30 тамыз-

да Астрахань облысы Володар ауданы Қызылтам 
колхозында дүниеге келген. Рысты апаның 
балалық шағы ел басына күн туған сұрапыл 
соғыс жылдарымен тұспа-тұс келді. 11 жасы-
нан еңбекке ерте араласып, барлық қиындықты 
оқу-білімге деген құштарлығына жеңгізді. 1951 
жылы Гурьев облысы Мұнайлы ауданында кешкі 
жұмысшы жастар мектебінде оқыды. 1952 жылы 
Алматыдағы М.Мәметова атындағы училищесіне 
түсіп, екі айдан соң аталған оқу орны Қызылорда 
қаласына көшірілді. Рысты апамыздың Сыр бой-
ына келу жолы осылай басталды. 1956 жылы 
училищені қызыл дипломмен аяқтаған Рысты 
апамыз сол жылы КазМУ-дың журналистика 
факультетіне оқуға түсті. Оқу орнын 1961 жылы 
бітіріп, шығармашылық қызметін Сыр елінде бас-
тады. Аймақтық ата басылымы «Сыр бойында» 
табан аудармастан отыз жылға жуық еңбек еткен 
ардагердің күш-қайраты мен ерік-жігері бәрімізге 
үлгі боларлықтай.

Кездесу кешінде ақынның қаламдас інілері сөз 
сөйлеп, лебіздерін білдірді. 

– Рысты Бекбергенқызы – жырынан шуақ 
төгілген Сыр бойының алғашқы кәсіби журналист 
қызы. Ата басылымда қалам ұштаған қаламгердің 
бүгін шығармашылық жолы Сыр елімен біте 
қайнасып жатыр, – деді Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі Әскербек Рақымбекұлы. 

Ал №43 Жақыпбек Махамбетов атындағы 
қазақ орта мектебінің директоры Ұлбосын Маха-
нова еңбек жолын алғаш бастағанда Рысты апаның 
батасын алғанын мақтан етті. 

– Ақындық дарын – адамға берілген бақ. 
Бұл кез келгеннің басына қона бермейді. Осын-
дай қасиетіңізді бағалап, елейтін жақындарыңыз, 
оқырмандарыңыз бар. Мәнерлі һәм мағыналы 

өлеңдеріңіз өскелең ұрпақтың жан азығына айнал-
сын, – деген тілегін жеткізді. 

Ақын, сазгер Ділдахан Торғаева мектеп 
оқушыларына Рысты Бекбергенқызының жыр 
шумақтарын оқып, көңілге тоқуға кеңес берді. 
Ал Қаршыға Есімсейітова ардагер журналистің 
очерк жанрының хас шебері екенін айтып, ақынды 
көпшілікке жаңа қырынан таныстырды. 

Қаламгер Өтеген Жаппархан Рысты апаның 
адами қасиеті туралы әңгімелеп берді. 

– Рысты апамыздың ерге тән мінезі бар. Өсек 
айтпайды, сыпсың сөзге жоламайды. Бос сөзден 
аулақ жүреді. Бұл – екінің бірінде жоқ асыл қасиет. 
Көңіл сырын ақ қағазға түсірген нәзік жанды ақын 
бүкіл өмірін шығармашылық жұмысқа арнаған, – 
деді қаламгер. 

«Сыр бойы» газетінің бас редакторы Жұматәлі 
Әбдіраман өз дәуірінде журналистика саласын-
да ер жігіттермен иық тіресіп, қаламын қару 
етіп жазған жырлары көпшіліктің жүрегінен 
жол тапқан Рысты апаның 85 жасқа толуымен 
құттықтап, айтулы шараны ұйымдастырушыларға 
алғысын жеткізді. 

Кездесу барысында өнерпаздар ән шырқап, 
ақынның өлеңдерін оқыды. 

Дәурен ОМАРОВ.

Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік универ
ситетінің 75 жылдан аса бай тари-
хы 1937 жылы Қиыр Шығыстан 
жер аударылған корей халқымен 
бірге келген педагогикалық ин-
ституттан бастау алады. 1952 
жылы Қазақ Кеңес Республика-
лар Одағы Министрлер Кеңесінің 
қаулысымен Н.Гогольдің қайтыс 
болуына 100 жыл толуына бай-
ланысты оның есімін Қызылорда 
педагогикалық институтына бе-
руге шешім қабылданды. Себебі, 
Қызылорда педагогикалық ин-
ституты студенттер құрамы және 
мамандықтар саны  жөнінен Абай 
атындағы Қазақ педагогикалық 
институтынан кейінгі екінші 
орында болды. Оның үстіне 
республикамыздың оңтүстік
батыс аймағында жоғары білімді 
мұғалімдер даярлайтын жалғыз 
оқу орны еді. 
Педагогикалық институтты (қазіргі 

Қорқыт ата университетін) бірнеше 
ғалым басқарды. Олардың басшылық 
қызметтерінің орташа көрсеткіші 
3-4 жылдан аспайтын. Ал физика-
математика ғылымдарының кандида-
ты Оралхан Камардинов педагогикалық 
институтты 17 жыл (1970-1987жж) 
басқарыпты. Осының өзі оның 
өмірбаянының салмағын, тереңдігін, 
біліктілігі мен парасат-пайымын 
дәлелдесе керек. Осы жылдар ішінде 
проректорлық қызмет атқарған профес-
сор Н.Күнхожаев, доцент А.Канцев, до-
цент С.Бекбаевтар институт дамуы-
на айтарлықтай үлес қосқан, ректор-
мен қоян-қолтық қызметтес болған 
ғалымдар болатын.  

1929 жылы Шымкент қаласында 
дүниеге келген О.Камардиновтың са-
налы өмірі Сыр елінде өтті. Шымкент 
мемлекеттік мұғалімдер институтының 
физика-математика факультетін 
(1945ж), Қызылорда пединститу-
тын (1949ж) тәмамдаған ол Н.Гоголь 
атындағы пединститутқа ректор бо-
лып келген уақытта белгілі ғалым, 
білікті басшы, шебер ұйымдастырушы 
ретінде толық қалыптасқан кезі еді. 
Оралхан ағаның  «Білім берудің өзекті 

мәселелері», «Оқытудың жаңа техноло-
гиясын енгізу» сияқты ғылыми-зерттеу 
бағыты оқу процесіндегі өзектілігін, 
практикалық маңызын бүгінге дейін 
жойған емес. Ол дайындаған оқулық 
пен оқу құралдарының республиканың 
жоғары оқу орындары ассоциациясы-
на ұсынылуы осы сөзіміздің дәлелі. Бұл 
еңбектердің маңыздылығы сол инфор-
матика ғылымының қарыштап дамыған 
кезінде де, мемлекеттік жалпыға  
міндетті білім стандарты өзгергенімен 
де заман талаптарына сай келуде. 
Сөйтіп аға еңбектері өміршеңдігін 
осылай дәлелдеп келеді. Оның үстіне 

ақпараттандыру кеңістігіне қол жеткізу 
ол кезде екінің бірінің қолынан келе 
бермейтін. Ұйымдастыру техникасының 
ЭВМ, яғни электрондық есептеу ма-
шинасы деген алғашқы баспалдағы ел 
шетіне енді жеткен кез еді. Ғылымға 
бойұсынған ғалым ағаның ой өрісі осын-
дай қиындықтардың бәрінен биік тұрды. 

1970-1980 жылдары  педагогикалық 
институтта 10 мамандық бойынша мек-
теп мұғалімдері даярланып, 4 факуль-
тетте 3 мыңнан аса студент оқыды. 
Оларға профессорлар Ә.Қоңыратбаев, 
М.Авербух, М.Киреев, Ә.Аблақов, 
Қ.Жаңабергенов, М.Матаев, Ә.Байжолов, 
А.Канцев, А.Оразалиев, Қ.Ахметов, 
Ә.Тәжмағанбетов, Н.Жүнісов, Қ.Бал-
таев, Б.Тайлақбаев, Б.Қашқынбаев, 
М.Кенжебаев, З.Икрамов, Т.Сайранбаев, 
Б.Бимағанбетов, А.Шамшатова, Н.Дәрі-
құлов,  У.Абдуллаев, Д.Қоянбаев, т.б. 
дәрістер оқыды. 

Аталған ғалымдардың біразы Қазақ 
Кеңес энциклопедиясына енген, аттары 
елге танымал ғұлама ұстаздар болатын. 
Осындай белгілі ғалымдар қызмет істеген 
үлкен ұжымды басқару оңай болмаса ке-
рек. Дегенмен, бұған дейінгі Оралхан 
ағаның кафедра меңгерушісі, факуль-
тет деканы сияқты жауапты қызметтерді 
атқарып, жеткілікті ғылыми-әдістемелік, 
ұйымдастырушылық бай тәжірибе 
жинақтауының көмегі болғандығы да 
анық. 

