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ЖАҢАЛЫҚ

Кеше ҚР Президенті жанындағы 
Орталық коммуникациялар қызме
тінің облыстық филиалында об
лыс әкімінің орынбасары Нұржан 
Әлібаев тың қатысуымен «Нұрлы 
жол» бағдарламасының жүзеге асуы 
мен өңірдегі тұрғын үй құрылысының 
қарқыны» тақырыбына арналған бри
финг өтті. Жиында аймағымыздағы 
өткен жылы салынған құрылыс нысан
дары мен осы жылы салынатын тұрғын 
үйлер төңірегінде сөз болды.
Облысымызға «Өңірлерді дамытудың 

– 2020» бағдарламасы аясында тұрғын 
үй құрылысы мен оның инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту 
шеңберінде 4381,8 млн теңге қаржы бөлінген. 
Бұл қаражат өткен жылғы құрылыс нысанда-
рына бөлінген қаржыдан 2 есеге кем. Дегенмен, 
аймағымызда 2015 жылы Елбасының «Нұрлы 
жол» инфрақұрылымдық даму бағдарламасы 
аясында 13 млрд теңге қаржы инвестиция тар-
ту арқылы тұрғын үй құрылысының орны 
толтырылмақ. Бұл қаржыға «Қазақстанның 
ипотекалық компаниясы» ипотекалық ұйымы» 
АҚ желісі бойынша 78000 шаршы метрді 
құрайтын 22 тұрғын үй және «Самұрық Қазына» 
жылжымайтын мүлік қоры» АҚ желісі арқылы 
36,5 мың  шаршы метрлік 13 тұрғын үй салу 
көзделуде.

Айта кетейік, өткен жылы қалада 
мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде жал-
пы көлемі 39000 шаршы метрді құрайтын 467 
пәтердің құрылысы салынып, 133,9 шақырым 

инфрақұрылым желілері пайдалануға берілді. Ал 
биылғы жылы мемлекеттік және инвестициялық 
қаржыландыру көздерін қосқанда 137000 шар-
шы метрді құрайтын 2090 пәтер және 158,4 
шақырым инженерлік-коммуникациялық 
инфра құрылым желілері пайдалануға беріледі 
деп күтілуде. Бұл көрсеткіш өткен жылдар-
мен салыстырғанда аймағымыздағы жүргізіліп 
жатқан құрылыс жұмыстары қарқынының 
3,5 есеге артқанын көрсетеді. Сондай-ақ, 
үстіміздегі жылдың II жартыжылдығында 
облыстық бюджеттен тұрғын үй құрылысының 
инфрақұрылымын дамыту саласына 847 млн 
теңге қосымша қаржы бөлу жоспарлануда.

Аймағымызда көпқабатты тұрғын үйлер са-
луда жеке кәсіпкерлер де белсенділік таныту-
да. Мәселен, биыл жеке құрылыс компания-
лары өз қаражаттарына 22000 шаршы метрді 
құрайтын 202 пәтерлі тұрғын үй құрылысын 
жүргізіп, пайдалануға беруді қолға алып 
отыр. Алдағы жылы «Өңірлерді дамытудың 
– 2020» бағдарламасы шеңберінде облыстың 
тұрғын үй құрылысы мен оның инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымын дамы-
ту саласына 6081,2 млн. теңге қаражат бөлінеді 
деп жоспарлануда. 2015 жылы облысымызға 
барлығы 16,8 млрд. теңге қаржы бөлініп, 
ағымдағы жылы 47 нысанның құрылысы 
жүргізілуде. Сондай-ақ, осы жылдың соңына 
дейін 40 нысанды пайдалануға беру көзделсе, 
7 нысанның құрылысы 2016 жылы аяқталады. 
Қазіргі таңда 5 нысан мемлекеттік қабылдау 
актісімен пайдалануға берілді. 

 Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

– Құрметті жиналған қауым! Бүгін Сыр елінің денсаулық 
сақтау саласы үшін маңызды күн болып отыр. Өңірімізде 
алғаш рет С.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медици-
на университетінің  филиалы ашылды. Бұл оқу орталығы 
аймағымыздың медицина саласының дамуына үлес қосатын 
болады. Қазір аймақта дәрігерлердің тапшылығы сезілуде. 
Енді осы орталықтың арқасында  ақ халатты жандардың 
біліктілігі артып, тәжірбиелі мамандар қатары көбейетін бола-
ды. Сондықтан алдағы уақытта халықаралық деңгейде жұмыс 
жасауымыз керек. Еліміз өркениетті 30 елдің қатарына енуі 
үшін  медицина саласы да жоғары деңгейде дамуы тиіс. Қазір 
ғылыммен  айналысу заман талабы. Халықаралық деңгейде 
жұмыс жасаған жағдайда ғана облыс тұрғындары ем іздеп өзге 
аймаққа бармайды. Бұл үлкен жаңалық болып отыр. Және де 
біз саланың қарқынды дамуы үшін барлық жағдайды жасайтын 
боламыз. Мәселен, биылғы жылы бюджеттен  тиісті қаражат 
бөлініп, облыстық медицина орталығын күрделі жөндеуден 
өткізу қолға алынуда. Сонымен қатар материалдық-техникалық 
базасын нығайту да қарастырылып отыр, – деп облыс басшысы 
филиал жұмысына сәттілік тіледі. 

Негізінен осы кезге дейін мұнда дәрігерлер мен орта буын 
медицина мамандарына қосымша білім беру мақсатында оқу 

орталығы жұмыс жасап келген еді. Жыл өткен сайын оқу 
орталығының қызметтік міндеттері кеңейтіліп, симуляциялық 
орталық болып қайта құрылған болатын. Онда дәрігерлердің 
білімін жетілдіру негізінде курстар, семинар-тренингтер 
тұрақты өткізіліп отырады. Бірақ білікті мамандар даярлығын 
кеңейтуді көздеген аймақ басшысының ұсынысымен облыстық 
медицина орталығы жанынан С.Асфендияров атындағы Қазақ 
Ұлттық медицина университетінің  филиалын ашу көзделген 
еді. Міне, сол бастама бүгін іске асты. Бұл аймақтағы 
дәрігерлерді даярлап шығаратын білім шаңырағы болмақ. Айта 
кететіні, еліміздің медицина университеттерінде интернату-
ра, резидентура, магистратурадан өтіп жатқан студенттер енді 
Қызылордада да білім ала алады. 

Салтанатты шарада сөз алған медицина университетінің 
ректоры Айқын  Ақанов биыл  қара шаңыраққа айналған оқу 
орнына 85 жыл толып отырғандығын жеткізді. Онда 200 про-
фессор, 800 доцент, 2 мыңнан астам оқытушы қызмет етеді. 
Осы уақыт аралығында талай жетістіктерге қол жеткізіп, 70 
мыңнан астам түлек түлетіп, білікті маман даярлауда алдыңғы 
орында келе жатқанын атап өтті. Соның бір көрінісі бүгін Сыр 
елінде ашылған оқу ордасының филиалы екенін айтты. Енді 
мұндағы мамандар білімдерін одан әрі жетілдіріп, өңірдің ме-

дицина саласын көтеруге сүбелі үлес қосатын болады. Оған 
мүмкіндігіміз жеткілікті. 2017 жылға қарай оқу филиалы 
ғылыми-зерттеу орталығы ретінде қалыптасады. Сол арқылы 
Сыр еліндегі медицина саласына қатысты мәселелерді өздері 
шешуге қол жеткізуге мүмкіндік алады, – деді оқу орнының 
басшысы. 

   Мұнан әрі аймақ басшысы бастаған топ оқу орталығының 
жұмысымен танысты. Оқу бөлмелерін аралап, дәріс алып 
жатқан мамандармен пікірлесті. Заманауи талаптарға сай 
жабдықталған оқу бөлмелері мен практикалық кабинеттер-
де дәрігерлер үшін барлық жағдай жасалғанын көрді. Шара 
соңында облыс әкімдігі мен С.Асфендияров атындағы Қазақ 
Ұлттық медицина университеті арасындағы меморандумға қол 
қойылды. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

ДСҰ: ОТАНДЫҚ 
ЭКОНОМИКАНЫҢ 
ЖАҢА ӨРІСІ 
Алдымен ДСҰ тарихы жөнінде аз-кем сөз. Ұйым 1995 жылдың 

1 қаңтарында, осыған дейін болған және 50 жыл әрекет еткен тариф-
тер және сауда жөніндегі бас келісімнің (ТСБК) жалғасы ретінде 
пайда болды. Бірақ бұрынғыға қарағанда бір үлкен ерекшелігі, ол 
енді халықаралық ұйым ретінде заңды мәртебеге ие болды. Со-
нымен қатар, бұрынғыға қарағанда ауқымы ұлғайып, аясы кеңейе 
түсті. Адамзат қауымына тигізетін әсері де ұлғайды. Бүгінде бұл 
ұйым құрамына әлемнің 161 елі кіреді. Енді олардың қатарын 
біздің еліміз толтырып отыр.  ДСҰ ережелері дамушы елдер үшін 
бірқатар жеңілдіктер қарастырады. Қазіргі күні оған мүше дамушы 
елдер дамыған елдермен салыстырғанда өз нарықтарын қорғаудың 
неғұрлым жоғары кедендік-тарифтік қорғау құралдарына ие болып 
табылады.

Еліміздің Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне байланы-
сты өзге мемлекеттер сарапшылары да пікірлерін білдіруде. Мы-
салы, ҚХР Коммерция министрлігі Халықаралық сауда және 
экономикалық ынтымақтастық академиясының Еуропа және 
Орталық Азияны зерттеу институты директорының орынбасары 
Лю Хуацинь бұл ең алдымен сыртқы экономикалық байланыстар-
да пайдасын тигізеді деген ой айтады. Қазақстан ДСҰ-ның ортақ, 
ашық ережелеріне сәйкес жұмыс жасай алады. Бұл екіжақты сауда-
экономикалық ынтымақтастықты дамытуға оң ықпал етеді және 
инвесторлар үшін аса маңызды шарт болып табылады.

Сол Қытайдың тәжірибесіне зер салып көрейік. Олар 
бастапқыда ДСҰ-ға кіру отандық өндірушілерге зардап әкеледі 
деген түсінік жетегінде болған екен. Алайда бүгінгі таңда бұл 
қадам қытайлық өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыр-
ды. Аспанасты елінің экономистері әсіресе, ДСҰ-ның   автомобиль 
өнеркәсібіне тигізген пайдасын бөле-жара айтады.

Бұрынғы Кеңес Одағы құрамындағы бірқатар елдер 1998 
жылдан бастап ұйымға мүшелікке өте бастады. Ең алдымен, 
Қырғызстан кірді. Одан кейін Латвия, Эстония, Грузия ұйымға 
мүше атанды. Екі мыңыншы жылдардан бастап Литва, Молда-
вия, Армения, Украина алып сауда ұйымының қатарынан табыл-
ды. 2012 жылдың 22 тамызында Ресей, 2013 жылдың 2 наурызын-
да Тәжікстан өтті. Біз – ДСҰ-ның 162-ші мүшесіміз.  

Әрине, әлемдік сауда ұйымының өзіндік ерекшеліктері мен 
алға тартар сындары баршылық. Бәсеке еселене түседі. Себебі, Ел-
басы Үндеуінде айтылғанындай, шетелдерден келетін тауарларға 
біз шекарамызды ашамыз, тауар Қазақстанға көптеп келетін бола-
ды. Ең алдымен тауар сапасы бәсекеге түседі.  

Жерасты байлығы көп Қазақстан үшін қарышты дамудың 
ең үлкен жолы – сол байлықты іске жаратып, халықаралық 
қоғамдастыққа ұсыну. ДСҰ осы мақсатты жүзеге асырудың теңдес-
сіз мүмкіндігі. Бұл біздің еліміздің шыңдалуына, кәсіпкерлігіміздің 
бәсекеге қабілеттілігінің арта түсуіне, тұтынушылардың арзан да 
сапалы тауарлармен қамтамасыз етілуіне мүмкіндік береді.

 
 Е. АҚЫН.

Сейсенбі күні облыс 
әкімшілігінің залында жергілікті 
қамтуды дамыту аясында 
көшпелі аумақтық семинар
кеңес өтті. Жиын соңында 
жергілікті қамтуды дамыту 
ұлттық агенттігі «NADLоС» АҚ 
мен қызылордалық жергілікті 
тауар өндірушілер арасын
да өзара ынтымақтастық тура
лы меморандумға қол қойылды. 
Жиынға облыс әкімінің орынба
сары Серік Қожаниязов қатысты. 
Мемлекет басшысының тап-

сырмасымен ел Үкіметі биылғы 
жылдың 6 қаңтары күні отандық та-
уар өндірушілерге қолдау көрсетіп, 
жергілікті қамтуды дамыту мақсатында 
«Өнеркәсіп кәсіпорындарын қолдау 
шаралары жөніндегі 2015 жылға 
арналған іс-шаралар жоспары» 
мақұлдағаны белгілі. Осы жоспар ая-
сында үстіміздегі жылдың 3 ақпанында 
облысымызға Премьер-министрдің 
бірінші орынбасары Б.Сағынтаев 
бастаған топ жұмыс сапарымен келіп, 
«ҚазАтомПром», «ҚазМұнайГаз», 
«Қазтелеком» АҚ ұлттық компания-

лары және облыс әкімдігі арасында 
жергілікті тауар өндірушілерді қолдау 
жөнінде екіжақты меморандумдарға 
қол қойылды. 

Нақты кезеңде аталған  мемо-
рандумдар аясында жергілікті тау-
ар өндіруші кәсіпорындар мен ұлттық 
компаниялар арасында құны 11 млрд 
теңгеге тауарларды, жұмыстарды 
және қызмет көрсетуді сатып алуға 
байланыс ты 121 келісім-шарт жасал-
ды. Сонымен қатар, облыс әкімдігі 
өңіріміздегі мұнай компанияларымен 
екіжақты меморандумдарға отырып, 

қазіргі күні бұл меморандумдар бой-
ынша 6,2 млрд теңгеге келісім-шарттар 
жасалып отыр. 

Ал жергілікті қамту мәселесін 
талқылаған осындай кеңес бізде 
екінші мәрте ұйымдастырылуда. 
Жергілікті бизнес-қауымдастық өкіл-
дерінің қатысуымен отандық тау-
ар өндірушілерді қолдау мәселелері 
бойынша ұйымдастырылған кеңес-
ті облыс әкімінің орынбасары 
Серік Қожаниязов ашып, облыста 
бұл бағыттағы атқарылып жатқан 
жұмыстар туралы айтып берді. Мұнан 

соң «Жергілікті қамтуды дамыту 
ұлттық агенттігі «NADLоС» АҚ-ның 
басқарма төрағасының орынбасары 
Қайсар Аманбаев, жергілікті жердегі 
«Жан-Арай Жем» ЖШС бас директо-
ры Бағдәулет Махашов және «Хуа-Ю 
интернационал в Кызылорде» ЖШС 
директорының орынбасары Ақан 
Бәйділбаев баяндама жасады. Кеңес 
соңында жергілікті қамтуды дамыту 
және «Қазақстанда жасалған» акция-
сы шеңберінде жалпы құны 1,4 млрд 
теңгені құрайтын  меморандумдарға 
қол қойылды. 

Алдағы уақытта Елбасы «Нұрлы 
жол» бағдарламасы аясында Ұлттық 
қордан бөлінетін қаржы есебінен 
аймақта салынатын тұрғын үйлердің 
«Қызылорда-Жезқазған-Қарағанды» 
автожолы мен Қызылорда әуежайы 
терминалының құрылыстары секілді 
стратегиялық маңызды нысандардың 
құрылысы, басқа да ірі құрылыс 
жұмыстарының басталуы жергілікті та-
уар өндірушілердің тауарларына деген 
сұранысты арттыра түсетін болады.

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшер
баевтың қатысуымен облыстық актив мәжілісі 
болып өтіп, онда қадрлық тағайындау мәселесі 
қаралды. 
Мәжілісті ашқан Қ.Көшербаев облыс әкімі 

өкімімен Жаханов Бақыт Дүйсенұлы Қазалы 
ауданының әкімі қызметінен босатылып, облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы лауа-
зымына тағайындалғанын жеткізді.

– Өздеріңіз білесіздер, Бақыт Дүйсенұлы 
облыстық ауылшаруашылық басқармасын, облыстық 
табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды рет-
теу басқармаларын басқарған. Онан кейін облыс 

әкімі орынбасары қызметін атқарды. Мен облысқа 
басшылыққа келгеннен кейін Бақыт Дүйсенұлына 
болашағы бар мемлекеттік қызметкерсіз, сондықтан 
ауданға басшылық жасағаныңыз абзал деген ұсыныс 
айттым. Өйткені, аудан әкімі деген өте жауап-
ты қызмет, ондай лауазымды алып жүру әркімнің 
қолынан келе бермейді. Б.Жаханов Қазалы ауда-
ны әкімі қызметін абыроймен атқарды. Ауданның 
әлеуметтік-экономикалық жағдайының өсуіне жұмыс 
істеді, тапсырманы орындады. Ендігі тапсырма – 
ауыл шаруашылығы саласына жетекшілік жасау. 
Өйткені, соңғы екі жыл ішінде ауыл шаруашылығы 
саласына бөлінген қаржы көлемі 7 есе өсті. Прези-

дент тапсырмасына орай «Агробизнес – 2020» және 
басқа да көптеген бағдарламалар қабылданды. Са-
лада шешімін таппаған проблемалар жеткілікті. 
Сондықтан, білікті, білімді, қабілетті, сонымен бірге 
саланы әрі жергілікті жағдайды жақсы түсінетін ма-
ман ретінде Бақыт Дүйсенұлына салаға жетекшілік 
жасауды ұсынып отырмыз әрі біздің сенімімізді 
ақтайды деген үміттеміз, – деген аймақ басшысы 
Б.Жахановқа жаңа қызметінде табыстар тіледі. 

Басқарма ұжымына жаңа басшыны облыс әкімінің 
орынбасары Серік Қожаниязов таныстырды. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

23 маусым – 
Мемлекеттік қызмет

шілер күніне орай 
облыс тың мемлекеттік 
қызметкерлерін аймақ 

басшысы Қырымбек 
Көшербаев құттықтап, 

үздік қызметкерлерді
марапаттады.