Ұлы Отан соғысы жылда-
рында Қызылордаға Мәскеу ауыл 
шаруашылығын механизациялау 
және электрлендіру, Симферополь 
медициналық институты, Киев, Харь-
ков біріккен университеттері көшіп 
келген-ді. Нәтижесінде облысқа қоныс 
аударған жоғары оқу орындары білікті 
мамандар даярлауға тың серпін берді. 
Ауыртпалығы мол соғыс кезінде 
қалыптасқан достық кейінгі жылдары 
жалғасын тапты. Оралхан аға ректор 
болған жылдары Т.Шевченко атындағы 
Киев мемлекеттік университетімен 
келісім шарт жасалынып, аспирант-
тар оқуға қабылданып, бірнеше рет де-
легациялар алмастырылып, көптеген 
жерлестеріміз әртүрлі мамандықтар бой-
ынша диссертациялар қорғады. 

Бос уақытында үйінде ілініп 

тұратын домбыраны шертіп, қоңыр да-
уысымен қосылып өлең айтатын Орал-
хан аға Сыр елінің өнерін де асқақтатып 
өтті. Сөзіміздің дәлелі ретінде ре-
спубликада тұңғыш рет «Халық ән-
би ансамблі» атағын алған «Сыр 
сұлуы» ансамблін айтсақ та жеткілікті. 
«Халық шаруашылығы жетістіктерінің 
Бүкілодақтық көрмесінің» арнаулы 
медалімен марапатталып, Болгария-
да өткен студенттер мен жастардың 
Х фестиваліне, Кишиневте өткен ІІ 
Бүкілодақтық ән-би ансамбльдерінің 
фестиваліне қатысқан «Сыр сұлуы» 
Оралхан ағаның кезінде жаңа 

шығармашылық табыстар биігінен 
көрінді, ансамбльге деген қамқорлық 
жоғары дәрежеде болды. Алматы, 
Қарағанды, Мәскеу, Қарақалпақстан, 
Өзбекстаннан табыспен оралған «Сыр 
сұлуы», 1986 жылы Араб Республика-
сы мен Иемен Халық демократиялық Ре-
спубликасында өнерлерін паш етті. Ан-
самбль жайлы деректі фильм түсіріліп, 
қазақ телестудиясы бірнеше хабарлар 
ұйымдастырды. Осылардың барлығы 
сөз жоқ, ректор О.Камардиновтың ше-
бер басшылығы арқасында жүзеге асып 
жатты. Осы ретте ансамбльдің алғашқы 
ұйымдастырушысы әрі көркемдік 
жетекшісі, Сыр елінің перзенті, өнер 
қайраткерлері Мүлкаман Қалауовтың, 
хор ұжымын басқарған Ақсұлу 
Манасбаеваның есімдерін атаған артық 
етпес. 

Сыр өңіріндегі жалғыз жоғары оқу 
орны болғандықтан облыс аудандары 
басшыларының біразы пединститутты 
тәмамдады. Олар: Социалистік Еңбек 
Ерлері И.Әбдікәрімов, Ұ.Еспанов және 
А.Байшуақов, Е.Көшербаев, С.Мұқашов, 
Б.Қайыпов, тағы басқалары. Бұл жағдай 
пединститут ректорының кез келген 
уақытта аудан басшыларымен байланы-
сын дұрыс жолға қоюға септігін тигізді. 
Екінші жағынан күріш жинау науқаны 
кезінде пединститут студенттерінің 
дала диқандарына көрсететін көмектері 
Оралхан ағаның жіті бақылауында бо-
лып, студенттердің жағдайларын білу 
үшін өзі аудандарға жиі шығып отыра-
тын. 

Өткен ғасырдың 70 жылда-
ры педагогикалық институт ұжымы 
ғалымдармен толықтырылды. Олар 
Мәскеудің С.Орджоникидзе атындағы 
Басқару институтының түлегі 
Б.Досмамбетов, С.М.Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік университетінің 
түлектері: Т.Омаров, Ж.Жұмабеков, 
Қ.Құдайбергенов, И.Жұбаниязов, 
Г.Қизатова, М.Аңсатова, Б.Тоқжолов, 
Д.Назарбекова секілді жас ғалымдармен 
толықты. Осы жастардың көпшілігі 
педагогикалық институт жолдама-
сымен аспирантураларға жіберіліп, 
ғылым кандидаттары мен ғылым док-
торлары атақтарын алып,  пединсти-
тут ғалымдары санын толықтырды. 