– Мемлекеттік қызметшілер 
халық пен мемлекеттік 
биліктің арасындағы сенімді 
қалыптастыруда үлкен рөл 
атқаратыны сөзсіз. Сондықтан, 
біз үшін мемлекеттік қызмет 
– ұлтқа қызмет ету ұғымының 
синонимі болуы тиіс. Сол 
себепті де Сіздер уақытпен 
санаспай, ел мүддесін өз 
мүдделеріңізден әрдайым 
биік ұстауларыңыз керек. 
Мемлекеттік қызметші ел 
сенімінен шыға білсе, одан 
жоғары мәртебе жоқ және 
одан артық бақыт жоқ деп 
есептеймін, – деген аймақ бас-

шысы аталмыш қызметтің 
маңыздылығына тоқталды.

Сондай-ақ, жиында 
мемлекеттік қызметшілер сал-
танатты түрде ант қабылдады. 
Облыс әкімі мерейлі мере-
ке қарсаңында қызмет ба-
бында іскерлігімен ерекше 
көзге түскен төрт мемлекеттік 

қызметшіге «Үздік мемлекеттік 
қызметші» төсбелгісін табыс-
тады. Бұл мереке мемлекеттік 
басқару саласындағы қыз-
метшілердің жігерін арттырып, 
тәуелсіз еліміздің болашағын 
қалыптастырудағы еңбектерін 
еселей түсері анық. 

Дәурен ОМАРОВ.

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен өткен 
Қазалы ауданы активінің жиынына аудандық, облыстық мәслихат де
путаттары, бөлім басшылары, түрлі деңгейдегі әкімдер, ардагерлер, БАҚ 
өкілдері қатысты.  
Жиында сөз алған Қырымбек Елеуұлы осы уақытқа дейін ауданға басшылық 

жасаған Бақыт Жахановтың облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшы-
сы лауазымына тағайындалуына байланысты Қазалы ауданы әкімі қызметінен 
босатылғанын жеткізді. Бұл кезеңде Бақыт Дүйсенұлының басшылығымен ау-
данда бірқатар жұмыстар атқарылғанына ризашылығын білдіріп, жаңа қызметіне 
сәттілік тіледі. 

Мұнан соң облыс әкімі жиынға қатысушыларға мәслихат депутаттарының 
келісімімен Қазалы ауданының әкімі болып тағайындалған Нәжмадин 

Шамұратовты таныстырды. Бұған дейін Қармақшы ауданының әкімі болып 
жұмыс атқарған Нәжмадин Шәкизадаұлының есімі көпшілікке жақсы таныс. 
Кезінде Қазалы ауданы әкімінің орынбасары, аудан әкімі, облыс көлемінде лау-
азымды қызметтерде болған тәжірибелі басшы енді Қазалы ауданының тізгінін 
ұстайтын болды. 

Актив жиынында облыстық мәслихат депутаты Самұрат Имандосов, аудандық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы  Оразғали Бекпанов өз тілектерін білдірді. 

***
Мұнан кейін аймақ басшысы Қ.Көшербаев Қармақшы ауданының актив жиы-

нына қатысып, аудан әкімі қызметіне жаңадан тағайындалған Сұлтан Мақашовты 
таныстырды.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.

УНИВЕРСИТЕТ ОРТАЛЫҚТАН ОТАУ ТІКТІ

АКТИВ ЖИЫНДАРЫ КӘСІБИ МЕРЕКЕ

САЛАҒА ЖАҢА БАСШЫ КЕЛДІ ЕЛГЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУДІҢ ҮЛГІСІ

ҚАЗАЛЫ МЕН ҚАРМАҚШЫДА — ЖАҢА ӘКІМДЕР

Кеше облыстық медицина орталығында С.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина 
университетінің Қызылорда облысындағы филиалы салтанатты түрде ашылды. Оған облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев пен аталмыш   университет  ректоры Айқын Ақанов қатысты. 

Қазақстан Дүниежүзілік 
сау да ұйымына кіру жөніндегі 

келіссөздерді аяқтады. Осы 
келіссөздердің аяқталуына бай

ланысты Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев қазақ стандықтарға 

Үндеу арнады. 

МЕМОРАНДУМ

ЖЕРГІЛІКТІ ТАУАР ӨНДІРУШІЛЕР ҚОЛДАУҒА ИЕ

БРИФИНГ

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ 
ҚАРҚЫНЫ БӘСЕҢДЕМЕЙДІ
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ҚОҒАМ

ҰЛТ ЖОСПАРЫ – 100 НАҚТЫ ҚАДАМ

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назар баевтың бес институттық 

реформа сын жүзеге асыруға 
бағытталған 100 нақты қадамы ел та-
рапынан зор қол дау ға ие болғандығы 

баршаға мәлім. Бо ла шақ бағдарына 
айналған бұл қа дам индустриялық 

өзгерістер бастауы – жаңа технология-
лар өрісін кеңейте тү  сері сөзсіз. Оның 

«жасыл экономиканы» жүйелі енгізумен 
сабақтас екендігіне де күмән жоқ. 

Бұл ретте қай елде «жасыл эко-
номика» болса, соның қолында жаңа 
технологиялардың қарыштап өсеріне 
мүмкіндік мол деген сөз. Ақпараттардан 
белгілі болып отырғандай, қазіргі таңда 
әлем елдерінде қуат көздерінің тапшылығы 
байқалуда, әлемнің озық елдері энергияны 
күн, жел сияқты табиғи көздерден алуға 
көше бастады. Елбасы атап көрсеткеніндей, 
болашақта бүкіл әлем «жасыл» техноло
гия ны» тиімді қолдану арқылы алға жыл-
житын болады. 

Еліміз енді осы салада сөзден іске 
кірісу кезеңіне көшті. Қазақстан Үкіметі 
бекіткен 2020 жылға дейінгі стратегиялық 
даму жоспарына сәйкес, баламалы энер-
гия көздерінің үлесі 2015 жылға қарай 1,5 
пайызға, ал 2020 жылы 3 пайызға жетуі 
тиіс. Табиғи ерекшеліктеріне байланыс
ты Қазақстанда бес бірдей жел энергия-
сы орталығы құрылмақ. Осы жетістіктің 
арқасында жел энергиясының үлесі сол 
кезде 1 пайызға жетсе, 2030 жылға дейін 
бұл көрсеткіш 4 пайызға көтеріледі де-
ген болжам бар. «Қазақстан – жел энер-
гиясы нарығын дамыту бастамасы» атты 

жобаның аясында бүгінге дейін өкпек 
желі бар 15 аймаққа зерттеу жүргізілген 
екен. Соның нәтижесі негізінде, маман-
дар өз тұжырымдарын жасап қойды, яғни 
Оңтүстік Қазақстан, Алматы, Жамбыл, 
Кас пий бойы мен Ақмола облысы, сондай
ақ, Астана да жел энергиясына қолайлы. 
Бір атап өтерлігі, энергия өндірудің 
мұндай көздері уақыт өте келе аймақтағы 
электр тапшылығының 40 пайызын жаба-
тын көрінеді. Шындығында бұл жоба әрі 
бюджет қаржысын үнемдеуге, әрі өңірдегі 
энергия  тапшылығын шешуге мүмкіндік 
береді. 

Сыр өңірінде жоғарыда айтылған 
міндеттерге сай баламалы қуат көзін 
өндіретін алғашқы станциялардың 
қазықтары қағылып, іске кірісе де баста-

ды. Осы шаруаны жүзеге асыруға ниет 
білдірген Германиядан келген кәсіпкерлер 
наурыз айының ортасында Жаңақорған ау-
данына арнайы келіп, өз жоспарлары мен 
мақсаттарын таныстырып кеткендігінен 
оқырмандарымызды хабардар еткен бола-
тынбыз. Бұл шаруа нақты кезеңде қандай 
дәрежеде? Осы сауалға Жаңақорған ауда-
ны әкімінің орынбасары Ғалымжан Сопы-
беков мынадай деректерді келтірді:

– Алдағы жылдары индустриялық
инновациялық дамудың екінші бесжыл
дығында ауданымызда желкүн электр 
станциясының бірнеше инвестициялық жо-
баларын іске асыру жоспарлануда. Нақты 
уақытта германиялық кәсіпкерлер келіп, 
болашақ станцияның орналасатын жерін 
белгілеу және де оның зерттеу жұмыстарын 

жүргізуде. Алдағы уақыттарда сметалық 
жобасы жасалынып, бекітіледі, – деді. 

Бұрыннан да белгілі болғанындай, 
Жаңақорған ауданы орталығы маңынан 
салынатын 50 мВт болатын күн электр 
станциясын әуелі «ВАS ENERGY» ЖШС 
орналастырады. Осы жобаны жүзеге 
асыруға шетелден келген білікті маман-
дар өз үлестерін қосуға әзір. Сондайақ, 
«Жаңақорғанэнерджи» ЖШС да осы 
көлемдегі қуатын күн көзінен алатын 
қондырғы салуға ықылас білдіріп отыр. Ал 
«Global Energy Company» аталатын ЖШС 
Шалқия мен Жайылма елді мекендерінің 
аралығындағы Жанбай өңірінде қуаты 
24,94 МВт жел күн станциясының 
инновациялық жобасын қолға алып жатыр. 
Сол секілді «Южшахтастрой» серіктестігі 
қуаты 75 МВт жел электр қондырғысын 
орналастыруға бел байлап отыр.

Аудан әкімдігіндегі мамандарға 
сүйенсек, алдағы уақыттарда мал 
шаруашылығымен шұғылданатын шаруа 
қожалықтарын қуатын күн көзінен алатын 
шағын тақталар арқылы қамтамасыз ету 
жолдары да қарастырылып жатқан көрінеді. 
Мұның нақты дәлелін тау бөктерінде орын 
тепкен «Тоқтамыс» шаруа қожалығының 
тәжірибесінен аңғардық. Шопандар тұрғын 
үйлерін электр қуатымен қамтамасыз етіп, 
құдықтан су тартуға да соны пайдала-
нып отыр. Шаруашылық техникалары-
на қажетті дәнекерлеу жұмыстары да ар-
зан табиғи қуат көзі жүзеге асырылып жа-
тыр. Расында, мұндай қондырғылар елден 
жырақтау орналасқан шаруалар үшін ба-
рынша қолайлы болмақ. Демек, Елбасының 
«жасыл экономика» тұрғысындағы тап-
сырмасы жержерде қолдау тауып, жүзеге 
аса бастағандығына сүйсінеміз.  

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Жаңақорған ауданы. 

АРАЛДАҒЫ АУЫЗАШАР
Күллі мұсылман үшін қасиетті  Рамазан айы басталып та 

кетті. Мың айдан қайырлы саналатын ұлық айдың сауабы зор 
екені баршаға аян. Соның бірі ораза тұту десек, артық емес. Ал  
ауызаштыру – имандылықтық үлгісі. Осындай игілікті іс Арал-
да оразаның алғашқы күні көрініс тапты.  «Көктем» мейрам-
ханасында аудандық кәсіпкерлік, сәулет және қала құрылысы, 
құрылыс, жер қатынастары бөлімдерінің ұйымдастыруымен  
жамағатқа дастархан жайылды. Ауызашар рәсіміне аудан 
әкімінің орынбасары Қуаныш Жанұзақов,  орталық мешіттің 
наиб имамы Нұржан Кеңесханов,  ақсақалдар және жастар 
қатысты. Жамағатты қасиетті Рамазан айының басталуымен 
құттықтаған Қуаныш Қуантқанұлы ізгі амалдарға, жақсылыққа, 
берекебірлікке шақыратын айдың қадірқасиетіне тоқталды. 

Орталық мешіттің наиб имамы Нұржан Кеңесханов игі істі 
бастаған  бөлім ұжымдарына бас имамның атынан ризашылық 
білдірді.  Алғыс хаттар табыстады. Ауызашар рәсімі алдағы 
уақытта жалғасатын болады.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

ЕЛ ҚУАТЫН
ЕСЕЛЕЙТІН БАСТАМА
Жуырда Қызылорда облыстық ауруханасының мәжіліс залында Елба-

сы Н.Назарбаев ұсынған «100 нақты қадам» бағдарламасын жүзеге асыру 
барысы талқыланған шара болып өтті. “Нұр Отан” партиясының 16шы 
съезінде қабылданған «100 нақты қадам» бағдарламасы – бұл жаһандық 
және ішкі сынқатерлерге жауап және ұлттық дамыған мемлекеттердің 
отыздығына кіру жөніндегі жоспар.

Бағдарламада халықтың денсаулығын күшейтумен қатар, медицина 
қызметкерлерінің жұмыс сапасын жақсарту нақты айтылған.  Жоспардың 
негізгі мақсаты ауруларды жүйелі емдеу болып табылады. Ақпараттық 
насихаттық тобының мүшесі, қалалық аурухананың бас дәрігері Асыл-
бек  Тоғызбаев Ұлт жоспарының 82ші қадамындағы мәселеге арнайы 
тоқталды. Медициналық қызмет көрсетудің алдыңғы қатарлы стан-
дарттарын енгізу, емдеу хаттамалары, кадрлар әзірлеу, дәрідәрмекпен 
қамтамасыз ету, сапаны және қолжетімділікті бақылау бүгінгі күннің 
талабы болып отырғанын жеткізді. Сондайақ, шарада дәрігерлердің 
еңбектеріне адал болуы және халық денсаулығының рейтингін көтеру 
керектігі де баса айтылды.

Жәния ҚОШПАН,
Сүлеймен Демирел университетінің студенті.

ҚҰРАЛАЙДЫҢ
КЕЗЕКТІ ЖЕҢІСІ 
    

Өткен аптаның жұма күні Асқар Тоқмағамбетов 
атындағы Мәдениет үйінде Әлия Назарбаеваның «Жан-
дану әлемі» қорының бастамасымен «Bala Turkvizyon-
Қазақстан» байқауының ұлттық іріктеуі өтті. Екі тур-
дан тұратын байқауға облыс бойынша 40-тан астам бала 
қатысты. 
Аталмыш шараға байқау тәлімгерлері әнші Серік Ибрагимов, 

әнші Калия және «Нұр Мұқасан» тобының мүшесі Мұқасан Шах-
задаев төрелік етті. Жұлдызды тәлімгерлерден құралған төрешілер 
талаптылар арасынан 12 жастағы Құралай Мейрамбекті таңдады.  
Бүгінге дейін көптеген халықаралық байқаулар мен додаларға 
қатысып үлгерген Құралай қазақтүрік лицейінің оқушысы.  
Жақында ғана Германияда өткен үлкен музыкалық фестивальдан 
бірінші орын иеленіп қайтқан ол шет тілдерін үйренгенді жақсы 
көреді екен. Шара барысында үміткерлер Роза Бағланова, Батыр-
хан Шөкенов, Мәдина Садуақасова, Алмас Кішкенбаев, Ғалымжан 
Молданазар сияқты атақты өнер жұлдыздарының әндерін орын-
дап  қана қоймай, «Bala TurkvizyonҚазақстан» байқауына арнап 
шығарған жыр шумақтарын оқып, пародия жасады. 

Шараның соңы әдемі музыкалық нотамен аяқталды. Байқаудың 
баспасөз мәслихаты да өзгеше өтті. Жергілікті БАҚ өкілдері сах-
нада қойылған флешмоб пен қатысушыларға арналған әдемі 
қойылымның куәсі болды. Серік пен Калия өз ән шашуларын ба-
лалармен  бірге орындап, би алаңын ұйымдастырды. Іріктеуге 
қобалжып келген балалар үшін бұл нағыз мерекеге айналды.

Айжан БОХАН,
Сүлеймен Демирел

университетінің студенті.

Кеше Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап 
ғылыми кітапхананың мәжіліс залында Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 20 жылдығы аясын-
да өткен семинаркеңес осы тақырыпқа арнал-
ды. Облысымыздағы этномәдени орталықтар мен 
үкіметтік емес ұйымдар және дін өкілдері, сондай
ақ білім саласы мен жергілікті атқарушы орган 
қызметкерлері және белсенді жастар қатысқан 
басқосудың мақсаты – еліміздегі этносаралық 
және конфессияаралық татулықты нығайту және 
мемлекетіміздің дін саласындағы саясатын жүзеге 
асыру.

Облыстық ішкі саясат басқармасы басшысының 
орынбасары Мұрат Балабаев “Дін мәселелерін 
зерттеу орталығы” коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры Бақытжан Камаловтың 
модераторлығымен өткізілген семинар жұмысына 

сәттілік тіледі. Бұдан соң облыстық ардагерлер 
ұйымының төрағасы Сейілбек Шаухамановтың 
“Қазақ халқының ұлттық дәстүрлері және рухани 
құндылықтары”, Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының облыс бойынша өкілі, “Ақмешіт
Сырдария” орталық мешітінің бас имамы Талғат 
Омаровтың “Имандылық – рухани өнегеліліктің, 
татулықтың қайнар бұлағы”, “Қызылорда облысы 
әкімі аппаратының қоғамдық келісім орталығы” 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бөлім бас-
шысы Ержан Уәйістің “Ұлттық келісім – бірліктің 
кепілі” тақырыбындағы баяндамалары тыңдалып, 
талқыланды.

Семинар барысында қатысушылар тарапынан 
пікірлер айтылып, соңы сұрақжауапқа жалғасты.

Б.СМАЙЫЛҰЛЫ.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің об-
лыс бойынша департаментінде өткен жиында 
сотқа дейінгі тергеу қызметінің биылғы бес айда 
атқарған жұмыстары қорытындыланды. Бұл тура-
лы департаменттің сотқа дейінгі тергеу басқармасы 
басшысының орынбасары Руслан Яғымұсов пен 
басқарманың ұйымдастырубақылау бөлімінің бас-
шысы Бақытжан Ниязов әңгімелеп берді.

Есепті кезеңде сотқа дейінгі тергеуге 122 
қылмыстық іс тіркеліп, өндіріспен аяқталған жетпіс 
жеті істің он төрті сотқа жолданған. Мемлекетке 
келтірілген 17,4 млн теңге залалдың тергеу бары-
сында қолданылған шаралар нәтижесінде 17,3 млн 
теңгесі өндірілген.

Жыл басынан бері алпыс бір сыбайлас жемқорлық 
қылмысы тіркеліп, үш жүйелі сыбайлас жемқорлық 
дерегі анықталса, парақорлық фактісі бойынша 
тіркелген 24 қылмыстық істің тоғызы пара алу, он 
төрті пара беру, қалған біреуі парақорлыққа делдал 
болу. Мысалы, Шиелі аудандық қазынашылық бөлім 
басшысының парақорлық әрекеті әшкереленіп, сот 
үкімімен үш жылға бас бостандығынан айырылған. 
Ол ауданның бір мемлекеттік мекемесі қызметкерінен 
анықталған заң бұзушылықты уәкілетті органдарға 
хабарламау үшін 400 мың теңге пара алған. Сондай
ақ агроөнеркәсіптік кешендегі облыстық аумақтық 
инспекциясының басшысы мен орынбасарларына 
мемлекеттік сатып алу бойынша жеңімпаз деп тану 
үшін кәсіпкерден 300 мың теңге пара алу дерегіне 
қатысты қозғалған қылмыстық іс тергеуі аяқталып, 
орынбасар шын өкінуіне байланысты қылмыстық 
жауаптылықтан босатылса, басшының қылмысы 
сотқа жолданған.

Департамент қызметіндегі өте маңызды мәселе 
– аса ірі мөлшерде мемлекет пен азаматтарға 
мүліктік залал келтіретін, қылмыстық топтармен 
жасалатын жүйелі сипаттағы сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарды жою. Мысалы, Қызылорда қалалық 
білім бөлімі орталықтандырылған бухгалтериясының 
бас есепшісі мен есепшісі алдын ала сөз байласып, 
ұзақ уақыт жүйелі түрде орта мектептердің бастау-
ыш сыныптарындағы тұрмысы төмен оқушылар мен 
12 сынып оқушыларын тамақпен қамтамасыз етуге 
берілетін қаражатты иемдену үшін мемлекеттік са-
тып алудан жеңімпаз болып танылған 10 кәсіпкерден 
тапсырыс сомасының 1015 пайызы көлемінде пара 
алып отырған. Пара алушы тұлғалармен бірге өз 

еріктерімен пара беруге мүдделі болған кәсіпкерлерге 
де сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.

Тағы бір мысал, облыс бойынша қаржылық 
бақылау инспекциясы басшысы орынбасарының 
жүйелі парақорлық әрекеті әшкереленіп, оның 
қарамағындағы төрт бақылаушытексеруші де 
жауапкершілікке тартылуда екен. Орынбасар 
қарамағындағы бақылаушытексерушілерден тексе-
ру қорытындыларын еш кедергісіз келісу үшін 110 
мың теңге пара алған.

Есептік кезеңде мемлекеттік және басқа ме-
кемелерге сыбайлас жемқорлық қылмыстарын 
жасауға мүмкіндік туғызатын себепсалдар мен заң 
бұзушылықтарды жою үшін енгізілген 68 ұсыныстың 
56сы қаралып, нәтижесінде қырық сегіз лауазымды 
тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Оның 
ішінде үшеуі мемлекеттік, төртеуі атқарып отырған 
қызметтерінен босатылса, алтауына қызметіне толық 
сәйкес еместігі туралы ескертілген. Ал өзгелеріне 
сөгіс және қатаң сөгіс жазалары қолданылған.

Департаментте бюджет қаражатының тиімді 
пайдаланылуын бақылауда да мақсатты жұмыстар 
атқарылуда. Мемлекеттік сатып алу барысындағы 
сыбайлас жемқорлық көріністерін жою туралы 
ұсыныс және ескерту хаттары дайындалып, тиісті 
органдарға ұсынылады. Бұл қызметпен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет құрылымындағы арнайы 
бөлімше айналысады. Өткен бес айда жүргізілген 
талдау мәліметтері мен мониторинг негізінде 
жолданған он жеті ұсыныс хат бойынша мемлекеттік 
органдармен бірқатар мемлекеттік сатып алу кон-
курстары тоқтатылып, бағаларды қайта қарауға 
жүргізілген бақылау нәтижесінде 156,4 млн теңге 
бюджет қаражаты үнемделген. Сондайақ анықталған 
он әкімшілік құқық бұзушылықтың алтауы сыбай-
лас жемқорлық сипатында болып, 277,8 мың теңге 
әкімшілік айыппұлдың 185,5 мың теңгесі бюджетке 
өндірілген.

Айта кетер мәселе, Үкіметтің өткен жылғы 
қаулысымен бекітілген сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылық фактісін хабарлаған немесе сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күресте өзге де жолмен 
жәрдемдескен адамдарды көтермелеу қағидалары 
бар. Сондықтан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс
қимыл тек бүкіл қоғамның қолдауымен ғана тиімді 
болмақ.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ТАҒАЙЫНДАУ
Облыс әкімінің 2015 жылғы 24 маусымдағы 

өкімімен Жаханов Бақыт Дүйсенұлы Қазалы ау да-
нының әкімі қызметінен босатылып,  Қызыл орда 
облысының ауыл шаруашылығы басқармасының 
басшысы лауазымына тағайындалды.

Жаханов Бақыт Дүйсенұлы 1974 жылы Қызылорда 
қаласында дүниеге келген. 1992 жылы Ы.Жақаев 
атындағы политехникалық институтында экономист
менеджер мамандығы бойынша білім алған.

Еңбек жолын 1996 жылы Қызылорда облысының 
ауыл шаруашылығы департаментінің жетекші мама-
ны болып бастаған. 20082011 жылдары Қызылорда 
облысының ауыл шаруашылығы, сондайақ, 
табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 

басқармаларын басқарған. 20112013 жылдары Қызылорда облысы әкімінің орын-
басары қызметін атқарған. 2013 жылдың ақпан айынан осы кезге дейін Қазалы 
ауданының әкімі лауазымында қызмет атқарып келді.

Облыс әкімінің 2015 жылғы 24 маусымдағы 
өкімімен Шамұратов Нәжмәдин Шәкизадаұлы 
Қармақшы ауданының әкімі қызметінен боса-
тылып, Қазалы ауданының әкімі лауазымына 
тағайындалды. 

Шамұратов Нәжмәдин Шәкизадаұлы 1963 жылы 
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында дүние
ге келген. 1986 жылы Жамбыл гидромелиоративтік
құрылыс институтын – инженергидротехник, Әл
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетін – заңгер, 
Алматы қаласындағы «Қайнар» университетін эконо-
мист мамандықтары бойынша бітірген.

Еңбек жолын 1980 жылы Қазалы ауданындағы 
№64 жылжымалы механикаландырылған колонна-
да жұмысшы ретінде бастаған. 20022005 жылдары 

Қазалы ауданы әкімінің орынбасары, Қазалы ауданының әкімі, 20052011 жылдары 
облыстық мемлекеттік сәулетқұрылыс бақылауы басқармасын, облыстық құрылыс 
басқармасын және облыстық сәулет және қала құрылысы басқармасын басқарған. 
20112013 жылдары Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулетқұрылыс 
бақылау және лицензиялау департаментінің директоры, облыстық құрылыс 
басқармасының басшысы лауазымдарында қызмет атқарған. 2013 жылдан осы кез-
ге дейін Қармақшы ауданының әкімі қызметін атқарып келді.

КҮННЕН ҚУАТ АЛҒАН,
АЙНАЛАҒА ШУАҚ ШАШҚАН

БРИФИНГ

БАЛАНЫҢ ТАМАҒЫНАН 
БАЛ ЖАЛАҒЫСЫ КЕЛГЕН

Облыс әкімінің 2015 жылғы 24 маусымдағы 
өкімімен Мақашов Сұлтан Ысқақұлы Қармақшы 
ауданының әкімі лауазымына тағайындалды.

Мақашов Сұлтан Ысқақұлы 1961 жылы дүниеге кел-
ген. 1983 жылы Қазақ химиятехнологиялық институтын 
және 2001 жылы Қызылорда экономика, экология және 
құқық университетін бітірген. Инженерқұрылысшы 
және заңгер біліктіліктері бар. 

Еңбек жолын 1978 жылы Қазалы ауданы Жаңақазалы 
коммуналдық кәсіпорындар комбинатында слесарь 
ретінде бастаған. 19841992 жылдары Қазалы аудандық 
№86 жылжымалы механикаландырылған колоннада бри-
гадир, шебер, аға прораб болып жұмыс жасаған. 1992
1995 жылдары – № 2 азаматтық құрылыс мекемесінде бас 

инженер, «Казалинскводстрой» тресінің № 86 жылжымалы механикаландырылған 
колоннаның жоспарлау бөлімінің бастығы болып еңбек еткен. 19952012 жылдары 
Қазалы ауданы әкімі аппаратының ұйымдастыруинспекторлық бөлімінің бас инс
пекторы, Қазалы ауданының бас сәулетшісі, «Қызылорда облысы бойынша жыл-
жымайтын мүлік орталығы» РМҚК Қазалы филиалының директоры қызметтерінде 
жұмыс жасаған. 2012 жылдан осы кезге дейін Қазалы ауданы әкімінің орынбасары 
лауазымында қызметін атқарып келді.

ЭТНОСАРАЛЫҚ ЖӘНЕ 
КОНФЕССИЯАРАЛЫҚ
КЕЛІСІМ – БЕЙБІТШІЛІК ТІРЕГІ

Бірінші мәселе 2015 жылдың І 
жартыжылдығы бойынша облыстық 
мәслихаттағы «Нұр Отан» партиясы 
депутаттық фракциясының атқарылған 
жұмыстары турасында болды. Бұл жай-
ында «Нұр Отан» партиясы депутаттық 
фракция жетекшісінің орынбасары, 
«ҚазРосМұнай» ЖШС бас директо-
ры Қуаныш Дабысов мәлімдеді. Ол 
партияның белгіленген жоспарға сәйкес 
жұмыстар атқарып жатқанын жеткізді. 
Оның ішінде сараптамалық топтар оты-
рысында облыстағы мектеп оқушыларын 
сапалы тамақпен қаматамасыз етуді 
жолға қою, аймақтағы балабақшалар 
мен шағын орталықтардың санын арт-
тыру мәселелерінің қаралғандығына 
тоқталды. Сондайақ, сараптамалық 
топтың ықпалымен техникалық 
және кәсіптік оқу мекемелерінің оқу 
процесіне дуалды оқыту технологиясын 
енгізу арқылы, өңірдегі 8 колледж де 10 
жаңа мамандық ашылғандығын баса 
айтты.

Жиын барысында «Нұр Отан» 
партиясының сайлауалды тұғырнамасын 
жүзеге асыру бағытындағы аймақтық 
сарапшы топ тәлімгерлерінің өз са-
ласы бойынша есебі де тыңдалды. 
Айта кету керек, қазіргі сәтте аймақта  
тұғырнаманы жүзеге асыру бағытында 
12 топ жұмыс жасаса, оған облыстық 
мәслихат депуттаттары жетекшілік етеді. 
Бұл ретте бюро отырысында «Ауыл-
ды қолдау» бағытындағы аймақтық са-
рапшы топ тәлімгері, «КазАгроФинанс» 
АҚ облыстық филиалының директоры 
Оразбек Қарақожаев сөз алып, өңірді 
дамыту аясында атқарылып жатқан 
ауқымды тірліктерді баян етті. Оның ай-
туынша, өткен жылдың қортындысымен 
облыс бойынша барлық 262 елді 
мекеннің 185і орталықтандырылған 
ауызсуға қосылған. «Ақбұлақ бағ
дарламасы» бойынша 2014 жылы 
барлық қаржы көздерінен 7,87 млрд. 
теңге бөлініп, бұл қаржыға 21 жобаның 
құрылыс жұмыстары жүргізілсе, биыл 
14 жобаның құрылыс жұмыстарына 
республикалық бюджеттен 6 млрд 
теңге, облыстан 287,8 млн. теңге 
қаржы қарастырылған. Ал тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығын жаңғырту 
бағдарламасы негізінде 20112014 жыл-
дары 113 көпқабатты тұрғын үйлерге 
күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. 

Нәтижесінде күрделі жөндеуді талап 
ететін кондоминиум объектілерінің 
үлесі биыл 62,7 пайызға төмендеп отыр. 
Аймақты газдандыру бағытына тоқталар 
болсақ, жалпы облыс елді мекендерін 13 
автоматтандырылған газ тарату станса-
лары арқылы газдандыру көзделеген. 
Осыған орай, кешенді газдандырудың 
І кезеңінде 21 елді мекен “көгілдір от-
ынмен” қамтылмақ. Қазіргі таңда 5 елді 
мекенде осы бағыт бойынша жұмыстар 
атқарылуда. Бұдан бөлек, баяндама-
шы өңірді жылу, электрмен қамтамасыз 
ету бағытында атқарылған ауқымды 
жұмыстармен де таныстырды. Баянда-
машыны егжейтегжей тыңдаған аймақ 
басшысы алдағы уақытта облыстағы 
елді мекендердің газбен толық 
қамтылатындығын жеткізе отырып, са-
рапшы топ тәлімгерлеріне ендігі жерде 
43 тірек елді мекенге ерекше көңіл бөлу 
керектігін баса айтты. Мұнан кейін сөзді 
«Жұмыспен қамту және тұрғындардың 
кірісі» бағытындағы аймақтық сарапшы, 
топ тәлімгері Тілеуберген Шаутай алып, 
тұрғындарды жұмыспен қамту бойынша 
іске асырылып жатқан жұмыстар жайын 
сөз етсе, күн тәртібіндегі үшінші мәселе 
облыста «Өңірлерді дамытудың 2020 
жылға» дейінгі бағдарламаның орын-
далу барысы туралы облыстық энер-
гетика және тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылық басқармасының басшысы 
Ержан Әбдіқалықов хабарлама жасады. 
Басқосу кезінде ауыл шаруашылығына 
бөлінетін субсидияға, дәліздерді 
пайдалануға орай сапалы мамандар 
даярлауға және өзге де мәселелерге 
байланысты бірқатар ұсыныстар жа-
салды. Бұл ұсыныстардың орындалу-
ын қадағалауды аймақ басшысы «Нұр 
Отан» партиясы облыстық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары   Нау-
рызбай Байқадамовқа тапсырды.

Шара соңында жиынға қатысушылар 
облыс бойынша партиялық жобалардың 
жүзеге асырылуына бақылау жасау 
үшін ұсынылған облыстық мәслихат 
депутаттарының тізімі мен Қызылорда 
қаласы бойынша облыстық мәслихат 
депутаттарының 2015  жылдың ІІ жар
ты жылдығына жоспарланған жеке 
қабылдау кестесін бекітті.

Мейрамгүл ДАУЫЛАЙҚЫЗЫ.

АЙМАҚ ДАМУЫ 
ПАРТИЯ НАЗАРЫНДА

Апта басында облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың төрағалығымен «Нұр Отан» партия-
сы облыстық филиалы саяси кеңесі бюросының от-
ырысы болып өтті. Шараға партияның саяси кеңесі 
бюросының мүшелері қатысып, онда ауқымды деп 
танылған бес мәселе қаралды.
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3НАЗАР

Қазақстан Республикасы Қаржы ми
нистр лігі Мемлекеттік кірістер комитетінің 
Қы зылорда облысы бойынша Мемлекеттік 
кі рістер департаменті, 120008, Қызылорда 
қа ласы, Абай даңғылы, 64 «г»; тел.: 8 
(7242) 238775, факс 8 (7242) 238775, 235171; 
электронды пошта мекенжайы: obch@taxkzil.
mgd.kz, moralbaeva@taxkzil.mgd.kz; Эконо ми
ка лық тергеу қызметінің жеделтергеу бөлім
шелеріндегі бос лауазымдарға орналасуға кон
курс жариялайды.

Конкурстық комиссия жұмысының объек
тив тілігі мен айқындылығын қамтамасыз ету 
үшін оның отырысында бақылаушылардың 
қатысуы рұқсат етіледі.

1. Көлеңкелі экономикаға қарсы ісқимыл 
басқармасы жалған кәсіпкерлікке және заңсыз 
банкроттауға қарсы ісқимыл бөлімінің жетек
ші маманы – тергеуші, (СGDО6, 1 бірлік).

Функционалдық міндеттері: Көлеңкелі эко
но мика саласында, ал нақтырақ, заңсыз кәсіп
керлік, жалған ақша жасау, заңсыз игор, алко
гольді өнімдер, мұнай және мұнай өнімдері, 
балық және балық өнімдерінің бизнесі, жалған 
кәсіп керлік және жалған кәсіпкерлік пен жалған 
және қасақана банкроттықпен байланысты 
ұйым  дардың салықтар және (немесе) басқа да 
міндетті төлемдерді бюджетке төлеуден жалтаруы 
бойынша құқықбұзушылықтар мен қылмыстарды 
анықтау, ашу және тергеу; жеделіздестіру қыз меті 
тәжірибесін қолдануды ұйымдастыру, есепке алу 
және талдау.

Конкурс қатысушыларына қойылатын 
талаптар: Нақты лауазымның функционалдық 
бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби 
білімі. Осы лауазым бойынша функционалдық 
міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің, 
икемінің және дағдысының болуы. Құқық қорғау 
қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы 
бойынша жарамдылығы. 

Құжаттар қабылдау мерзімі – конкурсты 
өткізу туралы соңғы хабарлама жарияланған 
күннен бастап 10 (он) жұмыс күні.

Құжаттар Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті 
Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаментінде Адам ресурстары 
басқармасы персоналмен жұмыс бөлімінде 
(Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 64 «г», 
410 бөлме) қағаз тасымалдағыштары арқылы 
қабылданады, тел.: 8 (7242) 238775, факс 8 
(7242) 238775, 238848, сондайақ, электронды 

түрде obch@taxkzil.mgd.kz, moralbaeva@
taxkzil.mgd.kz электроды пошталары арқылы 
қабылданады.

Конкурсқа қатысу үшін электрондық по
шта арқылы құжаттарын тапсырған азамат
тар тестілеу өтуге 1 жұмыс күні қалғанға дейін 
құжаттарының түпнұсқаларын ұсынады.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжат
тардың тізілімі: 

1) белгіленген үлгіге сәйкес өтініш; 
2) белгіленген үлгіге сәйкес кадр есебі бойын

ша толтырылған жеке парақ; 
3) Қазақстан Республикасы азаматының же ке 

куәлігінің нотариалды куәландырылған көшір месі; 
4) білімі туралы құжаттарының нотариалды 

куәландырылған көшірмесі  (диплом және оның 
қосымшасы); 

5) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәй
кес Қазақстан Республикасы Қорғаныс минстр
лігінің арнайы ұйымдарында әскеридайындалған 
резервін дайындау, сондайақ жеделәскери қыз
метке шақырудан босату немесе кейінге қал дыру 
бойынша әскери қызмет немесе әскери дайын
дықты өткендігін растайтын құжаттардың нотари
алды куәландырылған көшірмесі; 

6) 3х4 көлеміндегі фотосурет (4 дана); 
7) белгіленген нысан бойынша толтырылған 

өмірбаян; 
8) еңбек кітапшасының нотариалды куәлан

дырылған көшірмесі; 
9) сотталмағандығы туралы, бір жыл ішінде сот 

тәртібімен қасақана құқық бұзушылық жасағаны 
үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылмағаны, 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны 
үшін тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке 
тартылмағаны жөніндегі құқықтық статисти
ка және арнайы есепке алу жөніндегі органының 
анықтамасы;

10) тұрғылықты мекенжайы бойынша мемле
кеттік кірістер органдарына үміткердің және оның 
жұбайының жеке мүлік мен табыстары туралы де
кларацияны ұсынғанын растайтын құжаттар.