Бұл ретте ректор Оралхан ағаның  
жас ұстаз ғалымдарға деген шынайы 
қамқорлығының болғанын осы кезге 
дейін ұмыту мүмкін емес.

Ешкімнің лауазымынан тайсалмай, 
пединститутқа бөлінетін қаржының 
үлесінен ешқашан құр қалмаған Орал-
хан аға Сыр өңіріндегі білім орда-
сын басқарған жылдары халқымыздың 
біртуар перзенттері Ш.Есенов, 
Ө.Жолдасбеков, А.Махамбетовтермен 
шынайы достыққа, сыйластыққа 
негізделген қатынаста болды. Ал 
есімі елге танымал ғалымдар, мем-
лекет қайраткерлері М.Үркімбаев, 
У.Бишімбаев, З.Тұрысбеков сынды аза-
маттар ол кісіден  білім алды.

Өзінің ресми лауазымымен қатар 
жоғары деңгейдегі басшылармен 
жақсы қатынасын ретімен пайдалана 
білген Оралхан пединституттың оқу-
материалдық базасын жаңа деңгейге 
көтерді. Институтта дайындық бөлімі 
(И.С.Дурлештер, К.Ділімбетов), Ақтөбе, 
Батыс Қазақстан, Атырау облыстары 
үшін Біліктілігін жетілдіру факультеті 
(ФПК - Ә.Тәжмағанбетов), Қоғамдық 
мамандық факультеті (ФОП), партия, 
кәсіподақ, комсомол ұйымдары белсенді 
жұмыс атқарды. Гоголь көшесіне 
орналасқан (қазіргі Ғ.Мұратбаев) 
600 орындық жатақхана, Студент-
тер сарайы, қазіргі 1-ші оқу ғимараты, 
спорттық сауықтыру лагері (Алексан-
дровск қыстағы) жұмыс істеді. Бірнеше 
оқытушылар қала бюджетімен салынған 
үйлерден пәтерлер алды. 

Оралхан ағаның ерен еңбегі мем-
лекет тарапынан, Оңтүстік Қазақстан, 
Сыр елі халқынан әділ бағасын алды. 
Ол БЦСПС-тің ХІІІ съезінің делегаты, 
екі рет Шымкент облыстық Кеңесінің, 
тоғыз рет Қызылорда қалалық Кеңесінің 
депутаты болып сайланды. «Құрмет 
белгісі» орденімен, «Еңбектегі ерен 
еңбегі үшін» медалімен, Республика 
Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамотасы-
мен, Қызылорда, Шымкент облыстық 
Кеңестерінің Грамоталарымен мара-
патталды. Ал Қызылорда қаласының 
орталық көшелерінің біріне (бұрынғы 
Жалағаш) Оралхан Камардиновтің 
есімінің берілуі оған деген Сыр елінің 
шексіз ризашылығы мен сүйіспеншілігі, 
шынайы құрметі деп білеміз. 

Өнегелі отбасында тәрбиелі 
шаңырақ иесі екенін де таныта білген 
Оралхан аға Бибіхан апамызбен өмірге 
әкелген жеті перзенттен 13 немере, 4 
шөбере сүйді. 

Иманның бес есігінің бірі санала-
тын шүкірлікке жетелейтін  жол осы 
ұрпақтары екені де белгілі. Олай бол-
са, халқы сүйген, таныған атпал аза-
мат О.Камардинов есімі ұлықталып, 
ұрпақтан ұрпаққа жете бермек. Өйткені, 
ол тек Қызылорда облысы емес, 
республиканың көптеген аймақтарына 
мыңдаған мұғалімдер даярлаған 
ұстаздардың ұстазы. 

Ал ұстаздық еш талассыз мәңгі 
ұлықтала беретін қасиетті мамандық.  

Қазбай ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ,
Нұртаза АБДРАХМАНОВ,

 ҚМУ профессорлары.