Қалауы бойынша білімі мен жұмыс өтілі, кәсіби 
деңгейі және абыройы туралы қосымша ақпарат 
ұсынылуы мүмкін (біліктілікті арттыру, ғылыми 
(академиялық) дәреже және атақтарды иемдену 
туралы құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, 
ұсынымдар, ғылыми жариялымдар және басқа да 
мәліметтер). 

Құжаттар топтамасын толық ұсынбау конкурс
тық комиссияның оларды қараудан бас тартуына 
негіз болады. 

ХАБАРЛАНДЫРУ

«ПетроҚазақстан Құм
көл Ресорсиз» акционерлік 
қоғамының әкімшілігі мен 
кәсіподақ комитеті мұнай
газ өндіру департаментінің 
бөлім бастығы Ұлкиек Бо
латқа ағасы

Ұлкиек Мұраттың
қайтыс болуына байла
нысты қайғысы на ортақта
сып, көңіл қосын білдіреді.

***
Қызылорда облысының 

білім бас қармасы ұжымы 
білім саласының ар дагері, 
ғалымұстаз, педагогика ғы
лым дарының докторы, про
фессор

Құдайберген 
Жаңабергеновтің

қайтыс болуына байланысты 
марқұм ның отбасы мен ту
ғантуыстарына қай ғы ла
ры на ортақтасып, көңіл ай
та ды.

Жолдыбаева Ляззат Каржау ов
наның (қазіргі Абдрах ма нова Ляззат 
Каржауовна) атына Қызылорда 
облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би 
кентіндегі Б.К.Мер генбаев атын
дағы №226 гимназияны 20.06.2005 
жылы бітіргені жөнінде берілген 
ОБ 1485626 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есеп
телсін.

***
Данияров Елдос Серикбаевич

тің атына Қызылорда облысы, Жа
ңақорған ауданындағы №13 кәсіптік 
ли цейді (қазіргі Жаңақорған аграр
лытехникалық кол леджі) 4301001 
– «Кең профильді құрылысшы 
шебері» мамандығы бойынша 
28.06.2008 жылы бітіргені жөнінде 
бе рілген КББ №0077971 дипломы 
жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

***
Камалова Несибели Камалов

наның атына Қызыл орда қаласы, 
Ком сомол ауылы, ӘлФараби кө

ше сі, 607 кварталға берілген жер 
учас кесін сатып алусату шарты 
(№839 03.03.2008 ж.) жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есеп тел
сін.

***
«Сыр медиа» ЖШСнің шағын 

көлемді кемесінің билеті (№013340 
15.12.2008 ж.) жоғалуына байла
нысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Тлеумбетова Жаркынкуль 

Аги  баевнаның атына Алматы заң 
колледжін 03.07.2000 жылы бі
тір  гені жөнінде берілген ОАБ 
№0023026 дипломы қосымшасымен 
жо ғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

***
Беркинбаев Мурат Талапович

тің атына Қызылорда қаласындағы 
№233 орта мектепті 25.06.2008 
жылы бітіргені жөнінде берілген 
ЖОБ 0149100 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есеп
телсін.

«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 
Заңына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қоса берілген «Қызылорда облысы аумағында құрылыс салу Қағи
дасы» бекітілсін.

2. Қызылорда облыстық мәслихатының «Қызылорда облысы 
аумағында құрылыс салу Қағидасын бекіту туралы» 2014 жылғы 24 қазан дағы 
№226 шешімінің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы шешім алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облыстық                             Қызылорда облыстық
  мәслихатының ____                                      мәслихатының
сессиясының төрағасы                                        хатшысы
      ______________                                            __________

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі 
________________ Е.Досаев
2015 жылғы «___»__________

ЖОБА

Қызылорда облысы аумағында 
құрылыс салу Қағидасын бекіту 

туралы

ЖОБА

Қызылорда облысы аумағында 
құрылыс салу Қағидасын бекіту 

туралы

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республика
сындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі 
басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы және «Қазақстан 
Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңдарына сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Қызылорда облысының аумағында 
құрылыс салу Қағидасын бекіту туралы» Қызылорда 
облыстық мәслихаты шешімінің жобасы Қызылорда облыстық 
мәслихатының қарауына ұсынылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облы
сы әкімінің орынбасары Н.Н. Әлібаевқа жүктелсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                        Қ.Көшербаев.

1. Жалпы ережелер
 
1. Осы Қызылорда облысы аумағында құрылыс салу қағидасы (бұдан 

әрі  Қағида) Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі Азаматтық 
кодексіне, 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексіне, 2007 жылғы 9 қаңтардағы 
Экологиялық кодексіне, 2001 жылғы 30 қаңтардағы Әкімшілік құқық бұзушылық ту
ралы кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі «Қазақстан 
Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы», 2001 
жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзінөзі басқару туралы», 1997 жылғы 16 сәуірдегі «Тұрғын үй қатынастары ту
ралы», 1994 жылғы 3 қарашадағы «Жеке тұрғын үй құрылысы туралы», 1994 жылғы 
3 қарашадағы «Жарнама туралы», 2006 жылғы 31 қаңтардағы «Жеке кәсіпкерлік ту
ралы» заңдарына, «Құрылыс салудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы №238 
бұйрығына, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес әзірленді және сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс қызметі субъектілерінің жер учаскелерін пайдалану, 
елді мекеннің аумағы мен қала маңындағы аймақтарды жобалау мен салу жөніндегі 
шарттар мен талаптарды белгілейді, жаңа объектілер салуға және орналастыруға, 
қолданыстағы жылжымайтын мүлік объектілерін өзгертуге (қайта бейімдеу, 
қайта жабдықтау, қайта жоспарлау, қайта жаңарту, кеңейту, күрделі жөндеу), жер 
учаскесінің нысаналы мақсатын, үйжайлардың функционалдық мақсатын өзгертуге, 
жылжымайтын мүлік объектілерін пайдалануға беруге, сондайақ қолданыстағы 
ғимараттар мен құрылыстарды бұзуға рұқсат беру рәсімдерін өту тәртібін белгілейді, 
сондайақ Қызылорда облысы аумағында сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметін жүзеге асырумен байланысты өзге де қарымқатынастарды реттейді.

2. Қағида жергілікті атқарушы органдардың, табиғи монополиялар 
субъектілерінің, сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында бақылау және 
қадағалау органдарының, сондайақ меншік нысанына қармастан, сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс қызметі субъектілерінің инженерлік инфрақұрылымының 
желілерін қоса алғанда, құрылыс салу және/немесе қайта жаңарту объектілеріне 
қойылатын, сондайақ, жылжымайтын объектілер иелерінің оларды пайдалану және 
күтіп ұстау бөлігінде, оның ішінде қала құрылысы құжаттамасын әзірлеу мен оның 
қала құрылысы кешенді сараптамасын жүргізу кезінде қолдануы үшін міндетті  ере
желер мен талаптарды белгілейді.

3. Осы Қағидада мынадай ұғымдар пайдаланылады:
аумақтарды аймақтарға бөлу  қала құрылысын жоспарлау кезiнде же

келеген аймақтарды қала құрылысына пайдалану түрлерi мен оларды пайдалану 
жөнiндегi мүмкiн болатын шектеулердi белгiлей отырып аумақтарды функционалдық 
аймақтарға бөлу;

әкімдік (жергілікті атқарушы орган)  облыстың (республикалық маңызы 
бар қаланың және астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкімі 
басқаратын, өз құзыреті шегінде тиісті аумақта жергілікті мемлекеттік басқаруды 
және өзінөзі басқаруды жүзеге асыратын алқалы атқарушы орган; 

егжейтегжейлі жоспарлау жобасы  қаланың немесе ауылдық елді мекеннің 
жекелеген бөліктері мен функционалдық аймақтары үшін, қажет болған жағдайда 
тұрғындар саны 50 мың адамға дейінгі шағын қаланың немесе елді мекеннің тұтас 
аумағы үшін әзірленетін қала құрылысы құжаттамасы;

елдi мекеннiң бас жоспары  аймақтарға бөлудi, оның аумағының жоспарлы 
құрылымы мен функционалдық ұйымдастыруды, көлiк және инженерлiк коммуника
цияларды, көгалдандыру мен абаттандыру жүйелерiн белгiлейтiн, қаланы, кенттi, ау
ылды не басқа да қонысты дамыту мен салуды кешендi жоспарлаудың қала құрылысы 
жобасы;

жер комиссиясы – әкімдік заңда белгіленген тәртіппен құрайтын және жер 
учаскесіне құқық беруге байланысты мәселелерді қарайтын комиссия;

жер учаскесінің жеркадастрлық жоспары (бұдан әрі – жеркадастрлық жо
спар) – жер, құқықтық және қала құрылысы кадастрларын жүргізу мақсаттары үшін 
қажетті, елді мекен шегінде құрылыс салу мақсатында берілетін жер учаскесінің 
сәйкестендіру сипаттамаларын қамтитын құжат;

жер учаскесін таңдау  жер уческесінің нысаналы мақсаты мен пайдалану 
режимін белгілеп, жер учаскесін анықтау;

жоба  жеке және заңды тұлғалардың түпкі ойының мәнін және оны практи
када іске асыру мүмкіндігін ашып көрсететін, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
құжаттамасы (сызбалар, графикалық және мәтіндік материалдар, инженерлік және 
сметалық есепқисаптар), оның ішінде құрылыстың техникалықэкономикалық 
негіздемесі және (немесе) жобалаусметалық құжаттамасы нысанында ұсынылған, 
адамның мекендеуі мен тыныстіршілігіне қажетті жағдайларды қамтамасыз ету 
жөніндегі түпкі ойы; 

жобалар сараптамасы  Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, 
жобалау үшін бастапқы құжаттардың (материалдардың, деректердің) шарттары
на жобалық шешімдердің сәйкестігін (сәйкессіздігін) анықтау, сондайақ жобалық 
шешімдер мен есепқисаптарда қала құрылысы және техникалық регламенттердің, 
мемлекеттік және мемлекетаралық нормативтік құжаттар нормалары мен 
ережелерінің талаптарын сақтау арқылы жобалардың сапасына талдау мен бағалау 
жүргізуден тұратын сараптамалық қызмет; 

инженерлiк, көлік және әлеуметтік инфрақұрылымдар  инженерлiк 
жабдықтар (су құбыры желілері, кәріз, жылумен жабдықтау, электр желілері және 
тағы басқалар), байланыс, көлік (автомобиль жолдары, аялдамалар, тұрақ орында
ры және тағы басқалар) құрылыстары мен коммуникациялардың, сондайақ қаланың 
тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, халыққа әлеуметтік және 
мәденитұрмыстық қызмет көрсететін объектілердің кешені;

қабылдау комиссиясы – құрылысы аяқталған объектінің дайындығын 
белгілейтін және құжаттамалық растайтын және салынған объектiнi пайдалануға 
қабылдайтын уақытша алқалы орган;

қайта жабдықтау  әдетте, үйжайдың (үйжайлардың)
функционалдық мақсатын өзгертуге, тіршілікті қамтамасыз ету, пайдалану, 

қандай да бір өнімдер шығару, қызмет көрсету және тағы сол сияқтылар үшін қажетті 
технологиялық және (немесе) инженерлік жабдықтардың ішкі жүйесін толық немесе 
ішінара ауыстыруға байланысты оны (оларды) өзгерту;

қайта жаңарту  әдетте, өзгеретін объектіні жаңарту және жаңғырту 
қажеттілігіне байланысты жекелеген үйжайларды, ғимараттың өзге де бөліктерін не
месе тұтастай ғимаратты өзгерту;

қайта жоспарлау  осы үйжайдың (осы үйжайлардың) шекарасын өзгертумен 
ұштасқан үйжайдың (үйжайлардың) жоспарын өзгерту;

қала құрылысының регламенттерi  аумақтарды (жер учаскелерiн) және басқа 
да жылжымайтын мүлiк объектiлерiн пайдаланудың, сондайақ олардың жайкүйiнiң 
заңнамада белгiленген тәртiппен жол берiлетiн кез келген өзгерiстерiнiң режимдерi, 
рұқсаттары, шектеулерi (ауыртпалық салуды, тыйым салу мен сервитуттарды қоса 
алғанда). Қала құрылысының регламенттерi мемлекеттiк нормативтерге сәйкес 
орындалған қала құрылысы және сәулетқұрылыс құжаттамасымен белгiленедi. 
Қала құрылысы регламенттерiнiң қолданылуы олар үшiн белгiленген мерзiм шегiнде 
шектеледi;

қала құрылысындағы жылжымайтын мүлік объектілері (бұдан әрі  жылжы
майтын мүлік объектілері) – объектілер орналасқан жер учаскесін, ғимараттарды, 
құрылыстарды пайдалану, салу және реконструкциялау бойынша қызмет оларға 
қатысты жүзеге асырылатын объектілер;

құрылыс жобасы (құрылыстық жобаны)  көлемдiкжоспарлық, конструкция
лық, технологиялық, инженерлiк, табиғат қорғау, экономикалық және өзге де 
шешiмдердi қамтитын жобалау (жобалаусмета) құжаттамасын, сондайақ құры
лысты ұйымдастыру мен жүргiзуге, аумақты инженерлiк жағынан дайындауға, 
абаттандыруға арналған сметалық есептеулердi қамтиды. Құрылыс жобалары
на аяқталмаған объектiлер құрылысын консервациялау және өз ресурсын тауысқан 
объектiлердi кейiннен кәдеге жарату жобалары да жатады; 

құрылыс салуды реттейтiн сызық (құрылыс салу сызығы)  қызыл және 
сары сызықтардан немесе жер учаскесi шекарасынан шегiндiре отырып, үйлердi 
(ғимараттарды, құрылғыларды) орналастыру кезiнде белгiленетiн құрылыс салу ше
карасы; 

қызыл сызық  елдi мекендердi жоспарлау құрылымындағы кварталдардың, 
шағын аудандардың, өзге элементтердiң аумағын көшеден (жолдардан, алаңдардан) 
бөлiп тұратын шекара. Әдетте қызыл сызық құрылыс салу шекарасын реттеу үшiн 
қолданылады;

мемлекеттік сәулетқұрылыс бақылау және қадағалау органы – құрылыс 
объектісінің сапасына мемлекеттік сәулетқұрылыс бақылауын жүзеге асыратын 
жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі;

мердігер – қызметтің тиісті түріне лицензиясы бар, Қазақстан Респуб
ликасының заңнамасына сәйкес құрылыс саласында тапсырыс берушімен неме
се жобаны басқару бойынша сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі са
ласында инжинирингтік қызметтерді (бұдан әрі – жобаны басқару бойынша 
инжинирингтік қызметтер) жүзеге асыратын тұлғамен жасалатын мердігерлік шарт 
немесе мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша құрылыс саласында мердігерлік 
жұмыстарды орындайтын жеке немесе заңды тұлға;

объектiнi кейiннен кәдеге жарату  күрделi құрылыстың (үйдiң, ғимараттың, 
кешеннiң) пайдаланылуы (пайдалану, қолдану) тоқтатылғаннан кейiн кәдеге аса
тын элементтерiн (конструкцияларды, материалдарды, жабдықтарды) бiр мезгiлде 
қалпына келтiрiп және қайталап пайдаланып, сондайақ кәдеге аспайтын элемент
тер мен қалдықтарды өңдей отырып, бөлшектеп алу және бұзу жөнiндегi жұмыстар 
кешенi; 

рұқсат беретін құжаттар  өтініш берушіге ғимараттардың үйжайларын (же
келеген бөліктерін) салу немесе қолданыстағыларын өзгерту жөнінде өзінің ойын іске 
асыруға құқық беретін құжаттар;

сәулетжоспарлау тапсырмасы  объектiнiң мақсатына, негiзгi өлшемдерiне 
және оны нақты жер учаскесiне (алаңға, трассаға) орналастыруға қойылатын талап
тар кешенi, сондайақ осы елдi мекен үшiн қала құрылысының регламенттерiне сәйкес 
белгiленетiн, жобалау мен құрылысқа қойылатын мiндеттi талаптар, шарттар мен шек
теулер. Бұл ретте, түсi жөнiндегi шешiм мен үйлердiң (ғимараттардың) қасбеттерiн 
әрлеу материалдарын пайдалану, көлемдiккеңiстiктегi шешiм бойынша талаптар 
белгiлеуге жол берiлмейдi; 

сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы инжинирингтiк 
қызметтер көрсету  оңтайлы жобалық көрсеткiштерге қол жеткiзу мақсатында 
құрылыстың дайындығын және жүзеге асырылуын қамтамасыз ететiн қызметтер 
кешенi (техникалық және авторлық қадағалау); 

тапсырыс беруші  өзінің немесе мемлекеттің мұқтажы үшін не коммерциялық 
мақсатта кәсіпорын, ғимарат, құрылыс салу бойынша жобаны іске асыруға инвестор 
(не өзі инвестор болып табылатын) уәкілеттік берген жеке немесе заңды тұлға;

техникалық қадағалау  орындалған жұмыстың сапасын, мерзiмiн, құнын, 
қабылдап алынуын және объектiнiң пайдалануға берiлуiн қоса алғанда, жобаны iске 
асырудың барлық сатысында құрылысты қадағалау; 

үй  адамдардың тұруына немесе iшiнде болуына, өндiрiстiк процестердi 
орындауға, сондайақ материалдық құндылықтарды орналастыруға және сақтауға 
пайдаланылатын функционалдық мақсатына қарай, мiндеттi түрде жер бетiне салы
нып, тұйық көлемдi құрайтын, тiреу және қоршау конструкцияларынан тұратын жа
санды құрылғы. Yйдiң жер асты бөлiгi болуы мүмкiн;

нобай (нобайлық жоба)  жобалық (жоспарлық, кеңiстiктiк, сәулеттiк, 
технологиялық, конструкциялық, инженерлiк, әшекейлiк немесе басқа) шешiмнiң 
оңайлатылған, схема, сызба, бастапқы сұлба (сурет) нысанында орындалған және осы 
шешiмнiң түпкi ойын түсiндiретiн түрi.

2. Аумақтарда құрылыс салуды реттеу

1параграф. Құрылыс салу үшін жер учаскелеріне арналған 
құқық берудің жалпы тәртібі

4. Объект салу үшін жер учаскесiн жер пайдалануға берудi жергілікті 
атқарушы орган Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 441бабына сәйкес өз 
құзыретi шегiнде жүзеге асырады.

5. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, 
облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының, аудандық маңызы 
бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің жер учаскесіне құқық беру туралы 
шешімінің жобасында:

жер учаскесіне құқық берілетін жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол 
болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы;

жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты;
жер учаскесiнiң алаңы;
жер учаскесіне құқық түрi, ауыртпалықтар, шектеулер;

учаске төлемақыға берiлетiн жағдайда жер пайдалану құқығын сатып 
алу бағасы, жер учаскесiн жалдау құқығын сатып алусату шарттарын жасасудың 
мерзiмдерi мен шарттары;

жер учаскелерінің өлшемдері көрсетіле отырып, оларды мемлекет мұқтажы 
үшін алып қою, мәжбүрлеп иеліктен шығару жүргізілетін жеке тұлғаның тегі, аты, 
әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы;

өзге де талаптар қамтылуға тиiс.
6. Сұралып отырған жер учаскесі бос емес болған жағдайда, мемлекеттік жер 

кадастрын жүргізетін мамандандырылған мемлекеттік кәсіпорын жергілікті атқарушы 
органның сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын 
құрылымдық бөлімшесіне жер учаскесіне құқық беруден бас тартуға негіз болатын 
тиісті ақпаратты үш жұмыс күні ішінде жібереді.

7. Жер учаскесіне құқық беруден бас тарту жергілікті атқарушы органның 
сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын 
құрылымдық бөлімшесінің қорытындысымен ресімделеді және өтініш берушіге үш 
жұмыс күні ішінде жіберіледі.

8. Оң қорытындылар мен инженерлік желілерге қосылуға қойылатын 
техникалық талаптар келіп түскен жағдайда, жергілікті атқарушы органның сәулет 
және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық 
бөлімшесі бес жұмыс күні ішінде жер учаскесін түпкілікті таңдау актісін дайындай
ды және жібереді.

9. Шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін, құрылысқа арналған жер учаскесінің 
нысаналы мақсаты қызмет түрлеріне қарамастан, үйжайларға (құрылыстар мен 
ғимараттарға) қызмет көрсету ретінде белгіленеді.

10. Жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелері сұралған кез
де азаматтардың өтініштері (өтінішхаттары) арнайы есепке алынады және бөліп 
берілетін алаңдардың дайын болуына қарай не жеке тұрғын үй құрылысы үшін пайда
ланылатын бос аумақтар бар болған кезде қанағаттандырылады.

Жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелерін тегін негізде беру кезінде 
азаматта жеке тұрғын үй құрылысы үшін мемлекет құқық берген жер учаскесінің бар 
немесе жоқ екендігі ескеріледі.

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық 
маңызы бар қаланың уәкілетті органы азаматта мұндай жер учаскелерінің бар неме
се жоқ екендігі туралы мәліметтерді облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың тиісті жергілікті атқарушы 
органының, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің жер 
учаскесін беру туралы қорытынды әзірлеуі және шешім қабылдауы үшін жергілікті 
атқарушы органның жанындағы комиссияға ұсынады.

11. Республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық 
маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдары, кенттердің, ауылдардың, 
ауылдық округтердің әкімдері бөліп беруге арналған алаңдардың дайындығы тура
лы және жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелерін алуға кезектілік тізімдері 
туралы ақпаратқа қолжетімділікті оларды кемінде тоқсанына бір рет қазақ және 
орыс тілдерінде арнайы ақпараттық стендтерде орналастыру арқылы және (неме
се) бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау жолымен қамтамасыз етуге міндетті.

Бұл ретте елдi мекеннiң бас жоспарлары (немесе тұрғындарының саны бес 
мың адамға дейiнгi елдi мекендердi дамытудың және оларда құрылыс салудың олар
ды алмастыратын схемасы) негiзiнде орындалған егжейтегжейлi жоспарлау жобала
ры және (немесе) құрылыс жобалары, сондайақ облыстар аумақтарын қала құрылысы 
үшін жоспарлаудың кешенді схемалары болмаса, жер учаскелерiн құрылыс үшiн бе
руге тыйым салынады.

2параграф. Жер учаскелерін пайдалануға қойылатын қала құрылысы талаптары
  
12. Қазақстан Республикасында жер учаскелерін қала құрылысы мақсатында 

пайдалану Қазақстан Республикасының Жер кодексіне, Экологиялық кодексіне, 
«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі тура
лы» Заңына және сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы басқа да 
нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырылады.

13. Аумақта әр түрлі мақсаттағы объектілерді өз бетінше салуға жол 
берілмейді.

14. Елді мекендердің аумақтарында азаматтарға өмiр сүруге ыңғайлы жағдай 
мен қауiпсiздiктi қамтамасыз ету мақсатында инженерлiк желiлердегі, жүйелер мен 
коммуникациялардағы апаттарды жою жөнiндегi қалпына келтiру жұмыстарын қоспа
ғанда, түнгi уақытта шу шығаратын құрылысмонтаждау жұмыстары жүргiзілмейді. 

15. Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей көзделген субъектілер 
жүзеге асыратын қызметті қоспағанда, лицензияны талап ететін сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс саласында жекелеген қызмет түрлерін тек лицензия болған 
жағдайда жүзеге асырылады.

16. Жеке және заңды тұлғалар облыс аумағында:
осы қағидаға сәйкес құрылыс жүргiзудi жүзеге асырады;
тарих және мәдениет ескерткiштерiне, табиғат ескерткiштерiне, қала, ауыл 

мен табиғат жерлерiне, инженерлiк, көлiк инфрақұрылымы және аумақты абаттанды
ру объектiлерiне зиян келтiретiн iсқимылдар жасамайды;

бекiтiлген сәулетқала құрылысы құжаттамасына, құрылыс нормалары мен 
ережелерiне, экологиялық, санитарлық, өртке қарсы және өзге де арнайы норматив
тер мен талаптарға сәйкес ғимараттар мен құрылыстарды және өзге де жылжымай
тын мүлiк объектiлерiн қалыпты күтiп ұстау, жер учаскелерiн абаттандыру жөнiнде 
жұмыс жүргiзедi;

сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласында бақылауды және 
қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар мен лауазымды тұлғалардың 
ұсынымдарын орындайды;

мемлекеттік сәулетқұрылыс бақылау органының хабарламасы бойынша 
құрылыс объектiлерi жөнiндегі қажеттi ақпарат пен техникалық құжаттаманы, сондай
ақ тиiстi жобалар сараптамасының қорытындысын бередi;

жылжымайтын мүлiк объектiлерiне техникалық түгендеу мен техникалық 
тексеру жүргiзудi жүзеге асыратын ұйымдарға қала құрылысы мемлекеттiк кадастрын 
және облыс аумағында құрылыс жүргiзiлуiне мониторинг жүргiзуге, жеке және заңды 
тұлғаларға тиесiлi жылжымайтын мүлiк объектiлерiне қол жеткiзуге рұқсат бередi;

тиiстi мемлекеттiк органдар мен ұйымдарға, қажеттi жобалаусметалық 
құжаттаманы, кешендi инженерлiк іздеулер мен өзге де материалдарды бередi;

Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi заңнама
сының талаптарын сақтайды.

17. Меншiк иелерi не жер пайдаланушылар жер учаскелерiн құрылыс салу 
үшін (коммуникацияларды жүргізу, аумақты инженерлік жағынан дайындау, абаттан
дыру, көгалдандыру және учаскенi жайғастырудың басқа да түрлерiн қоса алғанда) 
пайдалануды заңдарда белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау құжаттамасына 
сәйкес және нысаналы мақсатын немесе сервитутты, аумақты аймақтарға бөлуді, 
қызыл сызықтарды және құрылыс салуды реттеу сызықтарын, құрылыс салу мен оны 
пайдалану ережелерiн сақтай отырып қана жүзеге асыра алады. 

18. Елдi мекендердiң аумақтарын дамыту және оған құрылыс салу белгiленген 
тәртiппен бекiтiлген қала құрылысы жобалары негiзiнде жүзеге асырылады.

19. Көп пәтерлі тұрғын үйлер кешенін жобалағанда құрылыстық, 
экологиялық, санитарлық және өртке қарсы талаптарды есепке ала отырып, автопар
кингтер, гараждар мен инженерлік жабдықтау құрылыстарын орналастыру үшін же
расты кеңістігін барынша пайдалану керек.

20. Белгіленген мемлекеттік нормативтерге сәйкес баубақшалық және са
яжай серіктестіктері аумақтарын резервтік аумақтардан тыс елді мекендердің 
перспективалық дамытуын есепке ала отырып, сондайақ қала маңы аймағының жоба
сына немесе аудандық жоспарлау жобасына сәйкес орналастыру керек.

Жеке тұрғын үй құрылысының аудандары мен орамдарын жобалау және 
салу (қайта жаңарту) қажетті инженерліккөліктік инфрақұрылыммен қамтамасыз 
етілген, қызмет көрсету мекемелері мен кәсіпорындарын орналастырумен кешенді 
жүзеге асырылады.

21. Жеке тұрғын үй құрылысын жоспарлау және салу сәулет және қала 
құрылысы саласындағы қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүргізіледі.

22. Жеке тұрғын үй құрылысы үшін бөлінген алаңдар, бекітілген бас 
жоспарға, егжейтегжейлі жоспарлау жобасына және елді мекеннің құрылыс салу жо
басына сәйкес орналастырылады.

23. Белгіленген тәртіппен бекітіліп берілген жер учаскесінде орналасқан, 
тұрғын үй мен басқа да құрылыстардың көлемін, олардың сыртқы келбетін (оның 
ішінде биіктігі), сондайақ шектес жер учаскелеріндегі белгіленген міндетті 
қалыптық, санитарлық, өртке қарсы және техникалық арақашықтықты қамтамасыз 
ететін жағдайда жеке құрылыс салушы дербес белгілейді.

24. Тұрғын және қоғамдық ғимараттарда телерадио арналары мен кабель 
желілерін, ұжымдық және жеке қабылдау жүйелерін жобалау және салу сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтіктехникалық 
құжаттардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

25. Тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және елді мекендердің 
сәулеттік келбетін сақтау үшін көп пәтерлі тұрғын үй мен қоғамдық ғимараттардың 
қасбеттерінде және балкондарында спутниктік және эфирлік қабылдау құрылғыларын 
орнату жергілікті атқарушы органмен келісіледі.

Спутниктік және эфирлік қабылдау құрылғыларын орнату үшін жеке 
және заңды тұлғалар тұратын мекенжай бойынша жергілікті атқарушы органдарға 
құрылғының атауы мен орнату орнын көрсете отырып, жазбаша өтініш береді.

Өтінішке:
қабылдау құрылғысының көлемі, техникалық сипаттамасы мен салмағы 

көрсетілген қабылдау құрылғысының техникалық паспортының көшірмесі;
қабылдау құрылғысын орнатудың нобайлық жобасы қоса беріледі. 
Сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын 

тиісті жергілікті атқарушы органдардың құрылымдық бөлімшесі үш жұмыс күннің 
ішінде қабылдау құрылғысын орнатудың нобайлық жобасына келісім береді немесе 
бас тартудың дәлелді жауабын бере отырып, өтініш берушіге жазбаша хабар береді.     

26. Қала маңындағы аймақтар қала шекарасына (шегiне) жанасып жатқан, 
осы қаланың аумағын, қала маңындағы аймаққа кiретiн басқа да елдi мекендердi 
дамытуға, сондайақ санитариялыққорғаныш мiндеттерiн орындауға, халық дема
латын орындарды, бағбандық және саяжай серiктестiктерiн орналастыруға арналған 
жерлердi қамтиды. 

27. Қала маңындағы аймаққа кіретін елді мекендердің қала құрылысы жобала
ры қаланың жергілікті атқарушы органдарымен келісіледі.

28. Елді мекендерде (тұрғын орамдарында, шағын аудандарда және тағы 
басқа) тасымалданатын және автомобильдерді сақтауға арналған мобильдік конструк
циядан тұратын уақытша гараждарды орналастыру жергілікті атқарушы органдары
мен келісу бойынша жүзеге асырылады. 

29. Оларға кіру үшін кірме жолдар қажет болған кезде жол сервисі 
объектілерін жол бойындағы белдеулерге немесе объектілерді олардың шегінен тыс 
жерлерге орналастыру үшін жер учаскелерін беру туралы шешімдерді жергілікті 
атқарушы органдар қабылдайды.

3. Жобалау алдындағы рәсімдер  

30. Жобалау алдындағы рәсімдер және бастапқы материалдарды (деректерді) 
беру Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 20бабының                     2310) 
тармақшасына сәйкес бекітілетін жобалау үшін бастапқы материалдарды (деректерді) 
ресімдеудің және берудің, сондайақ жаңа объектілер салуға және қазіргі бар 
объектілерді (ғимараттарды, құрылыстарды, олардың кешендерін және коммуни
кацияларды) өзгертуге рұқсат беретін рәсімдерден өтудің қағидаларына сай жүзеге 
асырылады.

Жобалау алдындағы рәсімдер және бастапқы материалдарды (деректерді) 
беру сәулетжоспарлау тапсырмасын және инженерлік желілерге қосудың техникалық 
жағдайларын (нақтыланған) берумен іске асырылады. 

Жобалау алдындағы рәсімдер қызмет мерзімі жалпы құрылыс объектілері 
бойынша алты жұмыс күнін құрайды.

31. Сәулетжоспарлау тапсырмасы мен инженерлік және коммуналдық қамта
масыз ету көздеріне қосуға техникалық шарттарды ресімдеу және беру мерзімдері 
мынадай объектілер бойынша өтініш берілген сәттен бастап он бес жұмыс күнін 
құрайды:

электр және жылу энергиясын өндіретін өндірістік кәсіпорындар;
таукен өндіру және байыту өндірістік кәсіпорындары;
қара және түсті металлургия, машина жасау өнеркәсібінің өндірістік 

кәсіпорындары;
елді мекендер мен аумақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін гидротех

никалық және селден қорғау құрылыстары (дамбалар, бөгеттер);
елді мекендердің шекараларынан тыс орналасқан желілік құрылыстар:
қызмет көрсету объектілерімен бірге магистральдық құбыржолдар (мұнай, газ 

құбырлары және тағы басқалар);
жоғары вольтты электр беру желілері және талшықтыоптикалық байланыс 

желілері;
қызмет көрсету объектілерімен бірге темір жолдар;
көпірлерді, көпір өткелдерін, тоннельдерді, көп деңгейлі айрықтарды қоса 

алғанда, республикалық желіге жатқызылған жалпы пайдаланымдағы автомобиль 
жолдары.

Пайдаланылып отырған жер учаскесінің шекарасында (аумағында, трасса
сында) тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды 
өзгертуге байланысты емес қолданыстағы ғимараттардың үйжайларын (жекелеген 
бөліктерін) қайта жаңарту (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) жобаларын әзірлеуге 
үш жұмыс күн құрайды.

32. Сәулетжоспарлау тапсырмасы мен инженерлік және коммуналдық 
қамтамасыз ету көздеріне қосуға арналған техникалық шарттарды (нақтыланған) 
сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын тиісті 
жергілікті атқарушы органдардың құрылымдық бөлімшесі береді және олар 
белгіленген тәртіппен жобаны әзірлеу үшін негіз болып табылады.

33. Егер инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету көздеріне қосуға 
арналған техникалық шарттарды (нақтыланған) алу қажет болса, олар сәулет
жоспарлау тапсырмасына міндетті қосымша болып табылады.

34. Тапсырыс беруші сәулетжоспарлау тапсырмасын және техникалық шарт
тарды (нақтыланған) алуға өтінішті сәулет және қала құры лысы саласындағы функ
цияларды жүзеге асыратын тиісті жергілікті атқарушы органдардың құрылымдық 
бөлімшесіне береді.

Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:
жергілікті атқарушы органның жерге тиісті құқық беру немесе қолданыстағы 

ғимараттардың үйжайларын (жекелеген бөліктерін) қайта жаңарту (қайта жоспарлау, 
қайта жабдықтау) туралы шешімі;

жобалауға арналған бекітілген тапсырма;
нобай (нобайлық жоба);
техникалық шарттар (алдын ала).
35. Қолданыстағы ғимараттардың үйжайларын (жекелеген бөліктерін) 

реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) жер учаскесін беру 
(бөліп беру) талап етілмеген кезде, сондайақ бұл мақсаттар үшін инженерлік және 
коммуналдық қамтамасыз ету көздеріне қосымша қосу немесе жүктемені арттыру 
қажет болмаса, онда сәулетжоспарлау тапсырмасына тиісті жазба жазылады.

36. Сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын 
тиісті жергілікті атқарушы органдардың құрылымдық бөлімшесі сәулетжоспарлау 
тапсырмасын және техникалық шарттарды алуға арналған өтінішті алғаннан кейін 
келесі жұмыс күнінен кешіктірмей, инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтерді жеткізушілерге құжаттармен қоса техникалық шарттарды 
(нақтыланған) алуға сұрау жібереді.

37. Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді 
жеткізушілер сұрауды алған сәтінен бастап үш жұмыс күні ішінде сәулет және қала 
құрылысы саласында функцияларды жүзеге асыратын тиісті жергілікті атқарушы 
органдардың құрылымдық бөлімшесіне қосу параметрлері мен орнын көрсете оты
рып, техникалық шарттарды (нақтыланған) немесе беруден негізделген бас тарту
ды жібереді.

38. Осы Қағидалардың 31тармағында көрсетілген объектілерді қоспағанда, 
объектілерді жобалау үшін сәулетжоспарлау тапсырмасын және техникалық шарт
тарды (нақтыланған) беру жөніндегі өтініштерді қарау мерзімі өтініш берілген сәттен 
бастап алты жұмыс күнінен аспауға немесе оларды беруден уәжді бас тарту өтініш 
берілген сәттен бастап үш жұмыс күнінен аспауға тиіс.

39. Сәулетжобалау тапсырмасы және техникалық шарттар (нақтыланған) жо
балау (жобалаусметалық) құжаттама құрамында бекітілген құрылыстың нормативтік 
ұзақтығының бүкіл мерзімі ішінде қолданылады.