ҰРПАҚТАР 
ҰЛАҒАТЫ

Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай 
Тасбөгет кентінде Отан соғысынан 
оралмаған боздақтар мен Жеңіс 
жауынгерлерінің рухына арнап Ахмет-
жан Әлжановтың ұлқыздарының аты-
нан ас берілді.
Осынау имандылық шарасын 

ұйымдастырған әулеттің өзінен ғана жеті 
бірдей боздақ майдан даласында көз жұмса, 
Отан үшін отқа түскен Жадырасын ата елге 
жеңіспен оралған екен. Жалпы Әлжановтар 
әулеті бақытын еңбектен тапқан жандар десек, 
қателеспейміз. Марқұм Ахметжан аға ғибратты 
ғұмырында он саусағынан өнері тамған ұста, 
зергер болса, шаңырақтың ұйытқысы Зибагүл 
Нағиқызы ардагер-құрылысшы, он бала 
тәрбиелеп өсірген Батыр ана.

Ас беру рәсімі Тасбөгет кентіндегі 
“Құддыс ишан” мешітінің бас имамы Жеңіс 
Садықовтың екінші дүниежүзілік соғыста 
шейіт болған боздақтардың рухына арнап 
құран бағыштауымен басталды. Бұдан соң 
кент әкімі Жұмабек Әлиев, кент ардагер-
лер кеңесінің төрағасы Рамазан Молдашев, 
ағайындар атынан ардагер ұстаз Нұрахмет Ер-
ниязов марқұмдардың рухын тірілткен әулетке 
ризашылықтарын білдірсе, Батыр ана Зибагүл 
Нағиқызы игі шараның ұйымдастырылуына 
қолдау білдірген билік өкілдеріне, жалпы 
жамағатқа, бауырынан өрген ұл-қыздарына 
аналық алғыс сезімін жеткізді.

Шара соңында боздақтар рухына ас беріліп, 
құран бағышталды.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТКІЗІЛЕДІ
Қызылорда қаласында А.Тоқмағанбетов атындағы мәдениет үйінде 14 мамырда сағат 11-де қоғам 

қайраткері, соғыс және еңбек ардагері Көмекбай Қаракөзовтің 100 жылдығына арналған танымдық 
конференция өткізіледі.

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
әмбебап ғылыми кітапханасында ағайынды 
Қожықовтардың шығармашылығына 
арналған «Ерлік пен өнер мәңгілік» атты 
көрме ұйымдастырылды. 

Ағайынды Қожықовтар  бейне-

леу өнері мен кино саласындағы ұлттық 
ғажайып туындыларды жасаған мәдениет 
қайраткерлері саналады. Сондай-ақ, 
олар 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 
соғысына қатысқан жауынгерлер екені 
белгілі.

Көрменің ашылу салтанатына ар-
найы шақырылған қоғам және мемле-
кет қайраткерлері С.Шаухаманов, Н. Бе-
кежанов атындағы облыстық театрдың 
көркемдік жетекшісі, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері Х.Әмір-Темір, ҚР 
еңбек сіңірген өнер қайраткері, суретші 
Қ.Зәкіровтер табиғатынан талант қонып, 
білім дарыған, қазақ халқына ғажайып 
тұлғаларды берген Қожықовтар әулеті 
туралы тағылымды әңгімелер  айтты. 
Мәдени шараға Қожықовтардың туған ау-
ылы «Қоғалыкөлден» келген туыстары 
Қ.Реджепова, Н.Шахапұлы қатысты.

Көрменің ашылу салтанатына 
жиналғандар  Қожықовтар әулетінің  өмірі, 
шығармашылық жолдары туралы сыр 
шертетін кітаптар, мерзімді баспасөз ма-
териалдары мен  Қызылорда облыстық 
тарихи-өлкетану музейінде сақтаулы 
осы әулеттің тұтынған заттары, награ-
далары, суреттері секілді отбасылық 
жәдігерлерімен танысты. 

Райан АҚНИЕТ.

№ 14014826  лицензияны Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, 
ақпараттандыру  және ақпарат комитеті 09.10.2014 жылы берген.

ҚҰРМЕТТІ АБОНЕНТ!

 «Қазақтелеком» ID TV телетарату қызметін ұсынады, 115 арнадан тұратын элиталық, 
85 арнадан тұратын базалық пакеттен бөлек қосымша: Көңіл көтеретін, Танымдық, 
Балаларға арналған пакеттерін және өз таңдауымен басқа облыстардың жергілікті арна-
ларын қосуға болады. Қызмет бағасы, элиталық пакет үшін 2400 тг (ҚҚС-пен), базалық 
пакет үшін 1800 тг (ҚҚС-пен).

Анықтама  телефоны: 160.

ҚҰРМЕТТІ АБОНЕНТ!