40. Егер сейсмикалық қауіптілігі жоғары аймақтағы (аудандағы) қолданыс
тағы ғимараттардың үйжайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялау (қайта 
жоспарлау, қайта жабдықтау) ұйғарылған болса және конструктивтік шешімдерді 
қайта қарауды талап ететін болса, онда сәулетжоспарлау тапсырмасында осы жоба 
бойынша сейсмикаға төзімді құрылыс жөніндегі мамандандырылған ұйымдардың 
(тиісті аттестаты бар мамандардың) қорытындысын (арнайы техникалық шарттарды) 
алудың қажеттілігі көрсетіледі.

41. Егер қолданыстағы ғимараттардың үйжайларын (жекелеген бөліктерін) 
реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) тіреу және қоршау конструк
цияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертуді қозғайтын, сондайақ 
қосымша жер учаскесін (аумақты, трассаны) бөліп беруді талап ететін болса, онда 
сәулетжоспарлау тапсырмасында «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен мемлекеттік сәулетқұрылыс 
бақылау және қадағалау органдарына хабарлау қажеттілігі көрсетіледі.

42. Қолданыстағы (пайдаланылып отырған) объектілерге енгізілетін 
өзгерістердің жобасын әзірлеушілер жобалау құжаттамасында қолданыстағы 
ғимараттардың үйжайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялау (қайта жо
спарлау, қайта жабдықтау) жөніндегі жұмыстардың процесінде, сондайақ өзгертілген 
объектіні одан әрі пайдаланған кезде басқа меншік иелерінің мүдделерін қозғайтын 
жобалық шешімдердің болуы немесе болмауы туралы мәліметтерді көрсетеді.

4. Жобалау
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43. Жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеуді Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі туралы» Заңының 20бабының 2317) тармақшасына сәйкес 
бекітілген тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың 
және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларына және белгіленген мемлекеттік 
нормативтерге сәйкес жобалау (жобалауіздестіру) жұмыстарының тиісті түрлеріне 
лицензиясы бар жеке және заңды тұлғалар жүзеге асырады.

44. Жобаның немесе жұмыс жобасының мемлекеттік (Қазақстан Республи
касында қолданылатын мемлекетаралық) нормативтердің талаптарына сәйкестігі ту
ралы жоба авторының (жобаның бас инженерінің, жобаның бас сәулетшісінің) жаз
басы бар әзірленген жобалау құжаттамасын Қазақстан Республикасының заңдарында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік органдармен немесе өзге де инстан
циялармен қосымша келісу қажет емес.

45. Егер қолданыстағы объектілерді реконструкциялауға, техникалық 
жарақтандыруға немесе күрделі жөндеуге арналған жобалау құжаттамасы  қосымша 
жер учаскесін бөлуді (аумақ кесіп беруді) талап етпейтін, конструкциялардың есептік 
беріктігін төмендетпейтін, сәулеттікэстетикалық, өртке қарсы, жарылысқа қарсы 
және санитариялық сапаларын нашарлатпайтын, ортаға зиянды әсерін тигізбейтін 
жағдайларда жобалау шешімдерін мемлекеттік бақылау және қадағалау органдары
мен, басқа да мамандандырылған ұйымдармен қосымша келісу талап етілмейді.

46. Қазақстан Республикасының заңнамалық нормаларына сәйкес жобалау 
құжаттамасын тапсырыс беруші (құрылыс салушы) мынадай инстанциялар бойынша:

жер ресурстарын, жер қойнауын және минералдық ресурстарды, жера
сты және жерүсті суларын, орман және өсімдіктер дүниесінің өзге де ресурста
рын, жануарлар дүниесінің ресурстарын пайдалану кезінде экологиялық талаптар 
бөлігінде жер ресурстарын басқару жөніндегі уәкілетті органмен, жер қойнауын зерт
теу мен пайдалану жөніндегі, су қорын пайдалану және қорғау саласындағы, орман 
шаруашылығы саласындағы, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пай
далану саласындағы уәкілетті органдардан, сондайақ халықтың санитариялық
эпидемиологиялық әлауқаты саласындағы мемлекеттік органнан;

екi және одан көп облыстың шекараларында орналасқан қауіпті өндірістік 
объектіні, сондайақ стратегиялық маңызы бар объектілерді салу, кеңейту, рекон
струкциялау, жаңғырту, консервациялау және жою бөлігінде өнеркәсіптік қауіпсіздік 
саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі Қазақстан Республикасының бас 
құрылыс инспекторынан немесе оның орынбасарларынан келісуден өткізеді;

объектіні табиғат қорғау ісшараларының жобасында көзделген су объек
тілерінде және (немесе) су қорғау аймақтарында (су қорғау белдеулерін қоспағанда) 
орналастыру кезінде су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру 
саласындағы  уәкілетті органмен, жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөніндегі 
уәкілетті органмен, жер ресурстарын басқару жөніндегі уәкілетті органның ведом
ствосымен, халықтың санитариялықэпидемиологиялық әлауқаты саласындағы 
мемлекеттік органмен, ветеринария саласындағы уәкілетті органмен, жергілкті 
атқарушы органмен (республикалық маңызы бар қала, астананың) келісу қажет.

47. Ықтимал сел қаупі бар су объектілеріндегі осындай қызмет азаматтық 
қорғау саласындағы уәкілетті органмен, кеме қатынасы су жолдарында – су көлігі 
мәселелері жөніндегі уәкілетті органмен келісіледі. 
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48. Жобаларға сараптама Қаржыландыру көздеріне қарамастан, жаңа 
ғимараттар мен құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік ком
муникацияларын салуға, сондайақ бұрыннан барын өзгертуге (реконструкциялауға, 
кеңейтуге, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңғыртуға және күрделі жөндеуге) 
арналған техникалықэкономикалық негіздемелерге және жобалаусметалық 
құжаттамаға ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу қағидаларына сәйкес 
жүргізіледі.

Сараптама ұйымдары жүзеге асыратын ведомстводан тыс кешенді сараптама 
(салалық сараптамаларды қоса алғанда) жүргізу мерзімдері мен ұзақтығы тапсырыс 
беруші мен орындаушы арасында жасасқан шартпен белгіленеді, бірақ:

жауапкершілігі І және ІІ деңгейдегі технологиялық немесе техникалық 
жағынан күрделі объектілер, сондайақ ықтимал қауіпті өндірістік объектілер бо
лып табылатын объектілер құрылысының жобалары бойынша 45 (қырық бес) жұмыс 
күнінен;

ықтимал қауіпті санатына жатпайтын, жауапкершілігі ІІ деңгейдегі бір 
мезгілде технологиялық немесе техникалық жағынан күрделі емес объектілер бо
лып табылатын объектілер құрылысының жобалары бойынша 20 (жиырма) жұмыс 
күнінен;

ықтимал қауіпті санатына жатпайтын, жауапкершілігі ІІІ деңгейдегі бір 
мезгілде технологиялық немесе техникалық жағынан күрделі емес  объектілер  бо
лып табылатын объектілер құрылысының жобалары бойынша 10 (он) жұмыс күнінен 
аспауы тиіс.

3параграф. Жобалау құжаттамасын бекіту (қайта бекіту) кезеңі

49. Жобаларға сараптаманың оң қорытындысының негізінде жобалау
сметалық құжаттама заңнамада белгіленген тәртіппен және мемлекеттік нормативтік 
құжаттарда белгіленген талаптарға, сондайақ Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі тура
лы» Заңының 20бабының 116) тармақшасына сәйкес бекітілген Бюджет қаражаты 
және мемлекеттік инвестициялардың өзге де нысандары есебінен объектілерді салуға 
арналған жобаларды (техникалықэкономикалық негіздемелерді және жобалау
сметалық құжаттаманы) бекіту қағидаларына сәйкес бекітілуге жатады.

50. Мемлекеттік инвестициялардың есебінен және олардың қатысумен  
жүзеге асыралатын құрылысқа арналған жобалау құжаттамасын бекіту (қайта бекіту) 
негізгі бекітілетін техникалықэкономикалық көрсеткіштерді көрсете отырып, тиісті 
мемлекеттік органның немесе өзге де заңды тұлғаның бұйрығымен жүргізіледі.

51. Қаржыландырудың басқа көздері есебінен жүзеге асыралатын құрылысқа 
арналған жобалау құжаттамасын бекіту негізгі бекітілетін техникалықэкономикалық 
көрсеткіштерді көрсете отырып, тапсырыс берушінің (заңды тұлғаның немесе дара 
кәсіпкердің)  шешімімен жүргізіледі.

52.  Жобалау құжаттаманы әзірлеу ол бекітілген күннен бастап аяқталған бо
лып саналады.

5. Құрылыс

1параграф. Құрылыстың кезеңі

53. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, жо
балау құжаттамасын бекітісусіз құрылыс жүргізуге жол берілмейді 

54. Құрылысмонтаждау жұмыстарын жүргізуді бастағанға дейін тапсы
рыс беруші мемлекеттік сәулетқұрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға 
«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген тәртіппен құрылысмонтаждау жұмыстарын жүргізу жөніндегі қызметті 
жүзеге асырудың басталғаны туралы хабар беруге міндетті.

55. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 33бабына сәйкес мемлекеттік 
сәулетқұрылыс инспекциясына (мемлекеттік құрылыс инспекторына) құрылыс
монтаждау жұмыстары жүргізіле басталғаны туралы хабарламаны алғаннан кейін, 
осы хабарлама алынған кезден бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей объектілер 
мен кешендерге бару құқығы беріледі.

56. Жылжымайтын мүлік объектілерінің құрылысына техникалық және 
авторлық қадағалауды ұйымдастыру сәулет және қала құрылысы саласындағы 
заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

57. Жеке меншік тұрғын үй салу жергілікті атқарушы органның сәулет және 
қала құрылысы саласындағы құрылымдық бөлімшесі бекіткен нобайлық жобаға 
сәйкес жүзеге асырылады.

2параграф. Қолданыстағы тұрғын және тұрғын емес үйжайларды 
өзгерту (реконструкциялау, қайта жоспарлау, қайта жабдықтау)

58. Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелері мен 
жабдықтарын өзгертпей қолданыстағы ғимараттардың үйжайларын (жекеле
ген бөліктерін) реконструкциялау, қайта жоспарлау, қайта жабдықтау рәсімі 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңның 10бабының 1) тармақшасына сәйкес әзірленген «Тіреу және 
қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелері мен жабдықтарын өзгертпей 
қолданыстағы үйлердегі үйжайларды (жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға 
(қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына сәйкес жүзеге асырылады. Рәсімді жүргізу мерзімі 10 жұмыс 
күні.

59. Қолданыстағы (пайдаланудағы) объектілерге енгізілетін өзгерістерді жо
баны әзірлеушілер жобалау құжаттамасында (нобайларда (схемаларда)) қолданыстағы 
ғимараттардың үйжайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялау (қайта жо
спарлау, қайта жабдықтау) жұмыстары жүргізіліп жатқан кезде және өзгертілетін 
объектіні кейін пайдалану кезінде басқа меншiк иелерiнiң мүдделерiн қозғайтын 
жобалау шешімдерінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтерді көрсетеді 
(айқындайды). 

60. Қосымша жер учаскесін (аумақты, трассаны) бөліп беруді және оның 
нысаналы мақсатын өзгертуді талап ететін ғимараттардағы және тұрғын үйлердегі 
тұрғын және тұрғын емес үй жайларды реконструкциялау, қайта жоспарлау, қайта 
жабдықтау кезінде құрылыс салушы (тапсырыс беруші) Жер кодексіне сәйкес 
жергілікті атқарушы органға өтініш жасайды.

61. Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелері мен 
жабдықтарын өзгертуге байланысты, сондайақ оның нысаналы мақсаты өзгерген 
жағдайда ғимараттардағы және тұрғын үйлердегі тұрғын және тұрғын емес үй жайлар
ды реконструкциялау, қайта жоспарлау, қайта жабдықтау кезінде  үйжайдың меншік 
иесі болып табылатын құрылыс салушы (тапсырыс беруші)  жергілікті атқарушы ор
ганнан жобалауға арналған сәулетжоспарлау тапсырмасын алады.

6. Құрылысы аяқталған объектілерді пайдалануға беру

62. Салынған объектiлердi пайдалануға қабылдау Қазақстан Респу
бликасы  Азаматтық кодексімен және Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңымен 
реттеледі.

63. Салынған объектiнi пайдалануға қабылдауды оның бекiтiлген жобаға 
сәйкес толық әзiрлiгi және сәйкестік туралы декларация, құрылысмонтаждау жұмыс
тарының сапасы туралы қорытынды болған және орындалған жұмыс бекітілген 
жобаға сәйкес келген жағдайда тапсырыс беруші жүргiзедi. Рәсімді жүргізу мерзімі 
17 күнтізбелік күн.

Салынған объектiнi пайдалануға қабылдау Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі тура
лы» Заңының 20бабының 221) тармақшасына сәйкес бекітілген құрылысмонтаждау 
жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі тура
лы қорытындылардың, сәйкестік туралы декларацияның, объектіні пайдалануға 
қабылдау актісінің нысандарына ресімделеді.

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 74бабында көзделген жекеле
ген жағдайларда салынған объектіні пайдалануға қабылдауды меншік иесі (тапсырыс 
беруші, инвестор, құрылыс салушы) дербес жүргізеді.

64. Сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын 
тиісті жергілікті атқарушы органдардың құрылымдық бөлімшелерінің тиісті шешімі 
болған кезде меншік иесі (тапсырысшы, инвестор, құрылыс салушы) құрылысы 
аяқталған, техникалық жағынан күрделі емес объектілерді пайдалануға қабылдауды 
дербес жүзеге асыруға құқылы.

65. Салынған объектіні пайдалануға қабылдау актімен ресімделеді.
Салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісі тапсырыс берушінің 

бекітуіне жатады.
Объектiнiң пайдалануға берілген күні тапсырыс берушінің объектiнiң 

пайдалануға қабылдау актісін бекіткен күні деп есептеледi.
66. Салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісіне сәйкестік туралы 

декларацияның және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі мен құрылыс
монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындылардың негізінде тапсырыс 
беруші, мердігер (бас мердігер), техникалық және авторлық қадағалауды жүзеге 
асырған тұлғалар қол қояды.

67. Объектілерді пайдалануға қабылдаудың жалпы тәртібі Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі туралы» Заңының 73бабымен регламенттелген.

68. Объектіні пайдалануға қабылдау актісін бекітпей объектіні пайдалануға 
қабылдауға жол берілмейді.

69. Салынған объектiнi пайдалануға қабылдаудың белгiленген тәртiппен 
бекiтiлген, жергілікті атқарушы органның сәулет және қала құрылысы саласында 
функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесінде тіркелген актiсi жыл
жымайтын мүлiкке құқықтарды тiркейтiн мемлекеттiк органда объектiнi тiркеу үшiн 
негiз болып табылады.

70. Мердігерден (бас мердігерден) объектіні қабылдауды тапсырыс беруші 
техникалық және авторлық қадағалаулармен бірлесіп жүзеге асырады.

71. Мердігерден (бас мердігерден) объектiнiң пайдалануға қабылдау рәсiмiне 
дайын екендiгi туралы жазбаша хабар алынғаннан кейiн тапсырыс беруші объектіні 
пайдалануға қабылдауды жүзеге асырады.

72. Тапсырыс беруші объектiнiң пайдалануға қабылдау рәсiмiне дайын 
екендiгi туралы жазбаша хабар алынған күннен бастап мердігерден (бас мердігерден), 
техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалардан сәйкестік 
туралы декларацияны және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі мен 
құрылысмонтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындыларды сұрайды.

Мердігер (бас мердігер) мен техникалық және авторлық қадағалауларды 
жүзеге асыратын тұлғалар тапсырыс берушіден сұрауды алған күннен бастап 
үш жұмыс күнінің ішінде сәйкестік туралы декларацияны, құрылысмонтаждау 
жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы 
қорытындыларды не теріс қорытындыны ұсынады.

73. Тапсырыс беріші сәйкестік туралы декларацияның, құрылысмонтаждау 
жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі тура
лы қорытындылардың негізінде мердігермен (бас мердігермен), техникалық және 
авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалармен бірлесіп атқару техникалық 
құжаттамасының болуы мен жинақтылығы бойынша және объектінің тиісті акті бой
ынша пайдалануға қабылданғанын  тексереді.

74. Бекітілген жобалау шешімдерінен және мемлекеттік (мемлекетаралық) 
нормативтерден бұзушылықтар анықталған жағдайда, сондайақ теріс қорытынды 
болған кезде тапсырыс беруші мердігер (бас мердігер) бұзушылықтарды жойғаннан 
кейін объектіні пайдалануға қабылдайды.

75. Тапсырыс берушіге жобалау (жобалаусметалық) құжаттамасын, 
сәйкестік туралы декларацияны, құрылысмонтаждау жұмыстарының сапасы және 
орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындыларды ұсыну жоба
лау және құрылысмонтаждау жұмыстарына мердiгерлiктiң жауапты орындаушы
ларынан, техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалардан 
объектіні жобалау, салу және пайдалануға қабылдау мен беру кезінде жауапкершілікті 
алып тастамайды.

7. Өзге де талаптар

76. Ғимараттар мен құрылыстарды бөлшектеу және бұзу (кейін кәдеге жара
ту) белгіленген мемлекеттік нормативтерге сәйкес жүзеге асырылады.

ЖОБА 
Қызылорда облыстық  мәслихатының 2015 жылғы  «___»________ №____ шешімімен бекітілген

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ АУМАҒЫНДА ҚҰРЫЛЫС САЛУ ҚАҒИДАСЫ

 2015 жылдың 22 маусымында Қорқыт 
Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің профессоры, педагогика 
ғылымдарының докторы, Халықаралық 
педагогикалық білім академиясының 
академигі, ардагер ұстаз Құдайберген 
Жаңабергенұлы Жаңабергенов ұзаққа 
созылған ауыр науқастан 78 жасында 
дүниеден озды.

Құдайберген Жаңабергенұлы 1937 
жылы 9 қаңтарда Қызылорда облысы, 
Жаңақорған ауданының Екпінді ауылында 
колхозшы отбасында дүниеге келді. 

19541959 жылдары Н.Гоголь 
атындағы Қызылорда мемлекеттік 
педагогикалық институтында математика және физика 
мамандығы бойынша оқыды. Еңбек жолын 1959 
жылы Жаңақорған ауданының №53 Төменарық орта 
мектебінде физика пәнінің мұғалімдігінен бастаған 
Қ.Жаңабергенұлы 19611966 жылдары Н.Гоголь 
атындағы Қызылорда мемлекеттік педагогикалық 
институтының жалпы физика кафедрасының 
оқытушысы, 19661969 жылдары Қазақ КСР Ғылым 
академиясы жанындағы Ядролық институттың 
аспиранты болды. Аспирантураны бітіргеннен кейін 
өзі қызмет жасаған Қызылорда пединститутына қайта 
оралып, жалпы физика кафедрасының аға оқытушысы, 
19701981 жылдары осы кафедраның меңгерушісі, 
19811993 жылдары физикаматематика факультетінің 
деканы, 19931997 жылдары теориялық физика және 
техникалық пәндер кафедрасының меңгерушісі, 
19971999 жылдары докторлық зерттеу жұмыстарын 
жүргізуіне байланысты аға ғылыми қызметкер, 1999

2006 жылдары физика және физиканы 
оқыту әдістемесі кафедрасының 
профессоры қызметтерін абыроймен 
атқарып, университеттің білім беру 
қызметінің дамуына елеулі үлесін қосты. 

Құдайберген Жаңабергенұлы 
елімізге белгілі ұстаз ғана емес, ғылымда 
да өзіндік орнын қалыптастырған 
ғалымдардың бірі болды. Ғылым 
саласында да шәкірттер даярлап, бірнеше 
ізденушілер мен аспиранттарға ғылыми 
жетекшілік жасады. Қай қызметті атқарса 
да, өз ісіне жауапкершілікпен қарап 
қана қоймай, өзгеден де осы қасиеттерді 
талап етіп, жастарға әділеттіліктің, 

турашылықтың үлгісін көрсете білді. Көп жылғы 
еңбегінің нәтижесінде «Қазақ КСРы ағарту ісінің 
озаты», «КСРОның ағарту ісінің үздігі» белгілерімен 
марапатталды. Ы.Алтынсарин атындағы сыйлықтың 
иегері болды. 

Ұстаз шәкірттерімен мәңгілік. Құдайберген 
Жаңабергенұлының мыңдаған шәкірттері тек аудан, 
қала, облыс көлемінде ғана емес, республика деңгейінде 
де еліміздің өсіпөркендеуі жолында табысты еңбек 
етуде. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің профессороқытушылары мен сапалы 
білім, саналы тәрбие алған шәкірттері оның жарқын 
бейнесін мәңгілік есте сақтайтын болады.

Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университетінің 

ректораты мен ұжымы.

АРДАҚТЫ ҰСТАЗҒАЛЫМ ӨМІРДЕН ОЗДЫ

«Қызылорда облысының индустриялықинновациялық даму басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі №1  үй, 
анықтама үшін телефондары: 8(7242) 605408 industrialka.2013@mail.ru «Б» корпусы 
бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға ашық конкурс жариялайды:

1. Қызылорда облысының индустриялықинновациялық даму басқармасының 
жер қойнауын пайдалану бөлімінің бас маманы  DО4 санаты (индекс № 071). (негізгі 
қызметшінің бала күтіміндегі демалыста болуына байланысты 01.10.2015 жылға 
дейін уақытша бос орын). Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық 
жалақысы  64063 теңгеден 86485 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Қызметтік міндеттері:
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары мен Қазақстан Республикасы 

Заңдарының, Қазақстан Республикасы Үкіметі мен облыс әкімияты қаулыларының және 
облыс әкімінің шешімдері мен өкімдерінің орындалуын жүзеге асырылуын және басқарма 
басшысының тапсырмалары мен бұйрықтарының орындалуын қамтамасыз ету.

 Таукен саласы мен  жер қойнауын пайдалану мемлекеттік саясатын іске асыруға 
қатысу. Кең таралған пайдалы қазбаларды пайдалануға жер қойнауын  пайдаланушылардың  
келісімшарт шарттарының сақталуына мониторингі жүргізу мен бақылауды  ұйымдастыру. 
Кең таралған  пайдалы қазбалар өндіру, барлау  құқығына  инвестициялық бағдарламалар 
конкурсын  ұйымдастыру және өткізілуіне қатысу. Жер қойнауын пайдаланушылардың  
қызметіне талдау жасап, оларға мониторингі жүргізу. Кең таралған  пайдалы қазба 
байлықтарын немесе жер  қойнауын пайдалану  құқығын жеңіп алған жеке немесе заңды 
тұлғалармен жасалатын  келісімшарттарды  рәсімдеу.  

   Облыстың  жер қойнауын пайдалануда алғы технологияларды пайдалану  немесе  
жер пайдаланушылардың экологияны қорғау шарттарын бұзбай, тиімді пайдалану жөнінде 
бөлім басшысына ұсыныстар енгізу.

Өз құзіреті шегінде бөлім басшысының өзге де тапсырмаларын орындау.
Бөлім басшысы еңбек демалысында немесе іссапарда, сондайақ Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңамаларында көзделген жағдайларда жұмыс орнында 
болмаған жағдайда бөлім басшысының міндетін атқару.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  Жоғары техникалық (геологиялық, 
экологиялық, инженермеханик) немесе экономикалық немесе заңгерлік білім)

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

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының 
Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы», «Қазақстан Республикасының 
Үкіметі туралы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 
қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер 
туралы», «Нормативтік құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

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

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесі құжаттарды тапсырады:
1) нысанға сәйкес өтiнiш;
2) 3х4 үлгiдегi суретпен нысанға сәйкес толтырылған сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметiн растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң 2010 жылғы 23 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлiгiнiң көшiрмесi;
7) құжаттарды тапсыру сәтiнде уәкiлеттi органмен белгiленген шектi мәннен төмен 

емес нәтижемен тестiлеуден өткенi туралы қолданыстағы сертификат (немесе нотариалдық 
куәландырылған көшірмесі).

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

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби шеберлiгiне және беделіне қатысты 

(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың 
көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де олардың 
кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.  
Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды 
қолмақол тәртіпте немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады.

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚта («Кызылординские вести» 
және «Сыр бойы» газеттерінде) соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
«Қызылорда облысының индустриялықинновациялық даму басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінде, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі № 1, 5 қабат, № 518 кабинетте 
тапсырылады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы шешім қабылдаған күннен 
бастап екі жұмыс күні ішінде әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс комиссиясының 
хатшысы арқылы хабарландырылады. Хабарландыру қатысушының электрондық мекен
жайларына және ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысының индустриялықинновациялық 
даму басқармасы» мемлекеттік мекемесінде, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі 
№ 1, 5 қабат, № 518 кабинетте әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
өтеді.

Конкурс комиссиясының қорытынды мәжілісі әңгімелесу өткізілгеннен кейін екі 
жұмыс күні ішінде өткізіледі.

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасы 
Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы 
заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, 
басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), 
коммерциялық ұйымдардың және саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті органның 
қызметкерлері қатыса алады.

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

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

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

DO4  cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді білуге тест (20 
тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге 
арналған тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ)  Қазақстан Республикасының консти
туциялық заңы; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзінөзі басқару туралы» (15 сұрақ)   Қазақстан Республикасының заңдарын 
бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.

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

«Қызылорда облысының индустриялықинновациялық даму басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

ЖАЗАСЫН 
ӨТЕУШІЛЕР 
ЖҰМЫССЫЗ 
ҚАЛМАЙДЫ

Ізгі қоғамда 
қайырымдылық 
жасау ең алдыңғы 
орында тұрады. Түрлі 
жағдайлармен аяғын 
шалыс басып, темір 
тордың әр жағында 
отырғандарды ақылы 
еңбекпен қамту 
қоғамның қолдауы 
болмақ.

Қызылорда облысы бойын
ша қылмыстық атқару жүй есі 
департаменті ЗК169/4 меке
ме сінде жазасын өтей тін дерді 
жұмыспен қамту мақсатында 
Тар тоғай ауылынан кірпіш зауы
тын ашты.  

“Сыр суы және К” ЖШС 
мен “Байқоңыр” ӘКК қолдау 
корпорациясы ҚК” АҚ бірігіп 
құрған жаңа зауытта әзірге 21 
жазасын өтеуші жұмыс істеп 
жатыр. 

Кәсіпорын өнімі аймақтағы 
құрылыс саласын қажетті, 
сапалы кірпіштермен қамтамасыз 
ететін болады. Бизнес жоспарға 
сәйкес 73 жұмыс орны ашыла
ды деп жоспраланып отыр. 
Оның 61і жұмысшы, 12сі ин
же нерліктехникалық мамандар 
бол  мақ. Осылайша, ЗК169/4 ме
ке  месінде жазасын өтеуші аза
маттарды 100 пайызға жұмыспен 
қамту көзделіп отыр. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
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Қазақстанның ұялы байланыс нарығы өз дамуындағы 
кемелденген кезеңді өткеруде. Мобильдік байланысты қолданбайтын, 
не болмаса өзіне оператор таңдамаған бірде-бір адам жоқ десек, 
артық айтқандық емес. Бұған қоса, бұрын елімізде 3 оператор 
қызмет көрсетсе, қазір оның саны бесеуге артып отыр. Сондықтан 
бәсекелестік қызып тұр. Операторлар абоненттері кетіп қалмауы 
үшін тарифтер бойынша ұсыныстарын арттыра түсуде, әр абонент 
үшін күресуде. Бұл жағынан келгенде «Kcell» компаниясының асығы 
әрдайым алшысынан түсіп келеді.

Компания 1998 жылы құрылып, 1999 жылдың ақпанында Kcell 
сауда белгісімен ұялы байланыс қызметтерін көрсете бастады, сол 
жылдың қыркүйегінде нарыққа Activ ұялы бренді шығарылды. 2013 
жылдың 31 желтоқсан айында компанияның абоненттік базасы 14,3 
миллионға жетті. Тұтынушылардың қазіргі және жаңа қажеттіліктерін 
заманауи, тартымды әдістермен өтеуді үнемі назарда ұстайтын 
«Kcell» операторы ұялы байланыс нарығында белсенді әрекет 
етіп, қызмет сапасын жақсартып келеді. Бұл жолы да компанияның 
Қазақстан жұртшылығын қуантар жаңалығы бар. Қатаң бәсекелестік 
күреске төтеп берер жаңа тарифтер енгізілгені жайында «Kcell» 
АҚ Қызылорда облыстық филиалының жетекшісі Ерлан Бисалиев 
сүйіншілеп әңгімелеп берді. 

– Біздің «Алло, Қазақстан» тарифтерінің жаңа тізбесі Аctiv 
абоненттеріне арналған. Ол Қазақстан бойынша барлық операторларға 
қоңырау шалу минутының тиімді амалын және айтарлықтай үлкен 
көлемдегі интернет трафигін ұсынады, – дейді Ержан Нұрланұлы. 

Филиал жетекшісінің айтуынша, интернетті қолдану – 
Қазақстандағы телебайланыс нарығы дамуының бағыттары мен 
үрдістерін анықтайтын болады. Өйткені, қазіргі кезде адамдар 
телефонмен аз сөйлеседі, есесіне интернет әлемін ақттарғанды, 
әлеуметтік желілер арқылы жиі сөйлесіп, дауысты хабарлама 
жібергенді, деректерді жолдағанды қолай көреді.

– Біздің желінің сапасы және мобильдік интернеттің 
жылдамдығы, біздің өнімдер мен қызметтер осы трендке сай болуы 
керек. Бұл – алға қойған басты міндетіміз. Аctiv-ке арналған жаңа 
тарифтер осы трендке толығымен жауап береді, – дейді филиал 
жетекшісі. 

«Алло, Қазақстан» деп аталатын тарифтік жоспарында – 1290, 
1490 және 1990 теңгелік үш тиімді ұсыныс бар. Осы тарифтердің 
әрқайсысының ішінде барлық операторларға қоңырау шалуға 
арналған минуттар, SMS және интернет трафиктер қамтылған.

Әрқайсысына жеке-жеке тоқтала кетсек. Айына 1290 теңгені 

құрайтын «Алло, Қазақстан1» топтамасы Қазақстанның барлық 
операторларына қоңырау шалуға 1290 минут беріледі, желі ішінде, 
яғни Kcell мен activ-ке 500 SMS жолдай алады. Сондай-ақ 4GB 
интернет трафигі беріледі, оның 2GB көлемін күндіз, қалғанын түнде 
қолдана алады. Ең бастысы – интернет жылдамдығы жоғары. Ал, 
«Алло, Қазақстан2» еліміз бойынша барлық оперторларға қоңырау 
шалуға 1490 минут, желі ішінде 500 SMS және 10 GB интернет 
трафигін (күндізгі және түнгі уақыттарға 5 GB-тан) ұсынады. «Алло, 
Қазақстан3» болса, Қазақстанның барлық бағыттары бойынша 
1990 минут бойы қоңырау шалуға мүмкіндік беріп, 500 SMS және 
интернетті жиі пайдаланатындарға күндізгі және түнгі уақыттары 
екіге бөліп таратылатын 18 GB трафикті ұсынады. 

Филиал жетекшісі Ерлан Бисалиевтің айтуынша, аталмыш 
тарифтердің артықшылығы мол. 

– Біз қызметіміздің қолданылған көлемін және тұтынушының 
әрекетіндегі өзгерістерді талдап отырамыз. Бұдан бөлек, қазіргі таңда 
адамдардың көбісі түрлі оперторларға қосылған SIM-карталары бар 
екі-үш ұялы телефон ұстап жүреді. Мұндағы ойы – қоңырау шалғанда 
желі ішінде құнды үнемдеу, мобильдік интернетке арналған тиімді 
топтаманы қолдану. Енді олай жасаудың керегі жоқ. Бір ғана activ 
SIM-картасы жеткілікті. «Алло, Қазақстан» тарифтеріне қосылып, 
еліміздегі кез-келген оператор түріне қоңырау шалуға жеткілікті 
минут беріледі. Жаңа тарифтік жоспар кем дегенде айына 1290 
минут ұсынып отыр. Ал шексеусіз көлемдегі тарифтерге енген active 
абоненттерінің өзі желі ішінде айына ең көп дегенде 1000 минут 
шамасында жұмсайды. Сол себепті, біздің үш ұсынысымыздың 
кез келгені қолданылатын дауыс трафигі барынша көп көлемінен 
асып түседі. Тағы бір айта кетерлігі, барлық тармақтар бойынша 1 
минуттың құны 1 теңге болады. Алайда бұл шартты есептеу екенін 
ескерейік, өйткені, ай сайынғы абоненттік төлемге интернет трафик 
көлемі де кіреді. Себебі, деректерді табыстаудың өсуі – қазіргі таңда 
нарықтың басты күші болып табылады, – дейді Ерлан Нұрланұлы. 

Сондықтан, «Kcell» операторының «Алло, Қазақстан1», «Алло, 
Қазақстан2» және «Алло, Қазақстан3» жаңа тарифтік ұсыныстары ең 
белсенді интернет қолданушыларының да көңілі толатындай көлемде 
интернет трафигін қамтиды. 

«Алло, Қазақстан» жаңа тарифтік ұсыныстары жөнінде құлағдар 
болған қызылордалықтар «Kcell» орталығына ағылып келіп жатыр. 
Солардың бірі жиырма жасар студент Құралай Кәрімова. Ол өзінің 
тиімді, қолайлы байланысына айналған activ-ті қолданып жүргеніне 
төрт жылдан асқанын айтады.

– «Алло, Қазақстан» тарифі туралы естігенде ойланбастан 
ұсыныстың біріне қосылдым. Енді мен үшін ұялы телефонмен ұзақ 
сөйлесуге мүмкіндік туды. Тіпті, интернетке жиі кіріп, видеолар 
қарай аламын. Қалта телефоныма соны серпіліс беріп, көкжиегімді 
кеңейткені үшін «Kcell» компаниясына алғысымды айтамын. Біздің 
өмірімізге жайлы әрі пайдалы жаңалық енгізіп отыр. Құрбыларым да 
жаңа ұсыныстарға қатты қызығып, осында келуге асығуда, – дейді 
Құралай. 

«Kcell» АҚ Қызылорда облыстық филиалының жетекшісі Ержан 
Бисалиев таяу келешекке арналған жоспарларымен де бөлісті. 

– Біздің клиенттеріміз – басты назарымызда тұрады. Сондықтан 
биылғы жылы біз қызметтеріміз, тарифтеріміз, сервисіміз, сапамыз 
толығымен олардың үміттерін ақтауы үшін бүкіл күш-жігерімізді 
осыған бағыттайтын боламыз. Биыл Қазақстанда нөмірді сақтап қалу 
қызметі (MNP, ағылш. - mobile number portability) қолжетімді болады. 
Біз MNP қызметінің арқасында жеңіске жетуді көздеп отырмыз, 
өйткені біз желінің сапасын, жоғарғы деңгейде көрсетілетін қызметті, 
ұтымды тарифтерді және де, әлбетте, жаңа қызметтер мен өнімдерді 
жоғары бағалайтын клиенттер үшін жұмыс жасаймыз, – дейді ол. 

Дәурен ОМАРОВ.

МОБИЛЬДІК БАЙЛАНЫС

«Kcell» бірегей және ең тиімді 
тарифтерін ұсынады

ТЕАТР

Биыл облыстық Н.Бекежанов 
атындағы музыкалық драма 
театрына 60 жыл толады. 
Іргетасы 1955 жылы Алматы 
облысы, Еңбекшіқазақ және 
Қаратал аудандық колхоз-
совхоз театры негізінде 
қаланған өнер ордасы бүгінде 
өнер руханиятының көшін 
бастап келеді. Театр алыс-
жақын шетелге де танылып, 
қазақ өнерінің әлем алдындағы 
деңгейінің өсуіне үлес қосуда. 
Аймақ мәдениетінің ошағы 
саналатын театрдың тыныс-
тіршілігімен танысу үшін 
мереке қарсаңында театр 
директоры, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері Мұхит 
Әбдікәрімовпен әңмелескен 
болатынбыз. 

− Мұхит Сұлтанұлы, биыл театрдың 
құрылғанына  жарты ғасырдан астам уа
қыт өтіпті. Тарих таразысына салсақ, бұл 
аз уақыт емес. Тамыры тереңде жат қан 
өнер ошағында қазір қандай жаңалық бар? 
Театрдың өткені мен бүгініне шолу жасап 
өтсеңіз. 