«Қазақтелеком» АҚ теріс контентті сүзгіден өткізу бойынша сервисті ұсыну 
арқылы, Интернетке қауіпсіз қатынауды қамтамасыз ету мәселесін шешуге 
мүмкіндік беретін жаңа «Атаана бақылау» сервисін іске қосты. Қызмет бағасы 200 
тг ҚҚСпен. 

Қызметті Megaline және iDNet барлық абоненттері қызметке жазылу немесе негізгі 
байланыс қызметтері көмегімен жеке кабинеті арқылы пайдалана алады.

Анықтама телефоны: 160.

ҚҰРМЕТТІ АБОНЕНТ!

«iD TV Online+» «iD TV Online Bonus» қызметі - кез-келген гаджеттен (планшет, ком-
пьютер, смартфон және т.б.), өзінің онлайн сүйікті арналары мен телехабарларын және 
«Megogo+» фильмдерін «Қазақтелекомның» телевидениеге арналған қондырғысынсыз, 
«Қазақтелеком» АҚ-ның Megaline Start пен Megaline Hit Optima/ Megaline Light Optima 
тарифтік жоспарларынан басқа Интернетке қосылған барлық абоненттері үшін көру 
мүмкіндігін ұсынады.

 «iDTV Online»  қызметіне қосылу: 
1)  «Қазақтелекомның» қызмет көрсету желілеріне өтінім беру арқылы
2) Өздігінше idport.kz. сайты арқылы қосылғанда, жүйе автоматты түрде www.online.

id-tv.kz. Сайтына тіркелетін 12-белгілік код береді.

КӨҢІЛ СЫРЫН АҚ 
ҚАҒАЗҒА ТҮСІРГЕН

ҰСТАЗДАРДЫҢ 
ҰСТАЗЫ

ЕРЛІК ПЕН ӨНЕР МӘҢГІЛІК

Қармақшы ауданының орталығы – 
Жосалы кентінде Кеңес Одағының Ба-
тыры Тәйімбет Көмекбаев атындағы 
самбодан халықаралық мемориал 
мәресіне жетті. Жеңістің 70 жылдығы 
қарсаңында биыл 20 мәрте жалауын 
көтерген дүбірлі бәсекеде әрісі АҚШ, 
бергісі Еуропа мен Азия құрлығының  
көптеген мемлекеттерінен келген 250-
ге жуық балуан 9 салмақ дәрежесінде 
сынға түсті. 

Аталмыш жарыс ҚР Мәдениет 
және спорт министрлігі, облыстық 
дене шынықтыру және спорт 
басқармасы, Қармақшы ауданының 
әкімдігі, Т.Көмекбаев атындағы 
қордың ұйымдастыруымен өткізілді. 
Халықаралық самбо федерациясының 
спорт директоры Дмитрий Максимов 
жарысқа қатысушыларды құттықтап, 
облыс басшылығына самбоның дамуы-
на қосқан зор үлесі үшін халықаралық 
самбо федерациясының алғыс хатын 
табыстады.

Жарыс барысында 52 келі салмақта 
қармақшылық Бауыржан Райысов 
аталмыш халықаралық мемориалдың 
қатарынан он екінші мәрте жеңімпазы 
атанып, жарыс демеушісі тағайындаған 
жеңіл автокөліктің кілтіне ие болды. 
Ал қарағандылық Арман Сәрсенбин 
мен ресейлік Михаил Полянсков үздік 
спортшылар атанды. Жалпы алғанда, 
бұл жарыста біздің еліміздің балуан-
дары бес салмақта чемпиондық атаққа 
қол жеткізді.

Жарыстың екінші күнінде 62 ба-
луан қазақ күресінен сайысқа түсті. 
Бас жүлдеге тігілген «Toyota Prado» 
жеңіл автокөлігі Шығыс Қазақстан об-
лысынан келген  Мұхит Тұрсыновқа 
бұйырды. Ол қарсыласының 
барлығының жауырынын жер иіскетіп, 
өзінің мықтылығын алқалы елге 
тағы бір мәрте паш ете білді. Ақтық 
бәсекеде Мұхитқа есе жіберіп қойған 
қармақшылық Еламан Ерғалиев пен 
үшінші орын алған моңғол жігіті Ал-
тангерел Даванямға  өзге де шетелдік 
темір тұлпарлардың кілттері табыс 
етілді.

Ә.ТҰРСЫНБЕКҰЛЫ.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МЕМОРИАЛ 
БАЛУАНДАРҒА ЖОЛ АШТЫ