− Иә биыл біздер үшін мерейлі жыл 
болмақ. Өткенге көз жүгіртсек, өнер ордасы 
өз шымылдығын осыдан алпыс жыл бұрын 
25 қарашада Жетісу жерінде Ғ.Мүсіреповтің 
«Ақан сері-Ақтоқты» трагедиясымен ашқан 
екен. 1960 жылы наурызда театр Сыр өңіріне 
көшіріліп, 1967 жылы Нартай Бекежанов 
есімі берілді. Содан бері өнердің қара 
шаңырағы уақыт көшінен қалмай халыққа 
қызмет жасап келеді. Руханият арқасында 
Б.Балғынбаев, Ш.Мәр денов, Х.Саурықов, 
Қазақ ССР-інің халық артистері Ш.Бәкірова, 
Ж.Бағысова, Қазақстанның халық артисі 
С.Шотықов, Қазақ ССР-нің еңбек сіңір-
ген артисі К.Көпбаева, Қазақстанның ең-
бек сіңірген артисі Ш.Әбдібаев, С.Ра қы-
шев, Т.Айнақұлов, Р.Тәшібаева, артист 
А.Манасбаева секілді өнердің майтал ман-
дары жұмыс жасаған. Бүгінгі күні олар-
дың ізін Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Әмір-Темір Хұсейін мен Қазақ-
стан ның еңбек сіңірген қызметкері Серік 
Пірмахан секілді ағаларымыз жалғастырып, 
театрымызды алға сүйреп келеді. Ал 
театрдың жаңалығына келер болсақ, биыл 
ұжым облыс әкімінің қолдауымен Англия 
сахнасында жазушы Д.Исабековтің «Ескі 
үйдегі екі кездесу» спектаклін қойды. Бұл 
өнер ошағы үшін үлкен мақтаныш. Театр 
труппасы бұған дейін Ресей мен Түркияда 
өнер көрсеткен болатын. Сонымен бірге, 
сырттан режиссерлар шақыртып, қойы лым-
дар ұсынып жатырмыз. Енді бір жаңалық – 
жуырда театр ішінен балалар үшін арнайы 
бөлме дайындалуда. Онда қойылым көруге 
келген ата-ана балаларын сол бөлмеде 
қалдыра алады. Яғни, балғындар қойылым 
біткенше бөлмеде орналасқан ойын 
алаңдарында ойнайтын болады. Қазіргі 
таңда бөлменің барлық жарағын әзірлеп 
қойдық. Мұның барлығы театрдың тапқан 

табысы есебінен жүзеге асырылуда.
− Мәдениет саласында жүргеніңізге 

біраз болды. Маман ретінде айтыңызшы, 
театр өнерінің даму деңгейі қандай? Біз
дің аймақта бұған қаншалықты көңіл 
бөлінуде?

− Менің осы ұжымды басқарғаныма 7-8 
жылдың көлемі болыпты.  Өткенді айтпай-
ақ, осы уақыт аралығын алар болсақ, өзге 

облыстардың театрымен салыстырғанда 
біздің театрдың жағдайы әлдеқайда жақсы. 
Техникалық база жөнінде ешқандай мәселе 
жоқ. Қаржы бөлініп жатыр, актерларға 
да барлық жағдай жасалған. Таңнан кеш-
ке дейін сахнада жүріп, өздерінің шебер-
ліктерін шыңдайтын өнер адамына мүмкін-
діктер жасалмаса, бүгінгі жақсы дүниелер 
тумас еді. Оның үстіне көрермен тарту 
жөнінен де басқа аймақтарға қарағанда 
ал дыңғы саптамыз деп айта аламын. Бұл 
театр дың даму деңгейінің жоғары екенін 
көрсетсе керек.

− Көрермен тарту жағынан алда 
екендеріңізді айтып өттіңіз. Бұл қуанарлық 
жайт. Дегенмен, «театр мәдениеті» деген 
ұғым бар. Сіз басқаратын ұжым өзге 
елдің көрермендерінің алдында да өнер 
көрсетіп жүр. Осы ретте біздің театр 
көрермендерінің мәдениеті қай деңгейде?

− Жасыратыны жоқ, бұрын жиырма 
актердің жиырма көрерменнің алдында 
ойнаған кезі болған. Қазір 300 көрерменге 
дейін жеттік.  Кейбір жағдайда аншлагпен 
өтетін кездерде болады. Бұрын мұндай 
жағдай болмаған. Бұл біріншіден, халықтың 
театр арқылы рухани азық алуға болатынын 
түсінгендігін білдірсе, екіншіден, өнер 
ұжымының жақсы қойылым таңдап, оны 
көрерменнің жүрегіне жеткізе алғандығын 
көрсетеді. Ал көрермен мәдениеті төмен 
деген пікірмен келіспеймін. Әрине,  ал ғаш-
қы кездерде  қо йылым барысында ұя лы 
те лефонмен сөйлесу, орынсыз қол шапа-
лақ тау секілді нәрселер болды. Бірақ қазір 

күннен күнге көрерменнің талғамы өзгеріп, 
деңгейі жоғарылауда. Халық мәдениет 
деген ұғымды жете түсініп келеді. Осы 
жерде баса айтқым келеді. Бізде «қойылым 
анкетасы» бар. Оған көрермендер спектакль 
жайындағы пікірлерін білдіреді. Қалай 
өткендігі, ұнағаны немесе кемшін түскен 
тұсы болса соған жазып қалдырады. Ол 
пікірлерді көркемдік жетекші актерлармен 

болған жиында оқып, ортаға салып, көрер-
мен пікірімен бөліседі. Бұл да болса көрер-
мен мәдениетінің, біліктілігінің жоға ры-
лағанын білдірсе керек.

− Театрда өткен жылдан бастап 
жастар труппасы жұмыс жасауда. 
Оларды кімдер оқытып тәрбиелеуде?

− Бізде жастар труппасына байланысты 
арнайы штат бөлінген. Алайда, сырттан 
келіп жатқан актерлар жоқ. Егер оларды 
пәтермен, басқа да жағдаймен қамтамасыз 
ете алсақ, өңірге жақсы мамандарды әкелуге 
болар еді. Бірақ бізде ондай мүмкіндік 
жоқ. Сондықтан бізге М.Мәметова атын-
дағы гуманитарлық колледжде осы сала 
бой ынша білім алып жатқан жастар келу-
де. Оларға біздің актерлар дәріс беріп, 
тәр биелейді. Солардың арасынан таңдап 
алудамыз. Былтырдың өзінде 6-7 жас ма-
ман қатарымызға қосылды. Деңгейлері 
жаман емес, бүгінде олардың қатысумен 
С.Жүнісовтің «Қысылғаннан қыз болдық» 
музыкалық комедиясы, И.Сапарбайдың 
«Сы ған серенадасы» поэтикалық драмасы, 
Р.Отар баевтың «Нашақорлар жайлы новел-
ласы» секілді қойылымдар халыққа ұсы-
нылды. 

− Өңірдегі басты өнер ошағы балалар 
үшін қандай дүниелер жасап жатыр?

− Бүгінде В.Орловтың «Алтын шөжек», 
С.Жү сіптің «Рахмет, үлкен рахмет», 
Б.Әлімжа новтың «Алтын ноқта» секілді 
қойылымдарын қойып жатырмыз. Аптаның 
сенбі күндері екі мезгіл  балаларға арналған 
спектакль ұсынылуда. Сондай-ақ, театрда 

он жылдан бері «Нартайдың бүлдіршіндері» 
атты қуыршақ тобы жұмыс жа сайды. 
Бұл топтың да репертуарында тәрбиелік 
мән-мағынаға толы  «Ақылды ақшақар», 
«Алдар көсе мен шайтан», «Тапқыр бұзау», 
«Достық қымбат бәрінен», «Тоқта, сақтан! 
Жол ашық!»,  «Балапан» секілді  көптеген 
қуыршақ  спектакльдері бар. Қазіргі кезде 
топ қаламыздағы барлық жазғы лагерьлерді 
аралауда. Сонымен қатар, Жалағаш, Шиелі 
аудандарында да болып қайтты.  Режиссері 
К.Жанмұратова. 

− Пьесаны қалай таңдайсыздар? Ар
найы драматургтермен жұмыс  жасай
сыздар ма?

− Арнайы драматургтерге тапсырыс 
арқылы пьеса жаздырмаймыз. Бізде көр-
кемдік кеңес жұмыс жасайды. Жылдың 
ба сында өзімізге ұнаған драматургтердің 
пьесаларын жинақтап сол кеңеске ұсына-
мыз. Сол жерде оны талқылайды. Таңдалып 
алынған шығарма ең алдымен көрерменнің 
талғамынан шығатындай, қоғамдағы 
мәсе ле лерді қозғай біліп, адам жанына 
ізгілік нұрын себетіндей болу керек. Бұл 
тұрғыда театрдың көркемдік жетекшісі 
Хұ  сейін ағамыздың еңбегі зор. Сол кісі 
бар  лық шығармашылық жұмысты, мен 
кө  біне ұйымдастырушылық міндеттерді 
ат қа  рамыз. Енді биыл бес қойылым бекі-
тіл ді. Бүгінгі күні осымен жұмыс жасап 
жатырмыз. 

− Театр алдында тұрған түйткілді 
қандай мәселе бар?

− Қазіргі таңда мәдени-қоғамдық орта-
да түйіні тарқамаған екі мәселе бар. Бірі – 
драматургия, екіншісі – режиссура.  Соны-
мен қатар, баспана мәселесі тағы бар. Жаңа  
бағыттағы  режиссерларды  елге  шақырғым  
келеді. Бірақ ол келетін болса, айлығын 
жақсылап төлеп, баспана беруіміз керек. 
Мұндай жағдай бізде қарастырылмаған. 
Ал бүгінгі күні  шығармашылық ұжымда 
қаншама жылдардан бері еңбек етіп келе 
жатқан өнер шеберлерін баспанамен қамта-
масыз ете алмай отырмыз. Дегенмен, бұл да 
уақытысында түйіні тарқар деген ойдамын. 
Ал басқа мәселелер өз реттілігімен шешімін 
тауып келеді. 

− Алдағы жоспарларыңызбен бөліс
сеңіз...

− Ең бірінші биылғы театр маусымын 
жақсы аяқтау. Мұнан соң 60 жылдық 
мерейтой шаралары тұр. Осыған орай, 
бір неше спектакльдер қойып, соның негі-
зін де ғылыми-практикалық конфе рен ция 
өткізу жоспарда бар. Одан бөлек, өнер-
дің қара шаңырағы туралы кітап шығару, 
театрдың музейін ашу көзделуде. Соны мен 
бірге шиелілік драматург Оразбек Боды-
қовтың «Нартай» қойылымын халыққа 
ұсынбақпыз. Бұл пьесаны көркемдік кеңес 
бекітіп, дайындық жұмыстары жүруде. 
Қазақ хандығының 550 жылдығына орай 
Д.Рамазанның «Абылай ханның арманы» 
деген пьесасын дайындау жоспарда бар. 

– Әңгімеңізге рахмет.

Әңгімелескен: 
Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

ІРГЕЛІ ӨНЕР ОРДАСЫНЫҢ 
ЖАҢА ӨРІСІ

2015 жылдың 23 маусымдағы  мүлікті жария етуге 
байланысты есептіліктің қорытындысы

Аудан Келіп түскен өтініштер саны Орны
Қызылорда қаласы 304 1
Қармақшы ауданы 58 2

Жаңақорған ауданы 54 3
Шиелі ауданы 22 4

Жалағаш ауданы 18 5
Қазалы ауданы 16 6

Сырдария ауданы 12 7
Арал қаласы 11 8
Арал ауданы 6 9

Қазалы қаласы 4 10

ГАНДБОЛШЫЛАР 
ҚЫЗЫЛОРДАҒА ЖИНАЛДЫ
Дүйсенбіден бастап Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған ҚР жазғы 

спартакиадасы аясында гандболдан әйелдер арасында жарыс басталды. Оған 
Алматы қаласы, Алматы, Ақтөбе, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан,  
Павлодар және Қызылорда облысынан 7 команда қатысуда. 

Жарыстың ашылу салтанатында сөйлеген облыстық дене шынықтыру және 
спорт басқармасының басшысы Садық Мұстафаев облыста  30 топта 500-ге 
жуық спортшы гандболмен айналысатынын, гандболды дамыту мақсатында 
республика бойынша тек Қызылордада ғана облыстық біріншіліктің өтетінін 
айтып өтті. 

Жарыс екі топқа бөлініп өтуде. Бірінші топта Қызылорда, Шығыс Қазақстан 
және Оңтүстік Қазақстан облыстары, ал екінші топта Алматы қаласы, Алматы, 
Ақтөбе және Павлодар облыстары. Төрт жылда бір рет өтетін гандбол бәсекесіне 
112 спортшы қатысуда. Қорытындысы 27 маусым күні белгілі болады.  

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

Құрметті байланыс және ақпарат 
қызметкерлері!

Сіздерді кәсіптік мерекелеріңіз – байланыс және ақпарат 
қызметкерлерінің күнімен құттықтаймын!

Осы бір керемет мереке өздерінің шығармашылық 
еңбегімен біртұтас ақпарат кеңістігін құратын, оң қоғамдық 
пікір қалыптастыратын, қоғамдағы жасампаз үрдістердің 
әлеуметтік тірегін кеңейтетін әртүрлі кәсіптегі адам
дарды, атап айтқанда, журналистерді, баспагерлерді, 
полиграфистерді, телерадио және байланыс саласының 
қызметкерлерін бір арнаға тоғыстырады. 

Медиалық кеңістікте бұқаралық ақпарат құралдары 
айрықша рөл атқарады. Қазақстанда журналист мамандығы 
әрқашан ерекшеленіп, өзіндік орын алып келді, ал баспа 
бұқаралық ақпарат құралдары танымалдығымен көзге түсіп, 
миллиондаған оқырмандардың көңілінен шығуда.

Осы ретте Қызылорда облысының бұқаралық ақпарат 
құралдарында өз ісінің кәнігі майталман шеберлерінің көптеп 
еңбек ететінін атап өтпеске болмас. Олардың қол жеткізген 

жетістіктерімен тоқтап қалмай, өздерінің табыстарын еселей түсетіндігіне және алда
рына қойған міндеттерін шығармашылық тұрғыдан шешу тәсілдерін ұстанатындығына 
кәміл сенемін. Сіздердің ерен еңбектеріңіздің арқасында өңір тұрғындарының қоғамда 
атқарылып жатқан жұмыстар мен ісшаралар туралы сапалы ақпарат алуға 
мүмкіндіктері зор.

Сіздерге жаңа идеялар мен жобаларды ойдағыдай іске асыру жолында шалқар ша
быт, тұрақты шығармашылық ізденіс, сарқылмас қуат 
және алдағы қызметтеріңізге табыс тілеймін. Біздің ком
пания Сіздермен одан әрі жемісті ынтымақтастықта 
жұмыс жасауға сенім білдіреді. Баянды бақытқа кенеліп, әл
ауқаттарыңыз арта берсін!

Ізгі тілекпен,
 «ПҚҚР» АҚ басқарма төрағасы                  

Цинь Хунвэй.

ҚҰТТЫҚТАУҚҰТТЫҚТАУ

Жуырда облыс бойынша 
ҚР Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер депар-
таментінде дөңгелек үстел 
болып өтті. Жиынға “Нұр 
Отан” партиясы, облыстық 
кәсіпкерлер палатасы, 
“Тұтынушылар құқығын 
қорғау” қоғамы, Қызылорда 
кә сіп керлер ассоциациясы 
өкілдері қа тысты. 

Басқосуда республика бойынша қол-
ма-қол түсімдердің толық көрсетілуіне 
салықтық бақылауды күшейту шара сы-
ның басталғандығы сөз етілді. Депар-

тамент басшысы Қ.Оспановтың айту-
ынша тексеру негізінен қоғамдық тамақ-
тану орындары мен букмерлік кеңселерде, 
брендті бутиктерде жүргізіледі. Негізгі 
назар фискальды жады бар бақылау 

кассалық машиналары мен POS – тер-
миналдардың болуына, нақты жұмыс 
жасап тұруына аударылмақ. 

Сондай-ақ, салық жүктемелеріне, та-
бы сы бойынша тапсырылған деклара-
ция  ларына байланысты бірқатар объекті-
лерге талдау жүргізіліп, департамент 
бойын ша хронометраждық зерттеп-тек-
серу кестесі түзілетін болады. Жыл со-
ңына дейін жүргізілетін тексеру ша-

расының ерекшелігімен департамент бас-
шысы Қ.Оспанов таныстырып шықты. 
Хронометраждық зерттеп-тексеру, нұс-
қама тапсырылған күннен бастап 30 күн 
ішінде жүргізіледі. Әрбір салық салу 
объектісіне хронометраждық-бақы лау 
кар тасы жасалады, онда салық төлеу ші 
туралы мәліметтермен қатар, хрономет-
раждық зерттеп-тексерудің басталу 
және аяқталу күні, тауарлардың және 
қызметтердің құны көрсетіліп отырады. 

Гүлжан МАХАМБЕТОВА.

САЛЫҚ ТҮСІМІН МОЛАЙТАТЫН ШАРА

Жуырда қала шетінде 
орналасқан «Сырдария» балалар 
жазғы лагерінде  облыстық 
ТЖД қызметкерлері мен 
«Оңтүстік өңірлік аэромобильді 
жедел құтқару жасағы» және 
«Суда құтқару қызметінің» 
құтқарушылары бірігіп 
тынығушыларды іздестіру, 
құтқару жұмыстарымен 
таныстырды. 

Шара барысында Қызылорда қаласы тө-
тенше жағдайлар басқармасының бас ты ғы, 
өртке қарсы қызмет полковнигі М.Ибрашев 
балаларға суға шомылу кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерін сақтау және отпен ойнаудың 
қауіптілігі жөнінде айтып өтті. Сонымен 
қатар құтқарушылар бүлдіршіндерге арнап 
автотехникалар және авариялық құтқару 
жұ мыстары барысында қолданылатын ар-
найы жабдықтардың көрмесін дайын да ды. 
Балалар арнайы құтқару құрал-жаб дық тар-
дың техникалық мінездемесімен және қол-
дану жұмыстарымен танысты.

Құтқару бөлімшесінің басшысы Д.Есе-
мұратов пен құтқарушы Ж.Кершебаев биік 
аймақтарда техника-қауіпсіздік ережелерін 
және альпинистік құралдарды қолдану 
тәсілдерін түсіндірді. Содан соң өткел көр-
сету бойынша жаттығу сабақтарын өткізді.

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН КӨРМЕ


